ZÁPISNICA
z 19. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 23.04.2021
Prítomní:
Ondrej Klekner – starosta obce
Jana Pronská – zástupkyňa starostu obce
Daša Baniaková , Jozef Gál, Ján Kalafus, Dušan Slivka, Ján Soveľ, Štefan Czölder - poslanci
OZ
Ospravedlnení : Patrik Bobák, Jarmila Pocklanová
Ing. Božena Gajanová – vedúca ekonomického referátu
Mgr. Miroslava Mozgiová – sekretariát starostu obce
Ing. Janka Kiššáková – referát správy majetku
Mgr. Milan Grečko – náčelník obecnej polície
Michal Pronský – riaditeľ LON s.r.o.
Mgr. Magdaléna Čerťanská – riaditeľka ZŠ s MŠ Nálepkovo

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 18. zasadania OZ dňa
29.01.
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 31.12.2020 – 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 31.12.2020
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g) Stav nedoplatkov na daniach, KO, VaS a nájomné za byty k 31.12.2020
Predkladateľ: starosta obce
Spracovatelia: ekonomický referát OcÚ
referát daní a poplatkov
referát hospodárskej prevádzky
5. Zmena rozpočtu obce na rok 2021 - Rozpočtové opatrenia
Predkladateľ: starosta obce
Spracovatelia: ekonomický referát OcÚ
6. Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce za rok 2020
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: riaditelia ZŠ s MŠ
DN n.o.
LON s.r.o.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na I. polrok
2021
Predkladateľ a spracovateľ: hlavná kontrolórka obce
8. Inventarizácia k 31.12.2020
Predkladateľ: starosta obce

Spracovateľ: referát správy majetku

8.1 Vyradenie opotrebeného, nenájdeného a zlikvidovaného majetku obce
Nálepkovo
8.2 Vyradenie opotrebovaného majetku z dôvodu nerentabilnej opravy
8.3 Zaradenie budovy elokovaného pracoviska SOŠ Prakovce
8.4 Obvyklá výška nájomného k užívaniu poľnohospodárskych pozemkov
8.5 Hodnota pozemkov v extraviláne obce
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: referát správy majetku
9. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu miestnej komunikácie
– Čierna Hora
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: investičný referát
10. Zrušenie uznesenia č. 342/2020 v bode č. 4, zo dňa 28.09.2020
11. Správa o činnosti stavebného úradu obce Nálepkovo za rok 2020
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: stavebný úrad obce
12. Správa o činnosti obecnej polície v Nálepkove za rok 2020
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: náčelník OcP
13. Bezpečnostná situácia na území obce Nálepkovo v roku 2020
Predkladateľ a spracovateľ: mjr. Mgr. Peter Grečko, riaditeľ OO PZ v Nálepkove
14. Správa o činnosti obce v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia, Ochrany pred
požiarmi , Civilnej ochrany za obdobie roka 2020
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: Ing. Štefan Geletka- BOZP
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15. Interpelácie poslancov na starostu obce
16. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
17. Rôzne
a)Námety občanov doručené obci
b)Písomné pripomienky občanov doručené obci
c) Informácie starostu obce
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ : zástupkyňa starostu obce
18. Dotazy a dopyty občanov ( fyzických a právnických osôb )
19. Záver
Bod č. 1:
Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ondrej Klekner privítal prítomných na 19. zasadaní Obecného
zastupiteľstva v Nálepkove. Rokovanie sa začalo o 16.00 hod. Podľa prezenčnej listiny je
prítomných 7 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, Štefan Czolder
Za zapisovateľku bola určená: Mgr. Miroslava Mozgiová
Bod č. 2 :
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo 18. zasadania OZ dňa 29.01.2021
- informácia
Na 18. zasadaní OZ bolo prijatých celkom 16 uznesení ( UZN. Č. 385 – 400/2021 – OZ) ,
z ktorých 4 uznesenia boli vzaté na vedomie , 11 uznesení boli schvaľovacieho charakteru a 1
uznesenie bolo poverovacie .
Uznesenie č. 401/2021 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení
Obecného zastupiteľstva z 18. zasadania OZ, dňa 29.01.2021.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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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 finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
Komisia KFaSOM zasadala dňa 16.04.2021 a 19.04.2021
PROGRAM 16.04.2021 :
1. Otvorenie – zaslanie materiálov
2. Inventarizácia obce / materiály
3. Žiadosti o odkúpenie/prenájom pozemkov
- a/ Žiadosť Petra Marčišovského o kúpu pozemku KN-C 6429
- b/ Žiadosť Ing.Marka Tordu a Ing. Radoslavy Tordovej o kúpu pozemku KN-C
21/2
- c/ Žiadosť Mareka Kriváka o kúpu pozemku KN-C 7893
- d/ Žiadosť Aleny Pacákovej o predaj/prenájom pozemku KN-C 443
4. Dohoda o zriadení vecného bremena
5. Nájomná zmluva: Rímsko-katolícka cirkev
6. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu cesty – Čierna Hora
7. Zámer prenajať majetok obce TTP a Ornú pôdu na poľnohospodárske účely.
8. Prehľad platieb za nájom bytov k 31.12.2020 / predkladateľ referát hospodárskej
prevádzky/
9. Žiadosť – Malá farma
10. Návrh na kúpu stroja na opravy asfaltových povrchov
11. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc
12. Návrh na vyplatenie odmien za opakovanú víkendovú službu počas testovaní.
13. Rôzne
14. Záver
PROGRAM 19.04.2021:
1. Otvorenie – zaslanie materiálov
2. Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu k 31.12.2020 / Bod 4 /
3. Zmena rozpočtu a rozpočtové opatrenia /Bod 5/
4. Zmluva o nájme lesných pozemkov
5. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku – Projekt v Našej doline
6. Rôzne
7. Záver
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Uznesenie č. 402/2021 - OZ

OZ v Nálepkove schvaľuje Zámer odpredať majetok vo vlastníctve obce Nálepkovo – parcelu
č. KN-C 6429 o výmere 468 m2 v zmysle § 9a ods. 8b) Zákona č. 138/1991 Zb. zákona
o majetku obcí, najmenej za cenu stanovenú 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: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 403/2021 - OZ
OZ v Nálepkove berie na vedomie žiadosť o odkúpenie časti nehnuteľnosti na parcele KNC
31/2 LV1. OZ v Nálepkove a ukladá Komisii stavebnej, územného plánu a životného
prostredia prejednanie možností rozčlenenia parcely s ohľadom na prístupové cesty
k priľahlým nehnuteľnostiam.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 404/2021 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje Zámer odpredať majetok vo vlastníctve obce Nálepkovo –KNC
7893 o výmere 73m2 LV1. v zmysle § 9a. ods. 8b) Zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku
obcí najmenej za cenu stanovenú 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: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 405/2021 - OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje prenájom nehnuteľného majetku parcelu č. KNC 443 zapísanej na
LV 1 o výmere 266 m2 za sumu 1 € mesačne na dobu neurčitú Alene Pacákovej, bytom
Spišská nová Ves, Jilemnického 2415/6 s podmienkou v zmluve o prenájme nehnuteľného
majetku, aby bola zachovaná možnosť prístupovej cesty k susednej nehnuteľnosti p. Jesseho
a obce prístupu k svojmu majetku bez obmedzení.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Uznesenie č. 406/2021 - OZ
OZ v Nálepkove poveruje starostu obce na vypracovanie a k podpisu predmetnej zmluvy
o nájme s Alenou Pacákovou, bytom Spišská nová Ves, Jilemnického 2415/6.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 407/2021 - OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje Dohodu o zriadení vecného bremena uzavretú v zmysle
zák.č.40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov uzavretú medzi Povinným z vecného
bremena Obcou Nálepkovo, Stredný riadok 384/1, Nálepkovo, zastúpenú starostom obce
Ondrejom Kleknerom a oprávneným z vecného bremena doc.Ing.Martinom Sisolom, PhD,
bytom Šoltésová 2394/9, Košice.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 408/2021 – OZ
OZ V Nálepkove ruší uznesenie č. 328/2020 – OZ zo 16. zasadania OZ dňa 28.9.2020.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 409/2021 - OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje Nájomnú zmluvu uzatvorenú v zmysle ustanovenia §663 a násl.
zákona č.40/1964 Zb.Občianského zákonníka uzavretú medzi Prenajímateľom:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nálepkovo so sídlom Hlavná 385,05333 Nálepkovo
v zastúpení ThDr. Jánom Mihokom, PhD. a Nájomcom, Obcou Nálepkovo, Stredný riadok
384/1, Nálepkovo, zastúpenú starostom obce Ondrejom Kleknerom.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 1 ( Kalafus )
Proti hlasovali: 0
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Uznesenie č. 410/2021 - OZ
OZ v Nálepkove neschvaľuje prenájom ani predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce
Nálepkovo – pozemku pre žiadateľov OZ Malá farma za účelom prevádzkovania
súkromného azylu pre zvieratá.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 411/2021 – OZ
OZ v Nálepkove neschvaľuje nákup stroja na opravy asfaltových povrchov ciest.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 412/2021 – OZ
OZ v Nálepkove neschvaľuje poskytnutie príspevku na vysporiadanie dedičstva v zmysle
žiadosti Márie Širilovej.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 413/2021 - OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje odmenu starostovi obce Ondrejovi Kleknerovi vyjadrenú
percentom z mesačného platu starostu vo výške 50% jednorazovo splatného v mesiaci máj
2021 a na základe článku 7.ods.2 Zásad odmeňovania poslancov OZ v Nálepkove odmenu
poslancovi OZ v Nálepkove Štefanovi Czölderovi vyjadrenú percentom z mesačného platu
starostu vo výške 20% splatnú v mesiaci máj 2021.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Uznesenie č. 414/2021 - OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje výmenu okien v nájomnom byte žiadateľa Martina Vodilku na
adrese: Hlavná 755/131, Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 415/2021 - OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje zrušenie pôvodnej zmluvy o nájme lesných pozemkov
a poľnohospodárskych pozemkov k dátumu schválenia novej zmluvy.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 1 ( Kalafus )
Proti hlasovali: 0

Uznesenie č. 416/2021 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje zmluvu o nájme lesných pozemkov a poľnohospodárskych
pozemkov uzatvorenú v zmysle ustanovenia § 663 a následne zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník, zákona č. 504/2003 Z.z o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch medzi
prenajímateľom: Obec Nálepkovo a nájomcom Lesmi obce Nálepkovo s.r.o. s doplnením
ustanovení zmluvy nasledovne:
V článku I. Predmet nájmu, v bode 2.
1. Hodnota majetku 17 267 416 €
2. Celková výmera 3166,12 ha
V článku III. Doba trvania nájmu, v bode 1.
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a začína plynúť odo dňa platnosti tejto
zmluvy.
V článku IV. Nájomné, v bode 1.
Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na nájomnom vo výške 500 € rok.
V článku IV. Nájomné, v bode 2.
Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné jednorazovo, ročne pozadu vždy k 1.3.
V článku IV. Nájomné, bod 5
Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ formou sponzorskej zmluvy môže ročne
prispievať drevnou hmotou na spoločenské aktivity obce a činnosti komisií pri OZ
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v rozsahu obvyklom, maximálne do hodnoty ročného nájomného pri podpise tejto
zmluvy.
V článku VII. Skončenie nájmu, bod 2
Výpovedná lehota je 5 rokov.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 1 ( Kalafus )
Uznesenie č. 417/2021 - OZ
OZ v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania komisie KFaSOM zo dňa 16.04.
a 19.04.2021.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 1 ( Kalafus )
Proti hlasovali: 0
Bod č.4a :
Rozpočet bežných príjmov
Rozpočet bežných príjmov bol schválený vo výške 4 232 029,47 €, pričom bol počas roka
upravený rozpočtovými opatreniami na sumu 4 373 637,82 €. Naplnený bol na 96 % oproti
rozpočtu, t.j. príjem finančných prostriedkov bežných príjmov rozpočtu v roku 2020 bol vo
výške 4 183 133,16 €.
Z uvedeného vyplýva, že bežný rozpočet príjmov za rok 2020 bol splnený celkom na 96 % ,
keď oproti upravenému rozpočtu boli príjmy nižšie o 190 504,66 €.
Uznesenie č. 418/2021 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie predložené informácie o čerpaní
rozpočtu bežných príjmov obce Nálepkovo za rok 2020.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 4b) :
Rozpočet bežných výdavkov
Rozpočet bežných výdavkov bol schválený vo výške 2 153 706,36 €, pričom bol počas roka
upravený rozpočtovými opatreniami na sumu 2 307 702,08 €. Naplnený bol na 82 % oproti
rozpočtu, t.j. výdavky finančných prostriedkov bežných výdavkov rozpočtu čerpaných v roku
2020 bol vo výške 1 889 813,46 €.
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Uznesenie č. 419/2021 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie predložené informácie o čerpaní
rozpočtu bežných výdavkov obce Nálepkovo za rok 2020.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 4c) :
Kapitálový rozpočet ( príjmy a výdavky )
Schválený kapitálový rozpočet na rok 2020 bol vo výške 328 847,54 €, pričom bol v priebehu
roka upravený rozpočtovými opatreniami na sumu 329 070,74 €. Príjmy boli naplnené len na
0 % oproti upravenému rozpočtu, t.j. čerpanie kapitálového rozpočtu bolo minimálne a to vo
výške 223,20 €.
V rámci kapitálových príjmoch obec Nálepkovo mala príjem za odpredaj pozemkov vo výške
223,20 €.
Kapitálový rozpočet – výdavky
Kapitálový rozpočet bol naplnený len na 14 % keď oproti upravenému rozpočtu 406 442,29 €
bolo vyčerpaných iba 55 339,81 €.
Uznesenie č. 420/2021 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie predložené informácie o čerpaní
kapitálového rozpočtu obce Nálepkovo za rok 2020.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 1 ( Kalafus )
Proti hlasovali: 0
Bod č. 4d) :
Rozpočet finančných operácií
Finančné operácie – v príjmovej časti rozpočtu boli rozpočtované finančné prostriedky vo
výške 94 209,32 €, ktoré v priebehu rozpočtového roku boli upravené rozpočtovými
opatreniami na sumu 167 329,63 €. Čerpanie predstavuje 89 % vzhľadom na upravený
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rozpočet. Finančné operácie v príjmovej časti rozpočtu zahŕňajú finančné prostriedky
nevyčerpané z minulých rokov, návratná finančná výpomoc a prostriedky z rezervného fondu.
V roku 2020 obec Nálepkovo prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych
finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane
z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 67 548,00 €.
Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne.
Finančné operácie – vo výdavkovej časti rozpočtu boli čerpané na 98 % keď oproti
upravenému rozpočtu 69 236,21 € boli čerpané vo výške 67 819,84 €.
Rozprava :
Zástupkyňa starostu obce informovala o tom, že vzhľadom k pandemickej situácii splátky
neboli pravidelné, tak ako boli nastavené. Dlh však nestúpa, mierne klesá, keď sa situácia
zlepší znova budú nastavené platby formou osobitných príjemcov. Zároveň informovala
o tom, že v obci boli pozastavené i aktivačné práce, teda neupratovali.
Uznesenie č. 421/2021 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie predložené informácie o príjmoch
a výdajoch rozpočtovaných finančných operácií obce Nálepkovo za rok 2020.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 4e :
Podnikateľská činnosť obce
Výsledkom hospodárenia v podnikateľskej činnosti obce Nálepkovo pred zdanením bol zisk
vo výške – 24 885,43 €.
Tržby za vlastné výkony a tovar dosiahli výšku 114 094,83 €, z toho tržby z predaja služieb
výšku 107136,13 €, tržby za tovar dosiahli výšku 6 682,25 € a ostatné výnosy z prevádzkovej
činnosti boli vo výške 276,45 € .
Náklady vynaložené na dosiahnutie tržieb dosiahli výšku 89 209,40 €.
Pokladňa podnikateľská k 31.12.2020 mala zostatok 2 495,04 €.
Bankový účet k 31.12.2020 vykazoval zostatok 3 365,59 €.
Uznesenie č. 422/2021 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o podnikateľskej činnosti
obce Nálepkovo.
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Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 1 ( Kalafus )
Proti hlasovali:0
Bod č. 4f :
Dlh a splátky obce k 31.12.2020
K 31.12.2020 na bežných účtoch obce bolo k dispozícii





VÚB banka
92 421,26 €
Prima banka
268 801,93 €
Rezervný fond
26 249,67 €
Podnikateľský účet
3 365,59 €

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

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

Spolu :

98 299,80 €
31 500,78 €
72 587,33 €
166 722,76 €
107 184,51 €

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

476 295,18 €

bude splácaných najneskôr do 05/2036.

V súčasnosti obec spláca úver v mesačnej čiastke 580,00 € (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 €.
V roku 2020 obec Nálepkovo prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych
finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane
z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 67 548,00 €.
Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne. Návratná finančná
výpomoc z MF SR sa začne splácať v roku 2024.
Uznesenie č. 423/ 2021 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o výške dlhu a splátkach
obce k 31.12.2020.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 4g :
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Stav nedoplatkov na daniach, KO, VaS a nájomné za byty k 31.12.2020
Zo 124 nájomných bytov, 4 unimobuniek a 1 nájomného domu je 81 Nájomcov, ktorí dlhujú
nájom v celkovej výške 78 789,69 €, čo je o 3 menej ako v predchádzajúcom období.
S dlhom do 100,- € je 7 Nájomcov, do 500,- € je 21 Nájomcov, nad 500,- € je 26 Nájomcov,
nad 1000,- € je 8 Nájomcov, nad 1500,- € je 10 Nájomcov, nad 2000,- € sú 6 Nájomcovia,
nad 3000,- € sú 2 Nájomcovia a nad 4000,- € je 1 Nájomca, ktorému už bola zaslaná
výpoveď z nájmu, je čakajúci na vypratanie bytu, ktoré je odložené z dôvodu núdzového
stavu v súvislosti s opatreniami COVID 19.
Nedoplatky za nájom sú riešené a vymáhané prostredníctvom písomných výziev referátu
hospodárskej prevádzky. Osvedčil sa spôsob výberu poplatkov za nájom formou Osobitného
príjemcu (toho času je Obec Nálepkovo Osobitným príjemcom pre 38 osôb), dohody
splátkových kalendárov, ktoré pomohli nastaviť niektorých neplatičov na pravidelné platenie,
čo by v budúcnosti malo spôsobiť zastavenie rastu nedoplatkov za nájom.
Nepriaznivo ovplyvnila celkový stav nedoplatkov aj pandémia COVID 19, ktorá obmedzila
niektorým Nájomcom príjem a možnosti platby. Aj napriek prijatým opatreniam sa zatiaľ
nepodarilo zastaviť a zamedziť nárast nedoplatkov celkovo, len v niektorých lokalitách – viď
tabuľka č. 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
Lokalita

K 31.12.2018

K 31.12.2019

K 31.12.2020

Zimná 580/15

350,39

195,69

173,61

Zimná 585/25

2 547,60

1 077,39

316,10

Hlavná 743

402,-

89,72

359,18

Hlavná 744

1,37

13,46

459,44

Hlavná 755

2 887,09

2 622,49

691,69

Grün I. etapa

4 093,67

4 434,57

4 571,97

Grün II. etapa

28 547,52

35 097,60

37 595,49

Hámor 160 - bytovka

8 975,49

9 399,38

10 063,42

Píla III. etapa

16 906,88

20 098,02

21 866,04

Unimobunky - Píla

1 853,13

2 284,06

2 692,75

0,-

0,-

0,-

66 565,14

75 312,38

78 789,69

Kunda Štefan
SPOLU:
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7 647,69

Nedoplatky min.
obd.

7 647,69

8 928,85

Tabuľka č. 1 v Eurách (€)
Druh
nedoplatku

k 31. 12.
2018

k 31. 12.
2019

k 31. 12.
2020

Daň
z nehnuteľnosti

9 754,17

11 474,79

9127,70

Daň za psa

390,00

360,00

385,00

Platby za KO

126 749,22

130 891,80

141 030,81

Vodné a stočné

100 414,67

137 363,15

155 018,3

Nájomné za
byty

66 565,14

75 312,38

78 789,69

Nedoplatky
nájom minulé
obdobia

7 647,69

7 647,69

8 928,85

304
384,41

363 049,81

393 280,35

3502

3562

3643

Spolu
Počet
obyvateľov

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. Výzvy na
zaplatenie nedoplatku za V + S boli vystavené a doručené v počte 156 kusov. Doposiaľ sme
uzavreli 58 splátkových kalendárov.
Stav nedoplatkov k 31.12.2020 za V + S je 155 018,3 €.
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Koncom roka 2020 a začiatkom roka 2021 boli rozposlané výzvy na zaplatenie nedoplatkov,
ktoré vznikli pri nezaplatení poplatku za miestne dane a poplatku za miestny komunálny
odpad za rok 2020.
Výzvy na zaplatenie nedoplatku na miestnych daniach boli vystavené a doručené v počte 85
kusov. Výzvy na zaplatenie nedoplatku na miestnom poplatku za komunálny odpad v počte
332 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.
Stav nedoplatkov k 31.12.2020 je na dani z nehnuteľnosti 9 127,70 €, daň za psa 385 €,
komunálny odpad 141 030,81€ .
Uznesenie č. 424/2021 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o Stave nedoplatkov na
daniach, KO, VaS a nájomnom za byty k 31.12.2020.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 5:
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. 425/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2021.
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Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Uznesenie č. 426/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2021.

Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 6 :
Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce za rok 2020
Celkové príjmy školy na vkladovo – výdavkovom účte predstavovali 2 110 489,11 eur
a výdavky predstavovali 2 033 380,54 eur.
Celkové príjmy DN n.o. boli 902 742,96 eur a výdavky 884 439,71 eur , s výsledkom
hospodárenia + 18 303,25 eur.
Celková dodávka dreva za rok 2020 bola v objeme 7 018,34 m3. Priemerné speňaženie
drevnej hmoty bolo dosiahnuté vo výške 42,72 EUR.
Rozprava :
Poslanec Kalafus sa opýtal riaditeľa Lesov Nálepkovo na Správu o hospodárení, ako sa
„gazdovalo“ . P. Pronský reagoval, že Lesy predkladali materiál do OZ ako prvý, teda
materiály ešte neboli všetky. Na najbližšom zasadaní ich predloží.
Uznesenie č. 427/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie správy o dosiahnutých ekonomických
výsledkoch právnických osôb za rok 2020.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 1 ( Kalafus )
Bod č. 7 :
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Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na I. polrok 2021
Vzhľadom k tomu, že kontrolórka obce Ing. Baranová je PN, bod programu nebol prejednaný.
Bod č. 8:
Inventarizácia k 31.12.2020
Referát správy majetku obce predložil finančnej komisii všetky náležité podklady z vykonanej
inventarizácie k 31.12.2020, ktorú žiaľ z vyššie spomínaných dôvodov nebolo možné
ukončiť. Inventarizačný zápis ako aj príslušné zápisy z uskutočnených pracovných porád
dostatočne vysvetľujú aktuálnu situáciu v evidencii majetku obce.

Rozprava :
Poslanec Slivka podotkol, že inventarizácia nebola spravená od roku 2008. Za mojej éry
inventarizácia bola urobená, ale Inventúrny zápis sa stratil.

Uznesenie č. 428/2021-OZ

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie:
1. Inventarizačný zápis z inventarizácie vykonanej ku dňu účtovnej závierky Obce
Nálepkovo vypracovanú ústrednou inventarizačnou komisiou, ktorou dokladuje
vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k ročnej účtovnej závierke.
2. súčasnú epidemiologickú situáciu, na základe ktorej nebolo možné uzavrieť
inventarizáciu s konkrétnym dátumom.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 8.1:
Vyradenie opotrebovaného, nenájdeného a zlikvidovaného majetku obce Nálepkovo
Referát správy majetku obce predložil finančnej komisii všetky náležité podklady z vykonanej
inventarizácie k 31.12.2020. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stav v evidencii majetku
obce a požaduje tieto skutočnosti napraviť v súlade so skutočným stavom.

Uznesenie č. 429/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje vyradenie opotrebovaného,
nenájdeného a zlikvidovaného majetku obce Nálepkovo podľa podkladov z Referátu správy
majetku obce k 30.06.2021.
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Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Bod č. 8.2 :
Vyradenie opotrebovaného majetku z dôvodu nerentabilnej opravy
Spomínaný majetok vykazoval dlhodobo problémy s funkčnosťou a hodnota náhradných
dielov je porovnateľná s hodnotou nových zariadení.

Uznesenie č. 430/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje vyradenie nasledovného
opotrebovaného majetku obce Nálepkovo z dôvodu nerentabilnej opravy k 30.06.2021
Inv.číslo

Názov

DDHM033/2016
DDHM009/2015

Počet
ks

Cena

Umiestnenie

Tlačiareň Xerox Phaser 6180 1ks
MFP

475,20,-€

Kanc.č.29

Zváračka CO2 MIG-175

492,08,-€

Dielňa
Fabinyi

1ks

–

S.

Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 8.3 :
Zaradenie budovy elokovaného pracoviska SOŠ Prakovce

Referát správy majetku obce na základe porovnania LV č. 1 a evidencie majetku obce zistil,
že daná budova je zapísaná v LV č. 1 ale nenachádza sa v evidencii majetku obce.

Uznesenie č. 431/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje zaradenie budovy elokovaného
pracoviska SOŠ Prakovce, ktorú má na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo
dňa 31.10.2013 v nájme SOŠ Prakovce a ktorá nebola zaradená v evidencii majetku obce.
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Hodnota budovy elokovaného pracoviska SOŠ Prakovce je stanovená na 30 674,64,-€, čo
predstavuje hodnotu rekonštrukcie budovy, ktorú si SOŠ Prakovce realizovalo na vlastné
náklady a ku ktorej doložili potrebné doklady z daného obdobia.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 8.4 :
Obvyklá výška nájomného k užívaniu poľnohospodárskych pozemkov
Na základe konzultácii so znalcom z odboru oceňovania nehnuteľností bolo obci Nálepkovo
odporúčané postupovať podľa vyššie spomínaného postupu.

Uznesenie č.432/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje pri stanovení výšky nájomného
k užívaniu poľnohospodárskych pozemkov postup podľa údajov o obvyklej výške nájomného,
ktoré boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme
poľnohospodárskych pozemkov, postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka
označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č.
172/2018 Z.z..
Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie
839299 Nálepkovo

Okres

OVN (€/ha)

Gelnica

Poznámka

25,36 *

Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 8.5
Hodnota pozemkov v extraviláne obce
Na základe konzultácii so znalcom z odboru oceňovania nehnuteľností bolo obci Nálepkovo
odporúčané postupovať podľa Zákona č. 384/2004 Z.z. Zákona o miestnych daniach
a poplatku za komunálne odpady, kde v jeho prílohe je Hodnota ornej pôdy a trvalých
trávnatých porastov ako aj záhrad, zastavaných plôch a ostatných plôch pre obec Nálepkovo.
Hodnota lesných pozemkov sa nebude meniť, do evidencie majetku obce sa doplní
výmera a údaje z katastra. K týmto údajom bude Zoznam parciel s ich výmerou.
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Uznesenie č. 433/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje zaradenie pozemkov v extraviláne obce
v hodnote podľa Zákona č. 384/2004 Z.z. Zákona o miestnych daniach a poplatku za
komunálne odpady, kde v jeho prílohe je Hodnota ornej pôdy (OP) a trvalých trávnatých
porastov (TTP) ako aj záhrad, zastavaných plôch a ostatných plôch (OP) pre obec
Nálepkovo.

Hodnota za 1m²:
Orná pôda TTP

Obec
Nálepkovo

0,1268,-

Záhrady, zast. plochy a nádvoria, ostatné plochy – obec
od 1001 – 6000 obyv.
1,85,-€

0,0232,€

Hodnota lesných pozemkov v evidencii majetku obce je 17 267 416,-€. Výmera
lesných pozemkov podľa LV č. 1 v k.ú. Nálepkovo a po Projekte pozemkových úprav je

PARCELY
REG. C

17 262 079 m²

PARCELY
REG. E

14 178 791 m²

SPOLU 31 440 870 m²

K tejto výmere je potrebné pripočítať lesné pozemky, ktoré sa nachádzajú v kat. území
Henclová uvedené na LV č. 941:

PARCELNÉ Č.

VÝMERA
V M²

1000

86 479

1001

19 464

1002

41 595

1011

72 760
SPOLU

220 298

Celková výmera lesných pozemkov je 31 661 168 m², čo predstavuje 3 166,12 ha.
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Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 1 ( Kalafus )
Proti hlasovali: 0

Bod č. 9:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu miestnej komunikácie –
Čierna hora
Obec Nálepkovo má v záujme vyššie spomínanú miestnu komunikáciu zrekonštruovať, aby
bola prístupnejšia pre turistiku ako aj pre veriacich, ktorí ju využívajú ako cestu k pútnickému
miestu. Keďže takáto rekonštrukcia je veľmi nákladná, obec Nálepkovo hľadá možnosti ako
na danú komunikáciu získať finančné prostriedky z dotácií. Na to aby mohla byť podaná
žiadosť o dotáciu je potrebné mať už vypracovaný projekt s konkrétnym rozpočtom.
Rozprava :
p. Kiššáková informovala poslancov, že by sme mohli dostať dotáciu 120 000 Eur, ale keďže
nemôžeme vstúpiť do výzvy, keďže nemáme projektovú dokumentáciu. Poslanec Slivka sa
opýtal, či je cesta na pozemkoch obce.
Uznesenie č. 434/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zámer obce Nálepkovo – vypracovanie
projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu miestnej komunikácie – cesta na Čiernu horu –
parcela reg. C 10175 v k.ú. Nálepkovo.

Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 10:
Zrušenie Uznesenia č. 342/2020 v bode č. 4 zo dňa 28.9.2020
Na základe konzultácii so znalcom z odboru oceňovania nehnuteľností bolo obci Nálepkovo
odporúčané postupovať podľa Zákona č. 384/2004 Z.z. Zákona o miestnych daniach
a poplatku za komunálne odpady, kde v jeho prílohe je Hodnota ornej pôdy a trvalých
trávnatých porastov ako aj záhrad, zastavaných plôch a ostatných plôch pre obec Nálepkovo.

Uznesenie č. 435/2021-OZ
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Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove ruší Uznesenie č. 342/2020 zo dňa 28.9.2020
v bode 4, ktorý znel: „Oz v Nálepkove schvaľuje hodnotu pozemkov v extraviláne podľa
zoznamu z Projektu pozemkových úprav z roku 2015.“

Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 1 ( Kalafus )
Proti hlasovali: 0
Bod č. 11 :
Správa o činnosti stavebného úradu obce Nálepkovo za rok 2020.
Stavebný úrad – obec Nálepkovo predložil správu o činnosti za rok 2020 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. 436/2021 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o činnosti stavebného úradu obce
Nálepkovo za rok 2020.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 12 :
Správa o činnosti obecnej polície v Nálepkove za rok 2020
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 zamestnaný 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 personálnym posunom kedy dňom
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31.10.2020 ukončil pracovný pomer dohodou príslušník Obecnej polície v Nálepkove p.
Milan Lapšanský. Dňom 31.12.2020 ukončil pracovný pomer dohodou operátor kamerového
systému p. Jozef Küffer. K personálnym zmenám došlo aj v radoch členov MOPS a to od
1.4.2020 nastúpil na uvoľnené miesto p. Ľubomír Smorada, dňom 31.10.2020 ukončil
pracovný pomer p. Marek Horváth a na jeho miesto nastúpil p. Martin Rusnák ml.
Prácu na útvare Obecnej polície v roku 2020 najviac ovplyvňovala pandemická situácia. Kým
na jar počas tzv. prvej vlny sa úlohy zvládli vcelku ľahko aj keď ochudobnený o jedného
policajta – p. Pytel, ktorý bol dlhodobo na PN ( 10 a ½ mesiaca z roku 2020 ) následne
v mesiaci apríl už boli na PN dvaja policajti. Pre porovnanie v roku 2020 bolo policajtmi
odslúžené 6189,5 hodín, keď v r. 2019 pri plnom počte bolo odslúžených 8170,5 hodín.
Všetky tieto okolnosti ako aj samotná školská dochádzka ovplyvnila ostatné ukazovatele
množstva evidovaných priestupkov.
Samotná Obecná polícia v Nálepkove obdržala k vybaveniu 227 obyčajných písomností, kde
za rok 2019 ich bolo celkom 263.
Bolo zaevidovaných, spracovaných a realizovaných celkom 100 priestupkov, kde za r. 2019
ich bolo 272. Z celkového počtu 100 priestupkov neboli žiadne priestupky riešené
v rozkaznom konaní, pričom bolo policajtmi uložených celkovo 34 sankcií v celkovej výške
610,- Eur a to 23 pokút v hotovosti najčastejšie za porušenie Zákona o cestnej premávke v 7
prípadoch ako aj VZN – trhový poriadok v 8 prípadoch, VZN o čistote a poriadku v 5
prípadoch a následne zákona na ochranu nefajčiarov v 2 prípadoch a v jednom prípade pre
porušenie pandemických opatrení UVZ SR. Súčasne bolo uložených 11 sankcií blokom na
pokutu na mieste nezaplatenú za porušenie Zákona o cestnej premávke v 9 prípadoch a v 2
prípadoch pre porušenie zákona na ochranu nefajčiarov.
Zároveň za sledované obdobie bolo občanom a organizáciám sídliacim v obci doručených
resp. bol vykonaný pokus o doručenie celkom 1887 úradných listových a iných zásielok,
ktoré boli distribuované obecným úradom. (Počet doporučených listových zásielok do
vlastných rúk z uvedeného celkového počtu bolo 1735 za tieto si Slovenská pošta účtuje sumu
2,10 Eur, čo v celkovom množstve na počet obálok činí 3.643,50 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:
kde súvislosti s plnením opatrení súvisiacich so šírením ochorenia Covid 19 plnila obecná
polícia aj iné úlohy pričom základným poslaním bolo plnenie, realizácia a následná kontrola
opatrení vyhlásených Vládou SR a hlavným hygienikom SR na úseku boja proti pandémii a to
pri
- poučovaní a upozorňovaní obyvateľstva o dodržiavaní hygienických epidemiologických
a ďalších opatreniach na účinné zabránenie prenosu vírusového ochorenia
- rozdávaní ochranných pomôcok obyvateľom obce aj v rómskych osadách
- prerozdeľovaní potravinovej pomoci odovzdávanej Červeným krížom už za zvýšených
bezpečnostných podmienok
- kontrola, usmerňovanie, značkovanie, dodržiavanie pravidiel počas preberania sociálnych
dávok jednak na pošte a súčasne pri Obecnom úrade v Nálepkove ako aj pred obchodnými
prevádzkami
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zabezpečenie ochrany priestoru a vyrozumievanie dotknutých osôb pri spustení
celoplošného testovania osôb na ochorenie Covid 19 v obci Nálepkovo
- zabezpečenie monitorovania a koordinácie vstupu do priestorov Obecného úradu
- zabezpečenie zákazov vstupu do vymedzených priestorov a to jednak technickými
prostriedkami, zábranami, opáskovaním, vylepovaním piktogramov
- v spolupráci s Ing. Geletkom, pracovníkom obce zodpovedným za BOZP a PO bol
prevádzkovaný odvoz a dovoz občanov z časti II a III Hámor do centra obce, bol
prevádzkovaný tzv. sociálny taxík, kde boli občanom hlavne seniorom rozvážané lieky
a potraviny, zároveň bolo nepriamo zabezpečované postrekovanie – dezinfekcia verejných
priestorov obce ako aj nákup, dovoz a distribúcia hygienických potrieb.
- v neposlednom rade sa policajti podieľali na lokalizácii a hasení požiarov v katastri obce
Zabezpečenie testovania občanov Armádou SR v dňoch 6 a 7.4.2020
Zabezpečenie VP počas jednotlivých dní, kedy prebiehalo v obci Nálepkovo testovanie
občanov na zistenie ochorenia Covid 19
V dňoch 13 a 14.10.2020 a v následných dňoch boli policajti nápomocní pri odstraňovaní
následkov povodní po silných dažďoch
Zabezpečenie VP a usporiadateľskej služby počas konania futbalových zápasov mužstva
dospelých v obci Nálepkovo
Všetky kultúrno spoločenské a športové akcie v obci boli s ohľadom na epidemiologickú
situáciu zrušené.
Aj napriek týmto udalostiam podľa záznamov v knihe hlásení policajti Obecnej polície
a pracovníci MOPS riešili 176 oznámení, sťažností, asistencií a ďalších činností pre
občanov obce, prípadne samotný obecný úrad.
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. V mesiaci november
2020 bola zakúpená a nainštalovaná ďalšia kamera na ulici Letnej v Nálepkove. Pravidelne na
základe rozpisu OÚ v Gelnici sa vykonávali akustické skúšky sirén. Za uvedené obdobie
operátori kamerového systému využili pri dohľade nad verejným poriadkom kamerový
systém v 38 prípadoch a prijali 26 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
akciách pri zabezpečovaní VP, dozor nad bezpečnosťou počas dochádzania detí – počas
školskej dochádzky - do školy a aj po skončení vyučovania ako aj pri drobných sporoch
medzi rómskou komunitou.
Za sledované obdobie v pracovnoprávnej oblasti ako aj na úseku bezpečnosti práce
zamestnancov obce zaradených na útvare obecnej polície nedošlo k žiadnej mimoriadnej
udalosti.
Rozprava :
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Zástupkyňa starostu obce pochválila prácu Obecnej polície a MOPS, boli vždy nápomocní pri
testovaní, robili si svoju prácu veľmi dobre.
Uznesenie č. 437/2021 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o činnosti Obecnej polície v
Nálepkove za rok 2021.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 13:
Bezpečnostná situácia na území obce Nálepkovo v roku 2020
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 2020 Obvodného oddelenia PZ Nálepkovo v rámci svojej územnej pôsobnosti
prijalo celkovo 131 trestných oznámení o spáchaní trestného činu. Z uvedeného počtu 89
oznámení sa priamo realizovalo v skrátenom vyšetrovaní na Obvodnom oddelení PZ
v Nálepkove a 42 oznámení bolo odstúpených iným súčastiam policajného zboru.
V rámci štatistických ukazovateľov bolo na teritóriu služobného obvodu Obvodného
oddelenia PZ v Nálepkove k uzávierke roka 2020 preukázane spáchaných 105 trestných činov
z ktorých 87 bolo objasnených, čím sa dosiahla objasnenosť na úrovni 82,86 %, pričom ide
o najvyššie dosiahnutú objasnenosť v rámci Krajského riaditeľstva PZ Košice.
Zo 105 oznámení realizovaných v skrátenom vyšetrovaní na Obvodnom oddelení PZ v
Nálepkove bolo 58 spáchaných na území obce Nálepkovo, čo predstavuje objem 55,24 %
z celkového nápadu trestných činov, pričom najväčšie zastúpenie mala majetková kriminalita.
Na teritóriu obce Nálepkovo z celkového nápadu 58 trestných činov v rámci vecnej
príslušnosti boli všetky objasnené, čo predstavuje objasnenosť 100 %.
V rámci nápadu priestupkov mimo blokového konania v celej územnej pôsobnosti OO
PZ Nálepkovo napadlo celkom 110 priestupkov, kde z uvedeného počtu bolo 94 objasnených
čo predstavuje objasnenosť v objeme 85,45 %.
Z uvedeného počtu celkového nápadu 110 priestupkov, 53 napadlo na teritóriu obce
Nálepkovo, čo je objem 48,18 % z celkového nápadu. V rámci obce Nálepkovo najväčšie
zastúpenie mali priestupky proti občianskému spolunažívaniu v počte 25, proti majetku bolo
spáchaných 16 priestupkov a 12 priestupkov bolo spáchaných na úseku bezpečnosti
a plynulosti v cestnej premávke. Celkový objem objasnenosti priestupkov v rámci obce
Nálepkovo dosiahol hodnotu 90,57 %.
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,
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že sa jedná aj o najväčšiu obec v rámci služobného obvodu. Vysoko vyzdvihujem
objasnenosť pri trestných činoch v obci, ktorá dosiahla hodnotu 100 %. Dôležitým
ukazovateľom bezpečnosti v obci je 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 ale aj
2020, 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 testovania na COVID 19, ktoré organizovala obec a na ktorej sa policajti
Obvodného oddelenia PZ spolupodieľali v súvislosti so zabezpečovaním verejného poriadku.
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. 438/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Bezpečnostnú situáciu na území obce
Nálepkovo v roku 2020.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 14:
Správa o činnosti obce v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia, Ochrany pred požiarmi,
Civilnej ochrany za obdobie roka 2020
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 : 2020
Uznesenie č. 439/2021 – 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
2020
Počet prítomných poslancov: 7
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Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Bod č. 15:
Interpelácie poslancov na starostu obce
Poslanec Slivka poukázal na pretrvávajúci problém susedov, kedy v nočných hodinách počuť
hluk, zvuk bubnov. Poslanec Kalafus sa opýtal, kedy bude sprístupnené trhovisko, na čo
reagoval p. starosta, že ak sa situácia i naďalej bude takto zlepšovať tak budúci týždeň bude
zasadať Krízový štáb a prejedná sa to. Poslanec Slivka ešte poprosil, či by sa mohol vysypať
štrk pri vodnej pumpe na Letnej ulici.
Bod č. 16:
Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Bod č. 17:
Rôzne
Obec Nálepkovo reagovala na Výzvu č. 01/OÚGL/2021 na podanie Žiadosti o regionálny
príspevok na rok 2021 pre projekt s názvom „V našej doline“. Hlavným cieľom projektu je
vybudovanie odpočívadiel v miestnych lesoch a na čistinkách, ktoré sú najviac navštevované
miestnymi rodinami s deťmi, chatármi z blízkych krajských miest ale aj turistami z okresu
Gelnica. Keďže v tomto prípade nejde o hospodársku činnosť, výška spolufinancovania je 0,€.
Uznesenie č. 440/2021 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje podanie Žiadosti o regionálny príspevok na
rok 2021 na základe Výzvy č. 01/OÚGL/2021, pre projekt s názvom „V našej doline“
v celkovej výške 15 700,-€ .
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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.
Zámer podať žiadosť o NFP, spolufinancovanie projektu, ako aj financovanie všetkých
neoprávnených výdavkov projektu bolo schválené Uznesením OZ č. 290/2020 dňa 24.4.2020.
Oprávnené výdavky na tento projekt v predloženej žiadosti o NFP boli 33 191, 99,-.
Po schvaľovacích procesoch nám podľa vyššie uvedenej tabuľky boli schválené oprávnené
finančné prostriedky vo výške 30 767,49, ako je vidno v tabuľke vyššie, niektoré položky boli
zo strany kontrolného orgánu ponížené. Po realizácii VO, hlavne po verejnom obstarávaní na
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výdajný systém a stavebné práce boli predložené cenové ponuky vyššie, no vybrala sa
spoločnosť, ktorá z troch zúčastnených ponúkla najnižšiu cenu na výdajný systém a stavebné
práce.

Uznesenie č. 441/2021 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výšku financovania projektu v celkovej hodnote:
Žiadané:

Schválené:

Hodnota
zákazky po
VO:

Dodávateľ:

PRIAME VÝDAVKY – HLAVNÉ AKTIVITY
Stavebné práce

9 341,36 €

8 116,69 €

Stavebný dozor

410,00 €

410,00 €

Výdajný systém

20 887,73 €

20 887,73 €

9 743,21 € RAJ SK s.r.o.
RMF Stav,
900,00 € s.r.o.
29 340,00 € RAJ SK s.r.o.

Priame výdavky celkom:

30 639,09 €

29 414,42 €

39 983,21 €

NEPRIAME VÝDAVKY - PODPORNÉ AKTIVITY
Externý manažment
1 143,50 €
606,07 €
1 000,00 € Neudorf, s.ro.
JUDr. Anna
Verejné obstarávanie
1 409,40 €
747,00 €
1 600,00 € Filipová
Nepriame výdavky celkom:

2 552,90 €

1 353,07 €

2 600,00 €

SPOLU:
5%

33 191,99 €
1 659,60 €

30 767,49 €
1 538,37 €

42 583,21 €

rozdiel oproti schválenej
sume:
+ 5%
celkové financovanie obce:

11 815,72 €
1 538,37 €
13 354,09 €

Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 18 :
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Dotazy a dopyty občanov ( fyzických a právnických osôb )

Bod č. 19
Záver
Po naplnení bodov programu starosta obce vyhlásil o hod. zasadnutie OZ za ukončené
a poďakoval všetkým za účasť na zasadaní.
Ondrej Klekner
Starosta obce

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

Janka Pronská
Zástupca starostu

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

Overovatelia:
Štefan Czölder
Poslanec OZ

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

Janka Pronská
Poslanec OZ

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

Mgr. Miroslava Mozgiová
Zapisovateľka
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