ZÁPISNICA
z 2. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 29.1.2007
Prítomní: Dušan Daniel – starosta obce
Eva Antlová, Marta Augustiňáková, Dáša Baniaková, Natália Furmanová,
Július Jesze, Ján Plencner, Dušan Slivka, Ján Soveľ, Zdenek Štuller – poslanci OZ
Dušan Kozák – právnik OcÚ, Imrich Keruľ - hlavný kontrolór obce,
Gabriela Filická – sekretariát , Anna Bobáková – ref. sociálny,
Jozef Jánoš – ref. daní a poplatkov, Ján Dluhoš a Marián Richveis – BPaPO,
Vladimír Labuda – OcP,
Lívia Školníková, Diana Kakurová, Jarmila Lapšanská – KC Mlyn
Hostia:

Ladislav Ďurči – TKŠN s.r.o., Julián Sopko – ZŠsMŠN,
Peter Hrabuvčin – DDN n.o., Jozef Antoni – LON s.r.o.,
Verejnosť – podľa prezenčnej listiny (21)

Ospravedlnená: Helena Kiššáková
Zasadanie OZ otvoril a viedol starosta obce, ktorý predniesol návrh programu v zmysle
pozvánky zo dňa 19.1.2007, tento bol po krátkej rozprave a doplnení bodov 10 a) – 10 f)
schválený.
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Nálepkove
3. Návrh Organizačného poriadku Obecného úradu v Nálepkove
4. Návrh Organizačného poriadku Obecného zastupiteľstva v Nálepkove
5. Kontrola plnenia uznesení a úloh z 1. riadneho zasadania OZ, dňa 29.12.2006
6. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 2/2007 o podmienkach poskytovania
dotácií
8. Návrh na schválenie Volebného programu na roky 2007-2010
9. Rôzne
a) Prehľad činnosti Obecnej polície v Nálepkove za obdobie roka 2006 od
1.1.2006 do 31.12.2006
b) Návrh a vymenovanie náčelníka Obecnej polície v Nálepkove
c) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2006
d) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok roku 2007
e) Pripomienky a dotazy obyvateľov
10. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
a) písomné doporučenie na voľbu zástupcu starostu
b) písomný návrh na uskutočnenie kontroly hlavným kontrolórom obce
c) úverová zaťaženosť obce Nálepkovo k 31.12.2005
d) žiadosť o sponzorský príspevok na liečbu v zahraničí
e) žiadosť o odpustenie nájomného za rok 2006 a na rok 2007
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
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Za zapisovateľa zápisnice bola určená:

Gabriela Filická - sekretariát starostu obce

Do návrhovej komisie boli delegovaní:

Július Jesze - za poslanecký klub ANO-SMER, SD
Ján Plencner - za poslanecký klub SNS-SDKÚ

Za overovateľov zápisnice boli určení :

Dáša Baniaková
Ján Soveľ

K bodu č. 2: Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Nálepkove
Starosta obce v úvode zdôraznil, že návrh Rokovacieho poriadku a návrhy Organizačných
poriadkov Obecného zastupiteľstva a Obecného úradu, ktoré budú prejednané v bodoch č. 3
a č. 4 sú predkladané z dôvodu, že od roku 2003 (uvedené materiály boli schválené v OZ a sú
platné od 7.1.2003) došlo k 12-tim zmenám a doplnkom zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a preto je potrebné ich aktualizovať.
Starosta obce zároveň požiadal poslancov aby Rokovací poriadok striktne dodržiavali
počas rokovania OZ a počas výkonu svojho poslaneckého mandátu v zmysle jeho
jednotlivých ustanovení.
Právnik obce Dušan Kozák potom Rokovací poriadok predniesol podľa jednotlivých
článkov, ktoré priebežne okomentoval.
V otvorenej rozprave odznelo niekoľko pripomienok a doporučení, ktoré boli do
predkladaného materiálu zapracované, ktorý bol potom jednohlasne schválený.
K bodu č. 3: Návrh Organizačného poriadku Obecného úradu v Nálepkove
Právnik obce Dušan Kozák predmetný materiál podrobne predniesol a okomentoval.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Daniel
- predniesol návrh na doplnenie funkcie prednostu obecného úradu v zmysle doporučenia
poslanca Dušana Slivku na predchádzajúcom zasadaní OZ
Dušan Slivka
poukázal na značný počet zamestnancov OcÚ v Nálepkove v porovnaní s počtom
zamestnancov OcÚ v okolitých obciach s porovnateľným počtom obyvateľov ako má
naša obec
Na jeho pripomienku odpovedal starosta obce s poukázaním na výšku príjmov a výdajov
na jedného obyvateľa obce Nálepkovo, ktoré sú v porovnaní s okolitými obcami oveľa vyššie
a dokonca sa pohybujú na úrovni príjmov a výdajov miest v okrese Spišská Nová Ves resp.
v okrese Gelnica.
Po tejto rozprave bol predkladaný materiál jednohlasne schválený.
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K bodu č. 4: Návrh Organizačného poriadku Obecného zastupiteľstva v Nálepkove
Právnik obce Dušan Kozák predmetný materiál podrobne predniesol a okomentoval.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- vzniesol požiadavku, aby poslancom OZ boli odborní pracovníci OcÚ nápomocní pri
poskytovaní odborných rád v naliehavých prípadoch
Ján Plencner
- požiadal vysvetliť čl. V. ods. 3 vo vzťahu k výške hodnoty zmluvného prevodu
hnuteľného majetku, ktorého prevod schvaľuj OZ
- požiadal vysvetliť čl. VII. ods. 3, ktorý hovorí, že zástupca starostu zastupuje starostu
obce počas jeho neprítomnosti (zatiaľ zástupcu starostu obec nemá – ako sa bude
postupovať)
Dušan Daniel
- doporučil predsedom poslaneckých klubov, aby predložili návrh na tzv. „poslanecký
deň“, ktorý by sa mal konať pravidelne jedenkrát mesačne v presne stanovený
pracovný deň
- odpovedal na požiadavky poslancov Dušana Slivku a Jána Plencnera v tom zmysle, že
zákon o obecnom zriadení pamätá aj na tieto situácie, takže je potrebné postupovať
v zmysle tohto zákona
Po tejto rozprave bolo predmetný poriadok schválený jednohlasne.
K bodu č. 5: Kontrola plnenia uznesení a úloh z 1. riadneho zasadania OZ, dňa 29.12.2006
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ bolo prijatých celkom 13 uznesení (uzn. č. 113/2006-OZ), ktoré sú priebežne plnené resp. boli konštatačného charakteru.

-

Z jednotlivých uznesení pre dnešné zasadnutie OZ vyplýva prejednať a doriešiť:
otázku vytvorenia poslaneckých klubov (ANO – SMER-DS, SNS-SDKÚ) resp. ich
predsedov z dôvodu ich predstaviteľov pri komunikácií so starostom obce
prehodnotenie Volebného programu na roky 2007-2010 (bod č. 8 dnešného
programu)
voľbu členov komisií OZ a Rokovací poriadok OZ (body č. 6 a č. 6/a dnešného
programu)
opakovaná voľba zástupcu starostu obce (29.3.2007 – 3. riadne zasadanie OZ)
opakovaný návrh na voľbu náčelníka OcP na základe výberového konania zo dňa
26.1.2007 (bod č. 9/b dnešného programu)

Jednotlivé pracovné úlohy boli splnené nasledovne:
dňa 9.1.2007 bol otvorený Fondový účet obce za účelom podpory sociálne slabších
rodín, podpory preklenutia ťažkých životných situácií obyvateľov obce formou
bezúročných pôžičiek alebo nenávratných dotácií resp. poskytnutia finančnej pomoci
v čase náhlej núdze
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-

dňa 5.1.2007 bolo uskutočnené pracovné stretnutie s predsedami komisií OZ za
účelom kreovania členov jednotlivých komisií
dňa 11.1.2007 sa uskutočnil kontrolný deň na stavbe „Rekonštrukcia MK ul. Letná
a ul. Strmá“
priebežne na nasledujúcich zasadaniach OZ (03/2007, 05/2007, ...) budú predkladané
na aktualizáciu jednotlivé právne normy obce (Pracovný poriadok, Poriadok
odmeňovania, Program rozvoja bývania, Zásady hospodárenia s majetkom obce,
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami, Smernica o spolupráci OcP so štátnou
políciou, ...)

V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
zápis, ktorý bol urobený z pracovného stretnutia za účelom posúdenia dokumentácie
stavby zo skutočne vykonanými prácami na stavbe „Rekonštrukcia KM a chodníkov
ul. Letná a Strmá“ dňa 11.1.2007 je dosť nezrozumiteľný a neobsahuje všetky
závady, ktoré sa vyskytli pri rekonštrukcii
navrhuje zvolať nové stretnutie za účelom prejednania všetkých závad vzniknutých
pri tejto rekonštrukcii (najhoršia je situácia od domu p. Kráľovej po SNACK BAR –
Pacák)
navrhol dopravné značenie, ktoré by znížilo rýchlosť prejazdu áut po tejto ceste,
konkrétne navrhol značku Obytná zóna
Natália Furmanová
zvody na dažďovú vodu, ktoré boli osadené pri výstavbe chodníkov navrhuje vybrať
na dva rady
dotazovala sa či v jarných mesiacoch pri topení snehu nenastane zosuv pôdy do
Železného potoka pri dome p. Novotnej, kde je svah potoka veľmi strmý
navrhla odstránenie padnutej vŕby do potoka pri p. Šaršaňovej, aby nedošlo
k podmývaniu cesty
Na všetky tieto požiadavky a návrhy reagoval starosta obce a poslanec Július Jesze:
-

-

-

zápis, ktorý bol urobený z predmetného dňa obsahuje všetky podstatné závady
a pripomienky a je v súlade so zistenými skutočnosťami
nedostatky musia posúdiť odborníci a zástupcovia zhotoviteľa, štátnej správy,
a stavebného dozora, poslanci, ktorí sa zúčastnili tohto kontrolného dňa nie sú
v žiadnom prípade odborníci na stavebné práce a mali byť účastní len ako
pozorovatelia a nezasahovať nekompetentne do práce komisie
ďalej starosta obce upozornil, že svojvoľné zásahy občanov – úpravy chodníkov resp.
samotnej cesty a žľabových zvodov sú neoprávneným zasahovaním do majetku obce,
ktorý zároveň poškodzujú. Zároveň zdôraznil, že zo zákona o obecnom zriadení sú
poslanci povinní chrániť majetok obce
existujú právne a stavebné normy, ktoré treba rešpektovať a nie svojvoľne
subjektívne posudzovať zrealizovanú rekonštrukciu cesty obyvateľmi obce resp.
samotnými poslancami
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-

rekonštrukcia cesty ešte nebola skolaudovaná, pri kolaudácií prípadné objektívne
nedostatky budú zaznamenané a v stanovených termínoch odstránené zhotoviteľom
(EUROVIA a.s.) v jarných mesiacoch, pretože na zhotovené dielo od kolaudácie
stavby platí záruka 5 rokov
dopravné značky „obytná zóna“ sú umiestnené na vstupe resp. na výstupe z obce
a preto platia aj pre ul. Letnú
čo sa týka odstránenia vŕby - táto bude odstránená do 10.2.2007, zabezpečí Július
Jesze – zástupca riaditeľa LON s.r.o.
Po skončení rozpravy bol tento bod programu vzatý na vedomie.
K bodu č. 6: Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva
V úvode starosta obce poukázal na „Záznam z pracovného stretnutia s predsedami
komisií OZ a vedúcich ref. OcÚ, konaného dňa 5.1.2007“ , na ktorom adresoval príslušné
doporučenia pri kreovaní členov jednotlivých komisií vrátane potreby vypracovania Štatútu
komisií resp. Rokovacieho poriadku, Plánu činnosti a návrhu rozpočtu.
Zároveň poukázal na znenie § 19 ods. 2 Štatútu obce Nálepkovo, ktorý hovorí
o pomernom princípe poslancov a obyvateľov obce (odborníkov) pri zložení jednotlivých
komisií.
Pomer poslancov klubu ANO – SMER-SD a poslancov klubu SNS – SDKÚ je 4:5 (44,4
% - 55,6%), preto zloženie komisií by malo mať nasledovný model:
poslanec – predseda
napr. SNS-SDKÚ
pracovník OcÚ – tajomník
poslanec – člen
ANO-SMER-SD
SNS-SDKÚ
odborník – člen
odborník – člen
SNS-SDKÚ
odborník – člen
ANO-SMER-SD
ANO-SMER-SD
odborník – člen
Zároveň starosta obce pripomenul § 27 ods. 2 písm. c) Štatútu obce Nálepkovo, ktorý
znie:
Poslanec OZ je povinný dodržiavať Štatút obce Nálepkovo, Organizačný poriadok obecnej
samosprávy v Nálepkove a Rokovací poriadok OZ v Nálepkove.
V tomto bode programu vystúpili postupne jednotliví predsedovia komisií OZ, ktorí
predniesli kreovanie členov komisií, plán činnosti na I. polrok resp. rok 2007 a návrh rozpočtu
komisií. Tie boli schvaľované postupne za každú komisiu zvlášť.
1.

Komisia finančná a správy obecného majetku - predsedníčka komisie Eva Antlová
predložila návrh členov komisie a plán práce komisie na I. polrok 2007, rozpočet pre
komisiu nebol predložený. Starosta navrhol sumu 1.500,-Sk na bežné výdavky - na
činnosť komisie v I. polroku 2007.
Celkový predložený návrh bol schválený, 8 za a 1 sa zdržal hlasovania (Ján Soveľ).

2.

Komisia pre ochranu verejného záujmu – predseda komisie Július Jesze predložil
návrh členov komisie a plán práce na rok 2007. Finančný rozpočet na rok 2007 bol
stanovený na 3.000,-Sk.
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Predložený návrh na členov komisie bol schválený, 8 za a 1 sa zdržal hlasovania (Ján
Soveľ).
Návrh na plán práce a finančný rozpočet bol schválený jednohlasne.
3.

Komisia kultúry, mládeže a športu – predseda komisie Ján Plencner predložil návrh
na členov komisie, plán práce na I. polrok 2007 a k tomu finančný rozpočet
k jednotlivým plánovaným akciám vo výške 25.000,-Sk.
Celkový návrh bol schválený jednohlasne.

4.

Komisia sociálna a bytová – predsedníčka komisie Dáša Baniaková predložila návrh
na členov komisie, plán práce na I. polrok 2007 a k tomu požadovaný finančný
rozpočet, ktorý bol vo výške 21.000,-Sk.
V otvorenej diskusii vystúpil poslanec Július Jesze, ktorý poukázal na vysoké náklady
(10.000,-Sk) na plánovanú akciu v mesiaci február (fašiangový ples pre dôchodcov)
a požadoval od predsedníčky vysvetlenie.
Predsedníčka komisie oponovala s tým, že náklady podľa nej nie sú na túto akciu
vysoké.
Členka komisie Natália Furmanová doplnila, že pri účasti na tejto akcii budú brať do
úvahy finančnú situáciu (príjmy)jednotlivých účastníkov tohto podujatia.
Po tejto rozprave sa dohodlo, že náklady na túto akciu sa znížia o 1.500,-Sk
v prospech činnosti zasadaní komisie. Celkový finančný plán na I. polrok roku 2007
ostáva 21.000,-Sk.
Celkový návrh bol schválený jednohlasne.

5.

Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia – predseda komisie Július
Jesze predložil kreovanie členov tejto komisie, plán práce na I. polrok 2007 a k tomu
finančný rozpočet na I. polrok 2007 vo výške 1.500,-Sk.
Celkový predložený návrh bol schválený jednohlasne.

V závere starosta obce dodal, že plány a zoznam členov jednotlivých komisií budú
zverejnené aj na internetovej stránke obce, aby obyvatelia mali prehľad o činnosti a
plánovaných akciách komisií vrátane termínov ich zasadaní resp. termínov uskutočňovaných
akcií.
K bodu č. 6. a): Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva obce Nálepkovo
Predkladateľom a spracovateľom tohto bodu programu bol Dušan Kozák, ktorý v úvode
v krátkosti pripomenul, že poslanci tento návrh obdržali a z jeho strany nie je potrebné sa
k tomu vyjadrovať. Odpovedať bude len na konkrétne dotazy a pripomienky poslancov.
V otvorenej diskusii neodzneli žiadne návrhy a pripomienky a rokovací poriadok bol
schválený jednohlasne.
K bodu č. 7: Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 2/2007 o podmienkach
poskytovania dotácií
Právnik obce Dušan Kozák predniesol
okomentoval.

návrh predmetného VZN, ktorý v krátkosti
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Eva Antlová
poukázala na § 6 bod 1 predmetného VZN ... Hodnotenie žiadosti uskutočňuje
osobitná komisia ... či sa týmto myslí KFaSOM, alebo sa vytvorí nová komisia.
Na tento dotaz reagoval starosta obce, ktorý navrhol, aby bola táto časť tohto textu zmenená
...Hodnotenie žiadosti uskutočňuje Komisia finančná a správy obecného majetku pri OZ....
Po uskutočnení tejto zmeny v texte už v rozprave neodzneli žiadne návrhy na zmeny
a doplnenia a príslušné VZN bol jednohlasne schválené.
K bodu č. 8: Návrh na schválenie Volebného programu na roky 2007-2010
Starosta obce požiadal poslancov, aby prehodnotili Volebné programy na roky 20072010, ktoré boli prezentované jednotlivými kandidátmi na post starostu obce resp. politickými
stranami tak aby na najbližšom zasadnutí OZ dňa 26.3.2007 bol schválený jednotný Volebný
program OZ v Nálepkove na roky 2007-2010.
Zároveň doporučil, aby tieto volebné programy boli posúdené komisiami OZ – tieto
doporučia príslušný text volebného programu.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
doporučil aby pri zostavovaní volebného programu boli prizvaní všetci kandidáti na
post starostu a aby ten sa zostavoval zo všetkých volebných programov
ďalej doporučil, aby koordinátorom realizácie volebného programu bol starosta obce
Po tomto doplnení bolo prijaté príslušné uznesenie jednohlasne.
K bodu č. 9: Rôzne
a)

-

-

-

Prehľad činnosti Obecnej polície v Nálepkove za obdobie roka 2006 od 1.1.2006 do
31.12.2006
OZ prejednalo vyššie uvedený materiál, ktorý predkladal náčelník OcP v Nálepkove
v písomnej forme vrátane príloh:
Prierez OcP v Nálepkove od roku 1996 do roku 2006, v ktorom uviedol po rokoch
počet policajtov, počet riešených priestupkov a počet vybavených písomností vrátane
nákladov na činnosť OcP.
Prehľad činnosti OcP v Nálepkove za rok 2006 adresovaný MV SR, ktorý je povinne
predkladaný obcou najneskôr do 31.3. príslušného roka
Prehľad o bezpečnostnej situácií v obci Nálepkovo spracovaný OO PZ SR
v Nálepkove vrátane Prehľadu o bezpečnostnej situácií v ďalších obciach spadajúcich
pod toto OO PZ SR(Závadka, Henclová, Stará Voda, Švedlár, Hnilčík, Hnilec
a Mlynky).
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
namietal neefektívnosť práce OcP vrátane vynaložených nákladov na jej činnosť
poukázal na malý počet riešených priestupkov so zdôraznením, že z celkového počtu
243 priestupkov bolo 212 priestupkov na úseku školskej dochádzky z čoho vyplýva,
že z 31 ostatných priestupkov pripadá na 5 členov OcP mesačne riešiť 2,6
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-

priestupkov a preto doporučil, aby priestupky na úseku školskej dochádzky boli
riešené pracovníkmi OcÚ
poukázal na neschopnosť OcP v prípade požiaru záhrady p. J. Loya s tým, že OcP
nezasiahla, ale prípad len zdokumentovala s pohrozením možnosti uloženia
finančného postihu pre oznamovateľa požiaru J. Loya

-

Natália Furmanová
zdôraznila, že nie je za zrušenie OcP, ale jej prácu treba zefektívniť t.j. isť cestou
znižovania nákladov

-

-

-

-

-

-

-

-

Vladimír Labuda
potrebné je objektívne posúdiť a zhodnotiť prácu OcP v súčinnosti s KOVP, ktorá
zasadá pravidelne jedenkrát mesačne a v priemere ročne na zasadaní KOVP sa
zúčastňuje cca 200 – 250 občanov obce, ktorých je treba oficiálne predvolať,
vypočuť, zaznamenať, ...
riešenie priestupkov je náročná práca vykonávaná v správnom konaní a jeden spis
obsahuje cca 5 – 10 strán vrátane fotodokumentácie a záznamov z vypočúvania
zúčastnených osôb
poslanci OZ by nemali znevažovať prácu OcP ale naopak by jej mali byť nápomocní
Dušan Daniel
prácu OcP, ktorá vznikla oficiálne v 07/1994 hodnotím pozitívne aj napriek
niektorým nedostatkom, ktoré sa za tých 12 rokov jej činnosti priebežne vyskytli
vynaložené náklady za celkové obdobie jej činnosti vo výške cca 13,0 mil.Sk neboli
zbytočné, pretože OcP plní úlohy zo zákona o obecnej polícií a úlohy zo zákona
o obecnom zriadení na území obce a prispieva k úspešnému spolunažívaniu majority
s minoritou a zároveň spolupracuje aj na rôznych projektoch realizovaných obcou
v stavebnej a v sociálnej oblasti
však OcP vznikla z podnetu samotných občanov obce, treba si spomenúť na
dobrovoľnú činnosť bývalých PS – VB, ktorí sa sami zaktivizovali a na základe
dohôd o pracovnej činnosti s OcÚ chodili do služieb počas vyplácania sociálnych
dávok resp. počas konania spoločenských podujatí v rokoch 1991-1994
niektoré mestské polície zanikli (Spišské Vlachy, Prakovce), k dnešku v okresoch
SNV a Gelnica aktívne pôsobia MsP – SNV, MsP – Gelnica, MsP – Krompachy, OcP
– Nálepkovo, OcP – Hrabušice od roku 2004 a tohto roku zriaďuje OcP obec
Smižany a o zriadení OcP uvažujú obce Švedlár a Mníšek nad Hnilcom
ako starosta obce nedovolím, aby sme po 12 rokoch „zbúrali“ to čo sme k dnešku na
úseku OcP dosiahli
na záver chcem pripomenúť predloženú tabuľku riaditeľa o OO PZ SR v Nálepkove,
v ktorej je zdokumentovaná bezpečnostná situácia v jeho obvode, z ktorej vyplýva, že
14 príslušníkov PZ tohto oddelenia na území Nálepkova za rok 2007 riešilo 92
trestných činov a 36 priestupkov z celkového počtu 156 trestných činov a 66
priestupkov v obciach Nálepkovo, Závadka, Henclová, Stará Voda, Švedlár, Hnilčík,
Hnilec a Mlynky
aj na základe vyššie uvedeného počtu riešených priestupkov a trestných činov štátnou
políciou chcem dokumentovať plnú oprávnenosť zriadenia OcP v Nálepkove a jej
ďalšieho pôsobenia v obci
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nie je potrebné dívať sa len jedným smerom s dosiahnutím istého účelu a cieľa, ale
treba sa dívať na obec Nálepkovo komplexne
v prípade požiaru v záhrade J. Loya bola zrejmá skutočnosť, že on samotný porušil
zákon svojvoľným vypaľovaním trávnatého porastu na svojom pozemku, čím
zapríčinil všeobecne ohrozenie majetku obyvateľov okolitých nehnuteľností. Na môj
pokyn OcP stav po požiari, ktorý uhasil jeho zakladateľ len monitorovala a túto
skutočnosť oznámila orgánu štátnej správy – OR HaZZ v Sp. Novej Vsi, ktorý
následne na druhý deň uskutočnil písomný záznam s uložením finančného postihu vo
výške 500,-Sk.
Po tejto rozprave bola táto správa vzatá na vedomie jednohlasne.
b)
-

Návrh na vymenovanie náčelníka Obecnej polície v Nálepkove:
Uvedený návrh bol pripravený na základe vyhláseného výberového konania pre
obsadenie tejto funkcie, ktoré sa malo konať dňa 26.1.2007, ale vzhľadom na
skutočnosť, že do tohto konkurzu sa neprihlásil žiaden uchádzač tento bod programu
je neaktuálny.
V otvorenej rozprave vytkol starosta obce zástupcom SNS-SDKÚ tú skutočnosť, že
aj napriek ich tvrdeniu, že majú kandidáta z obyvateľov obce na túto funkciu – nikto
z obce sa neprihlásil do výberového konania.

c)
-

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2006:
Túto správu spracoval, predložil a v krátkosti okomentoval hlavný kontrolór obce
Imrich Keruľ, tá je prílohou zápisnice.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne návrhy a pripomienky a predložená správa
bola schválená jednohlasne.

d)
-

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok roku 2007:
Tento plán predkladal taktiež hlavný kontrolór obce Imrich Keruľ, ktorý ho
v krátkosti okomentoval a je súčasťou zápisnice.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne návrhy a pripomienky zo strany poslancov
a predložený plán bol schválený jednohlasne.

e)

Pripomienky a dotazy obyvateľov
V tomto bode programu sa o slovo zo strany verejnosti (obyvateľov obce) nikto
neprihlásil.

K bodu č. 10: Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
V úvode tohto bodu programu na základe prezentovaných otázok poslancov resp. ich
písomných doporučení starosta obce predložil k prejednaniu nasledovné:
a)
-

Písomné doporučenie poslankyne Natálie Furmanovej, aby OZ zvolilo do funkcie
zástupcu starostu obce poslanca Dušana Slivku z odôvodnením, že:
vo voľbách na starostu obce na obdobie 2002-2006 získal len o 20 hlasov menej ako
zvolený starosta
vo volebnom období 2006-2010 opätovane kandidoval na post starostu obce
a umiestnil sa na 2. mieste a ako poslanec získal 485 hlasov t.j. 36,7 % s celkového
počtu 1321 platných hlasov

-10-

v minulosti bolo zaužívané, že sa brali do úvahy aj výsledky politických strán
V otvorenej rozprave starosta obce uviedol, že tento návrh berie na vedomie
a poukázal, že pri kontrole plnenia úloh a uznesení z 1. riadneho zasadania OZ
konštatoval, že 26.3.2007 opätovne predloží návrh na voľbu zástupcu starostu obce
v zmysle zákona, ktorý mu túto možnosť dáva.
Predložený návrh bol jednohlasne zobratý na vedomie.

b)

Písomnú požiadavku poslankyne Natálie Furmanovej, aby v súlade so zákonom č.
502/2001 Zb. o finančnej kontrole a vnútornom audite OZ uložilo hlavnému
kontrolórovi obce:
preveriť odmeňovanie poslancov a starostu obce za rok 2006
preveriť vyplatenie finančných prostriedkov za vypracované projekty (obecného
domu 2x, domu dôchodcov, RO II., III. a IV., lyžiarskeho areálu, námestia, školskej
kotolne, mlyna, obecnej cesty a obecného vodovodu)
skontrolovať príkazy na jazdu v LON, TKaŠ, obecnej polície a starostu obce za rok
2006
skontrolovať a prehodnotiť výšku vodného a stočného na základe kontroly
jednotlivých položiek za 1 m3 vody

-

-

s odôvodnením, aby boli zviditeľnené všetky príjmy poslancov a starostu obce za rok
2006, aby boli uvedené ceny za projekty, ktoré boli schvaľované od roku 1990 doposiaľ a aby
sa sprehľadnilo využívanie osobných áut pre účely obce – nie súkromné. Vo volebnom
programu SNS, SDKÚ-DS, HZDS-ĽS a KDH bolo zníženie vodného a stočného, ktoré by
sme chceli dosiahnúť.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
poukázal na to, že pri jednaní vo veci vodného a stočného na TKŠN s.r.o. dostal
odmietavé odpovede s odôvodnením, že výpočet ceny je obchodným tajomstvom
a požiadal, že chce byť pri kontrole, ktorú bude uskutočňovať hlavný kontrolór
Imrich Keruľ
akceptuje požadované kontroly, ktoré navrhuje OZ, ale poukázal na to, že jeho
pracovný pomer na OcÚ Nálepkovo je len na 0,25 úväzku a v rámci plánu kontrolnej
činnosti na I. polrok 2007 už má schválených 5 kontrol
Natália Furmanová
navrhuje zvýšiť pracovný úväzok hlavného kontrolóra na ½ úväzku
Dušan Daniel
zvýšenie pracovného úväzku pre HK je právomocou OZ a je možné o tom diskutovať
na najbližšom zasadaní OZ pokiaľ bude predložený príslušný návrh s odôvodnením
Po ukončení rozpravy už neodzneli žiadne návrhy a pripomienky a poslanci schválili
jednohlasne návrh na uloženie týchto kontrol HK obce v termíne do 30.6.2007.

-11-

c)
-

-

Úverová zaťaženosť obce k 31.12.2005:
túto predložil starosta obce v písomnej forme výťahom Stanoviska HK k čerpaniu
rozpočtu a k záverečnému účtu obce za rok 2005, z ktorého vyplýva, že obec čerpala
úver z banky DEXIA na výstavbu lyžiarskeho areálu a dostavbu vodovodu
a kanalizácie vo výške 16.978.883,30 Sk. Tento úver začal byť splácaný v 08/2006
a skončí v roku 2018 splácaním mesačných splátok vo výške 138.500,-Sk.
ďalej obec vyčerpala podporu zo ŠFRB (výstavba 16 b.j., 6 b.j., 8 b.j. a 28 b.j. – RO)
v celkovej výške 18.915.901,-Sk, ktorá je splácaná od roku 2001 v mesačných
splátkach cca 96.000,-Sk – výberom nájomného až do roku 2031.

V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
počas vystúpenia starostu obce navrhoval, aby tento bod programu bol presunutý na
ďalšie zasadanie OZ s tým, že už bude aktuálny záverečný účet obce a úverová
zaťaženosť obce k 31.12.2006
Dušan Daniel
odmietol presunúť návrh poslanca Dušana Slivku, pretože tento bod programu bol
v úvode tohto zasadania OZ schválený
poukázal, že samotný pán poslanec telefonicky najmenej trikrát urgoval vedúcu
ekonomického referátu o predloženie informácie o úverovej zaťaženosti obce
k 31.12.2006
vzhľadom na prebiehajúcu účtovnú závierku k 31.12.2006 (táto musí byť doručená na
Daňový úrad v SNV 30.1.2007) nebolo možné predložiť úverovú zaťaženosť obce
k 31.12.2006 – k závierke za rok 2006 obec ešte nemá stanovisko audítora, preto
starosta obce spracoval a predložil úverovú zaťaženosť k 31.12.2005, ktorá bola
súčasťou Stanoviska HK obce k záverečnému účtu obce za rok 2005
Po vystúpení starostu obce bol tento bod programu vzatý na vedomie jednohlasne.
d)

Vzhľadom k tomu, že KFaSOM pri OZ ešte nezasadala, starosta obce predložil OZ
k prejednaniu žiadosť o sponzorský príspevok na liečbu v zahraničí, ktorú adresoval
Kamil Almássy, Nálepkovo č. 327 z dôvodu, že rekonštrukčná operácia by sa mala
uskutočniť 12.2.2007.

V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Ján Plencner
navrhol za poslanecký klub SNS – SDKÚ-DS výšku finančného príspevku 30.000,Sk
Ján Soveľ
poprosil pani Almássyovú o zverejnenie sumy, ktorá jej bola už na účet zaslaná
(sponzorské príspevky) , s tým aby sa od toho vyvíjal príspevok obce. Návrh pána
Soveľa bol 50.000,-Sk
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Anna Almássyová
-

po výzve poslanca Soveľa oznámila, že do piatku minulého týždňa na zverejnenom
účte nenabehli žiadne finančné prostriedky

Po tejto rozprave bol návrh na schválenie finančného príspevku od obce vo výške 50,0
tis.Sk , ten bol poslancami schválený jednohlasne.

e)

Z obdobného dôvodu nezasadania KFaSOM pri OZ starosta obce predložil OZ
žiadosť o odpustenie nájomného za rok 2006 a za rok 2007 zo dňa 20.12.2006,
ktorú adresovala predsedníčka OZ – Vzdelanie, naša nádej do budúcnosti zo sídlom
Grün č. 157, Nálepkovo vo veci dodatočného odpustenia nájomného za prenajaté
priestory od obce z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Svoju žiadosť
odôvodňuje zhodnotením ceny obecného majetku z roku 2005 o 781.434,-Sk
a ponúknutým darom obci (majetok, ktorý získali rôznymi grantmi) v celkovej
hodnote 135.414,50 Sk.
K tomuto bodu programu neodzneli žiadne pripomienky a návrhy a predmetná
žiadosť bola schválená jednohlasne.

f)

Poslankyňa Eva Antlová intervenovala vo veci sfunkčnenia miestneho rozhlasu
v časti obce Hámre a vo veci opravy nefunkčnej hasičskej striekačky v požiarnej
zbrojnici Tretí Hámor.

g)

V závere tohto bodu programu vystúpil poslanec Július Jesze, ktorý adresoval OZ
nasledovné pripomienky:
pripomenul, že už na 1. zasadaní OZ sme vyslali zlý signál vo vzťahu k širokej
verejnosti a v rámci okresov SNV a Gelnica tým, že nebol schválený návrh starostu
obce na náčelníka OcP – všeobecne uznávaného odborníka v policajnom zbore
vo vzťahu ku kontrolnému dňu na stavbe ul. Letná a ul. Strmá poukázal, že pozvánku
na účasť obdržal poslanec Plencner, ktorý vzniesol pripomienky k tejto stavbe na 1.
riadnom zasadaní OZ a poukázal na skutočnosť, že poslanci Slivka a Furmanová od
OZ nedostali žiaden mandát, aby tam zastupovali poslanecký zbor
nevhodným vystupovaním týchto dvoch poslancov vo vzťahu k zúčastneným
orgánom štátnej správy a k ostatným prizvaným pokazili meno obce Nálepkovo
vo vzťahu zámeru poslancov SNS-SDKÚ zamestnávať v obci výlučne len
obyvateľov obce Nálepkovo (aj vo verejných funkciách OcÚ a u právnických osôb
obce) poznamenal, že keď sa takýmto spôsobom budú uberať aj ostatné mestá a obce
v okresoch SNV a Gelnica potom môžeme očakávať zvýšený nárast nezamestnaných
v našej obci, pretože v súčasnosti je väčšina našich ekonomicky aktívnych
obyvateľov zamestnaných mimo obce Nálepkovo

-

-

-
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K bodu č. 11: Návrh na uznesenie
Návrhy uznesení boli predkladané priebežne členom návrhovej komisie Júliusom Jeszem
počas prejednávania jednotlivých bodov.

K bodu č. 12: Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starosta obce vyhlásil rokovanie za ukončené
a poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Zapisovateľ:
Gabriela Filická

Overovatelia:
Dáša Baniaková
Ján Soveľ

Starosta obce:
Ing. Dušan Daniel

UZNESENIA
z 2. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 29.1.2007
Obecné zastupiteľstvo
A/ BERIE NA VEDOMIE
Uznesenie č. 14/2007-OZ
Kontrolu plnení uznesení a úloh z 1. riadneho zasadania OZ zo dňa 29.12.2006.
Uznesenie č. 15/2007-OZ
Prehľad činnosti Obecnej polície v Nálepkove za rok 2006 od 1.1.2006 do 31.12.2006.
Uznesenie č. 16/2007-OZ
Doporučenie poslankyne Natálie Furmanovej starostovi obce, aby do funkcie zástupcu
starostu obce navrhol poslanca Dušana Slivku.
Uznesenie č. 17/2007-OZ
Správu starostu obce o úverovej zaťaženosti obce Nálepkovo k 31.12.2005.

B/ SCHVAĽUJE
Uznesenie č. 18/2007-OZ
Program rokovania v zmysle pozvánky zo dňa 19.1.2007 po doplnení bodu č. 10.

Uznesenie č. 19/2007-OZ
Rokovací poriadok Obecného
a zapracovaním pripomienok.

zastupiteľstva

v Nálepkove

s rešpektovaním

Uznesenie č. 20/2007-OZ
Organizačný poriadok Obecného úradu v Nálepkove s doplnením o funkciu prednostu
obecného úradu.
Uznesenie č. 21/2007-OZ
1. Organizačný poriadok Obecného zastupiteľstva v Nálepkove.
2. V naliehavých prípadoch poskytnutie odbornej pomoci a rád aparátom obecného
úradu poslancom OZ.
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Uznesenie č. 22/2007-OZ
Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva obce Nálepkovo.

Uznesenie č. 23/2007-OZ
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 2/2007 o podmienkach poskytovania
dotácií.

Uznesenie č. 24/2007-OZ
Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2006.

Uznesenie č. 25/2007-OZ
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2007.

Uznesenie č. 26/2007-OZ
1.
2.
3.
4.
5.

Plán činnosti KFaSOM na I. polrok 2007 (v prílohe) a rozpočet komisie na I. polrok
2007 vo výške 1.500,-Sk.
Plán činnosti KOVP na rok 2007 (v prílohe) a rozpočet komisie na rok 2007 vo výške
3.000,-Sk.
Plán činnosti KKMaŠ na I. polrok 2007 (v prílohe) a rozpočet komisie na I. polrok
2007 vo výške 25.000,-Sk.
Plán činnosti KSaB na I. polrok 2007 (v prílohe) a rozpočet komisie na I. polrok 2007
vo výške 21.000,-Sk.
Plán činnosti KSÚPaŽP na I. polrok 2007 (v prílohe) a rozpočet komisie na I. polrok
2007 vo výške 1.500,-Sk.

Uznesenie č. 27/2007-OZ
1. Finančný príspevok na liečbu resp. rekonštrukčnú operáciu v zahraničí vo výške 50,0
tis. Sk v prospech Kamila Almássyho, Letná č. 327, Nálepkovo.
2. Odpustenie nájomného za rok 2006 vo výške 1.485,-Sk a na rok 2007 vo výške
1.485,-Sk v prospech OZ – Vzdelanie, naša nádej do budúcnosti, Grün č. 157,
Nálepkovo.

-3C/ VOLÍ
Uznesenie č. 28/2007-OZ
Členov stálych jednotlivých komisií OZ nasledovne:
1. Komisia finančná a správy obecného majetku
Helena Kiššáková – tajomníčka, vedúca ekonomického referátu OcÚ
Marta Hamráčková – člen komisie
Zuzana Šaršaňová – člen komisie
Jana Pronská – člen komisie
2. Komisia pre ochranu verejného poriadku
Vladimír Labuda – tajomník, Obecná polícia Nálepkovo
Jozef Král – člen komisie
Ladislav Majkut – člen komisie
Božena Sedláková – člen komisie
Rudolf Novotný – člen komisie
Arpád Rener – člen komisie
3. Komisia kultúry, mládeže a športu
Ingrid Kolarčíková – tajomníčka, referát sociálny vecí OcÚ
Zdenek Štuller – člen komisie
Ján Soveľ – člen komisie
Dušan Slivka – člen komisie
Katarína Plencnerová – člen komisie
Marta Augustiňáková – člen komisie
Jarmila Patzová – člen komisie
4.
-

Komisia sociálna a bytová
Anna Bobáková – tajomníčka, vedúca referátu sociálnych vecí OcÚ
Natália Furmanová – člen komisie
Šarlota Dragúňová – člen komisie
Lívia Školníková – člen komisie
Lucia Lušňáková – člen komisie
Ondrej Klekner – člen komisie

5. Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia
Edita Danielová – tajomníčka, vedúca stavebného referátu OcÚ
Michal Pronský – člen komisie
Ľuboš Daxner – člen komisie
Ján Kalafus – člen komisie
Ján Plencner – člen komisie
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D/ UKLADÁ

Uznesenie č. 29/2007-OZ
Komisiám OZ v Nálepkove prehodnotiť Volebné programy na roky 2007-2010
a doporučiť na najbližšom zasadaní OZ dňa 26.3.2007 jednotný Volebný program OZ na roky
2007-2010 za koordinácie starostu obce.

Uznesenie č. 30/2007-OZ
Hlavnému kontrolórovi obce:
preveriť odmeňovanie poslancov a starostu obce za rok 2006
preveriť vyplatenie finančných prostriedkov za vypracované projekty Obecného
domu 2x, Domu dôchodcov, Rómskej osady II., III. a IV., Lyžiarskeho areálu,
Námestia, Školskej kotolne, Mlyna, Obecnej cesty a Obecného vodovodu
skontrolovať príkazy na jazdu v LON s.r.o., TKŠN s.r.o., OcP a starostu obce a to
hlavne osobných vozidiel za rok 2006
skontrolovať a prehodnotiť výšku vodného a stočného na základe kontroly
jednotlivých položiek za 1 m3 vody
-

Zapisovateľ:
Gabriela Filická

Overovatelia:
Dáša Baniaková
Ján Soveľ

Starosta obce:
Ing. Dušan Daniel

Obecná polícia
Nálepkovo

V Nálepkove dňa 8.1.2007

_____________________________

Č.p.: OcP-BP-02/2007 La
Prehľad činnosti Obecnej polície v Nálepkove
za obdobie roka 2006 - od 1.1. do 31.12.2006.

Obecná polícia v Nálepkove za hore uvedené obdobie pracovala v následovnom zložení :
náčelník – p.Labuda a policajti – p.Komár, p.Lapšanský, p.Mozgi a p.Král, pričom ich práca
spočívala hlavne v zisťovaní a realizácii priestupkov, ochrane obecného majetku, udržiavaní
verejného poriadku v obci, mimo iného aj počas vydávania podpôr a kontrolnej činnosti dodržiavania VZNO. Zároveň spolupracovala aj s tunajším OO-PZ v Nálepkove, obecnými podnikmi, JUDr.Kozákom, komisiami pri OcÚ, ZŠ s MŠ v Nálepkove, Domovom Dôchodcov
a p.Dluhošom pri organizovaní aktivačných prác v obci .
V roku 2006 prijala celkom 243 priestupkov, kde je nárast oproti minulému roku čo činní
38 priestupkov .
Priestupky nasledovne :
- po úseku školskej dochádzky, porušenie §-u 31/1 ( celkom 212 x - mesačne prijatých 21 týchto priestupkov, z toho bolo spracovaných 127 rozkazov rodičom detí,
respektívne záškolákov, „TU“ odložených v zmysle §-u 60/3,c – podozrenie z TČ
bolo 14 x , ako aj v zmysle §-u 60/3,a – nie je podozrenie z priestupku 71 x - čiže
spolu to bolo 85 x ),
- porušenie §-u 50
13 x
- porušenie §-u 49
10 x
- porušenie §-u 48, resp. §-u 46 s poukázaním na VZNO
3 x
- porušenie §-u 47
5 x .

Z vyššie uvedených priestupkov „TU“ odložených ( nemožnosť prejednania pre vek
priestupcu ) bolo 11 x , odstúpených k prejednaniu OÚ v Spišskej Novej Vsi – OVVS
pracovisko Gelnica 9 x a riešených priamo na mieste uložením blokovej pokuty 11 x ,
v celkovej sume 1.900.- Sk .
V uvedenom období bolo spísaných celkom 330 obyčajných písomností ( z toho v súčinnosti s NVÚ Košice 1x a Okresným riaditeľstvom PZ SR v Spišskej Novej Vsi 4 x ), 48
bežných písomností a 37 písomností MP za účelom prejednania KOVP pri OcÚ v Nálepkove, kde táto zasadala celkom 12 x . Ďalej sa Obecná polícia podieľala spoluprácou aj pri očkovaní psov a mačiek v katastrálnom území obce MVDr.Kravcom, spoločne s p.Sedlákovou pri vyplácaní dávok sociálnej odkázanosti ( kde mesačne zabezpečovala finančný prevoz peňazí pre 52 rodín, čo činilo čiastky cca 380.000 - 400.000.- Sk ), zároveň z týchto dávok boli plnené obecné pohľadávky ( ako nájomné, poplatky za komunálny odpad, sankcie
za priestupky, škody, opravy, vodné, stočné a pod. ). So SaBK boli vykonávané pravidelné
kontroly v RO Grőn ( obe etapy ), ako aj bytovky č.160 v Hámre. Zároveň spolupracovala
aj pri dokumentovaní realizácie pôžičiek ( projekt HABITAT ) .
Obecná polícia uložila v roku 2006 sankcie za porušenie ustanovení zákona č.372/90 Zb.
o priestupkoch, blokovo v sume 1.900.- Sk, súčinnosťou s KOVP v sume 2.600.- Sk, blokmi
bez udania hodnoty ( pokuta nezaplatená na mieste v sume 1.050.- Sk ), celková finančná
čiastka činní 5.550.- Sk .

Hore menovaní odpracovali v roku 2005 :
p. Labuda 1.605,50 hod. , p. Komár 1.607,00 hod. , p. Lapšanský 1.620,50 hod. ,
p. Mozgi 1.493,50 hod. a p .Král 1.698,25 hod. .
Záverom ešte k vyzbieraným pohľadávkam :
1/ prenesené kompetencie - porušovanie školskej dochádzky ( priestupok podľa §-u 31/1 ):
už spomínané ROZKAZY - bez finančných postihov, formou pokarhania, nakoľko pokuta nie je príjmom obce ,
2/ sankcie KOVP

suma

3.200.- Sk

3/ BPNNM

suma

1.050.- Sk

4/ škody OcÚ + iné

suma

10.165.- Sk .

Záverom snáď toľko, že namiesto finančných postihov v roku 2006 sme problematiku
a to neoprávnené skládky odpadu riešili formou KOVP - brigádnické akcie na vyčistenie
priestranstiev pri obydliach. Ďalej Obecná polícia v Nálepkove vykonávala aj doručovanie
zásielok z OcÚ v rámci katastra pre obyvateľov a náčelník informuje o činnosti aj MV SR
písomnou správou ( viď. príloha ) .

Spracoval – náčelník Obecnej polície v Nálepkove :
Vladimír LABUDA

