Výročná správa obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa obce Nálepkovo za rok 2017, ktorú predkladám, poskytuje reálny pohľad na
činnosť obce a dosiahnuté výsledky v uplynulom roku. V roku 2017 sme sa snažili plniť všetky
úlohy, ktoré nám vyplývajú z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ďalších zákonov a ustanovení. Obec pri výkone samosprávy vykonáva
úkony súvisiace s hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce, zostavuje a
schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a
miestnych poplatkov a vykonáva ich správu. Výročná správa obce Nálepkovo za konsolidovaný
celok za rok 2017 je dokument, ktorý nielen formou čísel a tabuliek hodnotí ako obec nakladala
s finančnými prostriedkami, ale poskytuje aj základné informácie o obci, jej organizačnej
štruktúre a organizačnej štruktúre obecného úradu vrátane rozpočtových organizácií ako
konsolidovanej účtovnej jednotky.
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2. Identifikačné údaje obce 2017
Obec Nálepkovo
Adresa:

Stredný riadok č. 384/1, 053 33 Nálepkovo

IČO:

00 329 398

DIČ:

2020717798

Štatutárny orgán obce:

Ing. Dušan Daniel, starosta obce

Telefón:

053/4494 230

e-mail:

sekretariat@nalepkovo.sk

URL:

www.nalepkovo.sk

Právna forma:

právnická osoba

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom NRSR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR.
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3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich
predstaviteľov
Starosta obce :

Ing. Dušan Daniel

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je verejná.
Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych
vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce.
Zástupca starostu obce :

Ján Plencner do 08/2017
Ján Kalafus od 09/2017

Hlavná kontrolórka obce :

Ing. Klaudia Baranová

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Nálepkove
Bc. Daša Baniaková
Patrik Bobák
Marián Čarnický
Ján Kalafus
Ondrej Klekner
Ján Plencner
Jarmila Pocklanová
Dušan Slivka
Ján Soveľ
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych
voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie OZ sa končí zložením sľubu poslancov
novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.
Komisie:
Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
predseda
tajomník
členovia

Ján Kalafus
Bc. Jarmila Danielová
Bc. Daša Baniaková
Patrik Bobák
Jarmila Pocklanová
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Ján Plencner
Dušan Slivka
Ján Soveľ
Irena Majorová
Silvia Štullerová
Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
predseda
tajomník
členovia

Ján Plencner
Vladimír Labuda
Marián Čarnický
Štefan Czölder
Mgr. Jaroslav Mesarčík
Jana Králová
Rudolf Novotný
Irena Majorová
Ivan Rusnák
Jozef Král
Ernest Pytel

Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
predseda
tajomník
členovia

Ján Kalafus
Ingrid Kolarčíková
Marián Čarnický
Patrik Bobák
Ján Soveľ
Ján Plencner
František Podolinský
Jozef Küffer
Štefan Štuller
Mgr. Katarína Plencnerová
Jozef Šaršaň
Tomáš Suržin
Ondrej Klekner
Branislav Macko
Dominik Vartovník
Slavomír Vartovník

Komisia sociálna a bytová (KSaB)
predseda

Ondrej Klekner
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tajomník
členovia

Anna Bobáková
Bc. Daša Baniaková
Patrik Bobák
Jarmila Pocklanová
Ján Plencner
Jana Králová
Irena Majorová
Silvia Štullerová
PaedDr. Ján Štuller
Ivana Galliková

Komisia stavebná, úz. plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)
predseda
tajomník
členovia

Jarmila Pocklanová
Ing. Adriana Starinská
Marián Čarnický
Ján Kalafus
Ondrej Klekner
Ján Soveľ
Irena Majorová
Mgr. Jaroslav Mesarčík
Jozef Šaršaň
Tomáš Suržin
Ján Plencner
Jozef Pocklan
Anna Kolesárová

Komisia pre vybavovanie sťažností (KVS)
predseda
tajomník
člen
náhradník
náhradník
náhradník

Ján Plencner
Ondrej Klekner
Ján Soveľ
Jarmila Pocklanová
Ján Kalafus
Marián Čarnický

Komisia pre ochranu verejného záujmu (KOVZ)
predseda
tajomník
člen

Ján Plencner
Jarmila Pocklanová
Ján Kalafus
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Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva
a starostu obce ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu
riadi a organizuje starosta obce vrátane prednostu obecného úradu.
Základné všeobecné kontakty
Starosta obce

Ing. Dušan Daniel
tel.:
mobil:
e-mail:

053/4494 230
0903 624 342
starosta@nalepkovo.sk

Prednosta obecného úradu

Ing. Július Levický
tel.:
mobil:
e-mail:

053/4494 230
0901 714 088
prednosta@nalepkovo.sk

Sekretariát starostu obce

Mgr. Miroslava Mozgiová
tel.:

053/4494 230

PhDr. Jarmila Gabonayová
tel.:
053/4494 128
e-mail: sekretariat@nalepkovo.sk
Matričný úrad

Anna Bobáková
tel.:
053/4494 230
e-mail: matrika@nalepkovo.sk
Hlavná kontrolórka obce

Ing. Klaudia Baranová
tel.:
053/4494 230
e-mail: kontrolorobce@nalepkovo.sk
Referát organizačno-právny

JUDr. Dušan Kozák
tel.:
053/4494 230
e-mail: dusankozak@nalepkovo.sk
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Referát ekonomický

Bc. Jarmila Danielová
tel.:
053/4494 231
e-mail: danielova@nalepkovo.sk

Ľudmila Husárová
tel.:
053/4494 231
e-mail: husarova@nalepkovo.sk
Referát daní

Michaela Galliková
tel.:
053/4494 230
e-mail: dane@nalepkovo.sk
Referát správy majetku

Jarmila Lapšanská
tel.:
053/4494 230
e-mail: lapsanska@nalepkovo.sk

Ing. Hyacinta Zozuľáková
tel.:
053/4494 230
e-mail: zozulakova@nalepkovo.sk
Hlavná pokladňa

Ing. Jozef Jánoš
tel.:
053/4494 230
e-mail: poplatky@nalepkovo.sk
Referát hospodárskej prevádzky

Janka Plecner
tel.:
053/4494 230
e-mail: janka.plencner@nalepkovo.sk
Stavebný úrad

Ing. Adriana Starinská
tel.:
053/4494 230
e-mail: stavebny.urad@nalepkovo.sk
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Správa vodovodu a kanalizácií

Ing. Ľuboš Daxner
tel.:
053/4494 230
e-mail: sprava.vak@nalepkovo.sk
Hlásenie porúch

Roman Šmelko
mobil:

0903 642 226

Viktor Mikloš
mobil:
e-mail:

0911 261 744
poruchy@nalepkovo.sk

Referát sociálny, bytový a evidencie obyvateľstva

Anna Bobáková
tel.:
053/4299 482
e-mail: podatelna@nalepkovo.sk

Ingrid Kolarčíková
tel.:
053/4299 482
e-mail: ohlasovna@nalepkovo.sk
Obecná polícia

Mgr. Ľubomír Solák
tel.:
mobil:
e-mail:

053/4494 268
0903 635 803
obecna.policia@nalepkovo.sk

Vladimír Labuda
tel.:
mobil:

053/4494 268
0903 635 806

Milan Lapšanský
tel.:

053/4494 268

Radovan Komár
tel.:

053/4494 268

Ernest Pytel
tel.:

053/4494 268
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Komunitné centrum Nálepkovo
e-mail:

komunitne.centrum@nalepkovo.sk

Terénni sociálni pracovníci

Mgr. Lívia Kútiková
tel.:
mobil:

053/4494 612
0910 906 056

Katarína Pacáková
tel.:

053/4494 612

Mgr. Jozef Mako
Mgr. Ivana Murdžaková
Turistická ubytovňa, Lyžiarsky vlek Krečno

Ing. Július Levický, prednosta obecného úradu (kontaktná osoba)
mobil:
e-mail:

0901 714 088
prednosta@nalepkovo.sk

Hasičská stanica

Marián Richveis
mobil:

0903 612 567

Obecné noviny

Jarmila Pocklanová
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Konsolidovaný celok tvoria: Obec Nálepkovo, ZŠsMŠ Nálepkovo, Lesy obce Nálepkovo, s.r.o.
Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou :

Základná škola s materskou školou Nálepkovo
adresa:

Školská 684, 053 33 Nálepkovo

IČO:

35546751

riaditeľ:

Mgr. Magdaléna Čerťanská

tel.:

053/4494 127 - riaditeľ
053/4494 282 - ekonomický úsek
053/4422 132 - školská jedáleň
053/4494 100 - materská škola

e-mail:

zs.nalepkovo@zoznam.sk
zs.nalepkovo@centrum.sk

URL:

www.zssmsnalepkovo.edupage.sk

Obchodné spoločnosti založené účtovnou jednotkou:

Lesy obce Nálepkovo, s. r. o.
adresa:

Cintorínska č . 591/4, 053 33 Nálepkovo

IČO:

36587311

konateľ:

Ing. Branislav Kellner

mobil:

0903 624 336

tel.:

053/4494 298

e-mail:

lesyobce@stonline.sk
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: rozvíjať obec, riešiť základné otázky zo života obce ako aj ich občanov
Vízie obce: rozvoj bývania, zamestnanosť, životné prostredie, cestovný ruch
Ciele obce: zabezpečiť občanom pokojný a bezpečný život v čistom prostredí, bývanie,
dostupnosť služieb a ostatné činnosti súvisiace s výkonom samosprávy
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5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.

5.1. Geografické údaje
Obec Nálepkovo leží na území okresu Gelnica. Do katastra obce patria osady Čierna hora,
Záhajnica a Hámre. Kataster obce má rozlohu 5 565 ha (55,6 km2).
Nálepkovo leží na 48°50´severnej šírky. V tejto zemepisnej šírke sa nachádzajú napríklad aj
tieto sídla: Luxembourg, Seattle, Quebec atď. Prírodné podmienky sú však v tejto zemepisnej
šírke veľmi rôznorodé a iné ako v Európe. Relatívna poloha má pre obec oveľa väčší význam.
Súhrne by ju bolo možné charakterizovať ako odľahlú, ale pritom je obec obklopená
významnými centrami, dopravnými spojnicami a turistickými oblasťami nadregionálneho až
nadštátneho významu.

Z humánnogeografického hľadiska je zaujímavá poloha obce vzhľadom na významné centra
(Košice, Spišská Nová Ves, Gelnica, Rožňava) a na dopravné trasy (dva západovýchodné
koridory a jeden severojužný sú dostupné autom, príp. autobusom v pomerne krátkom čase).
Poloha Nálepkova vzhľadom na centrá zamestnanosti a vzdelávania je málo výhodná. Dve pre
obce dôležité centrá - Spišská Nová Ves a aglomerácia Gelnica - Prakovce sú po minimalizácii
činnosti železnorudných baní a útlme zbrojárskeho priemyslu zaťažené vysokou
nezamestnanosťou. Miestne pracovné príležitosti nestačia pokrývať ponuku pracovných síl a
dôsledkom takejto nevýhodnej polohy je ubúdanie obyvateľstva, a to najmä obyvateľov v
produktívnom veku a vyššou úrovňou vzdelania.
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5.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov:
Vývoj počtu obyvateľov:
Počet obyvateľov k 31.12.2017:
Z toho:
muži
ženy
Z toho:
rómovia

3 463
3 463
1 759
1 704
2 047

Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017:
Počet narodených
108
Prihlásených
16
Odhlásených
32
Zomrelých
26
Majoritnú časť obyvateľstva tvoria Rómovia. Obec má 3 463 obyvateľov, z toho 2 047 Rómov
čo je 59,1 % z celkového počtu
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu:
 Rímskokatolícka cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania

5.3. Symboly obce
Erb obce:

5.4. História obce Nálepkovo
Obec Nálepkovo leží na ľavom brehu rieky Hnilec, do ktorej ústi obcou pretekajúci Železný
potok. Prvé správy o jestvovaní obce poskytujú archívne listiny z roku 1290, pomenovaním
Vagndruzel. Podľa týchto správ obec bola založená Šoltýsom Pekoldom z Gelnice, na základe
zmluvy uzavretej s Comesom Johannesom, synom zemepána Botýza, predkom grófskeho rodu
Máriássy, overeného v Brzotíne.
Osídlencom, prisťahovaným zo západných nemeckých krajov boli výsadnou listinou
poskytnuté ich domáce, takzvané Sasské právo, ktoré zaručovalo osobnú slobodu, bez
akýchkoľvek nevoľníckych povinností za ročnú kolektívnu platbu, urbury, (pozemkové dane) v
stanovenej výške. Okrem tohto zmluvného záväzku so zemepánom, bola obec podľa
charakteru práce prevažného počtu obyvateľov považovaná za banícku a bola preto z jednej
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strany pod ochranou Kráľovskej komory a na druhej strane podliehala prísnym predpisom
banského práva.
V závislosti na tom, či bola kráľovská moc dostatočne silná, aby dokázala presadiť svoju právnu
moc voči významným feudálnym rodom, alebo či vplyvná skupina magnátov strhla moc v štáte
na seba a neuznávala kráľovské práva a nariadenia. Pri prepadoch Českých bratov a Husitov v
15. storočí prekonával Spiš a teda aj starý Vondrišel drancovanie krajiny, ale najmä bohatých
banských miest. Rovnako za doby šírenia reformácie v polovici 16. storočia došlo k narušeniu
náboženských a mocenských poriadkov. Nemecké obyvateľstvo Vondrišla v prevažnej väčšine
prijalo luteránsku vieru, používali teda aj miestny kostol Panny Márie až do roku 1673.
Následok vnútorných a mocenských bojov spôsobil, že mnoho podnikavých občanov sa
odsťahovalo do bezpečnejších slobodných spišských miest, čím obec strácala možnosti
poskytovania obživy a teda aj príjmov.
Keď na začiatku 18. storočia došlo ku konsolidácii pomerov v starom Uhorsku, podarilo sa
Vondrišlu vstúpiť do stavu privilegovaného banského mesta vo zväzku ôsmych kráľovských
banských miest.(Gelnica, Smolník, Švedlár, Mníšek nad Hnilcom, Štós, Nižný a Vyšný Medzev).
Svoj záujem na banskom podnikaní chránili zemepáni tým, že ustanovili funkciu hlavného
banského majstra pre banské podnikanie, nachádzajúce sa na ich území. Tento banský majster
dozeral na dodržiavanie predpisov Kráľovského banského práva a viedol evidenciu udelených
banských oprávnení. Jeho právomoc sa týkala baní vo Vondrišli, Závadke, Tepličke a terajších
Rudňanoch – Koterbachoch.
Bolo to obdobie najväčšieho rozmachu dobývania a zhutňovania medených rúd na Spiši a
počiatky hámorníckeho spracovania železa. Na území Vodrišla pracovalo 7 hámrov, jedna huta
na Troskách na tavenie medi, jedna vysoká pec pri Druhom Hámri na tavenie železa. Vondrišel
v tomto čase získal po hospodárskej stránke význam mestečka s organizovanými remeselnými
cechmi a s právom výročných trhov. Priamo na hornom konci obce, pri lokalite Maša, pod
Hutnou skalou (Hütterstein) bola v roku 1847 miestnymi podnikateľmi postavená
zmodernizovaná vysoká pec pod firmou - Železohutné združenie Vondrišel, ktorá odoberala
železnú rudu od okolitých baní, hlavne bane Gustáv a na Vysokej medzi. Na tomto banskom
závode bol postavený prvý zdroj elektrického prúdu, parný stroj na poháňanie generátora.
Pred prvou svetovou vojnou bola baňa a železiareň odkúpená Hornosliezskou železiarskou
spoločnosťou v Gliviciach.
V roku 1872 boli zrušené mnohé feudálne poriadky a výsady, obec bola zaradená do
všeobecného župného zriadenia, čím sa uvoľnila cesta rozvoja nového hospodárskeho
poriadku.
Doterajšie drobné manufaktúry v rukách jednotlivcov, alebo malých podnikov, bane alebo
hámre, so svojou zastaranou technikou nestačili plniť zvýšené požiadavky trhu. Staré banské
podniky sa dostali do rúk cudzích kapitálových koncernov, ktoré využívali možnosti rýchlej
masovej dopravy železnej rudy do Ostravskej oblasti, kde sa v moderných koksových vysokých
peciach dali spracovať aj železné rudy, ktoré sa v prevážnej väčšine vyskytovali na Spiši a tiež
v okolí Vondrišla. Drobné bane zanikali a na ich mieste vznikali nové. Keď v 19. storočí boli
odbúrané feudálne práva šľachticov sa Vondrišel po dlhom vyjednávaní vykúpil zo
zemepanskej závislosti. Najväčšie zásluhy si pri tom získal vtedajší richtár Gaspar Weisserl,
ktorý sa tešil všeobecnému uznaniu a v roku 1844 vykúpil lesy pod obec od Maryássovcov.
Ďalšie banské lokality s nádejnými zásobami železných rúd v Roztokoch – Hnilčíku a na sídlisku
Bindt boli odkúpené spoločnosťou Banská a hutná z Třinca, blízko Tešína. Na odvoz vyťaženej
a praženej rudy bola vybudovaná úzkokoľajná elektrická železnica ku prekladisku na
železničnej stanici Markušovciach.
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Na ľavom brehu Železného potoka v centre obce stojí rím.katolícky kostol sv.Štefana Kráľa,
postavený v roku 1763, keď staršia budova kostola zo 14. storočia musela byť zbúraná.
Starý katolícky kostol bol v 16. storočí pri reformácii obce na luteránsku vieru používaný aj
novou cirkevnou obcou až do roku 1673. Evanjelický kostol mohol byť vybudovaný až v rokoch
1785-1789 na základe tolerančného patentu cisára Jozefa II. Každému cirkevnému
spoločenstvu záležalo na výchove mládeže v zmysle svojho učenia, boli preto v blízkosti
kostolov postavené školské budovy pre katolíkov aj evanjelikov osobitne. Tým bolo vytvorené
miesto dnešného centra mestečka, ku ktorému v roku 1858 pribudla samostatná budova
radnice s vežou.
Keď sa po vybudovaní hlavného železničného ťahu Košice-Bohumín začal rozvíjať cudzinecký
ruch, podnikatelia z Vondrišla si uvedomili možnosť využitia blízkeho okolia, vybudovali v
lokalite Čierna Hora (r.1847) niekoľko kúpeľných ubytovní pre cudzích hostí, kde boli využívané
bohaté pramene studenej vody na liečebné účely, podľa vtedy zaužívanej metódy
"Priessnitzovej".
Čiernohorské kúpele poskytovali liečené procedúry pod lekárskym dozorom, získali dostatok
klientov najmä z rovinatých krajov dolného Maďarska, ktorí sem radi dochádzali na letnú
dovolenku aj s rodinami, aby si užili čerstvý horský vzduch.
V období prvej svetovej vojny nedošlo k významným zmenám vo verejnom živote Vondrišla.
Vojnové obdobie sa prejavilo znížením produktívnych pracovných síl, lebo vojna si vyžadovala
čoraz väčší počet vojakov. Obec musela poskytovať finančnú výpomoc v prípadoch keď jediný
živiteľ rodiny narukoval, alebo padol na fronte. Pre výpad pracovných síl v poľnohospodárstve
sa na trhu začal postupne ukazovať nedostatok základných potravín. Rodiny bez možnosti
dorábania vlastnej obživy na svojej pôde sa dostávali na pokraj hladu. Zníženie životnej úrovne
vyvolalo nespokojnosť v širokých vrstvách obyvateľstva. Po vojenskej porážke stredových
mocností vznikla Československá republika. V mladom štáte boli narušené staré hospodárskej
vzťahy, nové bolo potrebné vytvoriť, čo bolo spojené s mnohými problémami, ktoré postihli aj
výrobcov na Slovensku.
Vo Vondrišli bolo nemecké obyvateľstvo za posledných 80 rokov pod silným maďarizačným
nátlakom a videlo príčiny nedostatkov povojnových rokov v novom zriadení. Aj napriek novým
pomerom dokázali zachovať jednotu a udržať väčšinu v obecnom zastupiteľstve aj do konca
druhej svetovej vojny.
Na centrálnom námestí bol v dvadsiatich rokoch obetiam prvej svetovej vojny postavený
pamätník s menoslovom všetkých padlých vojakov z obce.
Po prvej svetovej vojne sa striedali časté hospodárskej krízy, výrobcovia železných tovarov
stratili svoje trhy a na Spiši museli svoje výrobné aktivity likvidovať. Po krátkej prosperite v
rokoch 1925-1928, svetová hospodárska kríza ešte viac postihla "hladovú dolinu" Hnilca.
Veľkorysá štátna investičná akcia dobudovania železničnej trate Margecany – Zvolen v úseku
od Gelnice až po Červenú Skalu priniesla skutočnú úľavu od nezamestnanosti.
Touto stavbou Vondrišel získal železničné spojenie s okolitým svetom, bolo to v rokoch 1931
až 1936.
Obdobie prejavujúcej sa konjunktúry bolo však obdobím nových problémov – nástup fašizmu
do medzinárodnej politiky.
Nacistické heslá o svetovláde našli iba málo odozvy aj keď väčšina nemeckého obyvateľstva
bola za demokratické spolunažívanie v spoločnej vlasti. Iba malá skupina cudzích prišelcov
stihla strhnúť a nakaziť neskúsenú mládež velikášskymi myšlienkami. Nešťastný vývoj svetovej
politiky viedol k vzniku Slovenského štátu, ktorý nedokázal zabrániť šíreniu násilia medzi
národnosťami.
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Jedinou stavebnou pamiatkou z tejto doby je budova bývalej nemeckej ľudovej meštianskej
školy na hornom konci obce z roku 1942.
Po vypuknutí Slovenského národného povstania v roku 1944, došlo k úplnému prerušeniu
vzájomných stykov medzi národnosťami a národnostnými skupinami. Oblastné vedenie
Nemeckej strany organizovalo odsun svojich členov do Sudetskej oblasti Čiech, kde vyčkali
koniec druhej svetovej vojny. Mnohí z nich sa pokúšali vrátiť do opustenej domoviny, bolo im
v tom zabránené na základe dekrétov povojnovej vlády o odsune obyvateľstva nemeckej
národnosti do oblastí obsadených výraznými mocnosťami.
Národný výbor, ktorý sa ustanovil v roku 1945 vo Vondrišli, rozhodoval o ďalšom osude obce
za úplne zmenených podmienok.
V začiatkoch za obnovu demokratického poriadku a po roku 1948 pod vládou Národného
frontu a vedenia Komunistickej strany.
Trvalo niekoľko rokov, kým boli odstránené vážnejšie vojnové škody a neskôr na základe 5ročných plánov sa započalo s budovaní socialistického zriadenia.
Organizovaným nasťahovaním vojnou poškodených slovenských rodín, bola nahradená strata
odsunutých obyvateľov do uprázdnených domov Vondrišla.
Úplná zmena nových pomerov bola prejavená aj zmenou názvu obce Vondrišel na Nálepkovo
po kpt. Jánovi Nálepkovi, ktorý padol v boji za oslobodenie Československa od fašistického
jarma.
V rokoch výstavby nového zriadenia aj obec Nálepkovo mala účasť na zvyšovaní životnej
úrovne zaostalých oblastí. Podarilo sa upraviť a obnoviť prevažnú časť poškodeného bytového
fondu. Bola zveľadená poľnohospodárska výroba, školstvo, zdravotníctvo a činnosti v
národných podnikoch. Boli využité aj zbytky nerastného bohatstva v baniach Xantipa a Gustáv.
Socialistické zriadenie sa snažilo každému občanovi zaistiť primeranú životnú úroveň.
Najnovší vývoj politického života po roku 1989 hľadá nové možnosti a cesty konsolidácie
hospodárskych politických a podnikateľských pomerov. Po vzniku novej samosprávy obce v
roku 1990 začína sa nový dynamický rozvoj obce, charakterizovaný novými stavebnými
aktivitami zveľaďovania obce. Po prinavrátení lesov obce do jej majetku (3200 ha).
Priestor okolo obecného úradu v rátane jeho rekonštrukcie a obnovy fasád oboch kostolov sa
podarilo vydláždiť a uskutočniť parkovú úpravu s vhodnou zeleňou, ktorá pôsobí veľmi
usporiadaným dojmom. Časť parku má zriadené detské ihrisko, ktoré je vhodným doplnkom
oddychovej zóny.
V roku 2003 bola ukončená bytová výstavba obecných nájomných bytov v počte 44 pre
minoritných obyvateľov a 28 pre majoritných, ku ktorým v roku 2007 pribudlo ďalších 20 pre
vtedajšiu minoritu.
Novopostavený kostolík v Treťom Hámri s vhodnou úpravou terénu upúta návštevníkov už z
diaľky. Od roku 1992 až doposiaľ bola zrealizovaná výstavba obecného vodovodu a obecnej
kanalizácie vrátane 3 čističiek odpadových vôd – do úplnej realizácie je ešte nevyhnutné
investovať cca 20,0 mil.Sk.
Športové vyžitie domácim, ale aj návštevníkom poskytne štadión, so svojim zariadením, ktoré
uspokojí aj tých čo hľadajú ubytovanie, ako aj spoločenské priestory.
V zimných mesiacoch je k dispozícií lyžiarsky svah s vlekom a technickým zasnežovaním
vrátane zázemia požičovne a servisu lyžiarskej výstroje a reštauračných služieb. Krásne okolie
je rajom pre poľovníkov, rybárov ako aj hubárov.
Škola v prírode a rekreačné zariadenie na Čiernej Hore poskytuje deťom rekondičné pobyty v
prírode. Teraz je však v recesii, hľadá sa investor resp. nový prevádzkovateľ.

18

Z nepísaných dejín Nálepkova
Evanjelický kostol

Rímsko-katolícky kostol

Zvonica

19

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne
kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
 Základná škola s materskou školou v Nálepkove
6.2. Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje:
BONAMED s.r.o., SNV
všeobecný lekár MUDr. Jozef Bodnár
tel. č.: 053/4494 226
BONAMED s.r.o., SNV
detský lekár MUDr. Natália Bodnárová
tel. č.: 053/4494 126
MUDr. Mária Danielová
zubný lekár
tel. č.: 053/4494 139
MUDr. Adrián Daniel
stomatológ, dentoalveolárny chirurg
tel. č.: 053/4494 139
mobil: 0903 624 350
CALLENDULA, spol. s r.o.
Pharm.Dr. Štefan Ruttkay
Lekáreň
tel. č.: 053/4494 321
6.3. Sociálne zabezpečenie
Obec je zakladateľom neziskovej organizácie Domov Nálepkovo, n.o. už od roku 2003. Táto
nezisková organizácia obce je riadená Správnou radou a kontrolovaná Dozornou radou.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život je veľmi aktívny, na ktorom sa zúčastnia vekové kategórie od detí
po seniorov.
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Športovo-rekreačné zariadenia a aktivity – futbalové ihrisko, tenisové ihrisko, telocvičňa,
volejbalový turnaj, futbalový turnaj, mariášový turnaj, Poker – turnaj, Žolíkový turnaj, lyžiarske
preteky, turistika, možnosti pre poľovníctvo.
Kultúrne zariadenia – knižnica
Aktivity – MDŽ, stavanie mája, Deň matiek, MDD, Mikuláš, Silvester, Výstup na Baračskú skalu,
Deň obce,
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci:
 potraviny
 kvetinárstvo
 pohostinstvá
 kaderníctvo
 čerpacia stanica
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. Obec v
roku 2016 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.
Rozpočet obce na rok 2017 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva
č. 270/2016 - OZ zo dňa 19.12.2016.
Zmeny rozpočtu:
-

Rozpočtové opatrenie č.8 schválené dňa 15.12.2017 uznesením č. 400/2017-OZ
Rozpočtové opatrenie č.12 schválené dňa 15.12.2017 uznesením č. 404/2017-OZ

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017

Rozpočet

PRÍJMY CELKOM

Rozpočet
upravený

Skutočnosť k
31.12.2017

% plenia
príjmov/
%čerpania
výdavkov

3 164 332

3 164 332

3 302 800

104,38

Bežné príjmy + RO

3 138 037

3 138 037

3 231 147

102,97

Kapitálové príjmy

1 160

1 160

19 550

1 685,34

Finančné príjmy

13 600

13 600

15 204

111,79

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

11 535

11 535

36 899

319,89

3 164 332

3 181 195

3 201 020

100,62

1 390 668

1 407 531

1 512 402

107,45

303 630

303 630

127 235

41,90

38 484

38 484

41 132

106,88

z toho:

VÝDAVKY CELKOM
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
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Výdavky RO s právnou
subjektivitou - nerozpočtované

1 431 550

1 431 550

1 520 251

106,20

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Rozpočet
Bežný rozpočet obce
vlastné príjmy RO

Príjmy

Výdavky

+Prebytok/-schodok

3 231 146,80

1 512 401,82

+ 1 718 744,98

36 899,37

bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Medzisúčet
Finančné operácie
Spolu

+36 899,37
1 520 251,07

- 1 520 251,07

3 268 046,17

3 032 652,89

+235 393,28

19 550

127 235,48

-107 685,48

3 287 596,17

3 159 888,37

+127 707,80

15 204,34

41 131,93

-25 927,59

3 302 800,51

3 201 020,30

+101 780,21

Prebytok bežného rozpočtu vo výške 101 780,21 € bude použitý na vykrytie schodku
kapitálového rozpočtu a schodku finančných operácií.
V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a
b) citovaného zákona sa z prebytku rozpočtu vylučujú.
Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom
roku, ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8
ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zostatok účelových prostriedkov –
– na zvýšenie energetickej účinnosti budov vo výške 12 150,-€, zostatok účelových
prostriedkov–Rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ vo výške 13 500,-€ a zostatok
účelových prostriedkov–Rozšírenie kamerového systému v obci Nálepkovo vo výške 6 000,- €.
Na základe § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy pre účely tvorby rezervného fondu a ďalších peňažných fondov je výsledkom
rozpočtového hospodárenia prebytok vo výške 101 780,21 €, ktorý súhlasí so stavom
finančných prostriedkov na účtoch a v pokladni.
Prebytok navrhujem použiť na kapitálové výdavky v budúcich obdobiach.
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7.3. Rozpočet na roky 2018 - 2020

Skutočnosť k
31.12.2017

PRÍJMY CELKOM

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

Rozpočet
na rok 2020

3 302 800

3 867 912

4 011 300

3 488 470

Bežné príjmy + RO

3 231 147

3 427 010

3 627 010

3 487 310

Kapitálové príjmy

19 550

371 660

371 660

1 160

Finančné príjmy

15 204

56 612

0

0

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

36 899

12 630

12 630

0

3 201 020

3 812 562

3 961 062

2 476 986

1 512 402

1 484 497

1 451 272

1 451 272

127 235

833 545

1 016 270

996 270

41 132

30 444

29 444

29 444

1 520 251

1 464 076

1 464 076

0

z toho:

VÝDAVKY CELKOM
z toho:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou nerozpočtované
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
za konsolidovaný celok
8.1. Majetok
a) za materskú účtovnú jednotku:
AKTÍVA
Názov

KZ k 31.12.2017

KZ k 31.12.2016

Majetok spolu

25 472 014,09

25 623 402,03

Neobežný majetok spolu

23 310 316,42

23 663 574,40

2 392,50

2 392,50

22 838 300,37

23 191 558,35

469 623,55

469 623,55

2 160 695,75

1 953 016,68

27 833,87

16 219,20

1 241 403,57

1 241 435,21

Dlhodobé pohľadávky

136 768,38

138 846,54

Krátkodobé pohľadávky

293 059,68

230 588,36

Finančné účty

442 444,03

306 536,81

19 186,22

19 390,56

0

0

1 001,92

6 810,95

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
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b) za konsolidovaný celok:
AKTÍVA
Názov

KZ k 31.12.2017

KZ k 31.12.2016

Majetok spolu

25 902 062,91

26 248 329,33

Neobežný majetok spolu

24 586 687,65

24 953 236,04

2 392,50

2 392,50

24 202 071,19

24 568 619,58

382 223,96

382 223,6

1 309 783,20

1 284 263,35

32 482,99

17 639,37

0

11,99

Dlhodobé pohľadávky

136 768,38

138 846,54

Krátkodobé pohľadávky

336 926,68

309 843,36

Finančné účty

784 418,93

798 531,53

19 186,22

19 390,56

0

0

5 592,06

10 829,94

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie
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8.2. Zdroje krytia
a) Za materskú účtovnú jednotku:
PASÍVA
Názov

KZ k 31.12.2017

KZ k 31.12.2016

Vlastné imanie a záväzky spolu

25 472 014,09

25 623 402,03

Vlastné imanie

22 333 842,09

22 276 608,66

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

22 333 842,09

22 276 608,66

746 037,48

769 960,53

0

23 664,36

31 650,00

18 821,39

588 479,46

614 403,20

Krátkodobé záväzky

92 646,25

79 809,81

Bankové úvery a výpomoci

33 261,77

33 261,77

2 392 134,52

2 576 832,84

z toho:

Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

b) za konsolidovaný celok:
PASÍVA
Názov

KZ k 31.12.2017

KZ k 31.12.2016

Vlastné imanie a záväzky spolu

26 902 062,91

26 248 329,33

Vlastné imanie

22 148 096,17

22 124 540,99
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z toho:
Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

22 148 096,17

22 124 540,99

1 156 537,37

1 322 314,06

184 193,00

345 798,36

31 650,00

18 821,39

Dlhodobé záväzky

604 908,89

620 940,31

Krátkodobé záväzky

302 523,71

303 492,23

33 261,77

33 261,77

2 597 429,37

2 801 474,28

Výsledok hospodárenia
Záväzky
Z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

8.3. Pohľadávky a záväzky
a) Za materskú účtovnú jednotku:
Pohľadávky
Pohľadávky

stav k 31.12.2017

stav k 31.12.2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti

429 828,06

369 434,90

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

0

stav k 31.12.2017

stav k 31.12.2016

Záväzky do lehoty splatnosti

681 125,71

694 213,01

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Záväzky
Záväzky
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b) Za konsolidovaný celok:
Pohľadávky
Pohľadávky

stav k 31.12.2017

stav k 31.12.2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti

336 926,68

309 843,36

Pohľadávky po lehote splatnosti

136 768,38

138 846,54

Pohľadávky spolu

473 695,06

448 689,90

stav k 31.12.2017

stav k 31.12.2016

Záväzky do lehoty splatnosti

907 432,60

924 432,54

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

907 432,60

924 432,54

Záväzky
Záväzky

Záväzky spolu
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9. Hospodársky výsledok za rok 2017 – vývoj nákladov a
výnosov za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný
celok
a) Za materskú účtovnú jednotku:
Názov

hlavná činnosť

podnikateľská
činnosť

stav k 31.12.2017

stav k
31.12.2016

NÁKLADY
50 – spotrebované nákupy

118 612,82

56 111,77

174 724,59

216 912,50

51 – Služby

239 783,76

13 332,54

253 116,30

184 882,53

52 – osobné náklady

742 462,86

14 939,68

757 402,54

802 895,20

53 – Dane a poplatky

6 838,79

0

6 838,79

5 479,76

44 630,69

4,97

44 635,66

41 215,08

454 908,85

0

454 908,85

479 715,38

25 042,33

0

25 042,33

31 971,27

0

0

0

0

218 041,82

0

218 041,82

220 97,29

49,36

0

49,36

17,76

241 045,74

99 264,04

340 309,78

274 619,92

61 – zmena stavu
vnútroorganizačných zásob

0

0

0

0

62 – Aktivácia

0

0

0

0

1 164 405,69

0

1 164 405,69

1 093 948,35

55 746,89

331,94

56 078,83

17 627,14

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z
prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
56 – finančné náklady
57 – mimoriadne náklady
58 – náklady na transfery a
náklady z odvodu príjmov
59 – Dane z príjmov

VÝNOSY
60 – tržby za vlastné výkony
a tovar

63 – daňové a colné výnosy z
poplatkov
64 – ostatné výnosy z
prevádzkovej činnosti

30

65 – zúčtovanie rezerv a OP z
prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia

23 664,36

0

23 664,36

22 559,51

425,70

0

425,70

95,66

0

0

0

0

392 015,95

0

392 015,95

638 417,81

26 933,05

15 207,02

42 140,07

63 201,62

hlavná činnosť

podnikateľská
činnosť

stav k 31.12.2017

50 – spotrebované nákupy

345 568,88

56 111,77

401 680,65

436 167,84

51 – Služby

716 214,86

13 332,54

729 547,40

652 148,27

52 – osobné náklady

2 312 377,37

14 939,68

2 327 317,05

2 262 592,26

53 – Dane a poplatky

7 745,79

0

7 745,79

6 387,76

47 211,23

4,97

47 216,20

5 269,42

544 940,53

0

544 940,53

561 478,10

29 700,93

0

29 700,93

37 816,01

0

0

0

0

36 678,64

0

36 678,64

33 584,30

2 938,16

0

2 938,16

3 019,

877 295,17

99 264,04

976 559,21

932 174,74

66 – finančné výnosy
67 – mimoriadne výnosy
69 – výnosy z transferov a
rozpočtových príjmov v
obciach, VÚC a RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Výsledok hospodárenia po
zdanení (+ kladný VH, záporný VH)

b) Za konsolidovaný celok
Názov

stav k
31.12.2016

NÁKLADY

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP z
prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
56 – finančné náklady
57 – mimoriadne náklady
58 – náklady na transfery a
náklady z odvodu príjmov
59 – Dane z príjmov

VÝNOSY
60 – tržby za vlastné výkony
a tovar
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61 – zmena stavu
vnútroorganizačných zásob
62 – Aktivácia
63 – daňové a colné výnosy z
poplatkov
64 – ostatné výnosy z
prevádzkovej činnosti
65 – zúčtovanie rezerv a OP z
prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
66 – finančné výnosy
67 – mimoriadne výnosy
69 – výnosy z transferov a
rozpočtových príjmov v
obciach, VÚC a RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Výsledok hospodárenia po
zdanení (+ kladný VH, záporný VH)

0

0

0

0

1 309

0

1 309

387

1 164 405,69

0

1 164 405,69

1 093 948,35

280 994,39

331,94

281 326,33

50 757,28

23 664,36

0

23 664,36

22 559,51

483,75

0

483,75

1 170,04

0

0

0

0

1 775 596,84

0

1 775 596,84

1 962 154,58

80 372,81

15 207,02

95 579,83

64 687,91
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2017 obec získala nasledovné granty a transfery :
P.č.

Poskytovateľ dotácie

Suma v €

Investičná akcia

1.

Ministerstvo vnútra SR

566,80

2.

Ministerstvo vnútra SR

1 085,04

register obyvateľstva

3.

Ministerstvo vnútra SR

5 339,97

na matričnú činnosť

4.

Okresný úrad Gelnica

5.

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny

6.

Ministerstvo vnútra SR

1 270 166,39

7.

Ministerstvo vnútra SR

307,00

dotácia na životné prostredie

8.

Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja

142,04

dotácia na cestnú dopravu a
pozemné komunikácie

9.

ÚPSVaR

25 036,04

rodinné prídavky, osobitný
príjemca

10.

ÚPSVaR

66 679,10

stravné pre deti v HN

11.

ÚPSVaR

11 659,20

školské potreby pre deti z rodín v
HN

12.

Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja

13.

Ministerstvo vnútra SR

14.

ESF a ŠR

16 773,93

TSP

15.

ÚPSVaR

51 093,09

dotácia na aktivačnú politiku

16.

ÚPSVaR

22 790,70

dotácia na chránenú dielňu –
kamerový systém

330,00
261 600,00

3 057,84
808

register adries

odmena skladníka CO
dotácia pre Domov Nálepkovo,
n.o.
dotácia na prenesený výkon pre
ZŠsMŠ

dotácia na výkon stavebného
poriadku
voľby do VÚC 2017

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.
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10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2017 obec Nálepkovo poskytla PO a FO sídliacim na území obce nenávratné príspevky
– bežné transfery v súlade so schváleným rozpočtom obce, na podporu všeobecne
prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Všetky
poskytnuté príspevky boli zúčtované ku dňu 31.12.2017.

Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

TJ Slovan

Suma použitých
finančných
prostriedkov

13 500

13 500

Rímsko katolícka cirkev

4 000

4 000

Evanjelická cirkev

4 000

4 000

Miestna organizácia SRZ

300

300

Príspevok na CVČ Harichovce

200

200

Príspevok pre SZZP

1 000

1 000

Príspevok pre Jednotu dôchodcov

1 000

1 000

24 000

24 000

Spolu poskytnuté príspevky

10.3. Významné investičné akcie v roku 2017
- Rekonštrukcia MK Ulica Pod Halmou
- Rekonštrukcia HS Tretí Hámor
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
- Renovácia miestnych komunikácii
- Rekonštrukcia budovy OcÚ – výmena okien
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.

V Nálepkove, dňa 17.9.2018
Ing. Dušan Daniel
starosta obce
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Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka:
 Súvaha
 Výkaz ziskov a strát
 Poznámky účtovnej závierky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
 Konsolidovaná účtovná závierka:
 Konsolidovaná súvaha
 Konsolidovaný výkaz ziskov a strát
 Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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