
7. zasadnutie OZ Malý 
Lapáš

16. december 2019



Program
1. Otvorenie a schválenie programu

2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie

3. Rozpočtové opatrenie č. 6/2019

4. Správa o činnosti samosprávy Malý Lapáš za rok 2019

5. Povodňový plán obce Malý Lapáš

6. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Malý Lapáš 2020 - 2025

7. VZN Obce Malý Lapáš č. 01/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území obce Malý Lapáš

8. VZN Obce Malý Lapáš č. 02/2020 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní 
spracovania odpadových vôd na území obce

9. VZN Obce Malý Lapáš č. 03/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj podľa novely zákona č. 447/2015 Z. z., ktorá 
nadobúda účinnosť 30. 11. 2019

10. VZN Obce Malý Lapáš č. 04/2020 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Malý Lapáš

11. VZN Obce Malý Lapáš č. 05/2020 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa

12. VZN Obce Malý Lapáš č. 06/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

13. VZN  Obce Malý Lapáš č. 07/2020 o verejnom poriadku na území obce Malý Lapáš

14. Správa o stave pokladne

15. Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2020 a nasledujúce roky 2021 a 2020 (stanovisko hlavného kontrolóra)

16. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020

17. Doplnenie členov komisií

18. Interpelácia poslancov

19. Diskusia poslancov



Doplnenie programu

u 3a. Finančná výpomoc pre pozostalých obetí zo dňa 13. 11. 2019 v obciach 
Jelenec a Kolíňany



Určenie návrhovej a mandátnej komisie



Rozpočtové opatrenie č. 6/2019
Názov Schválený rozpočet 

2019 po úprave
Úprava rozpočtu Upravený rozpočet 

k 16.12.2019
Bežné príjmy 586 652,11 +7 305,46 593957,57

Bežné výdavky 488 233,55 +14 932,81 503166,36

Bežný rozpočet 98 418,56 90 791,21

Kapitálové príjmy 127 829,92 + 8 000,00 135829,92

Kapitálové výdavky 118 397,32 - 297,64 118099,68

Kapitálový rozpočet 9 432,60 17 730,24

FO príjmové 150 000,00 -42 224,57 107775,43

FO výdavkové 202 690,85 0,00 202690,85

FO rozpočet - 52 690,85 - 94 915,42

Celkové príjmy 864 482,03 -26 919,11 837 562,92

Celkové výdavky 809 321,72 +14 635,17 823 956,89

Celkový rozpočet 55 160,31 +13 606,03



Správa o činnosti samosprávy Malý Lapáš 
za rok 2019

u Realizované stavby

u Detské ihrisko v MŠ (výhra v súťaži Bupi)

u Rekonštrukcia Obecného úradu (15 233 eur)

u Rekonštrukcia kuchyne v Materskej škole – 1. etapa (4 413 eur)

u Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Materskej škole (3 900 eur)

u Rekonštrukcia cesty na ul. Sv. Martina (16 740 eur)

u Výstavba chodníka pred obecným úradom (9 942 eur)

u Príprava na rekonštrukciu cesty pred obecným úradom (3 737 eur)

u Výstavba ATS (31 014 eur)

u Výstavba vodovodných radov – Štiavnická ulica (súkromný investor)

u Verejné osvetlenie na Bernolákovej ulici (4 800 eur)

u Vrátnica na zbernom dvore (4 540 eur)



Správa o činnosti samosprávy Malý Lapáš 
za rok 2019

u Získané finančné zdroje

u Výstavba detského ihriska (Úrad vlády SR, 8 000 eur)

u Nezískané finančné zdroje

u Rozšírenie ČOV (Envirofond, 200 000 eur)

u Výmena povrchu na multifunkčnom ihrisku (Úrad vlády SR, 10 000 eur)

u Rekonštrukcia cesty pred obecným úradom (MF SR, 15 000 eur)

u Nadstavba požiarnej zbrojnice (MV SR, 16 000 eur)



Správa o činnosti samosprávy Malý Lapáš 
za rok 2019

u Kultúrno spoločenské akcie

u Privítanie nového roka

u Detská opekačka a stavanie mája

u Júlová letná záhrada

u Hasičská súťaž o pohár starostu

u Augustová letná záhrada

u Privítanie Mikuláša



Povodňový plán obce Malý Lapáš



Komunitný plán sociálnych služieb Obce 
Malý Lapáš 2020 - 2025

u spracovaný v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

u metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb 
tak, aby zodpovedali špecifikám našej obce a potrebám našich občanov

u postupne v ďalšom období zabezpečovať úlohy a ciele stanovené v 
Komunitnom pláne sociálnych služieb



Priority (1-5)

1. Terénna opatrovateľská služba (Zabezpečenie sociálnej služby pre 
obyvateľov so zreteľom na ich zotrvanie v domácom prostredí)

2. Sociálna služba v zariadení (Zabezpečenie pobytovej sociálnej služby v 
registrovanom zariadení VÚC)

3. Stravovanie starších a odkázaných osôb, vrátane detí (Zabezpečenie 
možnosti stravovania, Zabezpečenie finančnej podpory stravovania, 
Zabezpečenie potravinovej pomoci)

4. Integrácia detí vo výchovno–vzdelávacom procese (Individuálny prístup pri 
integrácií detí vo vyučovacom procese so zdravotným znevýhodnením, zo 
sociálne znevýhodneného prostredia alebo s nadaním, Zabezpečenie asistenta 
učiteľa)

5. Spoločensky neprispôsobivé osoby (Osobitný príjemca dávky, Začlenenie 
spoločensky neprispôsobivých osôb do spoločenského život)



Priority (6-11)

6. Nezamestnaní (Pracovné návyky, Spolupráca s ÚPSVaR pri hľadaní 
zamestnania, Pomoc pri rekvalifikácií)

7. Vybudovanie bezbariérovosti v obci (dokumentácia, povolenie, 
financovanie)

8. Legislatíva, Registrácia nových sociálnych služieb (VZN)

9. Bytová výstavba a podpora obnovy bytového fondu

10. Vybudovanie cyklotrasy

11. Vytvorenie zariadenia sociálnych služieb 



Daň z pozemkov

Druh pozemku Sadzba dane

orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,70 %

lesné pozemky, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané 
vodne plochy

0,70 %

záhrady 0,70 %

zastavané plochy a nádvoria 0,70 %

stavebné pozemky 0,70 %

pozemok, na ktorom sa nachádza transformačná stanica alebo 
predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb

1,50 %

ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,70 %



Daň zo stavieb

Druh stavby Sadzba 
dane

a) za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,150 €

a) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané 
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú administratívu

0,300 €

a) za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,300 €

a) za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo 
používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov

0,250 €

a) za priemyselné stavby , stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na 
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

0,600 €

a) za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s 
ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

0,600 €

a) za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 0,600 €



Užívanie verejného priestranstva
Užívanie verejného priestranstva Sadzba dane

V prípade konania príležitostných trhov, športových a kultúrnych akcií sa mení daň pre ambulantný 
predaj u všetkých činností na

10,00 € / deň / 
zariadenie

Za užívanie verejného priestranstva na skládku, umiestnenie ostatných stavebných materiálov a 
iných zariadení na ploche do 10 m2. Ak objektívne dôvody neumožňujú daňovníkovi skladovať 
materiál na vlastnom pozemku ak doba užívania nepresiahne 3 dni.

0,00 € /m2/ deň 

Za užívanie verejného priestranstva na skládku, umiestnenie ostatných stavebných materiálov a 
iných zariadení na ploche do 10 m2. Ak objektívne dôvody neumožňujú daňovníkovi skladovať 
materiál na vlastnom pozemku a doba užívania presiahne 3 dni.

0,50 €/m2/deň

Za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie:

a) reklamných, propagačných a informačných stojanov

a) kolotočov, lunaparkov, iných atrakcií a príslušenstva, pokiaľ obec nedohodne paušálnu sumu 
poplatku určenú podľa výšky jednotlivých ponúk (dražbou)

a) jednorázová rozkopávka za účelom zriadenia vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej a plynovej 
prípojky,

a) za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia reklamných propagačných a 
informačných tabúľ

0,50 €/m2/deň

250 €/ 1 akcia

20 €/1 rozkop

20 € / ročne



Ostatné dane a poplatky

u Daň za psa

u Sadzba dane je 5,00 € ročne za prvého psa. Za druhého a ďalšieho psa sa stanovuje 
daň 10,00 € ročne.

u Poplatok za komunálne odpady (50 % nad 70 rokov, 20 % Jánskeho plaketa)

u 0,0738 za osobu a kalendárny deň (27,00 € za osobu a kalendárny rok) 

u 110 litrová nádoba – 38,61 €

u 120 litrová nádoba – 42,12 €

u 240 litrová nádoba – 84,24 €

u 1100 litrová nádoba - 386,10 €

u 0,050 € za kilogram pre drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín



Poplatok za kanalizáciu

u Regulovaná činnosť ÚRSO

u V roku 2019 poplatky predstavovali 17 500 eur

u Náklady v roku 2019 predstavovali 50 247,91 eur

u Zvýšenie poplatku na 28,00 € na osobu a rok (cca 22 316 eur)

u Ani zvýšená suma nepokrýva ani náklady 



Poplatok za rozvoj

u stavby na bývanie – 15 EUR za každý aj začatý m2

u stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu – 20 EUR za každý aj 
začatý m2

u priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na 
vlastnú administratívu – 20 EUR za každý aj začatý m2

u stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na 
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou 
činnosťou –20 EUR za každý aj začatý m2 a

u ostatné stavby – 20 EUR za každý aj začatý m2



Údržba zelene

u Starostlivosť o verejnú zeleň

u Tvorba a údržba verejnej zelene

u Ochrana verejnej zelene

u Odstraňovanie verejnej zelene

u Škody na verejnej zeleni

u Realizačny ́ projekt vy ́sadby (16 167,58 €)

u Na pažiti, MŠ, Ihrisko, ATS



Poskytovanie príspevku pri narodení 
dieťaťa

u Podmienky nároku na príspevok sú:

u narodenie dieťaťa, nahlásenie dieťaťa do evidencie obyvateľstva obce,

u dieťa dovŕšilo najmenej 28 dní života,

u oprávnená osoba a narodené dieťa majú v čase narodenia v obci trvalý pobyt,

u oprávnená osoba nemá ku dňu podania žiadosti žiadny záväzok voči obci po lehote 
splatnosti,

u trvalá starostlivosť o dieťa; keď obec nemá oprávnené podozrenie zo zanedbania 
starostlivosti o dieťa oprávnenou osobou.

u Výška príspevku pri narodení dieťaťa je 70,- Eur. 



Podmienky poskytovania dotácií z 
rozpočtu obce

u kultúrno-spoločenské aktivity, 

u rozvoj školstva a vzdelávania,

u rozvoj telovýchovy a športu,

u zdravotníctvo a sociálne služby,

u sociálna starostlivosť a charita,

u ochrana a tvorba životného 
prostredia,

u služby na podporu regionálneho 
rozvoja a zamestnanosti.

u úhrada výdavkov na dopravu, 
výstroj, vybavenie, vecné ceny,

u štartovné a registračné poplatky,

u výdavky na stravovanie vrátane 
výdavkov na nealkoholické nápoje 
pri športových a kultúrnych 
akciách,

u odmeny pre účinkujúcich umelcov, 
cvičiteľov, trénerov a rozhodcov v 
súlade s platnými predpismi o 
odmeňovaní týchto osôb, pričom 
tieto odmeny musia byť vyplácané 
na základe platne uzatvorených 
zmluvných vzťahov v súlade s 
osobitnými predpismi.



Verejný poriadok
u Udržiavanie verejného poriadku

u Dodržiavanie podmienok nočného pokoja

u Ochrana životného prostredia

u Povinnosti užívateľov miestnych komunikácií

u Zakazuje sa 
u znemožňovať odvoz odpadu zaparkovaním motorového vozidla v bezprostrednej blízkosti 

kontajnerových stanovíšť,

u parkovať motorové vozidlá na plochách vyhradených pre zberné nádoby, na detských 
ihriskách, na športoviskách, na trávnatých plochách, ktoré sú v správe alebo vlastníctve 
obce, mimo miest na tieto účely určených,

u jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni,

u vykonávať údržbu, opravu alebo umývanie motorových vozidiel na verejných 
priestranstvách alebo na verejne prístupných miestach, ktoré sú v správe alebo 
vlastníctve obce a vo vodných tokoch a na ich brehoch.

u Zakazuje sa parkovanie všetkých druhov nákladných motorových vozidiel, prívesov, 
návesov, pojazdných mechanizmov, traktorov a autobusov na verejných 
priestranstvách, na verejne prístupných miestach a miestnych komunikáciách v 
obytných zónach vrátane parkovísk, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve obce. 

u Odchyt túlavých psov



Správa o stave pokladne

u Kontrola skutočného stavu finančnej hotovosti v pokladni s overením 
účtovného stavu bola uskutočnená dňa 30.09.2019 za prítomnosti 
zodpovednej pracovníčky, ktorá je poverená a hmotne zodpovedná podľa 
náplne práce vykonávaním pokladničných operácií, nakladaním s peňažnou 
hotovosťou a vedením pokladničného denníka. 

u Pri kontrole pokladničných operácií v kontrolovanom čase nedošlo k 
porušeniu zákona 431/2002 Z. z. Postupuje sa v súlade s vyššie citovaným 
zákonom.



Rozpočet obce

Očakávaná skutočnosť 
k 31.12.2019

2020 2021 2022

Príjmy Výdavky Príjmy Výdavky Príjmy Výdavky Príjmy Výdavky

Bežný rozpočet 593 409,90 504 741,20 596 397,56 515 047,56 615 036,56 531 186,56 640 961,56 552 111,56

Kapitálový rozpočet 135 829,92 126 982,87 0,00 122 350,00 0,00 63 850,00 0,00 68 850,00

Finančných operácie 
rozpočtu

167 775,43 202 690,85 60 000,00 19 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00

Celkové hospodárenie 897 015,25 834 414,92 656 397,56 656 397,56 615 036,56 615 036,56 640 961,56 640 961,56



Plán kontrolnej činnosti HK

u Následná kontrola podlimitných zákaziek pri verejnom obstarávaní v zmysle platných 
predpisov. Ich úplnosť, správnosť a vedenie ich evidencie. Kontrola inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2019.

u Vypracovanie celoročnej správy o kontrolnej činnosti za rok 2019.

u Kontrola Záverečné účtu obce za rok 2019. (účtovné výkazy k 31.12.2019, výkaz ziskov a 
strát, súvaha, rozpočet 2019, návrh záverečného účtu na rok 2019)

u Vypracovanie Odborného stanoviska hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 
2019,

u Vypracovanie plánu práce kontrolnej činnosti na II. polrok 2020,

u Po vykonaní následnej kontroly, spracovanie správy o výsledku kontroly.

u Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 O ochrane oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

u Možné kontroly vykonané na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva Malý Lapáš.



Doplnenie členov komisií


