ZÁPISNICA
z 20. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 04.06.2021
Prítomní:
Ondrej Klekner – starosta obce
Jana Pronská – zástupkyňa starostu obce
Daša Baniaková , Jozef Gál, Ján Kalafus, Jarmila Pocklanová, Dušan Slivka, Ján Soveľ,
Štefan Czölder - poslanci OZ
Ospravedlnení : Patrik Bobák
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 19. zasadania OZ dňa
23.04.2021
Predkladateľ a spracovateľ: starosta obce
3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva - informácia
a) Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
b) Komisia sociálna a bytová (KSaB)
c) Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
d) Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
e) Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)
Predkladateľ a spracovateľ : predsedovia komisií
4. Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce ku dňu 31.03.2021 – informácia
(v členení podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. – rozpočtová klasifikácia)
a) Rozpočet bežných príjmov
b) Rozpočet bežných výdavkov
c) Kapitálový rozpočet (príjmy a výdavky)
d) Rozpočet finančných operácií
e) Podnikateľská činnosť obce
f) Dlh a splátky obce k 31.03.2021
g) Stav nedoplatkov na daniach, KO, VaS a nájomné za byty k 31.03.2021
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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 k 31.03.2021
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. Interpelácie poslancov na starostu obce
9. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
10. Rôzne
a)Námety občanov doručené obci
b)Písomné pripomienky občanov doručené obci
c) Informácie starostu obce
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ : zástupkyňa starostu obce
11. Dotazy a dopyty občanov ( fyzických a právnických osôb )
12. Záver
Bod č. 1:
Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ondrej Klekner privítal prítomných na 20. zasadaní Obecného
zastupiteľstva v Nálepkove. Rokovanie sa začalo o 16.00 hod. Podľa prezenčnej listiny je
prítomných 8 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 Czolder, Ján Soveľ
Za zapisovateľku bola určená: Mgr. Miroslava Mozgiová
Bod č. 2 :
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva zo 19. zasadania OZ dňa 23.04.2021
- informácia
Na 19. zasadaní OZ bolo prijatých celkom 40 uznesení ( UZN. Č. 401 – 441/2021 – OZ) ,
z ktorých 16 uznesenia bolo vzatých na vedomie , 18 uznesení bolo schvaľovacieho
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charakteru, 1 uznesenie bolo poverovacie, 3 uznesenia neboli schválené a 2 uznesenia sa
rušili.
Uznesenie č. 442/2021 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení
Obecného zastupiteľstva z 19. zasadania OZ, dňa 23.04.2021.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
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 pre ochranu verejného poriadku zasadala dňa 20.05.2021 s týmto programom :
1/ 19. zasadanie OZ obce Nálepkovo – informácia .
2/ Informatívna správa o činnosti OcP Nálepkovo za obdobie roku 2020 .
3/ Rôzne .
4/ Uznesenie .
Uznesenie č. 443/2021 -OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu zo zasadania KOVP pri OZ
v Nálepkove dňa 20.05.2021 .
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Komisia sociálna a bytová (KSaB)
Komisia zasadala dňa 12.5.2021. Na zasadaní komisia prejednala plnenie nájmu
k 31.3.2021, žiadosti o zmenu nájomcov bytov a pridelenie uvoľneného bytu, ktoré predložil
referát hospodárskej prevádzky.
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Uznesenie č. 444 /2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KSaB pri OZ v Nálepkove zo zasadania
12.5.2021.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
Komisia finančná a správy obecného majetku zasadala dňa 19.05.2021 a 02.06.2021 s týmto
programom :

1. Otvorenie
2. Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu
3. Ponuka k odkúpeniu pozemku na základe zverejneného zámeru
4. Žiadosť o súhlas na umiestnenie stavby
5. Správa o výsledku hospodárenia k 31.3.2021 – Lesy obce Nálepkovo
6. Návrh na zápis obhospodarovateľ lesa do evidencie lesných pozemkov
7. Nájom k 31.3.2021
8. Zámer prenajať pozemky na poľnohospodárske využitie
9. Rôzne
10. Záver

1. Otvorenie
2. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej výpomoci v stave náhlej núdze
3. Žiadosť o zriadenie vecného bremena
4. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
5. Čerpanie rozpočtu k 31.3.2021 /materiály k OZ/
6. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenia / materiály k OZ /
7. rozšírenie kamerového systému / materiály k OZ/
8. Rôzne
9. Záver
Uznesenie č. 445 /2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KFaSOM pri OZ v Nálepkove zo
zasadania dňa 19.05.2021 a 02.06.2021.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 2 ( Kalafus, Pocklanová )
Proti hlasovali: 0
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Uznesenie č. 446/2021 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje predaj neupotrebiteľného majetku obce Nálepkovo – parcelu
KNC 7893 zapísanú na LV 1, o výmere 73 m2 za sumu 1,20 € za 1m2 Marekovi Krivákovi,
bytom Hlavná 257/93, Nálepkovo 05333.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 447/2021 – OZ
OZ v Nálepkove poveruje starostu obce k podpísaniu zmluvy o prevode vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti KNC 7839.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 448/2021 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje Zámer prenajať všetky pozemky vo vlastníctve obce
Nálepkovo vhodné na poľnohospodárske využívanie v zmysle zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí § 9a, ods.1, písm. a) a ods 9. najmenej za cenu určenú v Zásadách o cenách
obecných pozemkov pri ich predaji a o určení cien nájomného za nebytové priestory
a pozemky vo vlastníctve obce Nálepkovo.
OZ v Nálepkove si vyhradzuje právo obchodnú verejnú súťaž medzi záujemcami podmieniť,
opakovať, zmeniť alebo upraviť podmienky priameho prenájmu na jednotlivé parcely,
odmietnuť všetky predložené cenové ponuky alebo ich časť, prípadne ponuku odložiť, či
zrušiť.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 2 ( Kalafus, Pocklanová )
Uznesenie č. 449/2021 – OZ
OZ v Nálepkove neschvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na nenávratnú výpomoc
v zmysle žiadosti žiadateľa Antona Čecha.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 2 ( Kalafus, Pocklanová )
Proti hlasovali: 0
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Uznesenie č. 450/2021 – OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje Zámer zriadiť vecné bremeno na vybudovanie chodníka na
parcele KNC 5747/6 o výmere 11 m2 a parcele KNC č.5747/8 o výmere 10 m2 v rozsahu
vytýčenom geometrickým plánom č. 20/2021 zo dňa 4.3.2021 vyhotoveným Ing. Mariánom
Mackoviakom, Geodetické a kartografické práce, Za Hornádom 883/2, Spišská Nová vec,
IČO: 37181726.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 451/2021 – OZ
OZ v Nálepkove neschvaľuje predaj pozemku, ani jeho časti v zmysle žiadosti Dany
Horváthovej zo dňa 11.5.2021.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)
Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia zasadala dňa 26.05.2021
a prejednala tieto body :
-

-

-

-

problém so stromami zasahujúcimi na susedný pozemok zaslaný Mgr. Gabrielou
Lapšanskou, bytom Školská 686/7, 053 33 Nálepkovo,
žiadosť o súhlas na umiestnenie stavby žiadateľky Ivany Székelyovej, bytom
Hlavná 419/198, 053 33 Nálepkovo; predmetom stavby budú „Plochy pre statickú
dopravu predajne“, na pozemkoch parcelné čísla KN-C 5747/6 a 5747/8,
katastrálne územie Nálepkovo,
žiadosť o kúpu pozemku žiadateľov: Ing. Marka Tordu a Ing. Radoslavy
Tordovej, oboch bytom Ostravská 5, 040 11 Košice; predmetom žiadosti je časť
pozemku parcelné číslo KN-C 21/2, katastrálne územie Nálepkovo,
žiadosť o odkúpenie obecného pozemku žiadateľky: Dany Horváthovej, Hlavná
543/60, 053 33 Nálepkovo; podľa žiadosti je predmetom záujmu pozemok v časti
„Píla“ konkrétne nešpecifikovaný; dôvodom žiadosti je umiestnenie maringotky,
žiadosť o vecné bremeno žiadateľky Ivany Székelyovej, bytom Hlavná 419/198,
053 33 Nálepkovo; predmetom žiadosti je časť pozemkov parcelné čísla KN-C
5747/6 a 5747/8, katastrálne územie Nálepkovo.
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Uznesenie č. 452/2021 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadania KSÚPaŽP pri OZ
v Nálepkove zo dňa 26.05.2021.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 4 :
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
31.03.2021.
a) Rozpočet bežných príjmov – položkovite
b) Rozpočet bežný výdavkov – položkovite
c) Kapitálový rozpočet (príjmy a výdavky)
d) Rozpočet finančných operácií
Uznesenie č. 453/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie čerpania rozpočtu – obec
Nálepkovo splnila k 31.03.2020 príjmy spolu vo výške 1 166 5363,97 EUR čo predstavuje
25 % celoročného rozpočtu a výdavky čerpala vo výške 19 % celkového rozpočtu t .j.
514 409,55 EUR.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 1 ( Kalafus )
Proti hlasovali: 0

ROZPOČET OBCE – čerpanie k 31.03.2021
/§10 a §12 ods. 2, zákona č. 583/2004 Z.z./
ROZPOČET OBCE

SCHVÁLENÝ
ROZPOČET

UPRAVENÝ
STAV
PLNENIE
ROZPOČET K 30.03.2020
%

Bežné príjmy

4 104 817,94 €

4 104 817,94
€

1 159 065,57
€

28 %

Bežné výdaje

2 101 534,92 €

2 101 534,92
€

473 941,87 €

23 %
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Kapitálové príjmy

442 872,86 €

442 872,86 €

1 298,40 €

0%

Kapitálové výdaje

467 744,40 €

467 744,40 €

300,00 €

0%

69 481,20 €

69 481,20 €

6 000,00 €

9%

68 797,68 €

68 797,68 €

40 167,68 €

58 %

PRÍJMY CELKOM

4 617 172,00 €

4 617 172,00
€

1 166 363,97 €

25 %

VÝDAVKY CELKOM

2 638 077,00 €

2 638 077,00
€

514 409,55 €

19 %

Finančné operácie
príjmy
Finančné operácie
výdaje

Výsledkom hospodárenia v podnikateľskej činnosti obce Nálepkovo pred zdanením bol zisk
vo výške – 10 150,51 €.
Tržby z predaja služieb dosiahli výšku 21 260,60 € a náklady vynaložené na dosiahnutie
tržieb dosiahli výšku 11 110,09 €.
Uznesenie č. 454/2021 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o podnikateľskej činnosti
obce Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 2 ( Kalafus, Pocklanová )
Proti hlasovali: 0

Stav nedoplatkov na daniach, KO, VaS a nájomné za byty k 31.03.2021
Zo 124 nájomných bytov, 4 unimobuniek a 1 nájomného domu je 86 Nájomcov, ktorí
dlhujú nájom v celkovej výške 79 680,69 €, čo je o 4 viac ako v predchádzajúcom období.
S dlhom do 100,- € je 10 Nájomcov, do 500,- € je 21 Nájomcov, nad 500,- € je 28 Nájomcov,
nad 1000,- € je 8 Nájomcov, nad 1500,- € je 8 Nájomcov, nad 2000,- € sú 8 Nájomcovia, nad
3000,- € je 1 Nájomca a nad 4000,- € sú 2 Nájomcovia, ktorým už bola zaslaná výpoveď
z nájmu, sú 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 35 osôb), dohody
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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

K 31.03.2021

Zimná 580/15

350,39

195,69

173,61

376,47

Zimná 585/25

2 547,60

1 077,39

316,10

281,70

Hlavná 743

402,-

89,72

359,18

493,91

Hlavná 744

1,37

13,46

459,44

-106,22

Hlavná 755

2 887,09

2 622,49

691,69

481,69

Grün I. etapa

4 093,67

4 434,57

4 571,97

4 618,83

Grün II. etapa

28 547,52

35 097,60

37 595,49

38 465,60

Hámor 160 bytovka

8 975,49

9 399,38

10 063,42

10 064,68

Píla III. etapa

16 906,88

20 098,02

21 866,04

22 175,52

Unimobunky - Píla

1 853,13

2 284,06

2 692,75

2 828,51

0,-

0,-

0,-

0,-

66 565,14

75 312,38

78 789,69

79 680,69

7 647,69

7 647,69

8 928,85

8 828,85

Kunda Štefan
SPOLU:
Nedoplatky
min. obdobia

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.
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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 31.03.2021 je na dani z nehnuteľnosti 9 114,74 €, daň za psa 385 €,
komunálny odpad 140 960,86€ .
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.

Tabuľka č. 1 v Eurách (€)
Druh
nedoplatku

k
31.12.2019

Daň
z nehnuteľnosti

11 474,79

k

k

31.12.2020 31.03.2021

9 127,70

9 114,74

Daň za psa

360,00

385,00

385,00

Platby za KO

130 891,80

141 030,81

140 960,86

Vodné a stočné

137 363,15

155 018,3

152 623,27

Nájomné za
byty

75 312,38

78 789,69

79 680,69

Nedoplatky
nájom minulé
obdobia

7 647,69

8 928,85

8 828,85

Spolu
Počet
obyvateľov

363 049,81 393 280,35 391 481,98
3562
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Uznesenie č. 455/2021 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o Stave nedoplatkov na
daniach, KO, VaS a nájomnom za byty k 31.03.2021.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 1 ( Pocklanová )
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. 456/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 3/2021.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 2 ( Kalafus, Pocklanová )
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 457/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 4/2021.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 2 ( Kalafus, Pocklanová )
Proti hlasovali: 0
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Uznesenie č. 458/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 5/2021.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 2 ( Kalafus, Pocklanová )
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 459/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 6/2021.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 2 ( Kalafus, Pocklanová )
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 460/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 7/2021.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 2 ( Kalafus, Pocklanová )
Proti hlasovali: 0
Bod č. 6 :
Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce k 31.03.2021
Celkové príjmy školy na vkladovo – výdavkovom účte predstavovali 534 545,21
a výdavky predstavovali 279 920,77eur.

eur

Celkové príjmy DN n.o. boli 234 541,24 eur a výdavky 169 840,76 eur , s výsledkom
hospodárenia + 64 700,48 eur.
Celkové náklady Lesov obce Nálepkovo s.r.o. k 31.03.2021 boli 78 926,57 Eur, celkové
výnosy boli 87 075,85 Eur, s hospodárskym výsledkom + 8 149,28 Eur. Celková dodávka
dreva bola v objeme 1 220,75 m3. Priemerné speňaženie drevnej hmoty bolo dosiahnuté vo
výške 66,92 EUR.
Rozprava :
Poslanec Kalafus sa opýtal, ako dopadla ťažba dreva v súkromných lesoch u p. Pacáka, vraj
mu bolo vyplatených 5.000 Eur a takú položku som v rozpočte nikde nenašiel. Riaditeľ
Lesov Nálepkovo mu odpovedal, že sa k tomu bude vyjadrovať, keď skončí vyšetrovanie.
Poslanec Slivka sa opýtal, či nedostatok dreva ovplyvnilo aj cenu dreva? Na čo reagoval
riaditeľ Lesov Nálepkovo, že je to tak, zároveň podotkol, že majú aj ťažbu dreva oveľa nižšiu.
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Poslanec Slivka sa ešte opýtal, prečo je Domov Nálepkovo v takom „ pluse „, no vo
výsledkoch ešte neboli zarátané výplaty za mesiac apríl.
Poslanec Kalafus sa ešte opýtal na odpis pohľadávky vo výške 41.000 Eur. Riaditeľ Lesov
Nálepkovo mu odpovedal, že postupne prichádzajú pohľadávky z roku 1993. Lesy nemali
zoznam exekúcií, len teraz prichádzajú do elektronickej schránky Rozhodnutia o zrušení
exekúcií.
Poslanec Kalafus sa ešte opýtal na položku doprava materiálu 5000,- Eur, čo mu bolo
vysvetlené tak, že sa platí dovoz ( vagónuje sa a platí sa priama doprava ) .
Uznesenie č. 461/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie správy o dosiahnutých ekonomických
výsledkoch právnických osôb k 31.03.2021
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 2 ( Kalafus, Pocklanová )
Proti hlasovali: 0
Bod č. 7 :
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na I. polrok 2021
Z dôvodu PN hlavnej kontrolórky Ing. Baranovej tento bod programu nebol prejednaný.
Bod č. 8:
Interpelácie poslancov na starostu obce
Bod č. 9:
Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Bod č. 10:
Rôzne
Kamerový systém – rozšírenie – časť Trosky
Obec Nálepkovo v rámci projektu Miestna občianska poriadková služba II. má možnosť
čerpať 40% z celkového schváleného nenávratného finančného príspevku (NFP) paušálny
príspevok, z ktorého je možné finančné prostriedky použiť na bežné výdavky pre MOPS ako
sú oblečenie, pitný režim, elektrická energia, ale aj technické vybavenie členov MOPS.
Obec Nálepkovo usúdila, že vzhľadom na to, že členovia MOPS úzko spolupracujú
s operačným strediskom kamerového systému, je rozšírenie kamerového systému v časti
Trosky oprávneným výdavkom, ktorý by mohol byť hradený z paušálnej sadzby, pretože sa
v tejto časti obce sústreďovali nelegálne skládky a v súvislosti s tým aj vandalizmus.
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Žiaľ tento postup nebol zo strany poskytovateľa NFP odobrený, pretože ide
o kapitálové výdavky a tieto nie sú v rámci výzvy MOPS definované ako oprávnené.
Zostatková hodnota paušálnej sadzby bude použitá na mzdové výdavky za mesiac máj
2021 a rozšírenie kamerového systému v časti Trosky je nutné financovať a do majetku obce
zaradiť z vlastných zdrojov.

Rozprava :
Poslanec Kalafus sa opýtal na drevo z nelegálnej ťažby, ktoré je umiestnené na futbalovom
ihrisku, poukázal na to, že z neho rómovia kradnú. Starosta odpovedal, že p. Franko príde
Uznesením drevo odovzdať.
Poslanec Kalafus zároveň pochválil prácu robotníkov na cintoríne.
Starosta obce informoval poslancov o zakúpení konvektomatu do Školskej jedálne. Dostali
sme dotáciu vo výške 5.000,- Eur, no musím Vás poslanci požiadať o dofinancovanie, pretože
konvektomat stojí približne 7.000,- Eur. Musíme spraviť verejné obstarávanie.

Uznesenie č. 462/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje financovanie kamerového systému
v hodnote 5951,88,-€ v časti obce „Trosky“ z vlastných zdrojov.
Počet prítomných poslancov : 8
Za hlasovali : 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Zmena rozpočtu obce na rok 2021 – rozpočtové opatrenia
Návrh na zmenu rozpočtu sa predkladá v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p. podľa ods. 2 písm. b) a c) – povolené prekročenie výdavkov.
Uznesenie č. 463/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie Základnej školy
s Materskou školou Nálepkovo č. 1
Počet prítomných poslancov : 8
Za hlasovali : 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Uznesenie č. 464/2021-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje dofinancovanie kúpy konvektomatu do
školskej jedálne ZŠ s MŠ Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov : 8
Za hlasovali : 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 11 :
Dotazy a dopyty občanov ( fyzických a právnických osôb )
Bod č. 12
Záver
Po naplnení bodov programu starosta obce vyhlásil o 16.45 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

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

Ján Soveľ
Poslanec OZ

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

Mgr. Miroslava Mozgiová
Zapisovateľka

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