Vážení spoluobčania, čitatelia,
prichádza k Vám 1. číslo Obecných novín
Nálepkovo v tomto roku, vo volebnom období
2007-2010.
Oboznámite sa s priebehom a závermi 1.
riadneho zasadania obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 29.12.2006, ktoré malo slávnostný
charakter (skladanie sľubu starostu a poslancov)
a zároveň aj pracovný charakter.
Taktiež máte možnosť podrobne sa oboznámiť

so Všeobecným nariadením obce Nálepkovo č. 1/
2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce.
Tak ako zvyčajne nechýba „Spoločenská
kronika“.
V Nálepkove, dňa 18.1.2007
Ing. Dušan Daniel
starosta obce

ZÁPISNICA
z 1. riadneho zasadania
Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 29.12.2006
Prítomní: Dušan Daniel – starosta obce

Michal Pronský – predseda MVK,
Jozef Križalkovič – kandidát
na náčelníka OcP
Verejnosť – podľa prezenčnej listiny
(14 ľudí)

Eva Antlová, Marta Augustiňáková,
Dáša Baniaková, Natália Furmanová,
Július Jesze, Ján Plencner, Dušan Slivka,
Ján Soveľ, Zdenek Štuller – poslanci OZ

Ospravedlnení:
Dušan Kozák – právnik OcÚ,
Helena Kiššáková – ek. ref.,
Gabriela Filická – sekretariát ,
Jozef Jánoš – ref. daní a poplatkov,
Marián Richveis – BPaPO,
Vladimír Labuda – náčelník OcP,
Mária Marfláková,
Zdenka Rabatínová – KC Mlyn
Hostia:

Ladislav Ďurči – TKŠN s.r.o.,
Julián Sopko – ZŠsMŠN,
Peter Hrabuvčin – DDN n.o.,
Jozef Antoni – LON s.r.o.,

Imrich Keruľ, Edita Danielová,
Ján Dluhoš

Program:
Úvod – starosta obce
Správa miestnej volebnej komisie o výsledkoch
volieb starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva – predseda miestnej volebnej komisie
3. Sľub starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
4. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
5. Ustanovenie pracovných komisií (návrhová a volebná)
1.
2.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Nálepkove
Návrh Organizačného poriadku Obecného zastupiteľstva v Nálepkove
Návrh Organizačného poriadku Obecného úradu v
Nálepkove
Voľba zástupcu starostu obce
Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov
Určenie a schválenie sobášiacich
Schválenie platu starostu obce
Časový plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Nálepkove na rok 2007
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nálepkovo č. 1/2006 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Nálepkovo
Rôzne
a)
odmeňovanie poslancov OZ
b)
návrh na odvolanie a návrh na
vymenovanie náčelníka Obecnej
polície v Nálepkove
Návrh na uznesenie
Záver
K bodu č. 1:
Úvod

Starosta obce Dušan Daniel privítal prítomných na
1. riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Nálepkove po komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnili dňa 2.12.2006. Zdôraznil, že dnešný program bol
pripravený v zmysle Metodického návodu MV SR č.
SVS-202/2006/03716 z 29.11.2006 pre obce na zabezpečenie prvých zasadnutí obecných zastupiteľstiev,
ktorý bol zároveň doplnený aj o pracovnú časť (návrhy
Rokovacieho poriadku OZ, Organizačného poriadku
OZ a OcÚ).
Pozvánku na dnešné zasadnutie obdržali novozvolení poslanci OZ, vedúci referátov OcÚ a riaditelia
právnických osôb obce.
Písomné materiály súvisiace s prejednávaným
programom OZ obdržali všetci poslanci.
Za zapisovateľa zápisnice bola určená:
Gabriela Filická – sekretariát starostu obce
Július Jesze
a za overovateľov zápisnice boli určení:
Ján Plencner
Zdenek Štuller
Čo sa týka technicko-organizačného zabezpeče2

nia priebehu zasadaní OZ v tomto volebnom období
bude priebeh rokovaní priebežne zaznamenávaný
na zvukový nosič a zároveň bude písomne zaznamenávaný zapisovateľom (sekretariát starostu obce)
priamo na PC.
K bodu č. 2:
Správa miestnej volebnej komisie o výsledkoch
volieb starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva – predseda miestnej volebnej komisie
Uvedenú Správu... predložil predseda Miestnej
volebnej komisie Michal Pronský.
K bodu č. 3:
Sľub starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
Zapisovateľka Miestnej volebnej komisie Anna
Bobáková v spolupráci s jej predsedom zrealizovali
akt sľubu starostu obce a potom spoločne so starostom obce aj akt sľubu poslancov obecného zastupiteľstva, ktorým postupne po podpísaní sľubu bez výhrad
boli odovzdané osvedčenia o zvolení.
K bodu č. 4:
Vystúpenie novozvoleného starostu obce
V tomto vystúpení bolo prednesené nasledovné:
Nástupom do 5-teho volebného obdobia bude
mojou snahou naďalej pokračovať v nastúpenom
rozvoji obce a v jej ekonomickej stabilite napĺňaním
volebného programu na roky 2007-2010 prezentovaného v predvolebnej kampani koalície ANO a SMER-SD, ktorý na najbližšom zasadaní OZ dňa 29.1.2007
spoločne v obecnom zastupiteľstve prehodnotíme
a doplníme o aktuálne zámery a ciele prezentované
mojimi tromi protikandidátmi na starostu obce (koalícia SNS – KDH – ĽS-HZDS, SDKÚ, SF). Z tohto
prehodnotenia resp. doplnenia vyplynie návrh na
schválenie spoločného volebného programu starostu
obce a poslancov OZ na volebného obdobie 20072010. Prioritou a výstupným cieľom bude realizácia
projektu výstavby kultúrno-spoločenských priestorov
obce na námestí.
Schválime si časový plán zasadaní OZ na rok 2007
a v rámci neho plánujem realizovať pravidelné pracovné stretnutia s predsedami poslaneckých klubov
(predpokladám vznik klubu poslancov ANO a klubu
poslancov koalície SNS – SDKÚ) resp. s predsedami komisií obecného zastupiteľstva, ktorých si
na dnešnom zasadaní schválite s cieľom prípravy
programu a konštruktívneho priebehu jednotlivých

zasadaní OZ vrátane plnenia prijatých uznesení.
Podstatná ťarcha práce bude spočívať na práci
jednotlivých komisií a na práci odborného aparátu
OcÚ. Najbližšie spoločné pracovné stretnutie s predsedami poslaneckých klubov resp. s predsedami komisií OZ plánujem uskutočniť najneskôr do 5.1.2007.
Na záver starosta obce skonštatoval, že v novozloženom poslaneckom zbore budú pôsobiť:
- 5. volebné obdobie, Natália Furmanová (od roku
1990)
- 4. volebné obdobie, Marta Augustiňáková (od roku
1994)- Július Jesze (od roku 1994)
- 2. volebné obdobie, Ján Plencner (od roku 1990
– 1994, od roku 2006) - Zdenek Štuller (od roku
2002)
- 1. volebné obdobie, Eva Antlová - Dáša Baniaková - Dušan Slivka - Ján Soveľ
od vzniku samosprávy v roku 1990 v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.
Poslaneckému zboru zároveň zaželal starosta
obce v nasledujúcom volebnom období vzájomnú
úspešnú spoluprácu, dobrú spoluprácu s vedúcimi
pracovníkmi OcÚ a právnických osôb obce a zaželal
im veľa dobrých a správnych rozhodnutí v prospech
rozvoja obce napĺňaním zloženého volebného sľubu.
K bodu č. 5:
Ustanovenie pracovných komisií (návrhová a volebná)
V úvode tohto bodu programu starosta obce
pripomenul, že začína pracovná časť dnešného
zasadania a požiadal o delegovanie poslancov do
pracovných komisií.
Do návrhovej komisie boli schválení:
Marta Augustiňáková - za klub ANO
Dušan Slivka - za klub SNS – SDKÚ
Do volebnej komisie boli schválení:
Zdenek Štuller - za klub ANO
Natália Furmanová - za klub SNS – SDKÚ
Po ustanovení pracovných komisií požiadal
starosta obce o schválenie pracovného programu
v zmysle pozvánky zo dňa 18.12.2006 v bodoch č.
6 až 17.
Člen návrhovej komisie Dušan Slivka požiadal
o vypustenie bodov č. 6, 7 a 8 z dôvodu nedostatku
času na ich podrobné preštudovanie a navrhol, aby
boli prejednané v nasledujúcom OZ.
Predložený návrh bol schválený počtom 6 za (Eva
Antlová, Marta Augustiňáková, Dáša Baniaková, Natália Furmanová, Ján Plencner, Dušan Slivka) , 3 sa

zdržali (Július Jesze, Ján Soveľ, Zdenek Štuller).
K bodom č. 6, 7 a 8:
Tie budú predmetom rokovania na najbližšom
zasadaní OZ, dňa 29.1.2007
K bodu č. 9:
Voľba zástupcu starostu obce
Návrh na voľbu zástupcu starostu obce predložil
starosta obce, ktorý k písomnému materiálu doplnil informáciu, že zástupca starostu obce nebude dlhodobo
uvoľnený na výkon tejto funkcie, ale ju bude vykonávať
popri svojom zamestnaní. V zmysle Metodických pokynov MV SR uvedených v úvode doporučil o tomto
návrhu hlasovať tajne.
Člen návrhovej komisie Dušan Slivka navrhol hlasovať o voľbe zástupcu starostu obce verejne. Predložený návrh bol schválený jednohlasne.
Po tomto hlasovaní sa pristúpilo k verejnému hlasovaniu o voľbe zástupcu starostu obce (navrhovaný
bol Július Jesze).
Predložený návrh nebol schválený, 3 za (Marta
Augustiňáková, Ján Soveľ, Zdenek Štuller), 5 proti
(Eva Antlová, Dáša Baniaková, Natália Furmanová,
Ján Plencner, Dušan Slivka) a 1 sa zdržal hlasovania
(Július Jesze).
Predložený návrh neprešiel a zástupca starostu
obce nebol schválený. Starosta obce skonštatoval, že
vedenie obce ostane zatiaľ bez zástupcu.
K bodu č. 10:
Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva
a voľba ich predsedov
Starosta obce poukázal na bod č. VIII. návrhu
Organizačného poriadku OZ v Nálepkove (bod č. 7
dnešného programu) a pripomenul, že oproti minulému volebnému obdobiu je v tomto návrhu doporučené
zriadiť naviac ešte komisiu stavebnú, územného plánu
a životného prostredia (KSÚPaŽP). Zdôraznil, že
v priebehu minulého volebného obdobia príslušným
uznesením OZ boli zlúčené dve komisie (komisia
mládeže a športu, komisia kultúry a školstva) – táto
zlúčená komisia pod názvom komisia kultúry, športu
a mládeže je už súčasťou predloženého návrhu.
Taktiež požiadal aby na dnešnom zasadaní boli
schválení predsedovia jednotlivých komisií, ktorí budú
kreovať skladbu členov svojich komisií – títo členovia
budú schvaľovaní na najbližšom zasadaní OZ spolu aj
s predloženým plánom činností na rok 2007 vrátane
návrhu finančného rozpočtu.
Pre činnosť komisií OZ je potrebné vypracovať aj
3

Rokovací poriadok komisií OZ, ktorý po pracovnej línii
spracuje právnik obce na základe podkladov a návrhov
predsedov komisií a bude schválený na najbližšom
zasadaní OZ.
V tejto súvislosti starosta obce pripomenul, že do
najbližšieho zasadania OZ je taktiež potrebné aby
obec, starosta obce, riaditelia právnických osôb obce
a odborní pracovníci OcÚ posúdili potrebu aktualizácie
doteraz platných vnútorných noriem obce.
V zmysle Metodických pokynov MV SR uvedených
v úvode doporučil o tomto návrhu hlasovať tajne.
Člen návrhovej komisie Dušan Slivka navrhol verejné hlasovanie. Všetci poslanci boli za tento návrh a pristúpili k verejnému hlasovaniu o návrhu jednotlivých
kandidátov na post predsedov komisií tak, že návrhy sa
dávali za poslanecké kluby (SNS - SDKÚ predkladal
Dušan Slivka a ANO predkladal Július Jesze):
KFaSOM – Eva Antlová, za boli všetci poslanci
KOVP- Július Jesze, za 5 (Eva Antlová,
Dáša Baniaková, Natália Furmanová,
Ján Plencner, Dušan Slivka),
zdržali sa 4 (Marta Augustiňáková,
Július Jesze, Ján Soveľ, Zdenek Štuller)
KKMaŠ – Ján Plencner, za boli všetci poslanci
KSaB – Dáša Baniaková, za boli všetci poslanci
KSÚPaŽP – Ján Soveľ, za boli 8, zdržal sa 1
(Ján Soveľ), navrhovaný J. Soveľ odmietol
túto funkciu
nový návrh – Július Jesze, za boli 8,
zdržal sa 1 (Július Jesze)
Dušan Slivka vystúpil s požiadavkou vysvetlenia
významu činnosti Komisie pre ochranu verejného
záujmu.
Starosta obce vysvetlil význam a činnosť komisie
s tým, že tá pracuje len raz ročne a navrhol, aby členovia tejto komisie boli zastúpení za každú politickú stranu, ktorá má svoje zastúpenie v OZ po jednom členovi
v zmysle zákona o konflikte záujmov.
S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci a strany
navrhli svojich zástupcov v tomto zložení:
ANO – Július Jesze
SNS – Dušan Slivka
SDKÚ – Natália Furmanová
Predsedníčkou sa stala Natália Furmanová z odôvodnením, že tá v KOVZ pracovala aj minulé volebné
obdobie a má skúsenosti s touto prácou. Za hlasovali
všetci poslanci.
K bodu č. 11:
Určenie a schválenie sobášiacich
V rámci predloženého písomného návrhu uzne4

senia po krátkej rozprave boli schválení sobášiaci pre
volebné obdobie 2007-2010.
Ako tretieho sobášiaceho navrhol člen návrhovej
komisie Dušan Slivka poslankyňu Natáliu Furmanovú.
Tá bola jednohlasne zvolená.
K bodu č. 12:
Schválenie platu starostu obce
Predložený písomný návrh v krátkosti okomentovala Helena Kiššáková, vedúca ekonomického referátu OcÚ a starosta obce.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka požiadal o podrobnejší výklad
k predloženému písomnému materiálu. Na to reagovala vedúca ek. referátu OcÚ Helena Kiššáková, ktorá
prečítala jednotlivé §-ové znenia zákona a tie ešte
okomentoval starosta obce.
Po týchto informáciách Dušan Slivka navrhol plat
starostu obce schváliť bez zvýšenia o 50 % s odôvodnením, že:
- prácu, ktorú vykonáva rozdeliť resp. rozšíriť o ďalšiu pracovnú pozíciu (prednostu)
- riadenie právnických osôb obce je zabezpečené
prostredníctvom ich riaditeľov resp. konateľov
a každý nesie svoju zodpovednosť
- odmenu (v percentách) bude schvaľovať a navrhovať obecné zastupiteľstvo až po viditeľnom
preukázaní pracovných výsledkov starostu obce
Po otvorenej diskusii bol prečítaný pôvodný návrh
uznesenia, ktorý nebol schválený. Za hlasovali 4
(Marta Augustiňáková, Július Jesze, Ján Soveľ, Zdenek Štuller) a 5 boli proti (Eva Antlová, Dáša Baniaková, Natália Furmanová, Ján Plencner, Dušan Slivka).
K bodu č. 13:
Časový plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Nálepkove na rok 2007
K predloženému návrhu v otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová oponovala proti tomuto návrhu
resp. vyslovila otázku či 7 x do roka je dostatočný počet zasadaní OZ, ďalej vyslovila otázku vo veci miesta
a času zasadaní.
Dušan Slivka vystúpil s návrhom, aby 1 x v roku
zasadanie obecného zastupiteľstva prebiehalo mimo určeného miesta (jedáleň ZŠsMŠN – pondelky
o 16.00 hod.), to znamená napr. v časti obce Grün,
Záhajnica alebo Hámor, ďalej navrhol aby hodinu
pred každým zasadaním poslanci spolu so starostom
obce sa prešli po obci ...
Na tieto návrhy a pripomienky reagoval starosta

obce.
Po rozprave bol tento bod programu schválený
jednohlasne.
K bodu č. 14:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce
Nálepkovo č. 1/2006 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Nálepkovo
K predloženému návrhu v otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Právnik obce Dušan Kozák v krátkosti okomentoval
predložené VZN a poukázal a bližšie vysvetlil dôvody
návrhu tohto VZN v zmysle príslušných zákonov.
Natália Furmanová vystúpila s návrhom, že v §
6 ods. 1 „Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností“ je potrebné znížiť hranicu dane z pozemkov
u občanov starších ako 70 rokov na hranicu občanov
starších ako 65 rokov. Túto hranicu navrhuje znížiť aj
v § 6 ods. 2.
V zmysle uvedeného navrhla zmeniť aj § 6 ods. 5
odrážka 2 ... občan starší ako 65 rokov.
Dušan Slivka navrhol doplniť § 7 ods. 1 „Daň za
psa“, v ktorom sa uvádza kto nie je platiteľom dane za
psa ... a tiež psov členov Kynologického klubu Vondrišel ak platia členské príspevky.
Po zmene a doplnení bolo príslušné VZN jednohlasne schválené.
K bodu č. 15:
Rôzne
a) odmeňovanie poslancov OZ, predsedov komisií,
členov komisií a zástupcu starostu obce
K predloženému návrhu starosta obce doplnil
informáciu, že oproti odmeňovaniu v minulom volebnom období dochádza k zmene v tom zmysle,
že poslanci OZ, predsedovia a členovia komisií
vrátane ich tajomníkov budú odmeňovaní nie podľa
počtu zasadaní, ale paušálne mesačne (okrem komisie pre ochranu verejného záujmu – táto zasadá
len jedenkrát v roku) z dôvodu, že ich práca bude
priebežne pernamentná pri príprave zasadaní OZ
a pri realizácií a napĺňaní prijatých a schválených
uznesení.
K predloženému návrhu v otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová navrhla zmenu a doplnenie návrhu uznesenia, tak aby v prípade ospravedlnenej
neúčasti bola odmena vo výške 50 % a neospravedlnenej neúčasti žiadna a to vo všetkých bodoch
tohto uznesenia.

Po zmene a doplnení tohto návrhu uznesenie bolo
schválené jednohlasne.
b) návrh na odvolanie a návrh na vymenovanie náčelníka Obecnej polície v Nálepkove
K predkladanému písomnému návrhu starosta
obce doplnil nasledovné informácie:
- k 31.12.2006 bola daná výpoveď jednému obecnému policajtovi z dôvodu nesplnenia kvalifikačných predpokladov (nenaplnené úplné stredoškolské vzdelanie – aj keď nastúpil externe do školy
pred tromi rokmi)
- v 09/2005 bol preradený jeden obecný policajt
z dôvodu neplnenia kvalifikačných predpokladov
na iné pracovisko a taktiež od 1.1.2007 nemôže
vykonávať funkciu obecného policajta
- vyššie uvedenými krokmi sa znížil počet obecných
policajtov zo 6-tich na 4-roch a preto je nevyhnutné personálny stav doplniť aspoň o jedného
obecného policajta
- súčasný náčelník OcP taktiež nespĺňa kvalifikačné
predpoklady a preto je predložený návrh na jeho
odvolanie z tejto funkcie, ale bude pôsobiť naďalej
v obecnej polícii
- k predloženému návrhu na menovanie JUDr. Jozefa Križalkoviča dopĺňam ešte, že od 11.7.2005
do 4.7.2006 pôsobil na Úrade vlády SR resp. na
MV SR ako poradca pre oblasť PZ SR
K predloženému návrhu v otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová vyslovila otázku či bol Vladimír Labuda upozornený na to, že si musí zvýšiť
vzdelanie (kvalifikáciu) a či bolo vyhlásené výberové konanie (konkurz) na obsadenie tejto funkcie.
Ďalej konštatovala, že treba uprednostňovať na
pracovné pozície v rámci obce (OcÚ a právnické
osoby obce) vlastných ľudí z obce a nie cudzích.
K týmto pripomienkam sa pripojil aj Dušan Slivka.
Ján Plencner žiadal o vysvetlenie Nariadenia vlády
č. 341/2004 Z.z. o zaraďovaní zamestnancov do
kvalifikačných tried, ktorý bol citovaný v predkladanom materiály k tomuto bodu programu.
Na tieto pripomienky reagoval starosta obce s tým,
že náčelník OcP Vladimír Labuda bol včasne informovaný o tom, že si musí zvýšiť vzdelanie (kvalifikáciu). Ďalej konštatoval, že v zmysle zákona č.
564/1991 Z.z. o obecnej polícii na post náčelníka
OcP nie je potrebné uskutočniť výberové konanie
(konkurz).
Pripomenul, že všetky výberové konania, ktoré
doposiaľ boli uskutočnené na úrovni obce boli
v súlade so zákonom. To že doposiaľ v týchto
výberových konaniach neuspel žiaden občan obce
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(ak bol niekto vôbec prihlásený) nasvedčuje tomu,
že v obci nemáme ľudí, ktorí by spĺňali podmienky
stanovené v jednotlivých výberových konaniach
resp. v nich neuspeli pokiaľ sa zúčastnili výberového konania.
Po diskusii bol predložený návrh uznesenia na odvolanie Vladimíra Labudu z funkcie náčelníka OcP,
ktorý nebol schválený, za 4 (Marta Augustiňáková,
Július Jesze, Ján Soveľ, Zdenek Štuller) 5 proti
(Eva Antlová, Dáša Baniaková, Natália Furmanová, Ján Plencner, Dušan Slivka).
Ako druhý bol predložený návrh uznesenia na menovanie Jozefa Križalkoviča do funkcie náčelníka
OcP, ktorý taktiež nebol schválený, za 4 (Marta
Augustiňáková, Július Jesze, Ján Soveľ, Zdenek
Štuller) 5 proti (Eva Antlová, Dáša Baniaková,
Natália Furmanová, Ján Plencner, Dušan Slivka).
c) Tajomníčka KFaSOM Helena Kiššáková predložila
obecnému zastupiteľstvu žiadosť Kamila Almáššyho, bytom Nálepkovo č. 327, v ktorom žiada obecné
zastupiteľstvo o finančný príspevok na liečbu resp.
rekonštrukčnú operáciu ľavej ruky, ktorá mu po
pracovnom úraze dňa 14.11.2006 v LON s.r.o., kde
pracuje ako živnostník ostala ochrnutá. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že v SR takéto stavy neoperujú, a tak vyhľadal pomoc v ČR, kde by sa podrobil
chirurgickému zákroku, celková výška tejto operácie
je vyčíslená na 100.000,-Čk. Termín operácie je
stanovený na 12.2.2007 s tým, že do tej doby nie je
časovo schopný vybaviť eventuálne povolenie tejto
liečby cez našu zdravotnú poisťovňu.
Táto žiadosť bude prejednávaná na OZ až
29.1.2007 po vymenovaní novej KFaSOM.
Preto navrhla a vyzvala touto cestou SHR, fyzické

a právnické osoby obce aby prispeli a zapojili sa
do zbierky na č. ú. žiadateľa 0522653746/0900,
SLSP – Sp. Nová Ves.
Starosta obce v tejto súvislosti navrhol založiť
osobitný účet obce, na ktorom by boli vedené
sponzorské finančné prostriedky určené pre takéto
nepredvídané situácie.
V tejto súvislosti vystúpili poslanci Dušan Slivka
a Natália Furmanová, ktorí sa vzdali platu poslancov a poskytli ho pre Kamila Almáššyho.
d) V závere vystúpil Ján Plencner s otázkou či už
prebehla kolaudácia rekonštrukcie ul. Letnej
a Strmej a poukázal na vzniknuté nedostatky pri
tejto rekonštrukcii.
Na tento podnet reagoval starosta obce, ktorý informoval, že kolaudácia ešte prebieha a vzniknuté
nedostatky budú riešené.
K bodu č. 16:
Návrh na uznesenie
Návrhy na uznesenia boli predkladané počas prejednávania jednotlivých bodov programu.
K bodu č. 17:
Záver
Po naplnení schválených bodov programu starosta
vyhlásil rokovanie za ukončené a poďakoval všetkým
za účasť na zasadaní.
Zapisovatelia: Gabriela Filická, Július Jesze
Overovatelia: Ján Plencner, Zdenek Štuller
Starosta obce: Ing. Dušan Daniel

UZNESENIA
z 1. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva
v Nálepkove, dňa 29.12.2006
Obecné zastupiteľstvo
A/ BERIE NA VEDOMIE
Uznesenie č. 1/2006-OZ
Výsledky volieb v obci na funkciu starostu obce
a na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva .
Uznesenie č. 2/2006-OZ
Vystúpenie novozvoleného starostu obce.
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B/ KONŠTATUJE
Uznesenie č. 3/2006-OZ
1. Novozvolený starosta obce Dušan Daniel zložil
zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
Eva Antlová, Marta Augustiňáková, Dáša Baniaková, Natália Furmanová,

Július Jesze, Ján Plencner, Dušan Slivka, Ján
Soveľ, Zdenek Štuller
C/ ZRIAĎUJE
Uznesenie č. 4/2006-OZ
Komisie obecného zastupiteľstva:
- Komisia finančná a správy obecného majetku
(KFaSOM)
- Komisia ochrany verejného poriadku (KOVP)
- Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
- Komisia sociálna a bytová (KSaB)
- Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)
- Komisia pre ochranu verejného záujmu
(KOVZ)

- predsedov komisií OZ vo výške 500,-Sk
mesačne, tajomníkom komisií OZ vo výške
400,-Sk mesačne a členom komisií OZ vo výške 250,-Sk mesačne – v prípade ospravedlnenej neúčasti na riadnom zasadaní podľa plánu
činností výška odmeny sa bude krátiť o 50 %, za
neospravedlnenú neúčasť bez odmeny
Uznesenie č. 8/2006-OZ
Sobášiacich:
Dušan Daniel
Marta Augustiňáková
Natália Furmanová
Uznesenie č. 9/2006-OZ
Časový plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva
na rok 2007.

D/ VOLÍ

1.
-

Uznesenie č. 5/2006-OZ
Predsedov komisií obecného zastupiteľstva
v zložení:
Komisia finančná a správy obecného majetku
Eva Antlová
Komisia ochrany verejného poriadku Július
Jesze
Komisia kultúry, mládeže a športu Ján
Plencner
Komisia sociálna a bytová Dáša Baniaková
Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia Július Jesze
Komisia pre ochranu verejného záujmu Natália
Furmanová
•
členov Július Jesze
Dušan Slivka

Uznesenie č. 10/2006-OZ
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 1/2006 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Nálepkovo s príslušnými
pozmeňujúcimi návrhmi.
F/ NESCHVAĽUJE
Uznesenie č. 11/2006-OZ
Mesačný plat starostu obce vo výške 2,2 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok zvýšený o 50 % v zmysle § 3 ods. 1
a § 4 ods. 1, 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z.
o právnom pôsobení a platových pomeroch starostom obcí a primátorov mies v znení neskorších
predpisov v celkovej výške 57.150,-Sk.

E/ SCHVAĽUJE
Uznesenie č. 6/2006-OZ
Pracovný program 1. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove zmysle pozvánky
zo dňa 18.12.2006 v bodoch 6 až 17 s vypustením bodov č. 6, 7 a 8 s odôvodnením, že tie budú
predmetom rokovania obecného zastupiteľstva dňa
29.1.2007.
Uznesenie č. 7/2006-OZ
Odmeňovanie poslancov OZ, predsedov komisií
OZ, členov komisií OZ:
- poslancov vo výške 1.000,-Sk mesačne, v prípade ospravedlnenej neúčasti na OZ mesačná
odmena bude krátená o 50 %, za neospravedlnenú neúčasť bez odmeny

Uznesenie č. 12/2006-OZ
Odvolanie Vladimíra Labudu, Nálepkovo, ul.
Hlavná č.516 z funkcie náčelníka obecnej polície
k 31.12.2006 z dôvodu neplnenia kvalifikačných
predpokladov v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme (povinnosť
vysokoškolského vzdelania I. resp. II. stupňa).
Uznesenie č. 13/2006-OZ
Menovanie JUDr. Jozefa Križalkoviča, Spišská
Nová Ves, ul. Česká č. 2/16 do funkcie náčelníka
Obecnej polície v Nálepkove k 1.1.2007.
Zapisovatelia: Gabriela Filická, Július Jesze
Overovatelia: Ján Plencner, Zdenek Štuller
Starosta obce: Ing. Dušan Daniel
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ČASOVÝ PLÁN ZASADNUTÍ OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V NÁLEPKOVE NA ROK 2007
MESIAC

ROKOVANIE KOMISIÍ

UZÁVIERKA
MATERIÁLOV

ODOSLANIE
MATERIÁLOV

ROKOVANIE
ZASTUPITEĽSTVA

Január

10.1.2007 – 16.1.2007

17.1.2007

19.1.2007

29.1.2007

Marec

30.1.2007 – 28.2.2007

9.3.2007

16.3.2007

26.3.2007

Máj

2.4.2007 – 27.4.2007

10.5.2007

18.5.2007

28.5.2007

Júl

29.5.2007 – 22.6.2007

10.7.2007

20.7.2007

30.7.2007

September

31.7.2007 – 24.8.2007

7.9.2007

14.9.2007

24.9.2007

November

25.9.2007 – 26.10.2007

2.11.2007

16.11.2007

26.11.2007

December

27.11.2007 – 5.12.2007

6.12.2007

10.12.2007

17.12.2007

V Nálepkove, dňa 4.12.2006
Ing. Dušan Daniel
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v y d á v a pre územie obce Nálepkovo toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 1/ 2006
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Nálepkovo

I. č a s ť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Nálepkovo.
(2) Obec Nálepkovo na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľností,
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(3)

(4)

(5)

(6)

b/ daň za psa,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
d/ daň za ubytovanie.
Obec Nálepkovo na svojom území ukladá
miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
Zdaňovacím obdobím miestnych daní, a to
dane z nehnuteľností a dane za psa je kalendárny rok.
Zdaňovacím obdobím za užívanie verejného
priestranstva je doba (každý aj začatý deň)
počas ktorej sa skutočne osobitne užíva
verejné priestranstvo a doba (každá aj začatá hodina) počas ktorej skutočne dočasne
parkuje motorové vozidlo na vyhradenom
mieste.
Zdaňovacím obdobím za ubytovanie je doba
(počet prenocovaní) počas ktorej sa fyzická
osoba odplatne prechodne ubytuje v zariadení poskytujúcom služby prechodného
ubytovania.

-

(2)

(3)

(4)

II. č a s ť
Miestne dane
Daň z nehnuteľností
§2
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a/ daň z pozemkov,

(5)

b/ daň zo stavieb,
c/ daň z bytov a z nebytových priestorov
v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

§3
Daň z pozemkov
(1) Daňovníkom dane z pozemkov je :
a) vlastník pozemku zapísaný v katastri
nehnuteľností,
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu,
správca pozemku vo vlastníctve obce alebo
správca pozemku vo vlastníctve vyššieho
územného celku zapísaný v katastri,
c)
fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorej boli pridelené na obhospodarovanie
náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho
fondu užívaného právnickou osobou až do

(6)

(7)

vykonania pozemkových úprav,
d) nájomca,
ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má
trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri,
má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,
má v nájme náhradné pozemky daňovníka
uvedeného v písmene a).
Ak nemožno určiť daňovníka podľa ods. 1, je
daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne
užíva.
Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých
daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov
je každý spoluvlastník podľa výšky svojho
spoluvlastníckeho podielu, ak sa spoluvlastníci nedohodli, že daňovníkom je jeden
z nich a ostatní za daň ručia do výšky svojho
spoluvlastníckeho podielu.
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na
území obce Nálepkovo v členení:
a) orná pôda, ovocné sady,
b) trvalé trávne porasty,
c) záhrady,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
f) zastavané plochy a nádvoria
g) stavebné pozemky,
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.
Predmetom dane z pozemkov nie sú:
a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré
sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom
dane zo stavieb alebo dane z bytov,
b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú
postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií, a železničné dráhy,
c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 3 zákona.
Základom dane z pozemkov podľa ods. 4
písm. a) a b) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za m2. Hodnota
ornej pôdy v obci Nálepkovo je 3,82 Sk/m2.
Hodnota trvalých trávnych porastov v obci
Nálepkovo je 0,70 Sk/m2.
Základom dane z pozemkov podľa ods. 4
písm. d) a e) je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hod9

noty pozemku zistenej na m2 podľa zák.
č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch
a prekladateľoch, alebo podľa výhl. č. 492/
2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku.
(8) Základom dane z pozemkov podľa § 4 písm.
c), f), g) a h) je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov. Hodnoty pozemkov v obci
Nálepkovo sú nasledovné:
- stavebné pozemky ....................... 560,- Sk/m2,
- záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné
plochy s výnimkou stavebných pozemkov
.......................................................... 56,- Sk/m2.
(9) všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je
pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná:
a/

orná pôda, ovocné sady
0,25 % zo základu dane,

b/

trvalé trávne porasty
0,30 % zo základu dane,

c/

záhrady
0,30 % zo základu dane,

d/

lesné pozemky, na ktorých
sú hospodárske lesy
0,25 % zo základu dane,

e/

rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy
0,25 % zo základu dane,

f/

zastavané plochy a nádvoria
0,30 % zo základu dane,

g/

stavebné pozemky
0,30 % zo základu dane,

h/

ostatné plochy okrem stavebných
pozemkov
0,30 % zo základu dane.

§4
Daň zo stavieb
(1) Daňovníkom dane zo stavieb sú tí, ktorí sú
uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych daniach.
10

(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na
území obce Nálepkovo, ktoré majú jedno
alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným
základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné
rozhodnutie a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa
skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané
kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba
prestala užívať.
(3) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa
do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
(4) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy nasledovná:
a/ stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace
príslušenstvo hlavnej stavby 1,50,-Sk za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu,
skleníky, stavby využívané na skladovanie
vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby
pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb
na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu
3,- Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a
domčekov na individuálnu rekreáciu na 10,Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
d/ samostatne stojace garáže a samostatné
stavby hromadných garáži a stavby určené
alebo používané na tieto účely, postavené
mimo bytových domov 6,- Sk za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy,
e/ priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu s výnimku stavieb na skladovanie a administratívu 15,- Sk za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy,
f/
stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu 35,- Sk
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
g/ ostatné stavby 6,- Sk za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
h/ za priestory na podnikanie v obývanom rodinnom dome 15,- Sk za m2.
(5) Sadzba dane podľa odseku 4 tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 2,- Sk za každý aj začatý m2 zastavanej

plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie.

§5
Daň z bytov
(1) Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 13 zákona o miestnych
daniach.
(2) Predmetom dane z bytov v bytovom dome
na území obce Nálepkovo, v ktorom aspoň
jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli
do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické
osoby, sú byty a nebytové priestory.
(3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru
v m2.
(4) Ročná sadzba dane z bytov je 1,50,- Sk za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu
a nebytového priestoru.

§6
Spoločné ustanovenia pre daň
z nehnuteľností
(1)Obec znižuje daň z pozemkov o 20 % zo
sadzby dane, ktorých vlastníkmi sú občania
v hmotnej núdzi alebo občania starší ako 65
rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na
ich osobnú potrebu.
(2) Obec znižuje daň zo stavieb na bývanie
uvedených v § 5 ods. 4 tohto VZN o 20 %
zo sadzby dane, vo vlastníctve občanov
v hmotnej núdzi, občanov starších ako 65
rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevážne alebo
úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na
ich trvalé bývanie.
(3) V zmysle § 17 ods. 1 písm. c) zákona od dane sú oslobodené pozemky a stavby, alebo
ich časti slúžiace na vzdelávanie, alebo na
vedeckovýskumné účely, na vykonávanie
náboženských obradov, vo vlastníctve štátu,
vo vlastníctve štátu a vo vlastníctve cirkví
a náboženských spoločností registrovaných
štátom.
(4) Fyzická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia písomne požiada obecný
úrad obce o oslobodenie alebo zníženie
dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku

oslobodenia od dane alebo zníženia dane.
V žiadosti uvedie skutočností rozhodujúce pre vznik a zánik oslobodenia od dane
alebo zníženia dane. Každú zmenu týchto
skutočností je povinná oznámiť obecnému
úradu obce do 30 dní odo dňa, kedy tieto
skutočností alebo zmeny nastali.
(5) K žiadosti o oslobodenie alebo o zníženie dane je daňovník povinný doložiť:
občan v hmotnej núdzi potvrdenie od úradu
práce,
občan starší ako 65 rokov občiansky preukaz
a list vlastníctva,
občan s ťažkým zdravotným postihnutím
preukaz ZŤP.
(6) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období , v ktorom daňovník nadobudol
nehnuteľnosť do vlastníctva, stal sa správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31.
decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom
daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa,
nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa
daňovník stane vlastníkom nehnuteľností
1. januára bežného zdaňovacieho obdobia,
vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Pre
vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre
daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu
zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.
(7) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je
povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti
rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej
povinnosti k dani z nehnuteľností a každú
zmenu týchto skutočností do 30 dní odo
dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny
nastali.
(8) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať
príslušnému správcovi dane do 31. januára
toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu
vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1.
januáru zdaňovacieho obdobia, ak zákon
neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích
obdobiach do tohto termínu, len ak nastali
zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.
Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb
dane z nehnuteľností.
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Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový
priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve
viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická
osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho
dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto
skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie
daňového priznania.
(9) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky
skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane
a daň si sám vypočítať.
(10) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný
uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul,
adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak
ide o právnickú osobu je povinný uviesť aj
obchodné meno alebo názov, identifikačné
číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný
vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú
chránené podľa osobitného predpisu.
(11) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne do 15.
mája bežného zdaňovacieho obdobia. Pri
dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí
daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe
ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2
zákona o miestnych daniach.
(12) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do
31. mája bežného zdaňovacieho obdobia.
(13) Vyrubená daň z nehnuteľnosti do 10 000,Sk u právnických osôb a do 500,- Sk u fyzických osôb je splatná do 31.5. príslušného
zdaňovacieho obdobia
(14) Vyrubená daň z nehnuteľnosti nad 10 000,Sk u právnických osôb a nad 500,- Sk u fyzických osôb je splatná v troch splátkach,
a to prvá splátka do 31.5., druhá splátka do
30.9. a tretia splátka do 30.11. príslušného
zdaňovacieho obdobia.
Vyrubenú daň z nehnuteľnosti môže právnická aj fyzická osoba zaplatiť aj naraz za
celé zdaňovacie obdobie do 31.5. príslušného zdaňovacieho obdobia.
(15) Oslobodenie od domovej dane podľa vyhlášky MF SR č. 14/1968 Zb. o úľavách na
domovej dani v znení neskorších predpisov
zostáva v platnosti až do uplynutia lehoty na
oslobodenie.
(16) Oslobodenie od dane zo stavieb uplatnené
podľa § 9 ods. 1 písm. g) až j) zákona SNR
č. 317/1992 o dani z nehnuteľnosti v znení
neskorších predpisov a oslobodenie od dane
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z bytov podľa § 11c ods. 1 zákona SNR č.
317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení
neskorších predpisov, zostávajú v platnosti
až do uplynutia lehoty na oslobodenie.
(17) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň
z bytov nižšia ako 50,- Sk sa nevyrubuje ani
nevyberá.

Daň za psa
§7
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6
mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
Predmetom dane za psa nie je pes chovaný
na vedecké účely a výskumné účely, pes
umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa
občan s ťažkým zdravotným postihnutím
a tiež pes člena Kynologického klubu, ak
platí členské príspevky.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo
držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa
vlastní.
(3) Základom dane je počet psov.
(4) Sadzba dane je 150,-Sk za jedného psa
a kalendárny rok.
(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa
a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je
vlastníkom alebo držiteľom psa.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik
daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote
zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo
pomernú časť dane na zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu
zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti, správca dane
vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola
daň zaplatená.
Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na
obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom,
priezviskom a adresou trvalého pobytu,

označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum
nadobudnutia, stanovište psa uvedením
adresy vlastníka, resp. držiteľa a druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.
(7) Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích
obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie
splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto
zdaňovacieho obdobia.
(8) Spôsoby vyberania dane:
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ bezhotovostným prevodom na účet obce
číslo 24024-5920200, vedený vo VÚB, a.s.,
pob. Spšská Nová Ves.

Daň za užívanie verejného
priestranstva
§8
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto VZN
sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Nálepkovo, ktorými sa rozumejú
nasledovné miesta:
a/ hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a
v šírke od krajnice po krajnicu,
b/ vybudovaný chodník, príp. aj upravená
plocha pre chodenie obyvateľov na celom
území obce,
c/ námestie
e/ trhovisko,
(2) Predmetom dane za užívanie verejného
priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore
verejného priestranstva.
(4) Osobitným užívaním verejného priestranstva
sa podľa tohto VZN rozumie
a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
c/ umiestnenie skládky,
d/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého
parkoviska,
(5) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(6) Základom dane za užívanie verejného
priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.
(7) Sadzbu dane za užívanie verejného

priestranstva je 5 ,-Sk za každý aj začatý
m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
(8) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania
verejného priestranstva a zaniká ukončením
užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne
podať oznámenie o začatí užívania verejného
priestranstva Obecnému úradu v Nálepkove,
a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v
ktorom sa má realizovať užívanie verejného
priestranstva.
Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní
každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať
vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej
dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Nálepkove skutočnosť, že
osobitné užívanie verejného priestranstva
skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
(9) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom
a splatnosť sa stanovuje nasledovne:
a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne
obecného úradu,
b/ pri dobe užívania verejného priestranstva
najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej povinností na Obecnom úrade v Nálepkove ,
c/ pri dobe užívania verejného priestranstva
dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob
splátok určí poverený zamestnanec správcu
miestnej dane na Obecnom úrade v Nálepkove pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti
daňovníkom.

Daň za ubytovanie
§9
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné
prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(3) Základom dane je počet prenocovaní.
(4) Sadzba dane je 1 ,-Sk na osobu a prenocovanie.
(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evi13

denciu v „knihe ubytovaných“. Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe
daňovníka do zariadenia, v hotovosti a v slovenských korunách.
O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše
príjmový pokladničný doklad s predpísanými
náležitosťami.
(6) Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému
úradu nasledovným spôsobom :
a/ v hotovosti priamo do pokladne obce ,
b/ bezhotovostným prevodom na účet obce
číslo 24024-592/0200 vedený vo VÚB, a.s.,
pob. Spišská Nová Ves, a to štvrťročne do
10. dňa po uplynutí štvrťroka.

(4)

III. č a s ť
Miestny poplatok
Miestny poplatok
za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
§ 10
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa
platí za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ktoré vznikajú na území obce.
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí
poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt,
nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej
časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo
záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok
v zastavanom území obce okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v
katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej
len „nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci
súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak
má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný
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(5)

(6)

(7)

(8)

pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo
užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu /to neplatí,
ak je v obci zavedený množstvový zber/.
Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške
pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
a/ vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť
v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá
a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom
poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak
nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu,
obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec
vyberie,
b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti
štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej
len „platiteľ“). Platiteľ a poplatník sa môžu
písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie
priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci
ručí platiteľ.
Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým
nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká
dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca
vznik poplatkovej povinnosti.
Poplatník je povinný písomne ohlásiť obecnému úradu obce vznik alebo zánik povinnosti platenia poplatku do 30 dní od vzniku
alebo zániku povinnosti platenia poplatku na
predpísanom tlačive. Tlačivo je pre poplatníka k dispozícii na obecnom úrade obce.
Poplatník je povinný tlačivo si sám vypísať
podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje
priamo obecnému úradu obce alebo poštou.
Sadzba poplatku je
a/ pre domácnosť 210,- Sk za osobu a kalendárny rok,
c/ u právnických osôb a podnikateľov podľa
skutočných nákladov (výsypov).
Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo
dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo
dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv
na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od
skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré
platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už
ohlásených údajov, ohlásiť obci
a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia,
adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); ak je
poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b)

(9)

(10)
(11)
-

(12)

-

-

alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),
b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne
plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7
zákona o miestnych daniach,
c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku
podľa § 79 zákona o miestnych daniach /ak
je zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie
alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona
o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie
aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená,
alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu,
že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený
užívať.
Ak poplatník nevyužíva množstvový zber, poplatok vyrubí obec platobným výmerom .
Splatnosť poplatku :
paušálny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady vyrubí obecný úrad
obce každoročne do 15. marca kalendárneho roka. Vyrubený poplatok sa platí v dvoch
splátkach, a to do 30. júna a 31.12. príslušného kalendárneho roka,
právnické osoby a podnikatelia platia obci poplatok na základe faktúr vystavených obcou,
Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby
alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe nasledovných
podkladov:
a/ k § 83 ods. 1 písm. a) zákona o miestnych
daniach a poplatku - potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka
na prechodný alebo trvalý pobyt mimo územia
obce,
b/ k § 83 ods. 1 písm. b) zákona o miestnych
daniach a poplatku – potvrdenie vojenského
útvaru alebo vojenskej správy
c/ k § 83 ods. 1 písm. c) zákona o miestnych
daniach a poplatku – z dôvodu:
choroby alebo hospitalizácie v nemocnici
alebo v liečebnom ústave – potvrdenie obvodného lekára,
služobnej cesty mimo bydliska – potvrdenie
zamestnávateľa,
štúdia- potvrdenie školy, resp. školského
ubytovacieho zariadenia. Po predložení potvrdenia sú študenti oslobodení od platenia

poplatku,
iného – čestné vyhlásenie.
(13) Občania zdržiavajúci sa mimo miesta trvalého
pobytu uhrádzajú 50% poplatku..

IV. č a s ť
Spoločné a záverečné
ustanovenia
§ 11
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku
vykonáva obec Nálepkovo prostredníctvom
starostu obce a poverených zamestnancov
obce Nálepkovo.
(2) Postavenie povereného zamestnanca obce
- správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný
kontrolór obce Nálepkovo.

§ 12
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon o miestnych daniach a zák. SNR
č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v
znení neskorších predpisov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení
obce Nálepkovo sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove dňa 29.12.2006.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Nálepkovo č. 23/2005 zo
dňa 30.11.2005 o miestnych poplatkoch
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce
Nálepkovo.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2006.
V Nálepkove, dňa 29.12.2006
Ing. Dušan Daniel
starosta obce
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 13.12.2006
Zvesené z úradnej tabule dňa 1.1. 2007
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Spoločenská kronika
Narodili sa:
Katarína Kolesárová
Sebastián Rusnák
Antónia Žigová
Lukáš Mulík
Richard Mulík

Navždy nás opustili:
Ján Plencner, 1914
Jozef Sopko, 1971

Životné jubileum oslávili:
Anton Smorada, 70 rokov
Karol Macko, 70 rokov
Margita Fabinyová, 70 rokov
Aurélia Smoradová, 75 rokov

VYDÁVA: Obecný úrad v Nálepkove.
Vychádza ako mesačník. Príspevky zasielajte na adresu:
Obecný úrad, Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo
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