ZÁPISNICA
zo 4. mimoriadneho zasadania
Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 7.1.2008
Prítomní:
Dušan Daniel – starosta obce
Eva Antlová, Marta Augustiňáková,
Natália Furmanová, Július Jesze,
Milan Rusnák, Dušan Slivka – poslanci OZ
Pracovníci OcÚ:
Dušan Kozák – právnik OcÚ,
Helena Kiššáková – ek. ref.
Vladimír Labuda, Milan Lapšanský – OcP
Ospravedlnená:
Dáša Baniaková
Neprítomní:
Ján Plencner, Ján Soveľ,
Zdenek Štuller, Zdenka Rabatínová
Mimoriadne zasadanie OZ otvoril a viedol starosta obce Dušan Daniel, ktorý vysvetlil dôvod
jeho zvolania vyplývajúci zo zasadania Združenia
miest a obcí Hnileckého regiónu konaného dňa
13.12.2007 v Mníšku nad Hnilcom (potreba vytvorenia občianskeho združenia Miestna akčná
skupina - Hnilec).
Zároveň pripomenul, že pôvodný program je
potrebné doplniť o body 2/a) (Zvýšenie základného imania v TKŠN s.r.o.) a 2/b) (Odpísanie
nevymožiteľných pohľadávok v Lesoch obce Nálepkovo, ktoré pri zakladaní s.r.o. prevzala obec
ako zakladateľ vrátane záväzkov).
V otvorenej rozprave k vyššie uvedenému
návrhu odznelo nasledovné:

Dušan Slivka
- namietal, že k návrhu doplňujúcich bodov
programu by mali byť prítomní riaditelia dotknutých obecných organizácií
- navýšenie imania v TKŠN s.r.o. podlieha Valnému zhromaždeniu, ktoré by ho malo navýšiť
do polroka po ukončení auditu
Dušan Kozák
- konáme správne, pretože o vložení majetku
obce do obecných spoločností (100 % účasť
obce v TKŠN s.r.o.) podlieha schváleniu obecnému zastupiteľstvu v zmysle príslušného
ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- riaditelia LON s.r.o. a TKŠN s.r.o. nemusia byť
prítomní, pretože sa tu jedná o prípady, ktoré
s nimi boli prekonzultované
Po tejto rozprave starosta obce predložil pôvodný návrh programu 4. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove vrátane
doplnenia o body 2/a) a 2/b) na schválenie.
Za predložený návrh hlasovali M. Augustiňáková, J. Jesze a M. Rusnák, proti návrhu hlasovali
E. Antlová, D. Slivka a hlasovania sa zdržala N.
Furmanová.
Na základe hlasovania starosta obce konštatoval, že celkový návrh programu nebol schválený
a rokovanie ukončil bez rešpektovania požiadavky D. Slivku, ktorý sa domáhal, aby sa rokovalo
o vstupe obce Nálepkovo do občianskeho združenia Miestna akčná skupina – Hnilec s poznám-

kou, že predložený návrh programu poslanci
neschválili.
Na záver rokovania starosta obce poznamenal, že bude zvolané ďalšie 5. mimoriadne
zasadanie OZ čo najskôr k predmetnému - dnes

neschválenému programu rokovania z dôvodu
účtovnej závierky roku 2007.


Dušan Daniel

starosta obce

ZÁPISNICA
z 5. mimoriadneho zasadania
Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 9.1.2008
Prítomní:
Dušan Daniel – starosta obce,
Ján Plencner – prednosta OcÚ
Marta Augustiňáková,
Natália Furmanová, Július Jesze,
Milan Rusnák, Dušan Slivka, Ján Soveľ,
Zdenek Štuller – poslanci OZ
Dušan Kozák – právnik OcÚ,
Imrich Keruľ - hlavný kontrolór obce
Helena Kiššáková – ek. ref.,
Gabriela Filická – sekretariát,
Edita Danielová – stav. ref.,
Anna Bobáková – ref. sociálny,
Ján Dluhoš – BPaPO, Jozef Sopko,
Vladimír Labuda, Milan Lapšanský – OcP
Ospravedlnení:
Eva Antlová, Dáša Baniaková
– poslankyne OZ,
Jozef Jánoš – správa daní a poplatkov
Zasadanie otvoril a viedol starosta obce Dušan Daniel, ktorý v úvode oboznámil prítomných
s programom rokovania, ktorý je zhodný s návrhom
programu 4. mimoriadneho zasadania OZ zo dňa
7.1.2008. Predložený návrh programu bol schválený, 5 poslancov hlasovalo za (Augustiňáková,
Furmanová, Jesze, Rusnák, Štuller) a 1 poslanec
hlasoval proti (Slivka). Poslanec Soveľ počas hlasovania o programe rokovania nebol prítomný.
Program:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Vstup obce Nálepkovo do občianskeho združenia MAS – Hnilec
2/a Zvýšenie základného imania obchodnej spo2

1.
2.

ločnosti Telesná kultúra a šport obce Nálepkovo s.r.o.
2/b Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok postúpených obci príspevkovou organizáciou
Lesy obce Nálepkovo
3.
Záver
K bodu č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľa zápisnice bola určená:
Gabriela Filická – sekretariát starostu obce
Do návrhovej komisie boli nominovaní:
Marta Augustiňáková – klub ANO - SMER,SD
Dušan Slivka - klub nezávislých
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Natália Furmanová
Milan Rusnák
K bodu č. 2:
Vstup obce Nálepkovo do občianskeho združenia MAS – Hnilec
V úvode starosta obce poznamenal, že k tomuto bodu programu poslanci obdržali vyčerpávajúci
materiál a otvoril k tomuto bodu rozpravu.
Dušan Slivka
- dotazoval sa či prebehlo nejaké predbežné
jednania vo veci výberu zástupcov obce za
jednotlivé sektory (Rabatínová, Štuller)
- vyjadril názor, že v materiáloch, ktoré boli poslancom k tomuto bodu doručené nie sú konkrétne vyšpecifikované zámery obce v tomto
smere, v akých oblastiach sa budeme realizo-

vať?, lebo zatiaľ je to pojaté len za mikroregión
ako celok, ale ani tam nie sú vyšpecifikované
konkrétne zámery ....
- ďalej sa dotazoval aké sú už pripravené projekty – konkrétne za našu obec. Obec by sa mala
usilovať získať čo najväčší podiel z možných
pridelených finančných prostriedkov a k tomu
je potrebné, aby boli predložené už konkrétne
zámery a projekty za obec
Dušan Daniel
- skonštatoval, že tieto otázky sú namieste a sú
správne
- bude sa jednať o pilotné projekty v rámci mikroregiónu Hnileckej doliny a budú nadväzovať už
na vytvorené MAS (Čremošné a Údolie Bodvy)
Uznesenie č. 154/2008-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstup obce
Nálepkovo do občianskeho združenia MAS
– Hnilec.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov obce v združení nasledovne:
- za samosprávu, starostu obce Ing. Dušana Daniela
- za tretí sektor, Zdenku Rabatínovú
- za podnikateľský sektor, Zdenka Štullera
Predložený návrh uznesenia bol schválený, za
hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 2/a):
Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Telesná kultúra a šport obce Nálepkovo s.r.o.
V úvode starosta obce uviedol, že poslanci
obdržali k tomuto bodu príslušné materiály a otvoril
k tomuto bodu rozpravu:
Dušan Slivka
- uviedol, že konateľ spoločnosti by mal byť tu
prítomný, ale nie je
- prečo by sme mali zvyšovať imanie o 1,5 mil.
Sk, keď tieto financie by mohla obec využiť na
iné účely (napr. na cesty, ...) o tieto prostriedky
obec prichádza
- 1,5 mil.Sk bude umŕtvených v obecnej spoločnosti obce, preto nevidím dôvod imanie navyšovať
Natália Furmanová
- poznamenala, že ide o to, aby sa každý zamyslel nad týmto nesprávnym krokom a vyzvala, aby
sa aj ostatní poslanci zapojili do tejto diskusie

- na záver rozpravy odznela slovná „prestrelka“
medzi starostom obce a poslancami Natáliou
Furmanovou a Dušanom Slivkom dotýkajúca
sa rozvoja a vývoja obce vrátane nakladania
s majetkom obce od roku 1990 po dnes, po ktorej poslankyňa Natália Furmanová zasadanie
opustila
Uznesenie č. 155/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zvýšenie
základného imania obchodnej spoločnosti Telesná
kultúra a šport obce Nálepkovo s.r.o. o 1.500.000,Sk k 31.12.2007.
Za hlasovali 3 poslanci (Augustiňáková, Jesze,
Rusnák), 1 poslanec bol proti (Slivka) a 2 poslanci
sa zdržali hlasovania (Soveľ, Štuller).
K bodu č. 2/b):
Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok postúpených obci príspevkovou organizáciou Lesy
obce Nálepkovo
Predkladateľ tohto bodu programu Dušan
Kozák bližšie okomentoval predložený materiál
a vysvetlil podstatu odpísania nevymožiteľných
pohľadávok, ktoré obec prevzala od LON prechodom s príspevkovej organizácie obce na obchodnú
spoločnosť obce s odôvodnením, že uvádzané
spoločnosti už dávno neexistujú a podstúpili sa
už všetky právne kroky k vymoženiu týchto pohľadávok.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- uviedol, že tieto pohľadávky mohli byť odpísané
už dávno a nemali byť jedným z bodov programu mimoriadneho zasadania
- skonštatoval, že 1,5 mil.Sk pre obec veľa
znamená a je to veľa peňazí, ktoré mohli byť
prospešne využité v obci
Dušan Kozák
- ešte raz zdôraznil, že spoločnosti už neexistujú a na margo toho uviedol, že je to problém
v rámci celého Slovenska, čo sa týka vymáhania pohľadávok za drevo od firiem, ktoré už
neexistujú
Uznesenie č. 156/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpísanie
nevymožiteľných pohľadávok postúpených obci
príspevkovou organizáciou Lesy obce Nálepkovo,
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a to: D.R.I. Snina vo výške 76.879,-Sk, Adadrev Kamenica n/Cirochou vo výške 998.608,-Sk,
Real-Invest s.r.o. Poprad vo výške 199.642,Sk, D.A.M. Tatry Antal Miroslav, Svit vo výške
30.458,-Sk a DUOLO, s.r.o. Spišská Nová Ves vo
výške 33.896,-Sk k 31.12.2007.
Predložený návrh uznesenia bol schválený,
za hlasovalo 5 poslancov (Augustiňáková, Jesze,
Rusnák, Soveľ, Štuller) a 1 poslanec sa zdržal
hlasovania (Slivka).

K bodu č. 3:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starosta
obce vyhlásil rokovanie za ukončené s tým, že
najbližšie 8. riadne zasadanie OZ sa uskutoční
28.1.2008.

Zapisovateľ: Gabriela Filická

Overovatelia: Natália Furmanová

Milan Rusnák

Prednosta OcÚ: Ján Plencner

Starosta obce: Dušan Daniel

ZÁPISNICA
z 8. riadneho zasadania
Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 28.1.2008
Prítomní:
Dušan Daniel – starosta obce,
Ján Plencner – prednosta OcÚ

Zasadanie OZ otvoril a viedol starosta obce
Dušan Daniel, ktorý predniesol návrh dnešného
programu v zmysle pozvánky zo dňa 23.1.2008.

Eva Antlová, Marta Augustiňáková,
Dáša Baniaková, Natália Furmanová,
Július Jesze, Milan Rusnák, Dušan Slivka,
Ján Soveľ – poslanci OZ

Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 7. riadneho zasadania OZ, dňa 26.11.2007
3. Kontrola plnenia uznesení z 5. mimoriadneho
zasadania OZ, dňa 9.1.2008
4. Informácie hlavného kontrolóra obce
a) Záznam o výsledku kontroly stavu pokladnice na OcÚ Nálepkovo za obdobie november
- december 2007
b) Správa o výsledku kontroly vyúčtovania
dotácie pre neziskové organizácie v roku
2006 podľa VZN č. 2/2007 o podmienkach
poskytnutia dotácie
c) Záznam o výsledku kontroly prijatých uznesení Obecným zastupiteľstvom v Nálepkove
za obdobie od 29.12.2006 do 26.11.2007
d) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2007
e) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na 1. polrok 2008
5. ETP Slovensko – Housing – sociálny podnik,
n.o. založenie neziskovej organizácie právnickými osobami Občianske združenie ETP
Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
Košice a obcou Nálepkovo
6. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodár-

Dušan Kozák – právnik OcÚ,
Imrich Keruľ - hlavný kontrolór obce,
Gabriela Filická – sekretariát,
Edita Danielová – stav. ref.,
Jozef Jánoš –ref. daní,
Ján Dluhoš a Marián Richveis – BPaPO
Jozef Sopko, Vladimír Labuda,
Milan Lapšanský – OcP
Hostia:
Ladislav Ďurči – TKŠN s.r.o.,
Julián Sopko – ZŠsMŠN,
Mária Smoradová, Vlasta Smoradová,
Ján Rusnák, Stanislav Kakur – verejnosť
Ospravedlnení:
Zdenek Štuller – poslanec OZ,
Helena Kiššáková – ek. ref. OcÚ,
Anna Bobáková – ref. sociálny
Jozef Antoni – LON s.r.o.,
Peter Hrabuvčin – DDN n.o.
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skeho, sociálneho, environmentálneho a kultúrneho rozvoja obce Nálepkovo z mája 2005
k 31.12.2007
7. Plánované projektové zámery obce Nálepkovo
na rok 2008 – 2014 (Akčný plán)
8. Prehľad o činnosti Obecnej polície v Nálepkove za rok 2007
9. Vyhodnotenie oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, civilnej a protipovodňovej
ochrany obce Nálepkovo za rok 2007
10.Pracovný poriadok obce Nálepkovo (OcÚ
a právnické osoby obce)
11. Majetkové veci (aktuálny písomný materiál
obdržia poslanci pred zasadaním)
12.Rôzne
a) Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho
vyplývajúce závery a úlohy
b) Plány práce komisií OZ na rok 2008
c) Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
d) Ustanovenie zástupcu sobášiaceho p. Júliusa Jeszeho – doplnenie

e) Návrh na doplnenie počtu členov Komisie
finančnej a správy obecného majetku
pri OZ v Nálepkove
13.Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
(na zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej
komisii návrhy na príslušné uznesenia)
14. Záver
O predloženom návrhu programu 4 poslanci
hlasovali za (Antlová, Baniaková, Furmanová,
Slivka) a 4 poslanci sa hlasovania zdržali (Augustiňáková, Jesze, Rusnák, Soveľ) a preto starosta
obce vyhlásil toto rokovanie za ukončené s tým,
že program 8. riadneho zasadania OZ bude predmetom ďalšieho 9. riadneho zasadania OZ, ktoré
sa uskutoční dňa 4.2.2008 so začiatkom o 16.30
hod. v zasadacej miestnosti OcÚ v Nálepkove.


V Nálepkove, dňa 29.1.2008

Dušan Daniel

starosta obce

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA
PRI PRÁCI
Dňa 25.01.2008 /piatok/ so začiatkom o 08,00
hod. sa v priestoroch Športového areálu TKŠ s.r.o.,
Nálepkovo – spoločenská miestnosť, uskutočnilo
školenie Bezpečnosti a ochrany zdravia pri prá-

ci, ktorého odborným garantom a organizátorom bol
Autorizovaný bezpečnostný technik obce Nálepkovo
p. RICHVEIS Marián.
Školenie bolo organizované v spolupráci so
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Vzdelávacím strediskom, s.r.o. Mgr. Emil KOVÁČ
so sídlom v Košiciach.
Cieľom tohto školenia bolo pomôcť občanom obce Nálepkovo – Samostatne zárobkovo činným osobám /živnostníkom/ zorientovať sa v spleti právnych
predpisov, ktoré sú nevyhnutné k odbornej práci
ktorú vykonávajú v rámci svojej živnosti a predĺženiu
resp. obnoveniu osvedčení a oprávnení /preukazov/,
oprávňujúcich ich vykonávať vlastné živnosti.
Sú to odborné činnosti v profesiách obslúh:
- motorových reťazových píl
- lesných kolesových traktorov
- krovinorezov.
Uvedeného školenia sa zúčastnilo celkom 24
živnostníkov z obce Nálepkovo a okolia , a 5 zamestnancov fy. TOM & TOM s.r.o. , ktorá rovnako
podniká v obci Nálepkovo.

Toto odborné školenie bolo druhé v poradí v krátkom časovom horizonte v oblasti Bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a Ochrany pred požiarmi
organizované v spolupráci s odbornými pracovníkmi
Obecného úradu pre občanov obce Nálepkovo.
V súčasnosti sa pripravujú ďalšie, s cieľom
odbornej pripravenosti, skvalitneniu poskytovaných
prác a služieb našimi občanmi a čo je najdôležitejšie:
- predchádzať úrazom, požiarom a tak chrániť svoj
život, zdravie a majetok.
Na záver môjho príspevku chcem všetkým účastníkom poďakovať za vzornú disciplínu, prejavené
znalosti a záujem s ktorým pristupovali k odprednášaným témam.

V Nálepkove: 28.01.2008

Marián Richveis

ABT, Technik PO

Naši jubilanti
Mnohí obyvatelia našej obce možno ani nevedia koľko ľudí vysokého veku pochádza práve
z našej obce.
Čím to je !? Žijeme v prekrásnom lone slovenských hôr a lesov. Vážme si to? Ťažko povedať
v čom spočíva dlhovekosť. Faktorov je určite veľa,
no možno v skromnosti a jednoduchosti životného štýlu je ukryté tajomstvo dlhovekosti našich
jubilantov.
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Najstaršia obyvateľka Slovenska pani Margita
Oravcová, ktorá sa v júni 2007 dožila 106 rokov
pochádza z Nálepkova. Tu prežila väčšiu časť
svojho života, teraz žije v Tvrdošíne. Druhou
najstaršou obyvateľkou Slovenska je pani Amália
Sobinovská, ktorá 2.11.2007 dovŕšila 106 rokov.
V tejto obci žije so svojou dcérou nepretržite. 26.
júla 2007 oslávila svoje 102 narodeniny pani Ema
Mesznerová, ktorá sa narodila v Nálepkove a tu

žila až do roku 1988. V súčasnosti žije v prešovskom domove dôchodcov, kde je najstaršou
obyvateľkou. 95 rokov sa dožila 26.10.2007 pani
Mazurová. 70 obyvateľov našej obce je starších
ako 80 rokov.

Všetkým jubilantom veľa zdravia a pokojnú
starobu v kruhu ľudí, ktorí s láskou a ochotou
pomáhajú týmto ľuďom prežiť dôstojne zvyšok
života.

Mgr. Natália Furmanová

VIANOCE v ZŠ s MŠ NÁLEPKOVO
Na tieto Vianoce naše deti prežili lásku, úctu,
integritu a pomoc. Úprimné poďakovanie pánu starostovi Ing. Dušanovi Danielovi a zvlášť
Ing. Danielovi Vimpelovi – riaditeľovi Charity

Apoštolskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Bratislave chcú prejaviť deti ZŠsMŠN aj s rodičmi za
tak krásne prežité prekvapenie, za darčeky, ktoré
sponzorovali a že sme sa mohli zapojiť do pro-

jektu pod názvom „Operácia
vianočné dieťa 2007“.
Boli to darčeky v krabiciach od topánok, boli plné
prekvapení o ktoré sa postarali deti s rodinami z mnohých bohatých krajín sveta.
Deti prijali balíčky s láskou,
dôstojnosťou, bezúhonnosťou
a bez predsudkov.
Prezentovali sa aj vianočné udalosti cez rôzne pripravené vystúpenia vo vianočnej akadémii, kde sme si
priblížili evanjelium o narodení
a živote Pána Ježiša Krista.
Deti aj rodičia po celé tieto
vianočné sviatky vyjadrovali
svoje úžasné pocity a radosť
z darčekov.
Napríklad z mnohých svedectiev je aj toto svedectvo:
Som šťastná, že aj v iných
krajinách sú ľudia dobrého
a láskavého srdca, že si spomenuli aj na nás, na Slovensko. ĎAKUJEM!


Mária Lörincová

Poznámka:
Charita Apoštolskej cirkvi na Slovensku v spolupráci s Nadáciou Geschenke der Hoffnung e.V. so
sídlom v Berlíne v rámci charitatívneho projektu „Operácia Vianočné dieťa 2007“ zabezpečila 28-tisíc
darčekových krabíc od topánok pre Slovensko. Z toho 600 ks pre deti Základnej školy s materskou
školou v Nálepkove bolo dovezených z centrálneho skladu z Martina.
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Športové dni počas vianočných sviatkov
usporiadaných
komisiou KMaŠ pri OZ Nálepkovo
Dňa 29.12.2007 bol usporiadaný „Volejbalový
turnaj „ zmiešaných 9 družstiev, ktoré odohrali
zápasy v dvoch skupinách „ A „ „B“.
Víťazom sa stalo družstvo „NEHRAME“ v zložení:
M. Vnenčák, R. Šahin, S. Vartovník, M. Vartovníková, J. Bakoš, Z. Jánošová
2. miesto obsadilo družstvo „ KOLÓNIA „
3. miesto obsadilo družstvo „ M. KOLESÁR“

31.12.2007 „ MALÝ FUTBAL „ za účasti 9
družstiev, súťažilo sa v dvoch skupinách

30.12.2007 „ NOHEJBALOVÝ TURNAJ „ za
účasti 8 dvojíc v dvoch skupinách.

Na jednotlivých súťažných akciách boli odovzdané vecné ceny – poháre a diplomy. Taktiež
bolo podané občerstvenie. Všetky súťažne akcie
podporil svojou účasťou starosta obce Ing. Dušan
Daniel.

Víťazom sa stala dvojica:
Fehér Marek / Fehér Patrik
2. miesto obsadila dvojica
Opremčák / Riemer
3. miesto obsadila dvojica
Fehér Marcel/ Fehér Rasťo

1. miesto získalo družstvo v zložení :
J. Soveľ, M. Fehér, R. Fehér, R. Žonda
2. miesto získalo družstvo v zložení :
J. Plencner ml., T. Suržin, M. Repaský
3. miesto získalo družstvo
Opremčák, Riemer, Krajňák

Ďakujeme športovým divákom, ktorí sa zúčastnili na jednotlivých športových akciách v hojnom
počte a tak podporili priebeh športových podujatí.

„ Novoročný výstup na Volovec „
Pri príležitosti okrúhleho výročia 30. ročníka
výstupu na „Baračskú skalu „ sa 5.1.2008 občania našej obce v počte 51 zúčastnili nenáročného

turistického výstupu v zasneženej prírode. Pri
zápise do pamätnej knihy a vychutnávaní šampanského nás dohromady bolo 600.

„ SOFT – Tenisový turnaj „
6.1.2008 bol usporiadaný SOFT – tenisový turnaj za účasti 10 súťažiacich.
Víťazom a 1. miesto obsadil: J. Plencner ml.
2. miesto obsadil Ľ. Lízanec
3. miesto obsadil K. Štuller

„Lyžiarske preteky 6. ročník „
13.1.2008 v lyžiarskom areáli „ Krečno „ prebehli
lyžiarske preteky v obrovskom slalome o „ Pohár
starostu obce „ v 10 kategóriách.
Pretekali: deti, žiačky, žiaci, juniorky, juniori ,ženy,
muži a veteráni.
Najpočetnejšiu skupinu tvorili muži. Putovný po-

hár za rok 2008 získal pretekár v kategórii muži do
25 rokov František Lapšanský.
Všetkým súťažiacim blahoželáme


Mgr. Katarína Plencnerová

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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