ZÁPISNICA
z 27. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 23.06.2022
Prítomní:
Ondrej Klekner – starosta obce
Jana Pronská – zástupkyňa starostu obce
Daša Baniaková , Patrik Bobák, Jozef Gál, Dušan Slivka, Štefan Czölder - poslanci OZ
Ing. Klaudia Baranová – hlavná kontrolórka
Ing. Gajanová Božena – vedúca ekonomického referátu
Ing. Janka Kiššáková – investičný referát
Mgr. Miroslava Mozgiová – sekretariát starostu obce
Michal Pronský – riaditeľ LON s.r.o.
Mgr. Milan Grečko – náčelník Obecnej polície
Ospravedlnení :
Ján Kalafus, Jarmila Pocklanová, Ján Soveľ
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 25. zasadania OZ dňa
10.03.2022 a 26. zasadania OZ dňa 27.04.2022
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 31.03.2022 – 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 31.03.2022
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g) Stav nedoplatkov na daniach, KO, VaS a nájomné za byty k 31.03.2022
Predkladateľ: starosta obce
Spracovatelia: ekonomický referát OcÚ
referát daní a poplatkov
referát hospodárskej prevádzky
5. Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce k 31.03.2022
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: riaditelia ZŠ s MŠ
DN n.o.
LON s.r.o.
6. Záverečný účet obce Nálepkovo
(v členení podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. – rozpočtová klasifikácia)
h) Stanovisko HK obce k záverečnému účtu za rok 2021
i) Správa nezávislého audítora
Predkladateľ: starosta obce
Spracovatelia: ekonomický referát OcÚ
7. Dodatok č. 1 k VZN obce Nálepkovo č. 2/2021 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa/žiaka MŠ a školských zariadení zriadených na území obce
Nálepkovo – NÁVRH
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ : ZŠ s MŠ Nálepkovo
8. Zmena rozpočtu obce na rok 2022 - Rozpočtové opatrenia
Predkladateľ: starosta obce
Spracovatelia: ekonomický referát OcÚ
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo
polrok 2022
Predkladateľ a spracovateľ: hlavná kontrolórka obce

na II.

10. Správa o činnosti vleku Nálepkovo – Krečno za sezónu 2021/2022
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: referát hosp. prevádzky
11. Predaj a prenájom pozemkov
Predkladateľ: starosta obce

Spracovateľ: zástupkyňa starostu obce

12. PROJEKTY - Výstavba zberného dvora a stojísk v obci Nálepkovo
Územný plán obce Nálepkovo
„ Pre futbal v Hnileckej doline“
Rozšírenie kapacity Základnej školy v obci Nálepkovo
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: referát investičný
13. Interpelácie poslancov na starostu obce
14. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
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15. Rôzne
a)Námety občanov doručené obci
b)Písomné pripomienky občanov doručené obci
c) Informácie starostu obce
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ : zástupkyňa starostu obce
16. Dotazy a dopyty občanov ( fyzických a právnických osôb )
17. Záver

Bod č. 1:
Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ondrej Klekner privítal prítomných na 27. zasadaní Obecného
zastupiteľstva v Nálepkove. Rokovanie sa začalo o 16.05 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, Patrik Bobák
Za zapisovateľku bola určená: Mgr. Miroslava Mozgiová
Bod č. 2 :
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z 25. zasadania OZ dňa 10.03.2022 a
26. zasadania OZ dňa 27.04.2022 - informácia

Na 25. zasadaní OZ bolo prijatých celkom 60 uznesení ( UZN. Č. 569 – 628/2022 – OZ) ,
z ktorých 20 uznesenia bolo vzatých na vedomie , 35 uznesení bolo schvaľovacieho
charakteru, 4 uznesenia boli poverovacie a jedno uznesenie bolo zrušené.
Na 26. zasadaní OZ bolo prijatých celkom 5 uznesení ( UZN. Č. 629 – 633/2022 – OZ) ,
z ktorých 1 uznesenie bolo vzaté na vedomie 4 uznesenia boli schvaľovacieho charakteru.
Uznesenie č. 634/2022 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení
Obecného zastupiteľstva z 25. zasadania OZ dňa 10.03.2022 a 26. zasadania OZ dňa
27.04.2022.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
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 pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
Informácia zo zasadania KOVP pri OZ v Nálepkove dňa 29.03.2022.
-

informácia k uzneseniu č.570/2022 OZ, zo dňa 10.03.2022,
informácia k vykonanej akcii zo dňa 19.03.2022 – ukončenie lyžiarskej sezóny,
informácia k obnoveniu vstupných zákazových tabúľ v obecnom parku,
informácia ohľadne nových služobných preukazov pre policajtov OcP Nálepkovo,
informácia k vykonávanej protipožiarnej činnosti a to hlavne v RO Grün,
informácia k doručovaniu doporučených zásielok – faktúry a výmer daní v obci,
informácia k začatiu jarnej futbalovej súťaže – hlavne verejný poriadok na ihrisku,
informácia k vykonanej brigáde v priestoroch tzv. Mašinky a dvor p. Vikartovskej

Informácia zo zasadania KOVP pri OZ v Nálepkove dňa 26.04.2022.
-

Prejednanie písomnosti č. D2022/770, zo dňa 05.04.2022 .
Rôzne .
Uznesenie .

Informácia zo zasadania KOVP pri OZ v Nálepkove dňa 11.05.2022.
-

informácia

o vykonaní kontroly v priestoroch

tzv. Mašinky - dňa 13.5.2022,

Informácia zo zasadania KOVP pri OZ v Nálepkove dňa 30.05.2022.
-

Informácia k písomnosti č. D2022/936 vo veci žiadosti o odchyt túlavých psov v obci
Nálepkovo, od žiadateľky p. Martiny Černej, bytom II. Hámor .
Uznesenie č. 635/2022 -OZ

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu zo zasadania KOVP pri OZ
v Nálepkove dňa 29.03.2022, 26.04.2022, 11.05.2022 a 30.05.2022
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Uznesenie č. 636/2022 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje navýšenie rozpočtu Komisie ochrany verejného poriadku vo výške
1.000,- Eur.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Komisia sociálna a bytová (KSaB)
Komisia zasadala dňa 25.5.2022 ( spracovaná zápisnica). Na zasadaní komisie prejednala
zájazd do Poľska, plnenie nájomného k 31.3.2022, ktoré predložil referát hospodárskej
prevádzky.
Uznesenie č. 637/2022-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KSaB pri OZ v Nálepkove zo zasadania
25.5.2022.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
Členovia KKMaŠ boli zvolaní predsedom komisie na zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo dňa
2.6.2022. Prejednávané bolo čerpanie rozpočtu KKMaŠ a zároveň plánovanie podujatí
v budúcom období.
Uznesenie č. 638/2022-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Zápisnicu zo zasadnutia KKMaŠ pri OZ
v Nálepkove, ktorá zasadala dňa 2.6.2022.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 639/2022 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje navýšenie rozpočtu na rok 2022 Komisie kultúrnej mládeže
a športu vo výške 2.000,- Eur.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
Komisia finančná a správy obecného majetku zasadala v dňoch 07.06.2022, 14.06.2022s
týmto programom:

PROGRAM 7.6.2022 :
1. Otvorenie
2. Žiadosť o odpustenie čiastočného dlhu
3. Žiadosť o sponzorské
4. Žiadosť o odkúpenie pozemku
5. Dodatok k zmluve o nájme – Záchranná služba Košice
6. Ponuka o vrátenie nevyužívaných priestorov – Slovak telekom
7. Žiadosť o odkúpenie pozemkov
8. Žiadosť o odkúpenie lesného pozemku
9. žiadosť o umiestnenie zmrzlinového stánku
10. Ponuka na odkúpenie – Čierna Hora
11. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku - Tretí Hámor
12. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Tretí Hámor
13. Žiadosť o zámenu TTP
14. Žiadosť o predaj pozemku
15. Rôzne
16. Záver
PROGRAM 14.06.2022:
1. Otvorenie
2. Materiály k zasadaniu OZ – Servisná zmluva
3. Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu
4. Ekonomické výsledky právnických osôb
5. Dodatok VZN
6. Správa o činnosti vleku
7. Záverečný účet obce
8. Ponuka na vybavenie športových objektov
9. Ponuka na obstaranie – územný plán obce
10. Vývoj dlhu
11. presunuté body zo zasadania 7.6.2022
12. Návrh na pozastavenie vybavovania žiadostí o predaj a prenájom majetku
13. Rôzne
14. Záver
Uznesenie č. 640/2022 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu zo zasadania KFaSOM pri
OZ v Nálepkove dňa 7.6.2022 a 14.6.2022.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Uznesenie č. 641/2022 – OZ
OZ v Nálepkove neschvaľuje odpustenie čiastočného dlhu od roku 2008 do roku 2016
v zmysle žiadosti žiadateľa Martina Rusnáka.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 5
Zdržali sa hlasovania: 1 ( Slivka )
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 642/2022 – OZ
OZ v Nálepkove neschvaľuje sponzorský príspevok pre Územnú organizáciu DPO SR
v SNV/Gelnica.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 643/2022 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa
22.7.2020 uzavretej medzi Obcou Nálepkovo, Stredný riadok 384/1, 05333 Nálepkovo,
zastúpenej starostom obce Ondrejom Kleknerom a Záchrannou službou Košice, Rastislavova
43, 040 11 Košice, zastúpenú riaditeľom Ing. Dušanom Kožuškom.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 644/2022 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje zmenu nájomnej zmluvy so spoločnosťou Slovenské
telekomunikácie / Slovak Telekom a.s. /formou Dodatku č. 2 o nájme nebytových priestorov
zo dňa 31.12.1999 a poveruje starostu obce podpisom Dodatku v zmysle predloženého
návrhu.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Uznesenie č. 645/2022 – OZ
OZ v Nálepkove berie na vedomie žiadosť podnikateľa Memiši Talhu, Spišská Nová Ves
a poveruje starostu obce o zaslanie výzvy na doplnenie žiadosti s uvedením bližšieho
podnikateľského zámeru, miesta osadenia stánku a pod.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 646/2022 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje uzatvorenie Servisnej zmluvy č.SZ 2022/TNV/NK medzi firmou
Agroservis -Stred s.r.o., Hadovská cesta 6, Komárno zastúpenú konateľom spoločnosti
Ing.Szoltom Szabóom a Obcou Nálepkovo, Stredný riadok 384/1, Nálepkovo, zastúpenú
starostom obce Ondrejom Kleknerom.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 4
Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce ku dňu 31. 03. 2022 – 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
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
31.03.2022.
a) Rozpočet bežných príjmov – položkovite
b) Rozpočet bežný výdavkov – položkovite
c) Kapitálový rozpočet (príjmy a výdavky)
d) Rozpočet finančných operácií
e) Podnikateľská činnosť obce
f) Dlh a splátky obce k 31.03.2022
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Uznesenie č. 647/2022-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie čerpania rozpočtu – obec
Nálepkovo splnila k 31.03.2022 príjmy spolu vo výške 1 233 773,34 EUR čo predstavuje 25
% celoročného rozpočtu a výdavky čerpala vo výške 21 % celkového rozpočtu t .j.
583 981,32 EUR.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
ROZPOČET OBCE – čerpanie k 31.03.2022
/§10 a §12 ods. 2, zákona č. 583/2004 Z.z./
ROZPOČET OBCE

SCHVÁLENÝ
ROZPOČET

UPRAVENÝ
STAV
PLNENIE
ROZPOČET K 30.03.2022
%

Bežné príjmy

4 480 456,66 €

4 605 758,23
€

1 222 741,34
€

27 %

Bežné výdaje

2 214 918,93 €

2 334 243,50
€

514 576,66 €

22 %

Kapitálové príjmy

325 067,15 €

325 067,15 €

3 032,00 €

1%

Kapitálové výdaje

347 523,05 €

347 523,05 €

28 980,00 €

8%

43 367,85 €

43 367,85 €

8 000,00 €

18 %

72 818,68 €

72 818,68 €

40 424,66 €

56 %

PRÍJMY CELKOM

4 484 891,66 €

4 974 193,23
€

1 233 773,34 €

25 %

VÝDAVKY CELKOM

2 635 260,66 €

2 754 585,23
€

583 981,32 €

21 %

Finančné operácie
príjmy
Finančné operácie
výdaje

Výsledkom hospodárenia v podnikateľskej činnosti obce Nálepkovo pred zdanením bol zisk
vo výške – 21 775,98 €.
Tržby z predaja služieb dosiahli výšku 59 025,98 € a náklady vynaložené na dosiahnutie
tržieb dosiahli výšku 37 250,00 €.
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Uznesenie č. 648/2022 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o podnikateľskej činnosti
obce Nálepkovo k 31.03.2022.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 649/2022 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o výške dlhu a splátkach
obce k 31.03.2022.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Vývoj dlhu a splátok obce k 31.03.2022
Obec k 31.03.2022 eviduje tieto záväzky:
dlhodobý úver a podpory zo ŠFRB

DLH OBCE

Poskytnutá
výška úveru v €

Výška splátok
od 1.1. – 31.03.

Stav
k 31.03.2022

splatnosť

Podpora zo ŠFRB – 16 b.j.

179 911,04

1 699,38

91 041,40

08/2031

Podpora zo ŠFRB – 6 b.j.
(580)

55 865,37

516,41

28 992,18

02/2032

Podpora zo ŠFRB – 8 b.j.

130 020,58

1 180,22

66 835,69

11/2032

Podpora zo ŠFRB – 28 b.j.

298 612,49

2 710,28

153 514,52

11/2032

Podpora zo ŠFRB – 6 b.j.
(585)

192 192,79

1 603,70

99 220,02

05/2036

Spolu ŠFRB

856 602,27

7 709,99

438 603,81

Úver 5 % VP na R ZŠsMŠ

33 261,77

1 740,00

3 681,77

Spolu úver

33 261,77

1 740,00

3 681,77

Finančný nájom – leasing
Dacia

16 407,00

974,67

6 083,47
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09/2023

7/2023

Spolu finančný nájom

16 407,00

974,67

6 083,47

Návratná finančná
výpomoc zo MF SR
(výpadok podielových daní)

67 548,00

0,00

0,00

Spolu NFV zo ŠR

67 548,00

0,00

0,00

973 819,04

10 424,66

448 359,05

CELKOM

10/2027

Obec neuzatvorila v roku 2022 žiadnu zmluvu o úvere. Obec Nálepkovo prijala v roku 2020
návratné zdroje financovania od Ministerstva financií Slovenskej republiky na kompenzáciu
výpadku Dane z príjmov FO z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID19 vo výške 67 548,00 €, ktoré začne splácať v roku 2024. Obec spĺňa všetky limity podľa
zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.

Zo 124 nájomných bytov, 4 unimobuniek a 1 nájomného domu je 83 Nájomcov( čo je o 4
menej ako v predchádzajúcom období), ktorí dlhujú nájom v celkovej výške 78 651,73 €.
S dlhom do 100,- € je 13 Nájomcov, do 500,- € je 20 Nájomcov, nad 500,- € je 21 Nájomcov,
nad 1000,- € je 10 Nájomcov, nad 1500,- € je 7 Nájomcov, nad 2000,- € sú 8 Nájomcovia,
nad 3000,- € sú 2 Nájomcovia, nad 4000,- € je 1 Nájomca a nad 5 000,- € je 1 Nájomca.
Piatim Nájomcom už bola zaslaná výpoveď z nájmu, sú čakajúci na vypratanie bytu.
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 33 osôb), dohody
splátkových kalendárov, ktoré pomohli nastaviť niektorých neplatičov na pravidelné platenie,
čo by v budúcnosti malo spôsobiť zastavenie rastu nedoplatkov za nájom v lokalitách, kde
nedoplatky rastú.
Nepriaznivo ovplyvnila celkový stav nedoplatkov aj pandémia COVID 19, ktorá obmedzila
niektorým Nájomcom príjem a možnosti platby. V konečnom dôsledku môžem
konštatovať, že na základe prijatých opatrení sa podarilo zastaviť a zamedziť nárast
nedoplatkov celkovo. Výrazný pokles nedoplatkov oproti roku 2020 nastal v lokalite
Zimná 580, Zimná 585, Hlavná 743, Hlavná 744, Hlavná 755, Grün I. etapa a Hámor
160 – 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.
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tabuľka č. 1
Lokalita

K
31.12.2018

K
31.12.2019

K
31.12.2020

K
31.12.2021

K
31.03.2022

Zimná 580/15

350,39

195,69

173,61

678,61

78,87

Zimná 585/25

2 547,60

1 077,39

316,10

-105,26

-192,15

Hlavná 743

402,-

89,72

359,18

628,64

-92,01

Hlavná 744

1,37

13,46

459,44

842,84

-148,18

Hlavná 755

2 887,09

2 622,49

691,69

364,79

82,57

Grün I. etapa

4 093,67

4 434,57

4 571,97

4 277,12

4 290,73

Grün II. etapa

28 547,52

35 097,60

37 595,49

40 163,66

40 713,15

Hámor 160 8 975,49
bytovka

9 399,38

10 063,42

8 934,41

8 598,04

Píla III. etapa

20 098,02

21 866,04

21 689,40

21 982,56

Unimobunky 1 853,13
Píla

2 284,06

2 692,75

3 197,39

3 338,15

Kunda Štefan

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

SPOLU:

66 565,14

75 312,38

78 789,69

80 671,60

78 651,73

7 647,69

7 647,69

8 928,85

8 828,85

9 502,50

16 906,88

Nedoplatky
min. obdobia

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 VaS. Splátkový kalendár zahŕňa okrem VaS aj KO a DZN. Nedoplatky
za VaS sú riešené a vymáhané prostredníctvom písomných výziev - upomienok. Príjmu sa
opatrenia k prerušeniu dodávky pitnej vody, prípadne odstávke odkanalizovania odpadových
vôd. Budeme pracovať na projekte na podporu prístupu k pitnej vode a to formou výdajníkov
vody, ktoré fungujú na báze čipov. Takýmto spôsobom sa budeme snažiť situáciu čiastočne
vyriešiť a obmedziť tak plytvanie s vodou.
Stav nedoplatkov k 31.03.2022 za V a S je 173 425,07 €, bez faktúr vystavených v roku 2022.
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Tabuľka č. 1 v Eurách (€)

Druh
nedoplatku

k
31.12.2019

Daň
z nehnuteľnosti

11 474,79

k

k

31.12.2020 31.12.2021

9 127,70

K
31.03.2022

9 889,20

435,00

Daň za psa

360,00

385,00

Platby za KO

130 891,80

141 030,81

147 629,20

Vodné a stočné

137 363,15

155 018,3

155 018,3

173 425,07

Nájomné za
byty

75 312,38

78 789,69

80 671,60

78 651,73

Nedoplatky
nájom minulé
obdobia

7 647,69

8 928,85

8 828,85

9 502,50

Spolu
Počet
obyvateľov

363 049,81 393 280,35 402 472,15
3562

3643

3701

3682

Uznesenie č. 650/2022 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o Stave nedoplatkov na
daniach, KO, VaS a nájomnom za byty k 31.03.2022.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Zápisnica z 27. zasadania OZ dňa 23.06.2022

Strana 13 z 23

Bod č. 5
Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce k 31.03.2022
Celkové príjmy školy na vkladovo – výdavkovom účte predstavovali 554 293,95
a výdavky predstavovali 375 942,5 eur.

eur

Celkové príjmy DN n.o. boli 229 356,41 eur a výdavky 208 988,01 eur , s výsledkom
hospodárenia +20 368,4 eur.
Celková dodávka dreva bola v objeme 2 093,37m3. Priemerné speňaženie drevnej hmoty bolo
dosiahnuté vo výške 53,52 EUR.
Uznesenie č. 651/2022-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie správu o dosiahnutých ekonomických
výsledkoch Správy obecných lesov k 31.03.2022
Počet prítomných poslancov : 6
Za hlasovali : 5
Zdržali sa hlasovania: 1 ( Bobák )
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 652/2022-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie správu o dosiahnutých ekonomických
výsledkoch Základnej školy s Materskou školou Nálepkovo k 31.03.2022
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 653/2022-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie správu o dosiahnutých ekonomických
výsledkoch Domov Nálepkovo k 31.03.2022
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Bod č. 6
Záverečný účet obce Nálepkovo a rozpočtové hospodárenie za rok 2021
(v členení podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. – rozpočtová klasifikácia)
a) Stanovisko HK obce k záverečnému účtu za rok 2021
b) Správa nezávislého audítora
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Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021. Obec
v roku 2021 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.
Uznesenie č. 654/2022-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie stanovisko HK k návrhu Záverečného
účtu za rok 2021.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Uznesenie č. 655/2022-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správu nezávislého audítora pre
poslancov OZ.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 656/2022-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
hospodárenie za rok 2021 bez výhrad.

schvaľuje

Záverečný

účet

obce

a rozpočtové

Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 7:
Dodatok č. 1 k VZN obce Nálepkovo č. 2/2021 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa/žiaka MŠ a školských zariadení zriadených na území obce
Nálepkovo – NÁVRH
Týmto dodatkom sa mení §3 Výška dotácie a jej poskytnutie ods.1
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Uznesenie č. 657/2022 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
Dodatok č.
1 k VŠEOBECNE
ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE NÁLEPKOVO č. 2/2021 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školských zariadení zriadených na území
obce Nálepkovo pre rok 2022.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 8:
Zmena rozpočtu obce na rok 2022– 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.658/2022-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 2/2022
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 659/2022-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 3/2022
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Uznesenie č. 660/2022-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 4/2022
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 9:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na II. polrok 2022
V zmysle § 18f, ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov hlavných kontrolór obce predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za
6. mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti.
Uznesenie č. 661/2022-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórke obce Nálepkovo na II. polrok 2022.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 10:
Správa o činnosti vleku Nálepkovo – Krečno za sezónu 2021/2022
Lyžiarska sezóna 2021/2022 začala na vleku Nálepkovo KREČNO dňa 29. 12. 2021 a dobré
lyžiarske podmienky trvali do 27. 03. 2022, spolu 68 dní. Prevádzku vleku a zasnežovanie
zabezpečovalo 6 pracovníkov.
Pre porovnanie:
sezóna 2017/18 ....... 54 dní
sezóna 2018/19 ....... 50 dní
sezóna 2019/20 ....... 52 dní
sezóna 2020/21 ....... 0 dní (Covid 19)
sezóna 2021/22 ..... 68 dní
Lyžiarsky vlek a ubytovňa TKŠ v Nálepkove prijali v sezóne 2021/2022 celkovo 5 skupín,
kde boli žiakom poskytnuté služby vrámci lyžiarskeho výcviku. Ku kladnému výsledku
hospodárenia prispeli aj ponúknuté služby: večerné lyžovanie a poskytnutie vleku na
tréningové účely pre lyžiarske kluby v okolí.
Ekonomický rozbor hospodárenia za sezónu 2021/22 t. j. obdobie od 01.12. 2021 – 31. 03.
2022 je súčasťou tejto správy a je spracovaný vo forme Tabuľky č. 1. Samostatne sú vyčíslené
náklady a výnosy Lyžiarskeho vleku.
Pre porovnanie výsledok hospodárenia v rokoch:
Sezóna 2016/17: strata vo výške 11 724,31 €
Sezóna 2017/18: strata vo výške 8 338,22 €
Sezóna 2019/20: strata vo výške 8 714,27 €
Zápisnica z 27. zasadania OZ dňa 23.06.2022
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Z uvedeného vyplýva, že strata mala klesajúcu tendenciu a prijaté opatrenia ako zakúpenie
turniketov a rozšírenie ponuky služieb lyžiarskeho vleku a TKŠ prispeli k vyrovnanému
výsledku hospodárenia, dokonca k zisku vo výške 520,95 €.
Uznesenie č. 662/2022 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správu o činnosti vleku Nálepkovo –
Krečno za sezónu 2021/2022.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Bod č.11:
Predaj a prenájom pozemkov
Tento pozemok obec nevyužíva, čo z neho činí prebytočný majetok zaťažujúci rozpočet
obce vzhľadom na potrebné udržiavanie. Predmetný pozemok v katastrálnom území obce
Nálepkovo priamo susedí s nehnuteľnosťami záujemcov.
Keďže v záujme obce nie je ďalej túto nehnuteľnosť v takom rozsahu spravovať
a zároveň má záujem vysporiadať prístupové cesty k nehnuteľnostiam občanov obce a
záujemcovia majú záujem o vysporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam vo
svojom vlastníctve, v spojení s uvedenými skutočnosťami sa napĺňajú podmienky pre predaj
majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Predmetná nehnuteľnosť, pozemok rozdelený geometrickým plánom č. V-01/2022
vyhotoviteľa fi Agrogeoreal, Eleonóra Hlaváčková, Chrapčiakova 5, SNV bude odpredaná za
kúpnu cenu 5 eur za m2, určenú v Zásadách o cenách obecných pozemkov pri ich predaji
a o určení cien nájomného za nebytové priestory a pozemky vo vlastníctve obce Nálepkovo
a zároveň bude pri predaji zohľadnená cena za vyhotovenie geometrického plánu. Všetky
ostatné náklady vrátane vyhotovenia zmlúv a návrhu na vklad do katastra nehnuteľností budú
znášať kupujúci. V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa rozhoduje trojpätinovou väčšinou
poslancov na zasadaní OZ.
Uznesenie č. 663/2022 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje
odpredaj nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa v
zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
zapísaný na LV č. 1, druh pozemku : záhrada parcelu č. KN C 21/2 o výmere 1510 m2,
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 rozdelenú
geometrickým plánom V-01/2022 záujemcom:
1. Jozef Gabonay a manž. PhDr. Mgr. Jarmila Gabonayová, rod. Lapšanská, Hlavná
444/248, Nálepkovo, parcelu č. 21/36 o výmere 338 m2
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2. Marko Torda a manž. Radoslava Tordová, rod. Patzová, Ostravská 5, Košice, parcelu
č. 21/35 o výmere 356 m2
3. Zoltán Patz a manž. Jarmila Patzová, rod. Kačírová, Hlavná 438/242, Nálepkovo,
parcelu č. 21/34 o výmere 60 m2.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 664/2022 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove neschvaľuje kúpu nehnuteľností areálu Čierna Hora
v zmysle ponuky realitnej kancelárie Voľné reality.net, s.r.o.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 12
PROJEKTY - Výstavba zberného dvora a stojísk v obci Nálepkovo
Územný plán obce Nálepkovo
„ Pre futbal v Hnileckej doline“
Rozšírenie kapacity Základnej školy v obci Nálepkovo
Obec Nálepkovo uskutočnila verejné obstarávanie na Výstavbu zberného dvora a stojísk
v obci Nálepkovo. Víťazným uchádzačom sa stala spoločnosť BauTop, s.r.o., ktorá ponúkla
najnižšiu cenu celkom za celý predmet zákazky a to 257 998,19,-€ s DPH. Schválené finančné
prostriedky podľa Zmluvy o NFP č. ZM_SEP_IMRK2-2018-001368 na výstavbu zberného
dvora a stojísk sú vo výške 222 892,32,-€. Spolufinancovanie obce vo výške 5% predstavuje
11 144,67,-€. Rozdiel oproti schváleným finančným prostriedkom predstavuje 35 105,87,-€.
Celkovo vrátane 5% spolufinancovania pôjde o 46 250,54,-€, ktoré bude obec hradiť
z vlastných zdrojov a z rezervného fondu. Obec sa prijatím NFP zaviazala financovať všetky
neoprávnené výdavky projektu, ktoré vzniknú počas realizácie projektu. Navýšenie rozpočtu
súvisí so zapracovaním protipovodňových opatrení ako aj s nárastom cien materiálu oproti
roku 2017, kedy bola žiadosť o NFP schválená.
Uznesenie č. 665/2022 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje dofinancovanie projektu: Výstavba zberného
dvora a stojísk v obci Nálepkovo z rezervného fondu obce Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Obec Nálepkovo oslovila pána Ing. arch. Dušana Mareka na vypracovanie predbežnej cenovej
ponuky k spracovaniu Územného plánu obce Nálepkovo. Túto teraz informatívne predkladá
starosta obce Nálepkovo obecnému zastupiteľstvu. Konečná cena za vypracovanie tohto
strategického dokumentu bude riadne stanovená po ukončení verejných obstarávaní.
Uznesenie č. 666/2022 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove:
Súhlasí a berie na vedomie:

-

Cenovú kalkuláciu predloženú starostom obce Nálepkovo na vypracovanie
strategického dokumentu Územný plán obce Nálepkovo.
-

Schvaľuje:
Financovanie prípravných prác k tvorbe Územnoplánovacej dokumentácie z vlastných
zdrojov obce Nálepkovo.

-

Poveruje:
Starostu obce Nálepkovo so začatím verejných obstarávaní na obstarávateľa
a následne na spracovateľa územného plánu obce Nálepkovo.

Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Obec Nálepkovo podala žiadosť o poskytnutie príspevku v programe EURÁ z EURA – VsFZ
- projekt dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry. Pôvodne obec žiadala príspevok
vo výške 40 000,-€ na revitalizáciu tréningových plôch za futbalovým ihriskom – revitalizácia
ihriska s umelou trávou a revitalizácia tenisového ihriska s antukou. Slovenský futbalový zväz
žiadosť obce Nálepkovo prehodnotil a vzhľadom na vysoký počet záujemcov finančné
prostriedky adekvátne prerozdelil, pričom obec Nálepkovo získala 10 000,-€. Momentálne
prebiehajú prípravné práce k verejnému obstarávaniu avšak vedenie obce sa vzhľadom na
výšku poskytnutých prostriedkov rozhodlo tento finančný príspevok využiť iba na jednu časť
tréningovej plochy a to na mieste tenisového ihriska, kde je potrebné investovať značne viac
finančných prostriedkov ako je schválené z tohto grantu obci Nálepkovo. Prípravné práce
stiahnutie antuky, drenáž, navozenie, vyrovnanie a hutnenie jednotlivých vrstiev kameniva si
obec zabezpečí vo vlastnej réžii. Vrchnú frakciu, športový povrch, značenie a športové
vybavenie (futbalové bránky, volejbalové a tenisové vybavenie) bude predmetom verejného
obstarávania. Predpokladaná cena podľa konzultácií s dodávateľmi je 25 000,-€ - 30 000,-€,
Konečná cena bude stanovená po verejnom obstarávaní.

Zápisnica z 27. zasadania OZ dňa 23.06.2022

Strana 20 z 23

Uznesenie č. 667/2022 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje dofinancovanie projektu „Pre futbal
v Hnileckej doline“ z rezervného fondu obce Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Obec Nálepkovo bola pred časom oslovená Oddelením realizácie investícií z Odboru
implementácie plánu obnovy a odolnosti pre vypracovanie Dotazníka na pripravenosť riešiť
dvojzmennú prevádzku. Dňa 16.6.2022 prebehlo pracovné stretnutie s regionálnym
koordinátorom investícií p. Martinom Horňákom, ktorý predstavil niekoľko zásadných bodov
pre financovanie projektov z Plánu obnovy. Najpodstatnejším bodom je 100% financovanie
projektu z Plánu obnovy a odolnosti, tzn. bez spolufinancovania obce. Predpokladaný termín
vyhlásenia výzvy je na prelome mesiacov jún/júl.
Uznesenie č. 668/2022 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove:
-

Berie na vedomie:

Podanie žiadosti o dotáciu z Plánu obnovy a odolnosti pre projekt: Rozšírenie
kapacity Základnej školy v obci Nálepkovo.
-

Schvaľuje:

Prípadné financovanie neoprávnených výdavkov projektu z vlastných zdrojov obce
Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č.13:
Interpelácie poslancov na starostu obce
Bod č. 14:
Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Bod č. 15:
Rôzne
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Uznesenie č. 669/2022 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje pozastavenie vybavovania žiadostí týkajúcich sa nehnuteľného
majetku obce do konca volebného obdobia v roku 2022.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Na základe zákona č. 39/2007 Z.z o veterinárnej starostlivosti, § 22 odsek 10 je Obec
povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce a ich umiestnenie do karanténnej
stanice alebo útulku pre zvieratá prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých
zvierat, ktorou je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané
rozhodnutie o schválení na odchyt túlavých zvierat podľa § 6 ods. 2 písm. a.
Ak obec nie je osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat, je povinná uzavrieť zmluvu
o odchyte túlavých zvierat s osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat.

Uznesenie č. 670/2022 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Rámcovú zmluvu na odchyt a umiestnenie
psov do karanténnej stanice, zastúpenú občianskym združením : Pomoc psíkom na
východnom Slovenský
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 671/2022 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie výsledok verejnej obchodnej súťaže
k pozemku č. 1655/1, druh pozemku TTP o výmere 1164m2 s výsledkom úspešného
uchádzača Lukáša Grohoľa, Skrabské 18, Vyšný Žipov, s ponúknutou sumou 2,6 Eur za / m2.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Zápisnica z 27. zasadania OZ dňa 23.06.2022

Strana 22 z 23

Bod č. 18 :
Dotazy a dopyty občanov ( fyzických a právnických osôb )
Bod č. 19
Záver
Po naplnení bodov programu starosta obce vyhlásil o 17.30 hod. zasadnutie OZ za ukončené
a poďakoval všetkým za účasť na zasadaní.
Videozáznam z 27. zasadania OZ zo dňa 23.06.2022 je zverejnený v plnom znení na
webovej stránke obce.

Ondrej Klekner
Starosta obce

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

Janka Pronská
Zástupca starostu

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

Overovatelia:
...........................................
Poslanec OZ
Štefan Czőlder
..........................................
Poslanec OZ
Patrik Bobák
Mgr. Miroslava Mozgiová
Zapisovateľka
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