ZÁPISNICA
z 12. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 24.04.2020
Prítomní:
Ondrej Klekner – starosta obce
Jana Pronská – zástupkyňa starostu obce
Daša Baniaková, Jozef Gál, Ján Kalafus, Jarmila Pocklanová, Dušan Slivka, Ján Soveľ, Štefan
Czölder - poslanci OZ
Mgr. Miroslava Mozgiová – sekretariát starostu obce
Ing. Štefan Geletka - BOZP
Vladimír Labuda – pracovník obecnej polície
Mgr. Milan Grečko – náčelník obecnej polície
Michal Pronský – riaditeľ LON s.r.o.
Ospravedlnený : Patrik Bobák
Program:
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo 10. zasadania OZ dňa
30.12.2019 a 11. zasadania OZ dňa 28.01.2020 - informácia
Predkladateľ a spracovateľ: starosta obce
3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva - informácia
a) Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
b) Komisia sociálna a bytová (KSaB)
c) Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
d) Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
e) Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)
Predkladateľ a spracovateľ : predsedovia komisií
4. Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce ku dňu 31.12.2019 – informácia
(v členení podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. – rozpočtová klasifikácia)
a) Rozpočet bežných príjmov
b) Rozpočet bežných výdavkov
c) Kapitálový rozpočet (príjmy a výdavky)
d) Rozpočet finančných operácií
e) Podnikateľská činnosť obce
f) Dlh a splátky obce k 31.12.2019
g) Stav nedoplatkov na daniach, KO, VaS a nájomné za byty k 31.12.2019
Predkladateľ: starosta obce Spracovatelia: ekonomický referát OcÚ
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referát daní a poplatkov
referát hospodárskej prevádzky
5. Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce za rok 2019
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: riaditelia ZŠ s MŠ
DN n.o.
LON s.r.o.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na I. polrok
2020
Predkladateľ a spracovateľ: hlavná kontrolórka obce
7. Schválenie zmlúv o zriadení vecného bremena
Predkladateľ a spracovateľ : starosta obce
8. Komisia pre ochranu verejného záujmu – jej závery z „ Oznámenia funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2019“
Predkladateľ a spracovateľ : Ján Kalafus
9. Správa o činnosti stavebného úradu obce Nálepkovo za rok 2019
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: stavebný úrad obce
10. Správa o činnosti obecnej polície v Nálepkove za rok 2019
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: náčelník OcP
11. Bezpečnostná situácia na území obce Nálepkovo v roku 2019
Predkladateľ a spracovateľ: mjr. Mgr. Peter Grečko, riaditeľ OO PZ v Nálepkove
12. Správa o činnosti obce v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia, Ochrany pred
požiarmi , Civilnej ochrany za obdobie roka 2019
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: Ing. Štefan Geletka- BOZP
12.1 Zriaďovacia listina Dobrovoľného hasičského zboru obce Nálepkovo
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: Ing. Štefan Geletka- BOZP
13. Zbor pre občianske záležitosti pri obci Nálepkovo – aktualizácia a doplnenie
Zmena Zásad odmeňovania
14. Redakčná rada – zmena šéfredaktora
15. Podanie Žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy MF SR č. 26825/2005-441
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR na rok 2020
16. Programový rozpočet obce Nálepkovo na rok 2020 – 1. zmena
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: ekonomický referát
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17. Zmluva o vypožičke do bezodplatného dočasného užívania 9 miestneho
automobilu Renault Master, ŠPZ GL-163AN
Predkladateľ a spracovateľ: starosta obce
18. Interpelácie poslancov na starostu obce
19. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
20. Rôzne
a)Námety občanov doručené obci
b)Písomné pripomienky občanov doručené obci
c) Informácie starostu obce
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ : zástupkyňa starostu obce
21. Dotazy a dopyty občanov ( fyzických a právnických osôb )
22. Záver
Bod č. 1:
Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ondrej Klekner privítal prítomných na 12. zasadaní Obecného
zastupiteľstva v Nálepkove. Rokovanie sa začalo o 10.15 hod. Podľa prezenčnej listiny je
prítomných 8 poslancov z celkového počtu 9 poslaneckého zboru a teda rokovanie je
uznášania schopné. Jeden poslanec Patrik Bobák sa zo zasadania ospravedlnil Program
rokovania bol jednoznačne schválený všetkými poslancami.
Do návrhovej komisie boli zvolení: Dáša Baniaková, Dušan Slivka
Za overovateľov boli určení: Štefan Czolder, Ján Soveľ
Za zapisovateľku bola určená: Mgr. Miroslava Mozgiová
Bod č. 2 :
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo 10. zasadania OZ dňa 30.12.2019
a 11. zasadania OZ dňa 28.01.2020 - informácia
Na 10. zasadaní OZ bolo prijatých celkom 19 uznesení ( UZN. Č. 219 – 237/2019 – OZ) ,
z ktorých 5 uznesení bolo vzatých na vedomie , 13 uznesení bolo schvaľovacieho charakteru,
a 1 uznesenie bolo neschválené.
Na 11. zasadaní OZ boli prijaté 3 uznesenia ( UZN. č. 238/2020 – 240/2020-OZ), z ktorých 2
uznesenia mali schvaľovací charakter a 1 uznesenie určujúci charakter.
Uznesenie č. 241/2020 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení
Obecného zastupiteľstva z 10. zasadania OZ, dňa 30.12.2019 a 11. zasadania OZ, dňa
28.01.2020
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Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 3 :
Rokovania komisií obecného zastupiteľstva - informácia a závery (uznesenia) od
posledného rokovania obecného zastupiteľstva
a) Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
b) Komisia sociálna a bytová (KSaB)
c) Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
d) Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
e) Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)

Komisia pre ochranu verejného poriadku ( KOVP )
Komisia pre ochranu verejného poriadku zasadala dňa 27.01.2020 a 24.02.2020 s týmto
programom:
1/ Rôzne :
-

-

bližšie uvedené v zápisnici č. 01/2020 zo dňa 27.01.2020
k zápisnici priložené prílohy : stručné vyhodnotenie KOVP za rok 2019 ,
list – upozornenie o vážnom nehodovom úseku cesty ,
pozvánka na 11. zasadanie OZ obce Nálepkovo a
výpis zák. č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke .
vo veci žiadosti o poskytnutie vhodného pozemku za účelom umiestnenia predajného
stánku a to žiadateľa Sami Šakiri – cukráreň Mimóza z Gelnice , členovia KOVP
doporučujú poskytnúť vhodný pozemok a to po dohode spevnený pozemok pri budove - ulica Letná č.2 , kde je možnosť napojenia sa na energiu aj vodu .

2/ Uznesenie .
1/ Rôzne :
-

-

-

informácia náčelníka OcP Nálepkovo vo veci vyhodnotenia jej činnosti za rok 2019 ,
viď. príloha ,
predseda komisie sa dotazoval na doterajší priebeh riešenia založenia skládky odpadu
v časti Zahájnica. Náčelník OcP uviedol, že k veci bola vypočutá majiteľka pozemku,
ktorá sa vyjadrila, že pozemok má v užívaní jej synovec Jozef Turčaník z Nálepkova .
Je potrebné vypočuť ešte jeho aby bolo možné vec doriešiť, prípadne odstúpiť príslušnému správnemu orgánu na prejednanie ,
predseda komisie predniesol nespokojnosť s pohybom detí idúcich do školy v úseku
od kontajnera umiestneného pred cintorínom smerom k zdravotnému stredisku – chodník vedúci k hasičskej zbrojnici a parku . Náčelník OcP uviedol, že vec bola poriešená
pracovnou cestou ,
člen komisie podotkol nedôstojné správanie sa rómskych detí prechadzajúcich okolo
oplotenia miestneho cintorína a to hlavne počas konania sa pohrebov . Náčelník OcP
uviedol , že pri každom pohrebe a to za účelom dodržiavania verejného poriadku bude
vykonávaná služba OcP Nálepkovo v súčinnosti s členmi MOPS ,
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-

-

-

-

zástupkyňa starostu obce navrhla prehodnotiť možnosť osadenie dopravného
zrkadla
pri križovatke smerom k vleku - ul. Hámorská . Náčelník OcP informoval prítomných
členov o tom , že zrkadlo je už zakúpené a je potrebné doriešiť písomnou formou súhlas o jeho osadenie ,
predseda komisie navrhol v budúcnosti a to súčinnosťou KSaB vykonať kontroly priamo v rómskych osadách a za prítomnosti a súhlasu predsedu menovanej komisie bol
dohodnutý aj termín na 5.3.2020 o 14.00 hod. – kontrola v RO – Gün ,
náčelník OcP informoval členov komisie o začínajúcom vypaľovaní trávy s následnou
zvýšenou kontrolou v lokalitách Nálepkovo – Grün, okolie ako aj nutnou súčinnosťou
HZ Spišská Nová Ves a Gelnica ,
informácia o výberovom konaní na člena MOPS – od apríla 2020 pribudne víťaz konania a to Ľ. Smorada ,
starosta obce informoval prítomných o reportáži k prideleniu požiarnického auta – TV
JOJ ako aj prísľubom k jeho prideleniu a to - v tomto roku 2020 ,
členovia komisie sa dotazovali k problematike parkovania áut v obci a to hlavne na ul.
Letnej , nakoľko pri parkovaní je často využívaný aj chodník pre chodcov – vec bude
v blízkej dobe riešená , prípisom pre jednotlivých vodičov o nesprávnom parkovaní .

2/ Uznesenie
Rozprava :
Poslanec Slivka pochválil prácu komisie, pracujú promptne, zavolal a hneď prišli riešiť
situáciu.
Uznesenie č. 242/2020 -OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu zo zasadania KOVP pri OZ
v Nálepkove dňa 27.01.2020 a 24.02.2020.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Komisia sociálna a bytová (KSaB)
Komisia zasadala dňa 19.2.2020 ( spracovaná zápisnica). Na zasadaní komisia prejednala
kontrolu bývania, plnenie nájmu k 31.12.2019, ktorý predložil referát hospodárskej prevádzky
a zájazd do Poľska.
Rozprava :
Poslankyňa Baniaková informovala o prebehnutých kontrolách, po ustálení situácie, ktorá
momentálne prevláda ( COVID 19 ) budú v kontrolách nájomných bytov pokračovať.
Uznesenie č. 243/2020-O
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KSaB pri OZ v Nálepkove zo zasadania
19.2.2020.
Zápisnica z 12. zasadania OZ dňa 24.04.2020
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Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
Komisia kultúry mládeže a športu zasadala 14.1.2020. Členovia zhodnotili podujatia, ktoré sa
uskutočnili do konca roku 2019, ako aj záverečné vyúčtovanie rozpočtu KKMaŠ za rok 2019.
Nasledovala príprava podujatia: Lyžiarske preteky o pohár starostu obce, ktoré sa uskutočnia
dňa 8.2.2020.
Rozprava :
Poslanec Slivka informoval o tom, že mali naplánované rôzne akcie, no vzhľadom k situácii
sa žiadna z nich do konca roka pravdepodobne neuskutoční. Furmanské preteky boli tiež
zrušené.
Uznesenie č. 244/2020 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu zo zasadania KKMaŠ pri
OZ v Nálepkove dňa 14.1.2020.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
Komisia na zasadaní dňa 26.02.2020 prejednávala :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Čerpanie rozpočtu za rok 2019 / predkladateľ : Ing. Božena Gajanová,– ekonomický
referát /
3. Návrh na navýšenie reprezentačného fondu starostu obce a rozpočtu KSaŽP
4. Správa referátu správy majetku o vyradení nesprávne zaradených položiek do
evidencie majetku obce k 31.12.2019
5. Správa referátu správy majetku o zaradení pozemkov a budov do majetku obce
6. Správa referátu hospodárskej prevádzky - nedoplatky na nájomnom / dane a KO/
k 31.12.2019
7. Správa o poistení obecného majetku a činností
8. Prehľad o podnikateľskej činnosti obce – Turistická ubytovňa - vlek
9. Návrh na schválenie vecného bremena žiadateľa Vladimíra Girmona – týkajúce sa
sprístupnenie a uloženia elektrickej siete.
10. Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena
Katarína Dunajčanova, rod. Székelyová
Marián Kellner
Jozef Javorka
Dušan Bernát
Alena Šramková, r. Ramacsyová
Maroš Kellner
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11. Návrh na schválenie zníženia nájomného za kancelárske priestory Lesy obce
Nálepkovo.
12. Návrh na schválenie odpredaja majetku obce – parcela č. 8610 v zmysle návrhu
žiadateľky Ing. Zuzany Mezencev Jančíkovej, Košice
13. Návrh na schválenie odpredaja majetku obce – časť parcely č. 6430 v zmysle
návrhu žiadateľa Alfréda Šomšáka, Nálepkovo
14. Návrh na schválenie vecného bremena žiadateľky Ivany Székelyovej, Nálepkovo za
účelom sprístupnenia obecného pozemku pre zásobovanie obchodu s potravinami.
15. Návrh na schválenie žiadosti o zníženie sadzby dane pre fi. TOM a TOM,
Bratislava
16. Návrh schváliť zámer prenájmu pozemku na podnikanie / predkladateľ: Sami
Šakiri. Gelnica /
17. Návrh starostu obce na zrušenie uznesenia č. 199/2016 – OZ o vstupe obce
Nálepkovo do občianskeho združenia „Slovenská železná cesta“.
18. Správa a návrh o čerpaní dotácie 30 000 € z ÚV
19. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nálepkovo na I. polrok
2020
20. Návrh na prenájom pozemku dlhodobému užívateľovi po skončení nájomnej
zmluvy Arpád Czölder.
21. Vzdanie sa funkcie šéfredaktorky obecných novín a menovanie novej.
22. Aktualizácia a doplnenie členov ZPOZ
23. Rôzne
24. Záver
Uznesenie č. 245/2020/OZ
OZ v Nálepkove berie na vedomie informáciu zo zasadania Komisie finančnej a správy
obecného majetku zo dňa 26.2.2020.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
:
Uznesenie č. 246/2020 - OZ
OZ v Nálepkove berie na vedomie správu referátu správy majetku o vyradení nesprávne
zaradených položiek do evidencie majetku obce k 31.12.2019.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
:
Uznesenie č. 247/2020 - OZ
OZ v Nálepkove berie na vedomie správu referátu správy majetku o zaradení pozemkov
a budov do majetku obce 31.12.2019.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
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Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
.
Uznesenie č. 248 /2020 - OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť vo vlastníctve obce
Nálepkovo na parcele č.5752/4 v katastri obce Nálepkovo, druh: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 2853 m2 podľa geometrického plánu č. 71/2019, mapový list č. V.S.XVI-12-17
vyhotoviteľom fi. Geokan, s.r.o., Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves dňa
4.12.2019 Ing. Pavlom Šponiarom. Vecné bremeno spočíva v práve uloženia elektrickej
prípojky na základe projektovej dokumentácie v prospech Vladimíra Girmona, Letná 351/49,
05333 Nálepkovo ako oprávneného z vecného bremena na dobu neurčitú s povinnosťou
úhrady nákladov spojených so zápisom vecného bremena do katastra nehnuteľností.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 249/2020 - OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena uzatvorenú podľa § 151 ods.
1 a 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi
zmluvnými stranami : Povinným z vecného bremena : Obec Nálepkovo, Stredný riadok
384/1, 05333 Nálepkovo, zastúpená starostom obce Ondrejom Kleknerom a Oprávneným
z vecného bremena: Vladimír Girmon, Letná 351/49, 05333 Nálepkovo na dobu neurčitú
s povinnosťou úhrady nákladov spojených so zápisom vecného bremena do katastra
nehnuteľností.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 250/2020 - OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena uzatvorenú podľa § 151 ods.
1 a 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi
zmluvnými stranami : Povinným z vecného bremena : Obec Nálepkovo, Stredný riadok
384/1, 05333 Nálepkovo, zastúpená starostom obce Ondrejom Kleknerom a Oprávneným
z vecného bremena: Marián Kellner, Filinského cesta 9/62, 05201 Spišská Nová Ves.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Uznesenie č. 251 /2020 - OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena uzatvorenú podľa § 151 ods.
1 a 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi
zmluvnými stranami : Povinným z vecného bremena : Obec Nálepkovo, Stredný riadok
384/1, 05333 Nálepkovo, zastúpená starostom obce Ondrejom Kleknerom a Oprávneným
z vecného bremena: Jozef Javorka, 05562 Prakovce 306 s manželkou Martou Javorkovou, r.
Pavlíkovskou.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 252/2020 - OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena uzatvorenú podľa § 151 ods.
1 a 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi
zmluvnými stranami : Povinným z vecného bremena : Obec Nálepkovo, Stredný riadok
384/1, 05333 Nálepkovo, zastúpená starostom obce Ondrejom Kleknerom a Oprávneným
z vecného bremena: Katarína Dunajčanová, r. Székelyová, Alejova 559/14, 05314 Spišský
Štvrtok.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 253/2020 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena uzatvorenú podľa § 151 ods.
1 a 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi
zmluvnými stranami : Povinným z vecného bremena : Obec Nálepkovo, Stredný riadok
384/1, 05333 Nálepkovo, zastúpená starostom obce Ondrejom Kleknerom a Oprávneným
z vecného bremena: Dušan Bernát, Pekinská 2540/12, 04013 Košice s manželkou MVDr.
Janou Bernátovou, r. Židzikovou.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 254/2020 - OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena uzatvorenú podľa § 151 ods.
1 a 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi
zmluvnými stranami : Povinným z vecného bremena : Obec Nálepkovo, Stredný riadok
384/1, 05333 Nálepkovo, zastúpená starostom obce Ondrejom Kleknerom a Oprávneným
z vecného bremena: Alena Šramková, r. Ramacsyová, Breziny 196, 05562 Prakovce.
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Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 255/2020 - OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena uzatvorenú podľa § 151 ods.
1 a 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi
zmluvnými stranami : Povinným z vecného bremena : Obec Nálepkovo, Stredný riadok
384/1, 05333 Nálepkovo, zastúpená starostom obce Ondrejom Kleknerom a Oprávneným
z vecného bremena: Maroš Kellner, Moravská 2567/6, 05201 Spišská Nová Ves s manželkou
Ľuboslavou Kellnerovou, r. Neupauerovou.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 256/2020 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa
31.12.2004, uzavretej medzi Obcou Nálepkovo a Lesmi obce Nálepkovo, s.r.o. , ktorým sa
mení nájomné za kancelárske priestory v budove zdravotníckeho zariadenia na pozemku
č.763/4 o celkovej výmere 200,90 m2 na sumu 1622,50 €.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 2 ( Ján Kalafus, Jarmila Pocklanová)
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 257/2020 – OZ
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti zo dňa 4.3.2014 uzavretej medzi Obcou
Nálepkovo a Lesmi obce Nálepkovo, s.r.o., ktorým sa mení nájomné za zastavané plochy
a nádvoria o výmere 24,50 m2 na sumu 19,60 €.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 2 ( Ján Kalafus, Jarmila Pocklanová)
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 258/ 2020 – OZ
OZ v Nálepkove neschvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, parcelu
KN- C, v katastri obce Nálepkovo, č. 8610 zapísanú na liste vlastníctva č.1.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Uznesenie č. 259 /2020 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje zámer odpredaja neupotrebiteľného majetku obce, časť parcely
KN C- 6430 v katastri obce Nálepkovo, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, ktorého
podmienkou je doloženie nového geometrického plánu s vyznačením aktuálnych údajov.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 260/2020 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje zámer zriadenia vecného bremena týkajúceho sa pozemku č. CKN 5747/6, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria vo výmere 40m2, katastrálne územie
Nálepkovo, zapísaný na liste vlastníctva č.1 vo vlastníctve obce Nálepkovo na dobu neurčitú
s povinnosťou úhrady nákladov spojených so zápisom vecného bremena do katastra
nehnuteľností a s podmienkou doloženia geometrického plánu.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 261 /2020 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena uzatvorenú
podľa § 151 ods. 1 a 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov medzi zmluvnými stranami: povinným z vecného bremena: Obec Nálepkovo,
Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo, zastúpená starostom obce Ondrejom Kleknerom
a oprávneným z vecného bremena: Ivanou Székelyovou, bytom Nálepkovo 614, 053 33
Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Rozprava :
Starosta informoval o tom, že na firmu Tom &Tom s.r.o. prišla na obecný úrad dražba na
pozemok. Bola kontaktovaná p. Tomčíková, vyplatili nám roky ktoré sú vymožiteľné.
Uznesenie č.262/2020 – OZ
OZ v Nálepkove neschvaľuje zníženie sadzby Dane z nehnuteľností pre firmu Tom &Tom
s.r.o., Rožňavská 1, 83104 Bratislava za rok 2018 a nasledujúce obdobia.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 2 ( Ján Kalafus, Jarmila Pocklanová)
Proti hlasovali: 0
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Uznesenie č. 263/2020 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje zámer prenajať svoj majetok, časť pozemku nachádzajúcom sa
v katastri obce Nálepkovo pod číslom KN-C 5752/7 o výmere 30m2, zapísaného v liste
vlastníctva č. 1.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali:
Uznesenie č. 264/2020 – OZ
OZ v Nálepkove ruší uznesenie č. 199/2016 – OZ o vstupe obce Nálepkovo do občianskeho
združenia Slovenská železná cesta.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Rozprava:
Poslankyňa Pocklanová sa opýtala, aká je cena za m2, na čo reagoval starosta obce, že všetko
bude zverejnené a bude sa vychádzať zo Zásad o predaji pozemkov.
Uznesenie č. 265/2020 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje zámer prenajať pozemky v katastri obce Nálepkovo zapísané na
liste vlastníctva č. 1, pod parcelným číslom KN-C 6317 a KN-C 6327, na poľnohospodárske
užívanie.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 266/2020 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje osadenie pamätnej tabule venovanej občanom odvlečeným do
Gulagov a nespravodlivo odsúdeným a väzneným , na priečelí Obecného úradu v Nálepkove
podľa finančných možností obce.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia ( KSÚPaŽP)
Komisia na zasadaní dňa 27.02.2020 prejednala:
-

-

-

žiadosť Vladimíra Girmonna, bytom Letná 351/49, 053 33 Nálepkovo vo veci
schválenia návrhu na zriadenie vecného bremena na pozemku parcelné číslo KN-C
5752/4, katastrálne územie Nálepkovo z dôvodu plánovanej realizácie NN prípojky,
žiadosť Alfréda Šomšáka, bytom Zahájnická cesta 328/61, 053 33 Nálepkovo vo veci
odkúpenia časti pozemku parcelné číslo KN-C 6430, katastrálne územie Nálepkovo
a to z dôvodu, že sa na predmetnom pozemku nachádza stavba rodinného domu
žiadateľa,
žiadosť Ivany Székelyovej, bytom Nálepkovo 614, 053 33 Nálepkovo vo veci
schválenia návrhu na zriadenie vecného bremena na pozemku parcelné číslo KN-C
5747/6, katastrálne územie Nálepkovo z dôvodu plánovanej realizácie vjazdu
a odstavnej plochy pre zásobovacie vozidlá k plánovanej prevádzke.

Rozprava :
Poslankyňa Pocklanová sa opýtala na čo sa použije tých 2000, Eur, načo jej odpovedal
poslanec Soveľ, že sa plánovalo počas Furmanských pretekov vyrezávať sochy z dreva,
piesku alebo v zime sochy z ľadu. Vyrezané sochy by mohli slúžiť ako propagačné predmety
pre našich zahraničných partnerov.
Uznesenie č. 267 /2020 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu zo zasadania KSÚPaŽP pri OZ
v Nálepkove zo dňa 27.02.2020.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 4
Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce ku dňu 31.12.2019 – informácia
(v členení podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. – rozpočtová klasifikácia)
a) Rozpočet bežných príjmov
b) Rozpočet bežných výdavkov
c) Kapitálový rozpočet (príjmy a výdavky)
d) Rozpočet finančných operácií
e) Podnikateľská činnosť obce
f) Dlh a splátky obce k 31.12.2019
g) Stav nedoplatkov na daniach, KO, VaS a nájomné za byty k 31.12.2019
Bod č.4a :
Rozpočet bežných príjmov
Rozpočet bežných príjmov bol schválený vo výške 3 837 212,81 €€, pričom bol počas roka
upravený rozpočtovými opatreniami na sumu 4 036 954,28 €. Naplnený bol na 97 % oproti
rozpočtu, t.j. príjem finančných prostriedkov bežných príjmov rozpočtu v roku 2019 bol vo
výške 3 935 983,26 €.
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Daňové príjmy boli schválené vo výške 1 324 514,08 €, pričom bol počas roka upravený
rozpočtovými opatreniami na 1 346 098,09 €. Naplnenie daňových príjmov rozpočtu bolo vo
výške 1 330 508,68 € (98,84 %).
Nedaňové príjmy boli schválené v rozpočte vo výške 309 573,06 €, pričom bol počas roka
upravený rozpočtovými opatreniami na sumu 271 799,63 €. Naplnenie nedaňových príjmov
rozpočtu bolo vo výške 225 321,15 € (82,90 %).
Granty a transfery v príjmovej časti rozpočtu boli schválené vo výške 2 203 125,67 €, pričom
bol počas roka upravený rozpočtovými opatreniami na 2 419 056,56 €. Naplnené príjmy
v položkách granty a transfery boli vo výške 2 380 153,43 € (98 %).
Z vyššie uvedeného vyplýva, že bežný rozpočet príjmov za rok 2019 bol splnený celkom na
97% , keď oproti upravenému rozpočtu boli príjmy nižšie o 100 971,02 €.
Rozprava :
Poslankyňa Pocklanová reagovala, že s týmto rozpočtom nesúhlasí, sú v ňom nejasnosti, sú
tam skryté platby a vzhľadom k situácii sa k tomu teraz nebude vyjadrovať.
Uznesenie č. 268/2020 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie predložené informácie o čerpaní
rozpočtu bežných príjmov obce Nálepkovo za rok 2019.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 4b) :
Rozpočet bežných výdavkov
Rozpočet bežných výdavkov bol schválený vo výške 1 923 536,01 €, pričom bol počas roka
upravený rozpočtovými opatreniami na sumu 2 136 030,81 €. Naplnený bol na 96 % oproti
rozpočtu, t. j. výdavky finančných prostriedkov bežných výdavkov rozpočtu čerpaných v roku
2019 bol vo výške 2 055 343,84 €.
Uznesenie č. 269/2020 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie predložené informácie o čerpaní
rozpočtu bežných výdavkov obce Nálepkovo za rok 2019.
Počet prítomných poslancov
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 2 ( Ján Kalafus, Jarmila Pocklanová)
Proti hlasovali: 0
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Bod č. 4c) :
Kapitálový rozpočet ( príjmy a výdavky )
Schválený kapitálový rozpočet na rok 2019 bol vo výške 452 200,87 €, pričom bol v priebehu
roka upravený rozpočtovými opatreniami na sumu 470 189,67 €. Príjmy boli naplnené len na
11 % oproti upravenému rozpočtu, t.j. čerpanie kapitálového rozpočtu bolo vo výške
51 638,80 €.
V rámci kapitálového rozpočtu na základe projektov bola obci Nálepkovo poskytnutá dotácia,
ktorých realizácia bude pokračovať aj v roku 2020, a to:
 Dotácia z MV SR na modernizáciu nájomných bytov v sume 10 000,00 €;
 Dotácia z ÚV SR na výstavbu detského ihriska v sume 8 000,00 €;
 Z rezervy predsedu vlády bola obci poskytnutá dotácia vo výške 25 000,00 € na úpravu
parkoviska pri železničnej stanici, ktorá nebola celá vyčerpaná v roku 2019.
V rámci kapitálových príjmov obec Nálepkovo mala príjem za odpredaj pozemkov vo výške
1 988,80 €.
Kapitálový rozpočet – výdavky
Kapitálový rozpočet bol naplnený len na 11 % keď oproti upravenému rozpočtu 545 624,58 €
bolo vyčerpaných iba 58 073,00 €.
FK 04.5.1 Cestovný ruch – upravený rozpočet na základe poskytnutia dotácie z rezerv
predsedu vlády vo výške 25 000 € na úpravu parkoviska pri železničnej stanici, bolo čerpanie
na 98 % oproti upravenému rozpočtu a to v sume 24 427,69 €. Zostatok finančných
prostriedkov je možné vyčerpať v roku 2020.
FK 06.4.0 Verejné osvetlenie – schválený rozpočet na Renováciu VO bol vo výške 7 000,00
€, pričom bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami na sumu 5 675,00 €
a čerpanie tak predstavuje 96 % oproti upravenému rozpočtu, t.j. 5 444,99 €.
FK 04.4.3 Primárne vzdelávanie – rozpočtované výdavky boli vo výške 13 500,00 €,
upravený rozpočtovými opatreniami na sumu 21 642,14 €. Čerpané finančné prostriedky boli
na 101 % na položku. Čerpanie prostriedkov bola na elektrickú panvicu pre ZŠsMŠ a na
rekonštrukciu a modernizáciu MŠ Grun.
Uznesenie č. 270/2020 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie predložené informácie o čerpaní
kapitálového rozpočtu obce Nálepkovo za rok 2019.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Bod č. 4d) :
Rozpočet finančných operácií
Finančné operácie – v príjmovej časti rozpočtu boli rozpočtované finančné prostriedky vo
výške 80 862,20 €, ktoré v priebehu rozpočtového roku boli upravené rozpočtovými
opatreniami na sumu 98 395,91 €. Čerpanie predstavuje 34 % vzhľadom na upravený
rozpočet. Finančné operácie v príjmovej časti rozpočtu zahŕňajú finančné prostriedky
nevyčerpané z minulých rokov, návratná finančná výpomoc a prostriedky z rezervného fondu.
Finančné operácie – vo výdavkovej časti rozpočtu boli čerpané na 93 % keď oproti
upravenému rozpočtu 61 120,66 € boli čerpané vo výške 56 620,73 €. Účtovným
nedopatrením v týchto finančných operáciách mala byť zaúčtovaná zvýšená splátka vopred na
Dáciu v sume 4 922,10 €, ktorá je zaúčtovaná v rámci kapitálového rozpočtu. Skutočnosť
čerpania kapitálového rozpočtu by tak bola nižšia o túto sumu finančnej operácie. Položka
01.7.0. Transakcie verejného dlhu bolo prekročené vo výške 1 096,61 € v splátkach úverov
ŠFRB.
Uznesenie č. 271/2020 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie predložené informácie o príjmoch
a výdajoch rozpočtovaných finančných operácií obce Nálepkovo za rok 2019.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 2 ( Ján Kalafus, Jarmila Pocklanová)
Proti hlasovali: 0
Bod č. 4e :
Podnikateľská činnosť obce
Výsledkom hospodárenia v podnikateľskej činnosti obce Nálepkovo pred zdanením bola
strata vo výške – 7 049,63 €.
Tržby za vlastné výkony a tovar dosiahli výšku 97 728,18 €, z toho tržby z predaja služieb
výšku 82 842,52 € a tržby za tovar dosiahli výšku 14 876,57 €.
Náklady vynaložené na dosiahnutie tržieb dosiahli výšku 104 777,81 €.
Pokladňa podnikateľská k 31.12.2019 mala zostatok 3 806,10 €.
Bankový účet k 31.12.2019 vykazoval zostatok 11 234,49 €.
Uznesenie č. 272/2020 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o podnikateľskej činnosti
obce Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 2 ( Ján Kalafus, Jarmila Pocklanová)
Proti hlasovali: 0
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Bod č. 4f :
Dlh a splátky obce k 31.12.2019
K 31.12.2019 na bežných účtoch obce bolo k dispozícii





VÚB banka
48 615,79 €
Prima banka
147 433,45 €
Rezervný fond
31 249,67 €
Podnikateľský účet 11 234,49 €

Vo vzťahu k Štátnemu fondu rozvoja bývania má obec dlhodobé záväzky, ktoré sú splácané
nájomníkmi bytov obce :
ŠFRB

Spolu :

16 b.j.
580 b.j.
8 b.j.
28 b.j.
585 b.j.

104 573,06 €
33 406,17 €
76 981,74 €
176 814,23 €
113 481,14 €

so splatnosťou do 08/2031
so splatnosťou do 02/2030
so splatnosťou do 11/2032
so splatnosťou do 11/2032
so splatnosťou do 05/2036

505 256,34 €

bude splácaných najneskôr do 05/2036.

V súčasnosti obec spláca úver v mesačnej čiastke 580,00eur ( do roku 2024 ) z úveru
poskytnutého ešte v roku 2010 na prístavbu hlavného vstupu a rekonštrukcie Základnej školy
a Materskej školy v Nálepkove, ktorého nevyčerpaný zostatok pretransformovaný Dodatkom
č. 1 zo dňa 10.11.2017 budúce investičné akcie obce Nálepkovo. Tiež obec Nálepkovo spláca
finančný leasing na Dáciu v mesačnej čiastke 324,89 €.
Uznesenie č. 273/2020 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o výške dlhu a splátkach
obce k 31.12.2019.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 1 ( Ján Kalafus )
Proti hlasovali: 0
Bod č. 4g :
Stav nedoplatkov na daniach, KO, VaS a nájomné za byty k 31.12.2019
Zo 124 nájomných bytov a 4 unimobuniek je 80 Nájomcov, ktorí dlhujú nájom, čo je o 6
menej ako v predchádzajúcom období. S dlhom do 100,- € je 8 Nájomcov, do 500,- € je 17
Nájomcov, nad 500,- € je 28 Nájomcov, nad 1000,- € je 8 Nájomcov, nad 1500,- € je 14
Nájomcov, nad 2000,- € sú 2 Nájomcovia, nad 3000,- € sú 2 Nájomcovia a nad 4000,- € je 1
Nájomca, ktorému už bola zaslaná výpoveď z nájmu.
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Nedoplatky za nájom sú riešené a vymáhané prostredníctvom písomných výziev referátu
hospodárskej prevádzky. V roku 2019 vedenie obce nadviazalo spoluprácu s ÚPSVaR v
Gelnici, ktorý je nápomocný pri vyplácaní Príspevku na bývanie a Dávky v hmotnej núdzi
formou Osobitného príjemcu. Toho času je Obec Nálepkovo Osobitným príjemcom pre 38
osôb. Aj napriek prijatým opatreniam sa zatiaľ nepodarilo zastaviť a zamedziť nárast
nedoplatkov celkovo, len v niektorých lokalitách – viď tabuľka č. 1.
Osvedčil sa spôsob dohody splátkových kalendárov, ktoré pomohli nastaviť niektorých
neplatičov na pravidelné platenie, čo by v budúcnosti malo spôsobiť zastavenie rastu
nedoplatkov za nájom.
V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 (GDPR) a v zmysle zákona
č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov Vám nie je možné predložiť menný zoznam
neplatičov.
tabuľka č. 1
Lokalita

K 31.12.2018

K 31.12.2019

Zimná 580/15

350,39

195,69

Zimná 585/25

2 547,60

1 077,39

Hlavná 743

402,-

89,72

Hlavná 744

1,37

13,46

Hlavná 755

2 887,09

2 622,49

Grün I. etapa

4 093,67

4 434,57

Grün II. etapa

28 547,52

35 097,60

Hámor 160 - bytovka

8 975,49

9 399,38

Píla III. etapa

16 906,88

20 098,02

Unimobunky - Píla

1 853,13

2 284,06

SPOLU:

66 565,14

75 312,38

Začiatkom roka 2020 boli rozposlané výzvy na zaplatenie nedoplatkov, ktoré vznikli pri
nezaplatení poplatku za miestne dane a poplatku za miestny komunálny odpad za rok 2019.
Výzvy na zaplatenie nedoplatku na miestnych daniach boli vystavené a doručené v počte 71
kusov. Výzvy na zaplatenie nedoplatku na miestnom poplatku za komunálny odpad v počte
345 kusov.
Aj napriek priebežnému rozposielaniu výziev a upomienok na zaplatenie nedoplatkov sa
výška nedoplatkov len pomaly znižuje. Vypracovali sa splátkové kalendáre pre občanov, ktorí
majú snahu svoje podlžnosti voči obci uhradiť.
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Stav nedoplatkov k 31.12.2020 je na dani z nehnuteľnosti 11 474,79 €, daň za psa 360 €,
komunálny odpad 130 891,80€ .
Uznesenie č. 274./2020 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o Stave nedoplatkov na
daniach, KO, VaS a nájomnom za byty k 31.12.2019.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 1 ( Ján Kalafus )
Proti hlasovali: 0
Bod č. 5
Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce za rok 2019
Celkové príjmy školy na vkladovo – výdavkovom účte predstavovali 1 827 508,71 eur
a výdavky predstavovali 1 804 355,24 eur.
Celkové príjmy DN n.o. boli 792 509,89 eur a výdavky
hospodárenia + 43 032,77 eur.

749 477,12 eur , s výsledkom

Celková dodávka dreva za rok 2019 bola v objeme 7 406,86 m3. Priemerné speňaženie
drevnej hmoty bolo dosiahnuté vo výške 43,78 EUR.
Rozprava :
Poslanec Slivka sa opýtal, či sa tento rok bude týkať krátenia originálnych kompetencií.
Starosta mu odpovedal, že podľa všetkého bude mať obec o 30% menej podielových daní.
Originálne kompetencie budeme krátiť podľa podielu ako budú krátené podielové dane.
Rozpočet je celý otvorený, budeme reagovať priebežne. Poslanec Slivka podotkol, že jedáleň
a družina patrí pod obec, načo starosta reagoval, že tam ušetríme iba na prevádzkových
nákladoch, pretože mzdy idú plné. Poslankyňa Pronská informovala, že sa uvažuje o tom, aby
sa náklady na prevádzku ( časť prenesených kompetencií ) presunuli na obec, keďže školy sú
zatvorené. Ostanú tam finančné prostriedky, ktoré neboli využité, ale k tomu ešte nie sú
žiadne podklady z vlády.
Poslanec Kalafus sa opýtal, či Lesy obce Nálepkovo sú v pluse alebo mínuse. Starosta obce
odpovedal, že v čase predkladania materiálov nemali Lesy obce Nálepkovo spravené daňové
priznanie. Stav na trhu s drevom je ťažký , vývoj lesov nie je dobrý. Dobré časy Lesov sa
skončili. Lesy obce Nálepkovo už nemajú v rezervnom fonde žiadne peniaze.
Uznesenie č. 275/2020-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie správy o dosiahnutých ekonomických
výsledkoch právnických osôb za rok 2019.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 2 ( Ján Kalafus, Jarmila Pocklanová)
Proti hlasovali: 0
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Bod č. 6
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na I. polrok 2020
V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov hlavný kontrolór obce predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť
mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti.
Uznesenie č. 276/2020-OZ
Obecné zastupiteľstvo po predložení materiálu schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na I. polrok 2020 , predložený na 12. zasadaní OZ dňa
24.04.2020.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 7
Schválenie zmlúv o zriadení vecného bremena
Uznesenia o schválení zmlúv o zriadení vecného bremena boli prijaté v bode č. 3d ( Komisia
finančná a správy obecného majetku ) .
Bod č. 8
Komisia pre ochranu verejného záujmu – jej závery z „ Oznámenia funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2019“
Predseda komisie predložil dňa 04.02.2020 na zasadaní komisie program rokovania a tento
bol schválený.
Program : 1/ Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce
4/ Uznesenie .
1/ Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce:
- Komisii pre ochranu verejného záujmu starosta obce Ondrej Klekner odovzdal
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov zo dňa 27.01.2020.

4/ Uznesenie :


predseda komisie pripraví návrh na uznesenie
Uznesenie č. 277/2020 -OZ

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje písomné oznámenie Ondreja Kleknera –
starostu obce podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone verejných funkcií za rok 2019 je v znení ústavného zákona č. 545/2005
Z.z.
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Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 9
Správa o činnosti stavebného úradu obce Nálepkovo za rok 2019
Stavebný úrad – obec Nálepkovo predložil správu o činnosti za rok 2019 na úseku
všeobecného stavebného úradu, špeciálnych stavebných úradov, na úseku životného
prostredia, kde bola vykonáva činnosť štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny,
odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a činnosť vo veciach týkajúcich sa súpisných
a orientačných čísel.
Uznesenie č. 278/2020 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje správu o činnosti stavebného úradu obce Nálepkovo za rok
2019
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 10
Správa o činnosti obecnej polície v Nálepkove za rok 2019
Obecná polícia v Nálepkove je poriadkovým útvarom obce pôsobiaci pri zabezpečovaní
obecných vecí, verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a
z rozhodnutí starostu obce.
K plneniu svojich úloh je na obecnej polícii systematizovaných celkom 5 pracovníkov a to
náčelník obecnej polície a 4 policajti. Zároveň v rámci tohto útvaru pracujú v zriadenej
chránenej dielni štyria operátori kamerového systému obce. Od 1.1.2018 bola na základe
predloženého a schváleného projektu v oblasti operačného programu Európskej únie - ľudské
zdroje zriadená Poriadková služba obce Nálepkovo (skratka MOPS) s početným stavom 8
pracovníkov a dvaja pracovníci Obecného úradu zamestnaní ako členovia občianskej hliadky.
Následne dňom 1.9.2019 došlo k fúzii dvoch projektov, čím došlo k navýšeniu stavu členov
MOPS z 8 na 12 členov a 2 členovia ostali zamestnancami obce, čím sa dosiahol celkový
počet 14 členov. V priebehu roka však dochádzalo k posunom kedy k 1.5.2019 odišiel na
vlastnú žiadosť p. Marek Rusnák a následne dňom 1.11.2019 odišiel na vlastnú žiadosť p.
Ivan Rusnák. Z toho pohľadu na konci roku 2019 bolo v pracovnom pomere v rámci projektu
12 členov MOPS a 1 zamestnanec obce.
Samotná Obecná polícia v Nálepkove obdržala k vybaveniu 263 obyčajných písomností, kde
za rok 2018 ich bolo celkom 219.
Bolo zaevidovaných, spracovaných a realizovaných celkom 272 priestupkov, kde za r. 2018
ich bolo 340. Z celkového počtu 272 priestupkov bolo 17 prípadov riešených v rozkaznom
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konaní uložením sankcie pokarhania, prípadne finančnej sankcie kde bolo uložených celkom
9 pokút v celkovej výške 70 Eur.
Dňom 1.5.2019 boli prostredníctvom finančnej správy zabezpečené pokutové bloky pre
policajtov Obecnej polície. Od tejto doby bolo policajtmi uložených celkovo 34 sankcií
v celkovej výške 490,- Eur a to 29 pokút v hotovosti najčastejšie za porušenie VZN – trhový
poriadok, VZN o čistote a poriadku, následne zákona na ochranu nefajčiarov ako aj Zákona
o cestnej premávke. Súčasne bolo uložených 5 sankcií blokom na pokutu na mieste
nezaplatenú za porušenie VZN v jednom prípade a za porušenie Zákona o cestnej premávke
v 4 prípadoch.
Zároveň za sledované obdobie bolo občanom a organizáciám sídliacim v obci doručených
resp. bol vykonaný pokus o doručenie celkom 3410 úradných listových a iných zásielok,
ktoré boli distribuované obecným úradom. (Počet doporučených listových zásielok do
vlastných rúk z uvedeného celkového počtu bolo 2064 za tieto si Slovenská pošta účtuje sumu
1,85 Eur, čo v celkovom množstve na počet obálok to činí 3.818,40 Eur )
Zo samotnej činnosti policajtov OcP uvádzam, že Policajti Obecnej polície sa okrem
základných činností, administratívnych prác, asistencií, doprovodov, preventívnych a iných
činností podieľali na zabezpečení VP v prípadoch:
Lyžiarske preteky 9.2.2019
Voľby prezidenta SR 16 a 30.3.2019
Voľby do Európskeho parlamentu 25.5.2019
Zabezpečenie bezpečnosti v cestnej premávke pri výmene verejného osvetlenia na ul. Hlavnej
22.6.2019
Furmanské preteky dňa 27.7.2019
Spomienkové podujatie pri príležitosti výročia SNP 29.8.2019
Zvýšený výkon služby a zabezpečenie VP Počas sviatku Pamiatky zosnulým a to v dobe od
26.10. do 3.11.2019
Zabezpečenie VP a usporiadateľskej služby počas konania futbalových zápasov mužstva
dospelých v obci Nálepkovo
Zároveň podľa záznamov v knihe hlásení policajti Obecnej polície a pracovníci MOPS riešili
223 oznámení, sťažností, asistencií a ďalších činností pre občanov obce, prípadne samotný
obecný úrad.
Pozn. v r. 2019 bolo 250 pracovných dní t.z., že policajti Obecnej polície denne v priemere
vybavili 0,93 oznámenej udalosti, 1,05 písomnosti, 1,08 priestupku a rozniesli 13,6 zásielok.
V rámci kamerového systému obce Nálepkovo pracujú 4 zamestnanci, ktorí zabezpečujú
monitorovanie verejného priestranstva. Od začiatku roka bolo v prevádzke 8 kamier, pričom
v rámci projektu prevencie kriminality neboli schválené ďalšie kamery. Pravidelne na
základe rozpisu OÚ v Gelnici sa vykonávajú akustické skúšky sirén. Za uvedené obdobie
operátori kamerového systému využili pri dohľade nad verejným poriadkom kamerový
systém v 29 prípadoch a prijali 32 oznámení, ktoré posunuli k vybaveniu policajtom
Obecnej polície.
Z pracovnej činnosti MOPS okrem základných povinností a každodennej hliadkovej služby
zabezpečujú pracovníci zaradení do MOPS aj ďalšie úlohy, pričom sa podieľali na všetkých
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akciách pri zabezpečovaní VP, dozor nad bezpečnosťou počas dochádzania detí do školy a aj
po skončení vyučovania ako aj pri drobných sporoch medzi rómskou komunitou.
Pri práci členov MOPS je potrebné vysoko vyzdvihnúť čin p. Zoltána Horvátha a p. Tibora
Dunku ml., kedy dňa 2.10.2019 v čase o 14.30 hod. zachránili rýchlym a duchaprítomným
konaním ľudský život. Za príkladný čin boli odmenení starostom Obce Nálepkovo, kde v tejto
súvislosti bol odvysielaný aj príspevok v TV JOJ a zároveň boli nominovaní na ocenenie
Roma Spirit 2019, kde však ich nominácia neprešla do finálovej fázy.
Za sledované obdobie v pracovnoprávnych ako aj na úseku bezpečnosti práce zamestnancov
obce zaradených na útvare obecnej polície nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti.

Rozprava :
Poslanec Slivka reagoval, že Obecná polícia nenecháva nič na náhodu. Čo sa týka krátenia
miezd, dal by som im odmenu, nie krátil. Poslanec Czolder podotkol, že robia v menšom
počte, lebo majú dvoch členov na PN. Starosta informoval, že náčelník OcP je členom
krízového štábu, prvý nátlak bol na ňom. Je mu ľúto, že ľudia ktorí robia musia ísť tiež dole
s platmi. Poslanec Kalafus pochválil za ustriehnutie situácie s rúškami, podarilo sa to. Opýtal
sa na bielu dodávku, ktorá dovezie viacerých Rómov a hrajú futbal.
Náčelník obecnej polície informoval o zabezpečovaní pohrebov ( v priebehu 2 týždňov bolo 8
pohrebov ), všetky prebehli v kľude, až na posledný, kde 50 ľudí vpustili na cintorín a ďalších
200 ľudí museli poslať domov. Poslankyňa Bc. Baniaková reagovala, že je domotivujúce to,
že im znížil plat. Keď budú lepšie časy tak to má pán starosta oceniť. Starosta na to reagoval,
že chce zachovať všetky pracovné miesta, ak nebudeme robiť opatrenia potom budeme
musieť prepúšťať. Musíme byť všetci solidárni.
Uznesenie č. 279/2020-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správu o činnosti Obecnej polície v
Nálepkove za rok 2019.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 11
Bezpečnostná situácia na území obce Nálepkovo v roku 2019
Na základe žiadosti Obecného úradu Nálepkovo s poukázaním na spoluprácu Policajného
zboru s orgánmi územnej samosprávy v zmysle § 3 Zákona číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom
zbore, predkladám správu o bezpečnostnej situácií za rok 2019 v obci Nálepkovo.
Obvodné oddelenie PZ Nálepkovo sa člení na územné časti, do ktorých spadá aj obec
Nálepkovo spoločne s ďalšími 7 obcami z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica a to Mlynky,
Hnilec, Hnilčík, Závadka, Henclová, Stará Voda a Švedlár.
V roku 2019 Obvodného oddelenia PZ Nálepkovo v rámci svojej územnej pôsobnosti
prijalo celkovo 199 trestných oznámení o spáchaní trestného činu. Z uvedeného počtu 128
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oznámení sa priamo realizovalo v skrátenom vyšetrovaní na Obvodnom oddelení PZ
v Nálepkove a 71 oznámení bolo odstúpených iným súčastiam policajného zboru.
V rámci štatistických ukazovateľov bolo na teritóriu služobného obvodu Obvodného
oddelenia PZ v Nálepkove k uzávierke roka 2019 preukázane spáchaných 126 trestných činov
z ktorých 98 bolo objasnených, čím sa dosiahla objasnenosť na úrovni 77,78 %, o ktorú sa
pričinili viaceré zložky PZ.
Zo 128 oznámení realizovaných v skrátenom vyšetrovaní na Obvodnom oddelení PZ v
Nálepkove bolo 82 spáchaných na území obce Nálepkovo, čo predstavuje objem 64,1 %
z celkového nápadu trestných činov.
Najväčší objem v obci Nálepkovo z uvedeného nápadu mala zastúpenie majetková
trestná činnosť v počte 47 skutkov, ďalej to bolo 22 skutkov proti rodine a mládeži a ostatné
trestné činy tvorili násilnú, ekonomickú či trestnú činnosť proti verejným veciam a proti iným
slobodám.
Na teritóriu obce Nálepkovo z celkového nápadu 47 trestných činov v rámci vecnej
príslušnosti bolo 46 objasnených, čo predstavuje objasnenosť v objeme 97,87 %.
K najzávažnejšiemu skutkom, ktorý bol spáchaný v obci Nálepkovo v roku 2019 čo sa týka
rozsahu škody a prevedenia bola krádež do firmy Soveľ, kde uvedený skutok bol policajtmi
Obvodného oddelenia PZ v Nálepkove objasnený a páchateľom boli zaistené odcudzené veci
v hodnote okolo 1.300 €, ktoré boli následne vrátené majiteľovi.
Mimo vecnej príslušnosti sa policajti Obvodného oddelenia PZ v Nálepkove podieľali
aj na objasňovaní trestných vecí v príslušnosti kriminálnej polície v Spišskej Novej Vsi, ktorá
na teritóriu obce Nálepkovo realizovala 4 krádeže vlámaním do rodinných domov, ktoré boli
všetky dodatočne policajtmi Obvodného oddelenia PZ v Nálepkove objasnené. Súčasne bol
v obci spáchaný aj závažný zločin Lúpeže realizovaný v príslušnosti kriminálnej polície
v Spišskej Novej Vsi, ktorý taktiež objasnili policajti tunajšieho Obvodného oddelenia PZ
v Nálepkove a uvedený skutok bol svojím prevedením najzávažnejším skutkom v roku 2019
v rámci celého služobného obvodu.
V rámci nápadu priestupkov mimo blokového konania v celej územnej pôsobnosti OO
PZ Nálepkovo napadlo celkom 144 priestupkov, kde z uvedeného počtu bolo 142
objasnených čo predstavuje objasnenosť v objeme 98,61 %, čo je historicky najvyššie
dosiahnutý výsledok objasnenosti priestupkov.
Z uvedeného počtu celkového nápadu 144 priestupkov, 95 napadlo na teritóriu obce
Nálepkovo, čo je objem 65,9 % celkového nápadu. V rámci obce Nálepkovo najväčšie
zastúpenie mali priestupky proti občianskemu spolunažívaniu v počte 62, ktoré boli všetky
objasnené, 23 priestupkov bolo spáchaných proti majetku, z ktorých 21 bolo objasnených a 10
priestupkov bolo spáchaných na úseku bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke. Celkový
objem objasnenosti priestupkov v rámci obce Nálepkovo dosiahol hodnotu 97,9 %.
Na základe uvedených faktov je možné konštatovať, že v obci Nálepkovo v rámci
služobného obvodu Obvodného oddelenia PZ Nálepkovo sú dosahované najvyššie čísla
zaťaženosti práce pri realizácií trestných činov a priestupkov, čo však logicky vyplýva z toho,
že sa jedná aj o najväčšiu obec v rámci služobného obvodu. Aj napriek vysokej zaťaženosti
vysoko vyzdvihujem objasnenosť pri trestných činoch, ale aj priestupoch nakoľko táto
v oboch prípadoch presahuje hodnotu 97 %. Dôležitým ukazovateľom bezpečnosti v obci je
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hlavne ochrana majetku obyvateľov, ktorú sa darí policajtom Obvodného oddelenia PZ
v Nálepkove udržiavať na vysokej úrovni čoho výsledkom sú objasnené všetky trestné činy
spáchané na teritóriu obce v roku 2019, pri ktorých bol napadnutý majetok obyvateľov.
Vysoko vyzdvihujem aj spoluprácu s Obecnou políciu v Nálepkove, pri realizovaní
každodenných udalostí rôzneho charakteru s ktorými sa stretávame pri výkone služby
a spoločnými silami takto zabezpečujeme okrem spomínanej ochrany majetku obyvateľov aj
verejný poriadok v obci a v neposlednom rade sa spolupodieľame aj na zabezpečovaní
bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke. Výrazne chcem vyzdvihnúť spoluprácu pri
organizovaní viacerých kultúrnych a spoločenských akciách uskutočnených v obci a hlavne
akciu Furmanských pretekov, ktorá bola v roku 2019 najväčšou akciou v obci, pri ktorej
nebolo zaznamenané žiadne narušenie verejného poriadku ani spáchanie akéhokoľvek
protispoločenského konania.
Súčasne za rok 2019 musím vysoko vyzdvihnúť činnosť dvoch príslušníkov MOPS,
ktorý svojím správnym odhodlaním vykonali záchranu ľudského života jedného z obyvateľov
obce Nálepkovo, čím aj takto poukázali na skutočnosť, že spolupôsobia pri ochrane života,
zdravia a majetku obyvateľov obce Nálepkovo.
Bezpečnostnú situáciu preto v rámci obce Nálepkovo z pozície riaditeľa Obvodného
oddelenia PZ v Nálepkove hodnotím vysoko kladne a verím, že dosiahnuté výsledky, ako aj
vykonávané opatrenia pri všetkých služobných povinnostiach v rámci obce prispeli
k spokojnosti väčšiny obyvateľov obce, z čoho je pre nás výsledkom spätná väzba od
občanov, že v obci sa zvyšuje dôveryhodnosť polície, čo je jedným z cieľov všetkých
policajtov Obvodného oddelenia PZ v Nálepkove.
Uznesenie č. 280/2020-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Bezpečnostnú situáciu na území obce
Nálepkovo v roku 2019.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 12
Správa o činnosti obce v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia, Ochrany pred požiarmi
Civilnej ochrany za obdobie roka 2019
Na základe plánu práce Obecného zastupiteľstva, Referát Bezpečnosti a ochrany zdravia ,
Ochrany pred požiarmi a Krízového riadenia obce Nálepkovo podáva starostovi obce Správu
o činnosti obce v oblasti : Bezpečnosti a ochrany zdravia, Ochrany pred požiarmi , Civilnej
ochrany za obdobie roka : 2019 .
Rozprava:
Starosta obce podotkol, že človek, ktorého výkon ide na 150% bude mať tiež znížený plat.
Poslanec Slivka sa opýtal, ako to vyzerá s požiarnickým autom a so skladom CO. Ing. Geletka
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odpovedal, že máme 1100 masiek vo veľkosti 0-5 a bolo mu povedané, že všetky sú 100%
funkčné. Na požiarnické auto sa treba opýtať v Bratislave.
Uznesenie č. 281/2020 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správu o činnosti obce v oblasti
Bezpečnosti a ochrany zdravia, Ochrany pred požiarmi , Civilnej ochrany za obdobie roka
2019
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 12.1:
Zriaďovacia listina hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru Nálepkovo
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 33 zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zriaďuje svojím uznesením
Dobrovoľný hasičský zbor obce Nálepkovo (ďalej len „DHZO Nálepkovo“) ako hasičskú
jednotku obce Nálepkovo.
Uznesenie č. 282/2020-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zriaďovaciu listinu hasičskej jednotky
dobrovoľného hasičského zboru Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 13
Zbor pre občianske záležitosti pri obci Nálepkovo – aktualizácia a doplnenie
V priebehu roka nastali nové situácie, obnovili sa jubileá, obecné slávnosti, rozšírili občianske
obrady a z toho dôvodu je potrebné rozšíriť pôsobnosť členov ZPOZ. V článku 3 Zásad a
odmeňovania členov ZPOZ na území obce Nálepkovo sa ZPOZ skladá zo sobášiacich,
rečníka, matrikárok, spevákov, hudobníkov, recitátorov, pracovníka, ktorý vedie pamätnú
knihu a kronikára obce, v článku VI. ods.7 Zásad odmeňovania členov ZPOZ sa zabezpečujú
aj iné slávnostné podujatia, vychádzajúce z požiadaviek občanov obce, OZ a obecných
organizácií.
Návrh:
predseda – Ondrej Klekner, starosta obce
poslanci OZ – Jana Pronská, Dušan Slivka, Bc. Daša Baniaková,
ostatní členovia – Zuzana Šaršaňová, Anna Bobáková, Katarína Pacaková, Mgr. Štefánia
Žondová, Radoslav Žonda.
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Rozprava:
Poslankyňa Pronská informovala, že v blízkej dobe sa síce žiadne oslavy a jubileá nebudú
konať, ale úkony obradov pohrebov prevezme obec na seba, pretože zo Spolkov nie je ľudí,
ktorý by to vzali na seba. Obec preberá iba organizovanie pohrebov, nie financovanie.
Uznesenie č. 283/2020-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje členov ZPOZ menovite – Jana Pronská, Dušan
Slivka, Zuzana Šaršaňová, Bc. Daša Baniaková, Anna Bobáková, Katarína Pacáková, Mgr.
Štefánia Žondová, Radoslav Žonda, a ostatní učinkujúci na pohreboch, pietnych a verejných
slávnostiach, ktoré organizačne zabezpečujú členovia ZPOZ.
Týmto uznesením sa ruší uznesenie č. 24/2019–OZ z 23. 02. 2019.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 14
Redakčná rada – zmena šéfredaktora
Dňa 07.01.2020 šéfredaktorka obecných novín Jarmila Pocklanová doručila na Obecný úrad
vzdanie sa funkcie šéfredaktorky, z toho dôvodu je potrebné určiť nového šéfredaktora.
Rozprava :
Poslanec Czolder sa opýtal poslankyne Pocklanovej, prečo odstúpila, na čo ona reagovala, že
sa nechce k tomu vyjadriť.
Uznesenie č. 284/2020 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie vzdanie sa funkcie šéfredaktorky
Jarmily Pocklanovej.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 1 ( Bc. Baniaková )
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 285/2020 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje zmenu šéfredaktorky Obecných novín – Bc.
Dáša Baniaková
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 1 ( Bc. Baniaková )
Proti hlasovali: 0
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Bod č. 15
Podanie Žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy MF SR č. 26825/2005-441 z 9
decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR na rok 2020
Obec Nálepkovo do konca marca 2020 podá žiadosť o poskytnutie dotácie na obnovu a
rekonštrukciu verejného osvetlenia.
Celková výška nákladov: 16 670,-- Eur
Dotácia: 15 000,-- Eur
Spolufinancovanie obce: 1 670,-- Eur
Účel použitia dotácie:
Zámerom projektu je modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Nálepkovo. Projektom sa napomôže k zníženiu jeho prevádzkových nákladov.
Samospráva zodpovedá za stav verejného osvetlenia i v týchto častiach. Verejné
osvetlenie je zaradené do majetku obce. V súčasnosti verejné osvetlenie vykazuje vysokú
spotrebu elektrickej energie. Vzhľadom na chátrajúci stav priebežne vznikajú náklady na
údržbu osvetlenia. Inštaláciou nových komponentov chceme prispieť k zavádzaniu
nových inovačných technológií (v pláne je výmena niekoľkých bodových miest podľa
závažnosti.).
Rozprava:
Starosta obce informoval, že boli zakúpené svetlá na výmenu na uliciach Nová ulica, Pri
strážnickom potoku a III. Hámor. Svietidla boli zakúpené v akcii. Peňažné prostriedky
z projektu sa môžu použiť aj na rozvodové skrine atď.
Uznesenie č. 286/2020-OZ

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove v rámci výzvy MF SR č. 26825/2005-441 z 9 decembra
2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR na rok 2020
Schvaľuje
a) podanie Žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy MF SR č. 26825/2005-441 z 9
decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR na rok 2020 pod názvom projektu:
„Výmena a doplnenie svetelných bodov na verejnom osvetlení v obci Nálepkovo“.
b) schvaľuje Žiadosti o poskytnutie dotácie, pričom ciele projektu sú v súlade s platným
Programom rozvoja obce a Akčným plánom;
c) povinné spolufinancovanie projektu, t. j. 10% z celkových oprávnených výdavkov, ktorých
výške predstavuje 1 670,-- Eur;
d) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.
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Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 16 :
Programový rozpočet obce Nálepkovo na rok 2020 – 1. zmena rozpočtu
V dôsledku prijatých opatrení proti šíreniu COVID – 19 obec musela pristúpiť k zvýšenej
dezinfekcii priestorov ako aj zakúpeniu potrebných prostriedkov. Obec začala šiť rúška pre
občanov aj pre zamestnancov obce ( viď. FA). Zároveň sa nakúpili ochranné plexisklá,
obranné latexové rukavice.
Zákon 583/2004 Z.z. §10 ods. 9f
Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie
havarijného stavu majetku obce alebo majetku vyššieho územného celku, alebo na likvidáciu
škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú
rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec alebo vyšší územný celok na
základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu. Prostriedky
rezervného fondu môže obec alebo vyšší územný celok na základe rozhodnutia svojho
zastupiteľstva použiť aj na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v
predchádzajúcich rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu
vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok.
Rozprava :
Starosta obce informoval, že v rezervnom fonde je asi 5000 EUR, ktoré by sa dali použiť
v čase núdze a presunúť do bežného rozpočtu. Nakúpili sa rúška, plexisklá , gély, rukavice,
savo, čistiace prostriedky. Zástupkyňa starostu obce menovite poďakovala všetkým ženám,
ktoré v čase prepuknutia pandémie COVID 19 boli ochotné a nezištne pomohli so šitím rúšok
pre občanov obce Nálepkovo.
Janka Králová
PhDr. Jarmila Gabonayová
Ing. Lucia Kellnerová
Bc. Monika Čarnická
Slávka Drábová
Adriana Czolderová
p. Mingáčová
Jarmila Pocklanová
Marek Šarišský
Beáta Labudová
p. Štulerová
Poslankyňa Pocklanová sa opýtala na striekanie rómskej osady, zastávok ( dezinfekčnými
postrekmi, savom ). Starosta obce informoval, že zastávky, parkoviská pravidelne postrekujú
vo večerných hodinách.
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Uznesenie č. 287/2020 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 5000 EUR,
v súlade s § 10 ods. 9 č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na
úhradu bežných výdavkov spojených s mimoriadnou udalosťou – pandémia COVID 19, za
účelom zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 17 :
Zmluva o výpožičke do bezodplatného dočasného užívania 9 miestneho automobilu
Renault Master, ŠPZ GL-163AN
Vzhľadom na vzniknutú situáciu vzniku pandémie Koronavírusu, obec zabezpečuje dopravu
v časti III. Hámor – Nálepkovo na základe zrušenia prímestskej autobusovej linky Eurobus
a.s.. Automobil bude vo výpožičke po celú dobu trvania tohto stavu.
Uznesenie č. 288/2020 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o výpožičke medzi Domovom
Nálepkovo n.o. a Obcou Nálepkovo o vypožičaní do bezodplatného dočasného užívania 9
miestneho automobilu Renault Master, ŠPZ GL-163AN
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 18
Interpelácie poslancov na starostu obce
Rozprava :
Poslanec Kalafus sa opýtal, koľko má plat riaditeľ Lesov obce Nálepkovo, pretože vraj zarába
viac ako boli platy dvoch prepustených lesníkov.
Poslanec Kalafus sa vyjadril aj k nelegálnej ťažbe. „ Bol som očiernený v televízii. Minulý
rok som bol opýtať prípravný lístok na Lesoch obce Nálepkovo, no vraj bol vtedy vegetačný
pokoj. O týždeň na to, tam už ťažil niekto iný. Dcéra aj moja mama si požiadali o palivové
drevo. Nedostali ho. U p. Pigu som si vybavil lístok na výrub vŕb. Boli to vŕby nie les. Pán
Pronský ma udal na polícii – nepovedal mi to, nikto ma neupozornil že robím niečo zlé.
Hodnota toho dreva je 500 Eur. Pýtam sa pán Pronský, či v Domove dôchodcov je vláknina
alebo palivové drevo. Či vŕby sú vláknina alebo palivo. Starosta s tebou som bol v Rožňave,
nepovedal si mi že robím niečo zlé. Soveľ ma nakameroval, potrebovali ste ma nakamerovať.
Pýtali ste ma na májovom posedení u Pacáka, vyčiarkni z kanidátnej listiny Daniela. Som to
neurobil. „
Starosta obce na to reagoval, že nemá jednu správu, či vznikla obci škoda.
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Bod č. 19
Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Bod č. 20
Rôzne
a)Námety občanov doručené obci
b)Písomné pripomienky občanov doručené obci
c) Informácie starostu obce
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ : zástupkyňa starostu obce
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt: Prístup k pitnej vode v obci
Nálepkovo
V marginalizovaných rómskych komunitách je potrebné zabezpečiť prístup k pitnej vode
a zároveň pre budúcu finančnú situáciu obce je nutné zabezpečiť čo najnižšie nedoplatky od
nájomcov v obecných bytoch. Preto považujeme vybudovanie výdajníkov na vodu za správny
nástroj ako vieme pozastaviť u neplatičov nekontrolované čerpanie vody. Oprávnené
výdavky na tento projekt sa predpokladajú vo výške do 20 000,- € a teda spolufinancovanie
obce vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, by predstavovalo sumu do 1000,-€.
Uznesenie č. 289/2020 – OZ
OZ v Nálepkove ukladá OcÚ v Nálepkove pripraviť úsporné ekonomické opatrenia
reflektujúce na súčasnú krízovú situáciu ohľadom šírenia koronavírusu a s tým spojené
finančné dopady, a to položkovite v rozpočte obce na rok 2020, predložiť ich na prejednanie
v Komisii finančnej a správy obecného majetku a na najbližšie zasadanie OZ.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 290/2020 – OZ
Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
- s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom
rozvoja obce a platným územným plánom obce.
- kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2020-1
- názov projektu: Prístup k pitnej vode v obci Nálepkovo
- so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov (do výšky 20 000,-€)
- so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
- so zabezpečením finančných prostriedkov v plnej výške jeho spolufinancovania v súlade so
Zmluvou o poskytnutí NFP a zároveň so zabezpečením financovania prípadných
neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu.
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Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Rozprava :
Poslanec Kalafus reagoval, že na zastupiteľstvo 13.03.2020 prišiel sám. Žiadal si dať do
zápisu, že nedlhuje obci ani 1 Euro oproti pánovi Soveľovi, ktorý dlhuje 50. 000, - Eur.
Bod č. 21
Dotazy a dopyty občanov ( fyzických a právnických osôb )
Bod č. 22
Záver
Po naplnení bodov programu starosta obce vyhlásil o 12.13 hod. zasadnutie OZ za ukončené
a poďakoval všetkým za účasť na zasadaní.
Ondrej Klekner
Starosta obce

...........................................

Jana Pronská
Zástupkyňa starostu obce

............................................

Overovatelia:
Štefan Czolder
Poslanec OZ

...........................................

Ján Soveľ
Poslanec OZ

..........................................

Mgr. Miroslava Mozgiová
Zapisovateľka

............................................
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