ZÁPISNICA
z 28. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 18.07.2022
Prítomní:
Ondrej Klekner – starosta obce
Jana Pronská – zástupkyňa starostu obce
Daša Baniaková, Jarmila Pocklanová, Dušan Slivka, Ján Soveľ, Štefan Czölder - poslanci
OZ
Ing. Gajanová Božena – vedúca ekonomického referátu
Ing. Janka Kiššáková – investičný referát
Mgr. Miroslava Mozgiová – sekretariát starostu obce
Mgr. Milan Grečko – náčelník Obecnej polície
Ospravedlnení :
Patrik Bobák , Jozef Gál, Ján Kalafus,
Program:
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania
b) Voľba návrhovej komisie
c) Určenie overovateľov zápisnice
d) Určenie zapisovateľa
2. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Nálepkovo na celé volebné obdobie
rokov 2022 až 2026
Predkladateľ a spracovateľ : starosta obce
3. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie rokov
2022 až 2026
Predkladateľ a spracovateľ : starosta obce
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 3/2022 o určení výšky príspevku
na finančnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou Nálepkovo
vrátane školských zariadení
Predkladateľ a spracovateľ : Základná škola s materskou školou Nálepkovo
5. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nálepkovo na roky
2023-2030
Predkladateľ a spracovateľ : referát investičný
6. Rôzne
a)Námety občanov doručené obci
b)Písomné pripomienky občanov doručené obci
c) Informácie starostu obce
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ : zástupkyňa starostu obce
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7. Záver
Bod č. 1:
Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ondrej Klekner privítal prítomných na 28. zasadaní Obecného
zastupiteľstva v Nálepkove. Rokovanie sa začalo o 16.10 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: Štefan Czölder, Janka Pronská
Za zapisovateľku bola určená: Mgr. Miroslava Mozgiová
Bod č. 2 :
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Nálepkovo na celé funkčné obdobie rokov
2022 až 2026
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z.z. zo dňa 10. júna
2022 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov,
určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je obecnému zastupiteľstvu
vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu
funkcie starostu obce. Keďže voľby do orgánov samosprávy sú vyhlásené na deň 29. októbra
2022, hraničný termín na prijatie tohto uznesenia je 20. júl 2022.
Uznesenie č. 672/2022 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé
nasledujúce volebné obdobie rokov 2022 až 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce na
plný úväzok.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 3 :
Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie rokov 2022 až
2026 a počtu volebných obvodov.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z.z. zo dňa 10. júna
2022 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov,
určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Obec Nálepkovo k 27.06.2022 mala 3705
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obyvateľov. Podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov počet poslancov na celé funkčné obdobie môže byť 9 až 11.
Uznesenie č. 673/2022– OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove určuje v súlade s § 11 ods. 3 písm. e) zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poslancov
obecného zastupiteľstva v Nálepkove v počte 9 na celé volebné obdobie rokov 2022 až 2026 a
jeden volebný obvod podľa § 166 ods. 1 a 2 zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 4 :
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NÁLEPKOVO č. 3/2022 o určení
výšky príspevku na finančnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou
Nálepkovo vrátane školských zariadení
Obecné zastupiteľstvo obce Nálepkovo podľa ustanovenia § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. g)
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods.2 a ods.24
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 § 28 ods. 5, § 114 ods. 6,
§ 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a uznieslo na tomto
Uznesenie č. 674/2022 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE NÁLEPKOVO č. 3/2022 o určení výšky príspevku na finančnú úhradu nákladov
v Základnej škole s materskou školou Nálepkovo vrátane školských zariadení.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 5
Návrh PHRSR obce Nálepkovo na roky 2023 – 2030
Obec Nálepkovo v spolupráci s koordinátorom prípravných prác Ing. Ľudovítom Gurčíkom
spracovala Návrh PHRSR obce Nálepkovo na rok 2023 – 2030, ktorý bol predložený
k pripomienkovaniu poslancom obce Nálepkovo ako aj členom jednotlivých koordinačných
Zápisnica z 28. zasadania OZ dňa 18.07.2022

Strana 3 z 4

tímov. Po zapracovaní pripomienok je strategický dokument pripravený na schvaľovací
proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Uznesenie č. 675/2022 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Návrh Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nálepkovo na roky 2023 – 2030.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 5
Zdržali sa hlasovania: 1 ( Pocklanová )
Proti hlasovali: 0
Bod č. 6:
Rôzne
Bod č. 7
Záver
Po naplnení bodov programu starosta obce vyhlásil o 16.25 hod. zasadnutie OZ za ukončené
a poďakoval všetkým za účasť na zasadaní.
Videozáznam z 28. zasadania OZ zo dňa 18.07.2022 je zverejnený v plnom znení na
webovej stránke obce.

Ondrej Klekner
Starosta obce

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

Janka Pronská
Zástupca starostu

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

Overovatelia:
...........................................
Poslanec OZ
Štefan Czölder
..........................................
Poslanec OZ
Janka Pronská
Mgr. Miroslava Mozgiová
Zapisovateľka

Zápisnica z 28. zasadania OZ dňa 18.07.2022

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

Strana 4 z 4

