ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 27.12.2010
Prítomní: Dušan Slivka – novozvolený starosta
Ján Plencner – prednosta OcÚ
Eva Antlová, Bc. Dáša Baniaková, Mgr. Natália Furmanová, Július Jesze,
MUDr. Adrián Daniel, Bc. Janka Ivančová, Marián Čarnický, Peter Čarnický,
Ondrej Klekner, Jana Pronská, Helena Šmelková – poslanci OZ
JUDr. Dušan Kozák – právnik OcÚ, Anna Bobáková – ref. sociálny, Jozef Sopko
– náčelník OcP, Milan Lapšanský, Vladimír Labuda – pracovníci OcP, Marián
Richveis – PO a BP, Marcela Juhásová – sekretariát starostu obce
Hostia: Mgr. Michal Bartoš – riaditeľ DDN, n. o.
Ospravedlnení: Ján Soveľ, Edita Danielová, Mgr. Magdaléna Čerťanská, Ing. Jozef Antoni
Verejnosť: Slávka Házerová, Zdena Küfferová, Jozef Gabonay, František Antl, Štefan
Vdoviak, Katarína Vdoviaková, Jozef Ďuriančik, Ivan Rusnák, Ján Rusnák

Program:
1. Úvod – starosta obce
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb starostu obce a poslancov
Obecného zastupiteľstva v Nálepkove – predseda miestnej volebnej komisie
4. Sľub novozvoleného starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva
5. Ustanovenie pracovnej komisie (návrhová a volebná)
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
7. Zvolenie zástupcu starostu obce
8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
9. Určenie a schválenie sobášiacich
10. Schválenie platu starostu obce
11. Návrh na zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva
12. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nálepkovo č. 11/2009
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Nálepkovo
13. Schválenie termínov riadnych zasadnutí OZ
14. Rôzne (pripomienky a dotazy obyvateľov obce a interpelácia, pripomienky a dotazy
poslancov OZ)
15. Záver

K bodu č. 1: Úvod
Zástupca starostu obce Július Jesze privítal prítomných na ustanovujúcom zasadaní
Obecného zastupiteľstva v Nálepkove po komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnili dňa

27.11.2010. Zdôraznil, že dnešný program bol pripravený v zmysle Metodického návodu MV
SR č. SVS-OKMVS2-2010/027257 z 30.11.2010 pre obce na zabezpečenie prvých zasadnutí
obecných zastupiteľstiev.
Pozvánku na dnešné zasadnutie obdržali novozvolení poslanci OZ, vedúci referátov OcÚ
a riaditelia právnických osôb obce.
K bodu č. 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bola určená Marcela Juhásová a za overovateľov zápisnice boli určení
Janka Ivančová, Július Jesze
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 1/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje pre ustanovujúce obecného zastupiteľstvo
Za zapisovateľa zápisnice bola určená: Marcela Juhásová
Za overovateľov zápisnice boli určení:

Janka Ivančová, Július Jesze

Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

K bodu č. 3: Správa miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb starostu obce
a poslancov obecného zastupiteľstva – predseda miestnej volebnej komisie
Uvedenú Správu... predložila predsedníčka Miestnej volebnej komisie p. Slávka
Házerová. V nej uviedla, že dňa 27.11.2010 sa konali voľby do orgánov samosprávy obce.
V obci Nálepkovo sa volilo v dvoch volebných okrskov do jedného volebného obvodu.
V zoznamoch voličov bolo zapísaných 1 947 osôb.
Volieb sa zúčastnilo 1361 voličov, čo predstavuje 69,90 % účasť.
Pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 1241 platných hlasovacích
lístkov.
Pre voľbu starostu bolo odovzdaných 1 265 platných hlasovacích lístkov.
Z nich obrdžali šiesti kandidáti na post starostu obce nasledovný počet hlasov:

Ing. Dušan Daniel, SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS
Jozef Duriančik, EDS
Jozef Mozgi, SF
Ivan Repaský, KDH
Dušan Slivka, SDKÚ-DS
Helena Šmelková, nezávislý kandidát
Milan Rusnák, nezávislý kandidát /vzdal sa kandidatúry/

368 hlasov
6 hlasov
9 hlasov
382 hlasov
389 hlasov
109 hlasov
2 hlasy

t.j. 29,09 %
t.j. 0,05 %
t.j. 0,07 %
t.j. 30,19 %
t.j. 30,75 %
t.j. 8,62 %

Za starostu obce bol zvolený Dušan Slivka.
Pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 1241 platných hlasovacích lístkov.
Do obecného zastupiteľstva bolo zvolených 9 poslancov:

Janka Ivančová
Marián Čarnický
Eva Antlová
Adrián Daniel
Helena Šmelková
Peter Čarnický
Ondrej Klekner
Jana Pronská
Július Jesze

403 hlasov
378 hlasov
336 hlasov
309 hlasov
266 hlasov
254 hlasov
245 hlasov
242 hlasov
241 hlasov

32,47 %
30,46 %
27,07 %
24,90 %
21,43 %
20,47 %
19,74 %
19,50 %
19,42 %

V obecnom zastupiteľstve bude zastúpených:
5 poslanci za SDKÚ-DS
2 poslanci za SMER
1 poslanec za EDS
1 poslanec nezávislý kandidát

t.j. 55,5 %
t.j. 22,2 %
t.j. 11,1 %
t.j. 11,1 %

Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 2/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správu miestnej volebnej komisie
o výsledkoch volieb starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.

K bodu č. 4: Sľub novozvoleného starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
Zapisovateľka Miestnej volebnej komisie Anna Bobáková v spolupráci s jej
predsedníčkou zrealizovali akt sľubu starostu obce a potom spoločne so starostom obce aj akt
sľubu poslancov obecného zastupiteľstva, ktorým postupne po podpísaní sľubu bez výhrad
boli odovzdané osvedčenia o zvolení.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 3/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Dušan Slivka zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
Eva Antlová
Marián Čarnický
Peter Čarnický
MUDr. Adrián Daniel
Bc. Janka Ivančová
Július Jesze
Ondrej Klekner

Jana Pronská
Helena Šmelková

K bodu č. 5: Ustanovenie pracovných komisií (návrhová a volebná)
V úvode tohto bodu programu starosta obce pripomenul, že začína pracovná časť dnešného
zasadania a požiadal o delegovanie poslancov do pracovných komisií.
Uznesenie č. 4/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje:
Do návrhovej komisie boli schválení: Eva Antlová, Ondrej Klekner
Za hlasovali všetci 9 poslanci.

Po ustanovení pracovných komisií požiadal starosta obce o schválenie pracovného
programu v zmysle pozvánky zo dňa 15.12.2010 v bodoch č. 6 až 15.
Tento program boli prítomnými poslancami schválený.
K bodu č. 6: Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Novozvolený pán starosta Dušan Slivka vo svojom vystúpení na úvod poďakoval všetkým
občanom, ktorí ho volili. Uviedol, že bude vykonávať funkciu starostu podľa volebného
programu. Zároveň sa poďakoval odchádzajúcej poslankyni p. Mgr. Natálii Furmanovej za jej
20 –ročnú činnosť v OZ, jej pôsobenie bude prínosom pre nových poslancov.
Pani Furmanová v krátkosti poďakovala, ťažko sa jej odchádza, pretože sa snažila pre obec
niečo urobiť, táto dedina jej nie je ľahostajná. Praje novým poslancom a novému starostu
pevné nervy, veľa síl a chuti do práce. Kolektív je mladý, perspektívny, určite bude
pokračovať v tom, čo začali starší.

Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 5/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu obce.
Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.
K bodu č. 7: Zvolenie zástupcu starostu obce
Starosta obce navrhol ako svojho zástupcu pani Janu Pronskú.
Uznesenie č. 6/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Janu Pronskú za zástupkyňu starostu obce
Nálepkovo.

Za hlasovali 8 poslanci, p. Pronská sa zdržala.
K bodu č. 8: Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
Nové ustanovenie, novelizovaný zákon uvádza, že OZ si musí určiť jedného poslanca, ktorí
môže zvolať a viesť zasadanie OZ v neprítomnosti starostu a zástupkyne starostu. Starosta
obce navrhuje p. Helenu Šmelkovú.

Uznesenie č. 7/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Helenu Šmelkovú - poslankyňu OZ, ktorá
bude oprávnená zvolávať a viesť zasadnutia OZ.
Za hlasovali 8 poslanci, p. Šmelková sa zdržala.
K bodu č. 9: Určenie a schválenie sobášiacich
Zo zákona vyplýva, že starosta obce je prvým sobášiacim. Ako ďalších sobášiacich navrhuje
Janku Ivančovú a Janu Pronskú.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 8/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje sobášiacich:
Dušan Slivka – starosta obce
Bc. Janka Ivančová
Jana Pronská
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
K bodu č. 10: Schválenie platu starostu obce
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
JUDr. Kozák
Starosta obce má na tento plat nárok zo zákona. Vypočítava sa 2,4 násobkom priemernej
mzdy v národnom hospodárstve SR. Štatistický úrad SR túto mzdu určí k 31.12.2010.
Odmena môže byť vyplatená starostovi obce len na návrh poslancov OZ.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 9/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 zákona NR SR č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

v znení neskorších predpisov určuje plat starostu obce násobkom podľa § 4 ods. 1 bod 4.
zákona NR SR č. 253/1994 Z.z.
Okrem ustanoveného platu môže byť rozhodnutím obecného zastupiteľstva starostovi
poskytnutá odmena podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.

K bodu č. 11: Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva
Starosta obce uviedol, že komisie, ktoré pôsobili aj v minulom volebnom období sa osvedčili
a je za to, aby zostali. Zároveň je potrebné na tomto zasadaní OZ zvoliť aj predsedov
jednotlivých komisií, aby si určili svojich tajomníkov a členov a mohli pracovať už odteraz.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 10/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove zriaďuje komisie a to:
Komisia finančná a správy obecného majetku - KFaSOM
Komisia na ochranu verejného poriadku - KOVP
Komisia kultúry, mládeže a športu - KKMaŠ
Komisia sociálna a bytová – KSaB
Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia – KSÚPaŽP
Komisia pre ochranu verejného záujmu – KOVZ
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Uznesenie č. 11/2010-OZ

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predsedov komisií Obecného zastupiteľstva v Nálepkove:
Komisia finančná a správy obecného majetku – Eva Antlová
Za hlasovali 8 poslanci, p. Antlová sa zdržala
Komisia na ochranu verejného poriadku – Ondrej Klekner
Za hlasovali 8 poslanci, p. Klekner sa zdržal
Komisia kultúry, mládeže a športu – Marián Čarnický
Za hlasovali 8 poslanci, p. Čarnický sa zdržal
Komisia sociálna a bytová – Bc. Janka Ivančová
Za hlasovali 8 poslanci, p. Ivančová sa zdržala

Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia – Peter Čarnický
Za hlasovali 8 poslanci, p. Čarnický sa zdržal
Komisia pre ochranu verejného záujmu – Július Jesze, MUDr. Adrián Daniel, Helena
Šmelková
Za hlasovali 6 poslanci, p. Jesze, Daniel a Šmelková sa zdržali

K bodu č. 12: Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nálepkovo
č. 11/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Nálepkovo
Uznesenie č. 12/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu obce Nálepkovo č. 11/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nálepkovo.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 11/2009, okrem ustanovení uvedených
v Dodatku č. 1, ostáva naďalej v platnosti aj na rok 2011.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
K bodu č. 13: Schválenie termínov riadnych zasadnutí OZ
Návrh termínov riadnych zasadaní OZ:
24.1.2011 o 16,00 hod.
18.4.2011 o 16,00 hod.
18.7.2011 o 16,00 hod.
17.10.2011 o 16,00 hod.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 13/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje termíny riadnych zasadnutí OZ v Nálepkove
a to 24.1.2011 o 16,00 hod., 18.4.2011 o 16,00 hod., 18.7.2011 o 16,00 hod. a 17.10.2011
o 16,00 hod.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.

K bodu č. 14: Rôzne
Jana Pronská
- dotazovala sa informácie ohľadom p. Kalafusa – prenájom pozemku pre parkovacie
miesta, musí to OZ schváliť. Coop Jednota, ak by umožnila parkovať jeho zákazníkom
na svojom parkovisku, tak to bude bezpredmetné. Do 5.1.2011 musí odovzdať všetky
doklady na RÚVZ, inak mu neskolaudujú stavbu.

JUDr. Dušan Kozák
- je potrebné v zmluve uviesť, aby na tých miestach mohli parkovať aj zákazníci V. Riemera
a Coop Jednoty a aby nebol problém, ak na tých miestach zaparkuje iný zákazník.

Uznesenie č. 14/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove splnomocňuje starostu obce na uzatvorenie nájomnej
zmluvy na vytvorenie parkovacích miest na základe žiadosti p. Jána Kalafusa za cenu obvyklú
v obci.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Eva Antlová
- ako obec dostala podielové dane za rok 2010 a v akej výške? Odpovedal starosta obce,
že má informáciu o tom, že sú opozdené o 1 mesiac a 1 mesiac nebol vyplatený.
- splácajú sa úvery? Odpovedal prednosta OcÚ, áno podľa dohody, pravidelne mesačne.
Dušan Slivka
- lyžiarsky vlek – dlhodobo ho Nálepkovčania splácajú, ale výhody nemajú žiadne.
Požiadal p. prednostu, aby spracoval návrh a to takto: 2 € dospelí denne, 1 € deti
celosezónna permanentka, 1 € denne študenti, dôchodcovia, 15 € dospelí celosezónna
permanentka. Ale podmienkou je, že každý účastník musí byť označený, musí mať na
viditeľnom mieste pripnutý lístok, príp. permanentku, ak nebude označený, tak bude
musieť opustiť priestor lyžiarskeho vleku. A tieto lístky budú na meno.
p. Ďuriančík
- obecné noviny – stále rovnako vyzerajú, treba ich oživiť, aby aj príspevky mali charakter
autorského práva, aby bola aj redakčná rada. Na tieto dotazy odpovedal starosta obce – po
dohode s p. Pronskou sa zmení štruktúra novín, vzhľad a bude tam viac príspevkov zo života
obce. Zároveň ju poveruje, aby vytvorila redakčnú radu.
Mgr. Natália Furmanová
- dotaz na novozvoleného predsedu športovej a kultúrnej komisie – p. Mariána Čarnického,
má záujem, aby kultúra v obci ožila, napr. aby na Silvestra sa niečo na lyžiarskom vleku
uskutočnilo.
K bodu č. 15: Záver
Po naplnení schválených bodov programu starosta vyhlásil rokovanie za ukončené
a poďakoval všetkým za účasť na zasadaní.

Zapisovateľka:
Marcela Juhásová

Overovatelia:
Bc. Janka Ivančová
Július Jesze

Starosta obce:
Dušan Slivka

