ZÁPISNICA
z 21. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 30.06.2021
Prítomní:
Ondrej Klekner – starosta obce
Jana Pronská – zástupkyňa starostu obce
Daša Baniaková , Patrik Bobák, Jozef Gál, Ján Kalafus, Jarmila Pocklanová, Dušan Slivka,
Ján Soveľ, Štefan Czölder - poslanci OZ
Ing. Božena Gajanová – vedúca ekonomického referátu
Mgr. Miroslava Mozgiová – sekretariát starostu obce
Michal Pronský – riaditeľ LON s.r.o.
Mgr. Ingrid Majorová – poverená 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 z 20. zasadania OZ dňa
04.06.2021 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. Záverečný účet obce Nálepkovo
(v členení podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. – rozpočtová klasifikácia)
a) Stanovisko HK obce k záverečnému účtu za rok 2020
b) Správa nezávislého audítora
Predkladateľ: starosta obce
Spracovatelia: ekonomický referát OcÚ
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5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na I. polrok
2021
Predkladateľ a spracovateľ: hlavná kontrolórka obce
6. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt : Miestna
občianska poriadková služba v obci Nálepkovo
Predkladateľ: starosta obce
Spracovatelia: investičný referát
7. Interpelácie poslancov na starostu obce
8. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
9. Rôzne
a)Námety občanov doručené obci
b)Písomné pripomienky občanov doručené obci
c) Informácie starostu obce
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ : zástupkyňa starostu obce
10. Dotazy a dopyty občanov ( fyzických a právnických osôb )
11. Záver
Bod č. 1:
Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ondrej Klekner privítal prítomných na 21. zasadaní Obecného
zastupiteľstva v Nálepkove. Rokovanie sa začalo o 16.02 hod. Podľa prezenčnej listiny je
prítomných 9 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, Ján Soveľ
Za zapisovateľku bola určená: Mgr. Miroslava Mozgiová
Bod č. 2 :
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo 20. zasadania OZ dňa 04.06.2021
- informácia

Na 20. zasadaní OZ bolo prijatých celkom 23 uznesení ( UZN. Č. 442 – 464/2021 – OZ) ,
z ktorých 9 uznesenia bolo vzatých na vedomie , 11 uznesení bolo schvaľovacieho
charakteru, 1 uznesenie bolo poverovacie, 2 uznesenia neboli schválené.
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Uznesenie č. 465/2021 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení
Obecného zastupiteľstva z 20. zasadania OZ, dňa 04.06.2021.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 3 :
Rokovania komisií obecného zastupiteľstva - informácia a závery (uznesenia) od
posledného rokovania obecného zastupiteľstva
a) Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
b) Komisia sociálna a bytová (KSaB)
c) Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
d) Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
e) Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)

Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
Komisia KOVP zasadala dňa 08.06.2021 a 22.06.2021 s týmto programom :
1/ Rôzne :
-

-

-

-

členovia sa vyjadrili k problematike správania detí na verejnom priestranstve
v okolí domu č.p. 543 a 544 v Nálepkove, kde z uvedeného dôvodu bol vykonaný
s rodičmi detí pohovor ( pričom boli upozornení na pohyb detí po ceste, kúpanie
a pranie v Železnom potoku, sušenie vecí na mostíku a nepostačujúci dozor, ako aj
voľný pohyb psov po verejnom priestranstve ) ,
zároveň bola na mieste vykonaná kontrola, kde bolo zistené : v priestoroch domu
č.p. 543 a 544 sa celkom nachádza 15 bytových jednotiek, kde žije celkom 116 ľudí
a na dvore sa nachádzalo 10 psov ( k veci bola spracovaná samostatná príloha ) ,
nakoľko už na prenajatom pozemku – parcela registra C, parcelné číslo 443 a to od
21.5.2021 je zaparkované osobné motorové vozidlo ŠPZ SN-667/BF, ktoré používa
Dávid Horváth, narodený 18.09.1994, bytom Nálepkovo, ul.Hlavná č.512/29, pričom
na požiadanie nového vlastníka o preparkovanie vozidla Dávid Horváth nereagoval,
bol opakovane členmi KOVP k veci upovedomený ,
na základe podnetu p. Antona Rusnáka, bytom ul.Hlavná č.406 v Nálepkove sa komisia dostavila na miesto a to vo veci zamakania múru na dome zo strany jeho susedov, ul.Hlavná č.405, nakoľko odvodnenie ide popod chodník rúrou, ktorá je neustále zanesená, preto voda nemá kde odtekať. Predseda komisie z uvedeného dôvodu
navrhuje upraviť odtok osadením odvodňovacieho žľabu s mriežkou ako aj pravidelným čistením odrážky .
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1/ Rôzne :
-

prešetrenie vzniknutého stavu na základe podnetu ohľadne zapratania pozemku
na parcele č.7500 vo vlastníctve obce ,
prešetrenie vzniknutého stavu na základe podnetov susediacich občanov pri dome č.p.
469/26 na Strednom riadku v obci Nálepkovo .
Uznesenie č. 466/2021 -OZ

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu zo zasadania KOVP pri OZ
v Nálepkove dňa 08.06.2021 a 22.06.2021.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Komisia sociálna a bytová (KSaB)
Komisia zasadala dňa 22.6.2021. Na zasadaní komisia prejednala, žiadosti o zmenu
nájomcov bytov a pridelenie dvoch uvoľnených 1-izbových bytov, ktoré predložil referát
hospodárskej prevádzky.
Uznesenie č. 467/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KSaB pri OZ v Nálepkovo zo zasadania
22.6.2021.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 468/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1) Zmenu nájomcu bytu na adrese Nálepkovo, I.Hámor 160/15
z Kvetoslavy Mižigárovej, nar. 28.12.1961 na dcéru Ivetu Šarišskú,
nar. 21.5.1991,
2) Zmenu nájomcu bytu na adrese Nálepkovo, I. Hámor 160/15
z Dariny Rusnákovej, nar. 20.10.1961 na syna Stanislava Rusnáka, nar.
10.3.1985,
3) Zmenu nájomcu bytu na adrese Nálepkovo, I. Hámor 160/15
z Márii Horváthovej, nar. 10.5.1981 na Zdenka Horvátha, nar. 26.7.1990,
4) Pridelenie 1-izbového bytu po Monike Kačírovej, nar. 12.11.1997 na ulici
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Hlavnej 743/119, byt č, 5 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu:
Tomášovi Labudovi, nar. 6.6.1995, bytom Nálepkovo, Hlavná 743/119
k 1.7.2021
5) Pridelenie 1-izbového bytu č.3 nachádzajúci sa na poschodí bytového
domu na ul. Hlavnej 743/119 Nálepkovo, po Jergušovi Tomčanymu:
Zuzane Oravcovej, nar. 24.4.2000, bytom Nálepkovo, Letná 361/33
k 1.8.2021.
Náhradník: Norbert Čech, nar. 21.5.1991, bytom Smolnícka Huta 114.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
Komisia zasadala dňa 28.6.2021 s týmto programom :
PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Záverečný účet za rok 2020
3. Žiadosť o zriadenie vecného bremena
4. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
5. Žiadosť o prenájom pozemku - Zásielkovňa
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku na základe zverejneného zámeru 402/2021-OZ
7. Mops -projekt
8. Žiadosť PZ a návrh na uznesenie na zvolanie Valného zhromaždenia
9. Rôzne
10. Záver

Rozprava :
V rozprave pri Uznesení č. 473/2021 vystúpil poslanec Slivka, že na komisii dostali
predložené Uznesenie, kde poverujú starostu obce, aby on potom poveril tretiu osobu. Vôbec
sme tomu uzneseniu nerozumeli.
Vzhľadom k tomu, že bol prítomný pán Vdoviak, predseda PZ tak požiadal o slovo, aby
vysvetlil vzniknutú situáciu. Z dôvodu toho, že budúci rok sa bude meniť poľovný zákon
a bude komplikovanejší, tak z právneho hľadiska môžeme skôr ukončiť zmluvu a preto sme
dali návrh, aby sme mohli ďalej poľovať. Prvý dôvod je ten, že sa bude meniť zákon, nie sme
prvý na Slovensku, kto tak Zmluvu využíva. Nechceme nič protiprávne, keď Uznesenie
schválite, vyvesíme na tabuľu.
Poslanec Soveľ sa opýtal na zákon, ktorý sa bude meniť, ktorý je to zákon? Lebo poslancom
sa ťažko reaguje, keď nevieme o aký zákon ide. Zároveň sa opýtal na to, keď zvoláva PZ
valné zhromaždenie, koho pozývajú. Pán Vdoviak reagoval, že Obec, Urbar Závadka,
pozemkové spoločenstvo Henclová, Slovenský pozemkový fond a súkromnú osobu Paňka.
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Poslanec Kalafus sa opýtal na to, či to nie je konflikt záujmov, keďže starosta obce je členom
PZ, na čo reagoval starosta obce, že on nie je členom štatutárneho orgánu v tejto organizácii.
Zástupkyňa starostu obce podotkla, že nie je potrebné vyvolávať paniku, že sa nebude môcť
poľovať. Revír bude ponúkaný s celým balíkom tak ako je. Zmluva je platná a v budúcom
roku sa bude riadne ponúkať poľovný revír. Je ale nemysliteľné, aby na nálepkovských
pozemkoch nepoľovali nálepkovčania.
Poslanec Czölder sa opýtal pána Vdoviaka, či každý člen vedel o tom, že sa chystá zmena.
Pretože mám informácie, že vtedy sa to dozvedeli, keď bolo potrebné dať peniaze na
právnika. Domáci poriadok u Vás nefunguje.
Táto rozprava bola ukončená návrhom starostu obce, aby Uznesenie bolo vyčlenené
z komisie, s čím súhlasili všetci poslanci. Zároveň sa dohodli s pánom Vdoviakom, že sa
osobne stretnú s poslancami i právnikom, ktorý pripravuje návrh Zmluvy.
Uznesenie č. 469/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KFaSOM pri OZ v Nálepkovo zo
zasadania 28.6.2021.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 1 ( Kalafus )
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 470/2021 – OZ
OZ v Nálepkove neschvaľuje predaj ani prenájom pozemku, ani jeho časti v zmysle žiadosti
Tibora Rusnáka zo dňa 25.5.2021.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 471/2021 – OZ
Oz v Nálepkove schvaľuje predaj neupotrebiteľného majetku KNC 6429 o výmere 468m2
rozdelenú geometrickým plánom č. V-01/2021 zo dňa 24.5.2021 vyhotoveným firmou
Agrogeoreal E. Hlaváčková, Chrapčiakova 5, Spišská Nová Ves na parcelu KNC 6429/1
o výmere 374m2 za cenu 1,20 € za 1m2 žiadateľovi Peter Marčišovský, Zahájnicka cesta
247/75, 05333 Nálepkovo a parcelu č. KNC 6429/2 o výmere 94m2 za cenu 1,20 € za 1m2
Alfrédovi Šomšákovi, bytom Zahájnicka cesta 238/61, 05333 Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Uznesenie č. 472/2021 – OZ
OZ v Nálepkove poveruje starostu obce vypracovaním a podpisu zmluvy o prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti č. KNC 6429 zapísanú na liste LV 1 v zmysle
vypracovaného geometrického plánu.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 473/2021 – OZ
OZ v Nálepkove odporúča opätovné stretnutie poľovníckeho združenia s poslancami
a prípravným výborom za účelom ďalšieho užívania poľovného revíru a ďalšieho prejednania
uvedenej žiadosti.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 474/2021 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje Zámer prenajať majetok obce, parcelu KN - C č. 6506 o výmere
3437 m2, trvalý trávnatý porast a to najmenej za cenu uvedenú v Zásadách o cenách obecných
pozemkov a o určení cien nájomného za nebytové priestory a pozemky vo vlastníctve obce
s podmienkou umožnenia prechodu a prístupu obce Nálepkovo a Lesov obce Nálepkovo s.r.o.
k lesným pozemkom a pozemkom vo vlastníctve obce bez obmedzení.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 4 :
Záverečný účet obce Nálepkovo a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
a) Stanovisko HK obce k Záverečnému účtu za rok 2020
b) Správa nezávislého audítora pre poslancov Obecného zastupiteľstva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Obec v
roku 2020 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Rozpočet obce je základom finančného hospodárenia obce v
príslušnom rozpočtovom roku. Obec zostavuje a schvaľuje svoj rozpočet a podľa neho
hospodári.
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Uznesenie č. 475/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie stanovisko HK k návrhu Záverečného
účtu za rok 2020.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 1 ( Kalafus )
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 476/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správu nezávislého audítora pre
poslancov OZ.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 1 ( Kalafus )
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 477/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje zapracovanie predložených pripomienok
k návrhu Záverečného účtu :
Pripomienka č. 1:
Na strane č. 9 – 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Opraviť text, ktorý znie:
„Z rozpočtovaných celkových výdavkov rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou
ZŠsMŠ 1 794 430,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 856 734,33 €, čo
predstavuje 103,47 % čerpanie.“ (nastala chyba pri kopírovaní z minulého roku).
na text:
„Z rozpočtovaných celkových výdavkov rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou
ZŠsMŠ 2 093 263,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 079 714,32 €, čo
predstavuje 99 % čerpanie.“ (Opravené čísla podľa skutočného stavu v roku 2020, viď.
tabuľku pod textom).
Pripomienka č. 2:
Na strane č. 15 – 10. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ
ČINNOSTI
V tabuľke – Výška celkových nákladov je „104 777,81 €“ (nastala chyba pri kopírovaní
z minulého roku), nahradiť sumou skutočnou za rok 2020 a to na sumu „89 209,40 €“
(prikladám aj výsledovku za rok 2020 na porovnanie). V tej istej tabuľke nahradiť sumu za
spotrebované nákupy, ktorá je „43 210,72 €“ (nastala chyba v písaní) za sumu „43 210,75 €“
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Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 1 ( Kalafus )
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 478/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Záverečný účet obce a rozpočtové
hospodárenie za rok 2020 bez výhrad.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 2 ( Kalafus, Pocklanová )
Proti hlasovali: 0
Bod č. 5 :
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na I. polrok 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol z dôvodu PN hlavnej kontrolórky zverejnený na úradnej
tabuli dňa 23.06.2021. Bod bude prejednaný na najbližšom OZ.
V čase o 16.55 hod. polankyňa Jarmila Pocklanová zo zasadania OZ odišla.
Bod č. 6:
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt: Miestna
občianska poriadková služba III.
Obec Nálepkovo sa už od roku 2015 pravidelne zapája do výziev spojených s realizáciou
Miestnej občianskej poriadkovej služby. Roky zaužívanej praxe ukázali, že táto pracovná
pozícia je v obci s takým vysokým počtom MRK opodstatnená pre rôzne oblasti jej využitia
ako je zabezpečovanie verejného poriadku, predchádzanie vzniku nelegálnych skládok,
zabezpečovanie bezpečnosti chodcov, hlavne malých detí pri ceste do školy a zo školy,
spolupráca s obecnou políciou ale aj so štátnou políciou, spolupráca s kamerovým systémom,
pomoc pri organizácii verejných podujatí ale aj pri nedávnej koordinácii osôb pre
dodržiavanie proti-pandemických opatrení a pod.
Obec zamestnáva 14 príslušníkov MOPS, z toho 12 boli hradení z projektu Miestna občianska
poriadková služba II. Mesačné náklady na mzdy týchto zamestnancov predstavujú približne
12000,-€, čo je pre obec veľká finančná záťaž a bez dotácie by týchto zamestnancov nemohla
udržať v pracovnom pomere ďalšie obdobie.
Ako je uvedené vo výzve, bod 21, str. 20: „Žiadateľovi je umožnená spätná oprávnenosť
výdavkov na refundovanie výdavkov na mzdy zamestnancov MOPS. Spätná oprávnenosť
výdavkov je umožnená od 1.6.2021.“ Aj z tohto dôvodu je pre obec zaujímavé pokračovať
v projekte so zameraním na MOPS.
Výdavky projektu budú oprávnené najneskôr do 30.6.2023.
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Uznesenie č. 479/2021-OZ
OZ Nálepkovo schvaľuje Zámer obce Nálepkovo podať Žiadosť o nenávratný finančný
príspevok pre projekt: Názov: Miestna občianska poriadková služba III.
Kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1
Prioritná os: 8
Špecifický cieľ: 8.1.1
Zameranie: Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostrední MRK
poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK
Povinné spolufinancovanie projektu, t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 7:
Interpelácie poslancov na starostu obce
Bod č. 8:
Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Bod č. 9:
Rôzne
Bod č. 10 :
Dotazy a dopyty občanov ( fyzických a právnických osôb )
Bod č. 11
Záver
Po naplnení bodov programu starosta obce vyhlásil o 16.58 hod. zasadnutie OZ za ukončené
a poďakoval všetkým za účasť na zasadaní.
Ondrej Klekner
Starosta obce

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

Janka Pronská
Zástupca starostu

.............................................
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Overovatelia:
...........................................
Poslanec OZ
Štefan Czölder
..........................................
Poslanec OZ
Ján Soveľ
Mgr. Miroslava Mozgiová
Zapisovateľka
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