ZÁPISNICA
z 22. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 29.09.2021
Prítomní:
Ondrej Klekner – starosta obce
Jana Pronská – zástupkyňa starostu obce
Daša Baniaková , Jozef Gál, Dušan Slivka, Ján Soveľ, Štefan Czölder - poslanci OZ
Ing. Božena Gajanová – vedúca ekonomického referátu
Mgr. Miroslava Mozgiová – sekretariát starostu obce
Ing. Klaudia Baranová – hlavná kontrolórka
Michal Pronský – riaditeľ LON s.r.o.
Mgr. Ingrid Majorová – poverená riaditeľka ZŠ s MŠ Nálepkovo
Ospravedlnení :
Patrik Bobák, Ján Kalafus, Jarmila Pocklanová
Program:
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z 21. zasadania OZ dňa
30.06.2021 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 30.06.2021 – 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 30.06.2021
g) Stav nedoplatkov na daniach, KO, VaS a nájomné za byty k 30.06.2021
Predkladateľ: starosta obce
Spracovatelia: ekonomický referát OcÚ
referát daní a poplatkov
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referát hospodárskej prevádzky
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 1/2021 o určení výšky dotácie
na mzdy a prevádzku na dieťa – žiaka MŠ a školských zariadení zriadených na
území obce Nálepkovo pre rok 2021 – Dodatok č. 1
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: starosta obce
6. Zmena rozpočtu obce na rok 2021 – Rozpočtové opatrenia
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: ekonomický referát
6.1 Zmena rozpočtu obce na rok 2021 Základná škola s Materskou školou
Nálepkovo – Rozpočtové opatrenia
7. Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce k 30.06.2021
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: riaditelia ZŠ s MŠ
DN n.o.
LON s.r.o.
8. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu obce na rok 2021, k 30.6.2021
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: ekonomický referát
9. Výročná správa obce Nálepkovo za konsolidovaný celok za rok 2020
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: ekonomický referát
9.1 Správa nezávislého audítora pre poslancov Obecného zastupiteľstva
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: nezávislý audítor
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na I. polrok
2021
Predkladateľ a spracovateľ: hlavná kontrolórka obce
11. Interpelácie poslancov na starostu obce
12. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
13. Rôzne
a)Námety občanov doručené obci
b)Písomné pripomienky občanov doručené obci
c) Informácie starostu obce
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ : zástupkyňa starostu obce
14. Dotazy a dopyty občanov ( fyzických a právnických osôb )
15. Záver
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Bod č. 1:
Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ondrej Klekner privítal prítomných na 22. zasadaní Obecného
zastupiteľstva v Nálepkove. Rokovanie sa začalo o 16.25 hod. Podľa prezenčnej listiny je
prítomných 6 poslancov z celkového počtu 9 poslaneckého zboru a teda rokovanie je
uznášania schopné. Program rokovania bol jednoznačne schválený všetkými poslancami.
Do návrhovej komisie boli zvolení: Dáša Baniaková, Dušan Slivka
Za overovateľov boli určení: Janka Pronská, Ján Soveľ
Za zapisovateľku bola určená: Mgr. Miroslava Mozgiová
Bod č. 2 :
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo 21. zasadania OZ dňa 30.06.2021
- informácia
Na 21. zasadaní OZ bolo prijatých celkom 15 uznesení ( UZN. Č. 465 – 479/2021 – OZ) ,
z ktorých 6 uznesenia bolo vzatých na vedomie , 6 uznesení bolo schvaľovacieho charakteru,
1 uznesenie bolo poverovacie, 1 uznesenia bolo neschválené, 1 uznesenie malo odporúčací
charakter.
Uznesenie č. 480/2021 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení
Obecného zastupiteľstva z 21. zasadania OZ, dňa 30.06.2021.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
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)

Zápisnica z 22. zasadania OZ dňa 29.09.2021

Strana 3 z 20

Komisia sociálna a bytová (KSaB)
Komisia zasadala dňa 22.9.2021 ( spracovaná zápisnica). Na zasadaní komisia
prejednala, pridelenia bytov po neplatičoch, žiadosti o zmenu nájomcov bytov, pridelenie 2izbového bezbariérového bytu a plnenie nájmu k 30.6.2021, ktoré predložil referát
hospodárskej prevádzky.
Uznesenie č. 481 /2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KSaB pri OZ v Nálepkove zo zasadania
22.9.2021.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 482 /2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) Pridelenie bytov v prípade vypratanie z bytov neplatičov, schválené
uznesením č.345/2020-OZ, ktoré nebolo možne v minulom roku realizovať
z dôvodu Covid 19 a to:
1. Byt po nájomcov: Zdenek Rusnák,nar. 11.6.1983 a manž. Jana, nar.28.6.1982
na adrese Nálepkovo, Zahájnická cesta 783/109
Byt prideliť:
Dávid Tokár, nar.31.5.1994, Nálepkovo, Zahájnická cesta 783/111
2. Byt po najomcovi: Sandra Mižigárová, nar. 10.9.1993 na adrese Nálepkovo,
Grun 758/23
Byt prideliť:
Jaroslav Suchý, nar. 22.7.1991, Nálepkovo, Grun č, 759/25
3. Byt po nájomcov: Alojz Dzurňák, nar. 17.5.1968 a manž. Božena, nar.
28.4.1975 na adrese Nálepkovo, Grun 759/26
Byt prideliť:
Milan Rusnák, nar. 24.12.1975, Nálepkovo, Grun č. 132/17
b) zmeny nájomcov obecných bytov:
1. Zmenu nájomcu bytu na adrese Nálepkovo, I.Hámor 160/15
z Miroslava Mižigára, nar.10.1.1971 na Alexandru Horváthovú, nar.
15.2.1992
Zoltána Horvátha, nar. 24.4.1992
2. Zámenu bytov Anna Rusnáková, nar. 5.2.1994, Nálepkovo, Zahájnická cesta
782/99 s Jaroslav Suchý, nar. 12.6.1966 a manž. Monika Suchá, nar.
27.3.1968
Nálepkovo, Grun 759/25
c) Pridelenie 2-izbového bezbariérového bytu
po Mgr. Lívii Kutíkovej, nar. 19.2.1979, na ulici Zimnej č. 585/25,
byt č. 4, Darine Kekeľovej, nar. 20.3.1945, bytom Nálepkovo, Trosky č.646/20,
ktorá jedina spĺňa podmienky pre pridelenie bezbariérového bytu, lebo je osoba
ZŤP.
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Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
Komisia zasadala dňa 16.09.2021 s týmto programom :
PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Poľovné združenie – návrh uznesenia PZ v Nálepkove
3. Žiadosť o zriadenie vecného bremena – Zdeněk Štuller
4. Žiadosť o zriadenie vecného bremena – Ing. Tomáš Šomšák
5. žiadosť o prejednanie Zmluvy o zriadení vecného bremena – Ivana Szekelyová
6. Žiadosť o odkúpenie / prenájom/ obecného pozemku – Tibor Palušák
7. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Jozef Küffer
8. Žiadosť o odkúpenie rodinného domu – Miroslav Rusnák a Marcela Rusnáková
9. Správa o výsledku hospodárenia Lesy obce Nálepkovo
10. Výročná správa za rok 2020 /materiály k OZ/
11. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021 a monitorovacia správa /materiály k OZ/
12. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenia / materiály k OZ /
13. Správy HK
14. Návrh na zakúpenie zariadenia na pluhovanie a návrh na zakúpenie mikrobusu
15. Poľnohospodárske pozemky – doplnenie uznesenia
16. Rôzne
17. Záver
Uznesenie č. 483/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KFaSOM pri OZ v Nálepkove zo
zasadania 16.9.2021.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 484/2021 – OZ
OZ v Nálepkove berie na vedomie žiadosť o zriadenie vecného bremena žiadateľa Zdenka
Štullera, a odporúča po doložení geometrického plánu, ktorý určí presný rozsah prestavby,
schváliť s podmienkami.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Uznesenie č. 485/2021 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje zriadenie vecného bremena pre žiadateľa Ing. Tomáša Šomšáka,
Henclová 114, Nálepkovo 05333, na vybudovanie inžinierskych sieti v rozsahu
geometrického plánu č. 34605045-55/2021 úradne overeného dňa 13.7.2021 pod číslom:
101/2021 od vyhotoviteľa: Špitz Rastislav, Helcmanovce 314, na parcelách č. 10294,
10298/2, 6865/1.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 486/2021 – OZ
OZ v Nálepkove splnomocňuje starostu obce k podpisu Zmluvy o zriadení vecného bremena
so žiadateľom Ing. Tomášom Šomšákom, Henclová 114, Nálepkovo 05333.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 487/2021 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena práva prechodu uzatvorenú
podľa ustanovení Občianského zákonníka medzi Obcou Nálepkovo, 05333 Nálepkovo,
Stredný riadok 384/1, zastúpenú starostom obce Ondrejom Kleknerom aIvanou Székelyovou,
rod. Oravcovou, 05333 Nálepkovo, Hlavná 419/198 s doplnením ustanovenia zmluvy
nasledovne: bod V. ods. 4: Zmluvné strany sa dohodli, že touto zmluvou zriadené vecné
bremeno môže zaniknúť niektorým zo spôsobov uvedených v ust. § 151p Občianského
zákonníka, no i vypovedaním zmluvy zo strany obce, ak nebude naplnená podmienka určená
v čl. III. ods. a). predmetnej zmluvy.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 488/2021 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje Zámer predať majetok obce, pozemok KNC 7498 o výmere 3032
m2,TTP zapísaného na LV 1, a to najmenej za cenu určenú v Zásadách o cenách obecných
pozemkov pri ich predaji a o určení cien nájomného za nebytové priestory a pozemky vo
vlastníctve obce Nálepkovo s podmienkou, aby v mimoriadnych situáciách bolo zachované
právo prechodu k svojim pozemkom.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
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Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 489/2021 – OZ
OZ v Nálepkove berie na vedomie žiadosť o zriadenie vecného bremena žiadateľa Tibora
Palušáka, a odporúča po doložení geometrického plánu, ktorý určí presný rozsah vecného
bremena, opätovne prerokovať.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 490/2021 – OZ
OZ v Nálepkove berie na vedomie žiadosť o kúpu obecného pozemku žiadateľa Jozefa
Kuffera, 05333 Nálepkovo, Úzka 748/14 a odporúča žiadateľovi požiadať o prenájom
pozemku v zmysle Zásad o cenách obecných pozemkov s doloženým geometrickým plánom,
s presným vymedzením časti parcely, na ktorej bude umiestnený včelín.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 491/2021 – OZ
OZ v Nálepkove neschvaľuje odpredaj obecného pozemku KNC č. 510, ani jeho časti.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 492/2021 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje Zámer predaja neupotrebiteľného majetku obce zapísaného na LV
1 KNC parcela č. 618/1 o výmere 437 m2, parc. č 618/2 o výmere 1349 m2 v celku, ktorého
súčasťou je i neupotrebiteľná stavba rodinného domu č. 654/8 v havarijnom stave a to
najmenej za cenu určenú v Zásadách o cenách obecných pozemkov pri ich predaji a o určení
cien nájomného za nebytové priestory a pozemky vo vlastníctve obce Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 493/2021 – OZ
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OZ v Nálepkove schvaľuje zakúpenie snežného pluhu s hydraulickým natáčaním
pripojiteľným na čelný nakladač traktora s prefinancovaním najvýhodnejšej ponuky v zmysle
platnej legislatívy o verejnom obstarávaní majetku.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 494/2021 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje zakúpenie nového nákladného automobilu na prepravu osôb
a tovaru do 3,5 tony s prefinancovaním najvýhodnejšej ponuky v zmysle platnej legislatívy
o verejnom obstarávaní majetku formou leasigu.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 495/2021 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje po prerokovaní materiálu ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v záujme verejnosti nájom časti pozemku registra C KN v k.ú Nálepkovo parc. č.
5752/7, zapísaného na LV 1 o výmere 0,68 m2 pre účely alternatívnej poštovej služby
„Zásielkovňa“ ( Packeta ) , v zastúpení spoločnosťou Zásielkovňa s.r.o ( Packeta ) so sídlom
Kopčianska 3338/82 A, 851 01 Bratislava, IČO 48136999, za účelom yvybudovania
a užívania samoobslužných výdajných a podacích miest so Zásielkovňou, ako alternatívou
poštovej služby na dobu neurčitú, za nájomné 1 euro ročne s podmienkou:
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v OZ,
v prípade, že nájomná zmluva nebude s nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 496/2021 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje Zmluvu pre umiestnenie Z – boxu uzavretú medzi Obcou
Nálepkovo, 05333 Nálepkovo, Stredný riadok 384/1, zastúpenú starostom obce Ondrejom
Kleknerom a Zásielkovňou s.r.o., ( Packeta ) Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, na
základe splnomocnenia zastúpenú Matúšom Bausom.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Uznesenie č. 497/2021 – OZ
OZ v Nálepkove poveruje starostu obce úpravou cien v zmysle predloženého Cenníka služieb
v prevádzke Turistická ubytovňa, Hámorska 35, 05333 Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 4 :
Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce ku dňu 30. 06. 2021 – informácia (v členení
podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. – rozpočtová klasifikácia)
a) Rozpočet bežných príjmov –položkovite
b) Rozpočet bežný výdavkov – položkovite
c) Kapitálový rozpočet (príjmy a výdavky)
d) Rozpočet finančných operácií
e) Podnikateľská činnosť
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. a zákonom č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v členení podľa § 10 a § 12
ods. 2 predkladáme obecnému zastupiteľstvu informáciu o čerpaní rozpočtu obce ku dňu 30.
06. 2021.
a) Rozpočet bežných príjmov –položkovite
b) Rozpočet bežný výdavkov – položkovite
c) Kapitálový rozpočet (príjmy a výdavky)
d) Rozpočet finančných operácií

Informácie o vývoji príjmov a výdavkov k 30.06.2021 podnikateľskej činnosti vykonávanej
obcou.
Sú dôležité vo vzťahu predovšetkým k monitorovacej správe k Programovému rozpočtu obce
na rok 2021 k 30.06.2021 a následne k zmene rozpočtu obce na rok 2021 prijatím
rozpočtových opatrení.
Uznesenie č. 498/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie čerpania rozpočtu – obec
Nálepkovo splnila k 30.6.2021 príjmy spolu vo výške 2 307 734,68 EUR čo predstavuje 48 %
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celoročného rozpočtu a výdavky čerpala vo výške 42 % celkového rozpočtu t .j. 1 129 018,45
EUR.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 499/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie o podnikateľskej činnosti
obce.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
ROZPOČET OBCE – čerpanie k 30.06.2021
/§10 a §12 ods. 2, zákona č. 583/2004 Z.z./

ROZPOČET OBCE

SCHVÁLENÝ
ROZPOČET

UPRAVENÝ
ROZPOČET

STAV
K 30.06.2021

Bežné príjmy

4 104 817,94 €

4 307 187,76 €

2 204 931,92 €

51 %

Bežné výdaje

2 101 534,92 €

2 183 560,39 €

989 119,20 €

45 %

Kapitálové príjmy

442 872,86 €

442 885,84 €

77 290,80 €

17 %

Kapitálové výdaje

467 744,40 €

466 836,73 €

89 587,41 €

19 %

69 481,20 €

69 481,20 €

25 511,96 €

37 %

68 797,68 €

66 797,68 €

50 311,84 €

73 %

Finančné operácie
príjmy
Finančné operácie
výdaje
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PLNENIE
%

ROZPOČET OBCE
CELKOM NA ROK
2020 - PRÍJMY
4 617 172,00 €

4 819 554,80 €

2 307 734,68 €

48 %

2 638 077,00 €

2 719 194,80 €

1 129 018,45 €

42 %

ROZPOČET OBCE
CELKOM NA ROK
2020 - VÝDAVKY

Stav nedoplatkov na daniach, KO, VaS a nájomné za byty k 30.06.2021
Zo 124 nájomných bytov a 4 unimobuniek je 82 Nájomcov, ktorí dlhujú nájom spolu vo
výške 80 720,83 €. S dlhom do 100,- € je 8 Nájomcov, do 500,- € je 20 Nájomcov, nad 500,€ je 26 Nájomcov, nad 1000,- € je 8 Nájomcov, nad 1500,- € je 8 Nájomcov, nad 2000,- € je 9
Nájomcov, nad 3000,- € je 1 Nájomca a 2 Nájomcovia sú nad 4000,- €, ktorým už bola daná
výpoveď, len z dôvodu platnosti opatrení v súvislosti s pandémiou COVID 19 sme nemohli
pristúpiť k vyprataniu z bytu.
Nedoplatky za nájom sú riešené a vymáhané prostredníctvom písomných výziev referátu
hospodárskej prevádzky. Obec spolupracuje s ÚPSVaR v Gelnici, ktorý je nápomocný pri
vyplácaní Príspevku na bývanie a Dávky hmotnej núdze formou Osobitného príjemcu v počte
35. 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. Negatívny vplyv na platenie nájomného má aj pandémia COVID 19.
Aj napriek prijatým opatreniam na zatiaľ nepodarilo zastaviť a zamedziť nárast nedoplatkov,
len v niektorých lokalitách nastal pokles – viď tabuľka 1.
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 v eurách €
Lokalita

K 31.12.2018

K 31.12.2019

K 31.12.2020

K 30.06.2021

Zimná 580/15

350,39

195,69

173,61

458,35

Zimná 585/25

2 547,60

1 077,39

316,10

91,70

Hlavná 743

402,-

89,72

359,18

628,74

Hlavná 744

1,37

13,46

459,44

356,98

Hlavná 755

2 887,09

2 622,49

691,69

372,11

Grün I. etapa

4 093,67

4 434,57

4 571,97

4 539,99

Grün II. etapa

28 547,52

35 097,60

37 595,49

39 241,47
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Hámor 160 bytovka

8 975,49

9 399,38

10 063,42

9 722,86

Píla III. etapa

16 906,88

20 098,02

21 866,04

22 349,36

Unimobunky Píla

1 853,13

2 284,06

2 692,75

2 959,27

Kunda Štefan

0,-

0,-

0,-

0,-

SPOLU:

66 565,14

75 312,38

78 789,69

80 720,83

Nedoplatky
min. obd.

7 647,69

7 647,69

8 928,85

8 928,85

V mesiacoch apríl a máj 2021 boli vyhotovené a rozposlané rozhodnutia k dani
z nehnuteľnosti, k dani za psa a poplatku za komunálny odpad v počte 1818 ks. Daň
z nehnuteľnosti – 8446ks, daň za psa – 102ks, komunálny odpad 870ks.
Stav nedoplatkov k 30.06.2021 je na dani z nehnuteľnosti 18 303,52€, dani za psa 530€
a na komunálnom odpade 157 533,78€.
Od januára 2019 vedenie obce nadviazalo spoluprácu s ÚPSVaR v Gelnici, ktorý je
nápomocný pri vyplácaní Príspevku na bývanie a Dávky hmotnej núdze formou Osobitného
Príjemcu. Tento spôsob sa osvedčil ako aj spôsob dohody splátkových kalendárov, ktoré
pomohli nastaviť niektorých neplatičov na pravidelné platenie čo by malo pomôcť zastavenie
rastu nedoplatkov za V + S. Splátkový kalendár zahŕňa okrem V + S aj KO a DZN.
Nedoplatky za V + S sú riešené a vymáhané prostredníctvom písomných výziev. Príjmu sa
opatrenia ako odpojenie neplatičov od obecného vodovodu a budeme pracovať na projekte na
podporu prístupu k pitnej vode a to formou výdajníkov vody, ktoré budú fungovať na báze
čipov. Takýmto spôsobom sa budeme snažiť situáciu čiastočne vyriešiť a obmedziť tak
plytvanie s vodou. Stav nedoplatkov k 30.06.2021 za V + S je 183 823,8 €.

Tabuľka č. 1 v Eurách (€)
Druh
nedoplatku

k
31.12.2019

Daň
z nehnuteľnosti

11 474,79

k

k

31.12.2020 30.06.2021

9 127,70

18 303,52

Daň za psa

360,00

385,00

Platby za KO

130 891,80

141 030,81

157 533,78

Vodné a stočné

137 363,15

155 018,3

183 823,8
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Nájomné za
byty

75 312,38

78 789,69

80 720,83

Nedoplatky
nájom minulé
obdobia

7 647,69

8 928,85

8 928,85

Spolu
Počet
obyvateľov

363 049,81 393 280,35 449 840,78
3562

3643

3661

Uznesenie č. 500/2021 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o Stave nedoplatkov na
daniach, KO, VaS a nájomnom za byty k 30.06.2021
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 5 :
Všeobecné záväzné nariadenie obce Nálepkovo č.8/2019 Návrh o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školských zariadení zriadených na
území obce Nálepkovo pre rok 2021
Obec Nálepkovo v súlade s ustanovením §6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, ustanovením §6 ods.12 písm. c) a písm. d) zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
Rozprava :
Poslanec Slivka sa opýtal na to, či zvyšovanie platov od 1.1.2022 čo sa týka kuchárok bude
mať dopad na náš rozpočet. Starosta obce informoval poslancov, že už prijatie dvoch učiteľov
má dopad na náš rozpočet.
Uznesenie č. 501/2021 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2021
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školských
zariadení zriadených na území obce Nálepkovo pre rok 2021
Počet prítomných poslancov: 6
Zápisnica z 22. zasadania OZ dňa 29.09.2021
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Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 6:
Zmena rozpočtu obce na rok 2021 – rozpočtové opatrenia
V súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 523/2004 o Rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám Obecnému zastupiteľstvu
návrh na Rozpočtové opatrenie – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to rozpočtové opatrenia.
V súlade s § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 523/2004 o Rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám Obecnému zastupiteľstvu
návrh na Rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie výdavkov a to rozpočtové
opatrenia.
V súlade s § 14 ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 523/2004 o Rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám Obecnému zastupiteľstvu
návrh na Rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie príjmov a to rozpočtové
opatrenia.
Uznesenie č. 502/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 8/2021.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 503/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 9/2021.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 504/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 10/2021.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 505/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 11/2021.

Zápisnica z 22. zasadania OZ dňa 29.09.2021

Strana 14 z 20

Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 506/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 12/2021.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 6.1
Zmena rozpočtu obce na rok 2021 – rozpočtové opatrenia
Návrh na zmenu rozpočtu sa predkladá v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p. podľa ods. 2 písm. b) a c) – povolené prekročenie výdavkov.
Uznesenie č. 507/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Rozpočtové opatrenie Základnej školy
s Materskou školou Nálepkovo č. 2/2021
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 508/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Rozpočtové opatrenie Základnej školy
s Materskou školou Nálepkovo č. 3/2021
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 7
Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce k 30.06.2021
Celkové príjmy školy na vkladovo – výdavkovom účte predstavovali 1 072 622,71
a výdavky predstavovali 795 507,25eur.
Zápisnica z 22. zasadania OZ dňa 29.09.2021
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eur

Celkové príjmy DN n.o. boli 441 501,89 eur a výdavky 398 099,90 eur , s výsledkom
hospodárenia + 43 401,99 eur.
Celkové náklady Lesov obce Nálepkovo s.r.o. k 30.06.2021 boli 154 751,61 Eur, celkové
výnosy boli 182 280,50 Eur, s hospodárskym výsledkom + 27 528,89 Eur. Celková dodávka
dreva bola v objeme 3 596,09 m3. Priemerné speňaženie drevnej hmoty bolo dosiahnuté vo
výške 47,48 EUR.
Uznesenie č. 509/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie správy o dosiahnutých ekonomických
výsledkoch právnických osôb k 30.06.2021
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 8
Monitorovacia správa k Programovému rozpočtu na rok 2021 k 30.06.2021
Monitorovanie je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu
počas celého obdobia jeho realizácie.
Predstavuje porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so
skutočnosťou a porovnávanie rozpočtových výdajov na plnenie programov so skutočnosťou.
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schválilo Programový rozpočet Obce Nálepkovo na rok
2021 s návrhom programového rozpočtu na roky 2022 a 2023.
Uznesenie č. 510/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje predloženú monitorovaciu správu Obce
Nálepkovo k 30.06.2021
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 9
Výročná správa obce Nálepkovo za konsolidovaný celok za rok 2020
Správa nezávislého audítora pre poslancov Obecného zastupiteľstva
Výročná správa je vyhotovená za účtovné obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 podľa
výsledkov účtovnej závierky za konsolidovaný celok, ktorý predstavuje samotná Obec
Zápisnica z 22. zasadania OZ dňa 29.09.2021
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Nálepkovo (OcÚ), Základná škola s materskou školou Nálepkovo (rozpočtová organizácia
zriadená obcou od roku 07/2002) a Lesy obce Nálepkovo s.r.o. (obchodná organizácia
založená obcou od 11/1992).
Samotná obec predstavuje materskú účtovnú jednotku a jej organizácie zriadené a založené
obcou predstavujú dcérske účtovné jednotky.
Účtovná závierka bola odovzdaná na Ministerstvo financií SR v zákonnom stanovenom
termíne v elektronickej podobe bez pripomienok.
Uznesenie č. 511/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Výročnú správu obce Nálepkovo za
konsolidovaný celok za rok 2020.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 512/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie správu nezávislého audítora
z uskutočneného auditu konsolidovanej účtovnej závierky, účtovnej jednotky verejnej správy,
ktorú za konsolidovaný celok zostavila obec Nálepkov so stanoviskom: Na základe
vykonaného auditu konštatujeme, že konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky
verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila obec Nálepkovo vyjadruje vo
všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia
konsolidovaného celku k 31.12.2020 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 10
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na II. polrok 2021
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. 513/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo po predložení materiálu schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórke obce Nálepkovo na II. polroku 2021 do zasadania OZ dňa 29.09. 2021 so
zmenou :
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Bod I. Kontrola č. 1 Finančná analýza projektu „ Kanalizácia a vodovod Nálepkovo –
dokončenie „ pre následné monitorovacie správy č. 1 až č. 5, skutočnosť, - Ministerstvo
životného prostredia.
Kontrola č. 3 Majetok obce Nálepkovo a kontrola inventarizácie majetku k 31.12.2020
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Plán k o n t r o l n e j č i n n o s t i
hlavnej kontrolórky Obce Nálepkovo na II. polrok 2021
Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky bude vykonávaná podľa zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe Pravidiel finančnej kontroly
vykonávanej hlavným kontrolórom obce Nálepkovo. Návrh plánu je predložený na základe §
18f písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Termín
Kontrolované
P. č. Predmet kontroly
vykonania
obdobie - rok
kontroly
I.
Kontroly:
3. štvrťrok
rok 2020
Č. 1.
Finančná analýza projektu „ Kanalizácia
a vodovod Nálepkovo – dokončenie „ pre
následné monitorovacie správy č. 1 až č. 5,
skutočnosť, - Ministerstvo životného prostredia. 3. štvrťrok
1.polrok 2021
Č. 2
Vymáhanie
pohľadávok
z nájomného,
miestnych daní a poplatkov
Č. 3 Majetok obce Nálepkovo a kontrola
inventarizácie majetku k 31.12.2020
II.
Ďalšie činnosti hlavného kontrolóra:
4. štvrťrok
I. polrok 2022
Č. 1.
Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti
4. štvrťrok
rok 2022
Č. 2.
Vypracovanie
a
predloženie
odborného
stanoviska k návrhu rozpočtu Obce Nálepkovo
na rok 2020 a PR na rok 2021-2022
priebežne
2021 a nesplnené
Č. 3.
Kontrola
plnenia
uznesení
Obecného
zastupiteľstva
priebežne
rok 2020
Č. 4.
Kontrola vybavovania sťažností, podnetov -4.štvrťrok
rok 2020
a petícií
-priebežne
rok 2021
Č.5.
na zasadnutí
Informácia
OZ
k oznamovaniu OZ
protispoločenskej činnosti v agende hlavnej
kontrolórky
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III.

Vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti:
Č. 7.
Zvyšovanie odbornosti v oblasti kontroly a
účtovníctva účasťou na odborných seminároch
a školeniach
organizovaných
Združením
hlavných kontrolórov SR , Tatransko-Spišskou
sekciou ZHK a inými vzdelávacími inštitúciami.

Celoročne

rok 2021

Rozsah kontrolnej činnosti je uvedený v §18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Poradie jednotlivých kontrol nie je záväzné, zmeny môžu nastať v závislosti od
objektívnych skutočností, ako zo strany oprávnenej osoby (kontrolujúcej), tak i zo
strany povinnej osoby (kontrolovanej) a prioritných rozhodnutí OZ o kontrole.
Bod č.11:
Interpelácie poslancov na starostu obce
Bod č. 12:
Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Bod č. 13:
Rôzne
Obec Nálepkovo sa pokúsila získať spomínanú dotáciu u pre rok 2021, čo sa žiaľ nepodarilo,
preto sa o to pokúsi znovu v podpore pre rok 2022. Zapojiť sa plánuje do Činnosti C2 –
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov kde max. výška žiadanej dotácie na jednu
žiadosť je 200 000,-€ pri dodržaní podmienky 5% spolufinancovania oprávnených nákladov
zo strany žiadateľa.
Rovnako ako v žiadosti pre rok 2021, obec Nálepkovo sa pokúsi aj o žiadosť pre
činnosť C5 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov kde max. výška dotácie je
rovnako 200 000,-€ so 100% podporou zo strany poskytovateľa dotácie.
Žiadosť je potrebné podať do 31.10.2021.
Uznesenie č. 514/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zámer obce Nálepkovo požiadať o podporu
formou dotácie z Enviromentálneho fondu na zakúpenie kompostérov do jednotlivých
domácnosti a na podporu komunitného kompostovania v rómskych osadách.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
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Proti hlasovali: 0
Bod č. 14 :
Dotazy a dopyty občanov ( fyzických a právnických osôb )
Bod č. 15
Záver
Po naplnení bodov programu starosta obce vyhlásil o 17.30 hod. zasadnutie OZ za ukončené
a poďakoval všetkým za účasť na zasadaní.
Ondrej Klekner
Starosta obce

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

Janka Pronská
Zástupca starostu

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

Overovatelia:
...........................................
Poslanec OZ
Janka Pronská
..........................................
Poslanec OZ
Ján Soveľ
Mgr. Miroslava Mozgiová
Zapisovateľka
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