ZÁPISNICA
z 3. riadneho zasadania
Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 26.3.2007
Prítomní: Dušan Daniel – starosta obce
Eva Antlová, Marta Augustiňáková,
Dáša Baniaková, Natália Furmanová,
Július Jesze, Ján Plencner,
Dušan Slivka, Ján Soveľ,
Zdenek Štuller – poslanci OZ
Dušan Kozák – právnik OcÚ,
Imrich Keruľ - hlavný kontrolór obce,
Helena Kiššáková – ek. ref.
Gabriela Filická – sekretariát,
Anna Bobáková – ref. sociálny,
Jozef Jánoš – ref. daní a poplatkov,
Ján Dluhoš a Marián Richveis – BPaPO,
Vladimír Labuda a Jozef Sopko – OcP,
Lívia Školníková,
Jarmila Lapšanská – KC Mlyn
Ospravedlnení: Edita Danielová, Ladislav Ďurči
Hostia:

Julián Sopko – ZŠsMŠN,
Peter Hrabuvčin – DDN n.o.,
Jozef Antoni – LON s.r.o.,
Verejnosť – podľa prezenčnej listiny (14 )

Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol
starosta obce, ktorý predniesol návrh programu v zmysle pozvánky zo dňa 16.3.2007, ktorý bol chválený.

1.
2.

Programu:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 2. riadneho

zasadania OZ, dňa 29.1.2007
a)
Návrh na zvýšenie úväzku hlavného
kontrolóra obce
b)
Návrh na vymenovanie náčelníka
obecnej polície
c)
Záznam o vykonaní kontroly vyplatených
odmien starostovi obce a poslancom OZ
za rok 2006
d)
Žiadosť poslankyne Natálie Furmanovej
o ospravedlnenie sa poslancom
Júliusom Jeszem
3. Volebný program Obecného zastupiteľstva v Nálepkove na roky 2007-2010
4. Správa za rok 2006 na úseku civilnej ochrany,
požiarnej ochrany a bezpečnosti práce obce Nálepkovo
5. Poriadok odmeňovania obce Nálepkovo
6. Pracovný poriadok obce Nálepkovo
7. Zhodnotenie dosiahnutých ekonomických výsledkov OcÚ v Nálepkove a rozpočtových organizácií
obce za rok 2006
8. Záverečný účet obce za rok 2006
a)
Prevod akcií obce Nálepkovo v rámci
Podtatranskej vodárenskej
spoločnosti a.s., Hraničná č. 662/17,
Poprad
9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo
č. 3/2007 o podmienkach, finančných príspevkoch
a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
10. Rôzne
a)
Informácie komisií OZ – zápisnice
a z toho vyplývajúce závery

b)

Návrh na zostavenie pracovnej skupiny,
ktorá bude pokračovať v písaní kroniky
obce
c)
Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
11. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

-

K bodu č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľa zápisnice bola určená:
Gabriela Filická – sekretariát starostu obce
Do návrhovej komisie boli delegovaní:
Július Jesze
Ján Plencner
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Dušan Slivka
Zdenek Štuller
K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 2. riadneho zasadania OZ, dňa 29.1.2007
Na predchádzajúcom zasadaní OZ bolo prijatých
celkom 17 uznesení (uzn. č. 14/2007-OZ – 30/2007OZ), ktoré sú priebežne plnené resp. boli konštatačného
charakteru.
Z jednotlivých uznesení pre dnešné zasadnutie
vyplýva prejednať:
- volebný program na roky 2007-2010 v zmysle
uznesenia č. 29/2007-OZ (bod č. 3 dnešného
programu)
- úverová zaťaženosť obce k 31.12.2006 (je súčasťou
Záverečného účtu obce – bod č. 8 dnešného programu)
- návrh na zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra
obce, bude predmetom bodu č. 2/a
- návrh na vymenovanie náčelníka obecnej polície,
bude predmetom bodu č. 2/b
- žiadosť poslankyne Natálie Furmanovej o ospravedlnenie sa poslancom Júliusom Jeszem za
výroky, ktoré prezentoval v bode č. 10/g, bude
predmetom bodu č. 2/d
- priebežne do 30.6.2007 bude plnené uznesenie č.
30/2007-OZ (úlohy uložené OZ hlavnému kontrolórovi obce)
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Jednotlivé pracovné úlohy boli plnené nasledovne:
schválený finančný príspevok vo výške 50,0 tis.
Sk v prospech K. Almássyho, Nálepkovo č. 327

-

bol poukázaný na Fondový účet obce z dôvodu,
že zdravotná poisťovňa plne uhradila náklady na
rekonštrukčnú operáciu ruky
Poriadok odmeňovania obce Nálepkovo je bodom
č. 5 dnešného programu
Pracovný poriadok obce Nálepkovo je bodom č. 6
dnešného programu
vo veci sfunkčnenia miestneho rozhlasu je spracovaná štúdia fy BEROS, Odborárska č. 22, Prešov
vrátane finančného rozpočtu
nefunkčná hasičská striekačka z požiarnej zbrojnice Tretí Hámor bola daná do opravy
kolaudácia MK na ul. Letnej a ul. Strmej sa uskutoční dňa 27.3.2007

Na záver tohto vyhodnotenia plnenia uznesení
a úloh starosta obce oboznámil OZ s písomným poďakovaním, ktoré adresoval Kamil Almássy dňa 23.3.2007,
v ktorom uviedol, že nakoľko mu bola liečba schválená
zdravotnou poisťovňou sponzorský príspevok neprevzal
a došlé finančné príspevky vrátil fyzickým a právnickým
osobám, ktoré mu ho poskytli. Ďakuje všetkým za veľkú
snahu mu pomôcť.
Tieto informácie zobralo OZ na vedomie – jednohlasne.
2/a Návrh na zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra
obce
Na predchádzajúcom zasadaní obecného zastupiteľstva dňa 29.1.2007 pri prejednávaní bodu 10/b bol zo
strany poslankyne Natálie Furmanovej vznesený návrh
na zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra obce s odôvodnením, že časovo pri úväzku 0,25 je dosť náročné
zvládnuť všetky stanovené úlohy. Preto navrhla, aby sa
pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce zvýšil z 0,25
na 0,5 s platnosťou od 1.4.2007.
V zmysle tohto návrhu spracoval starosta obce návrh
na príslušné uznesenie.
Po krátkej rozprave bol predložený návrh schválený
jednohlasne.
2/b Návrh na vymenovanie náčelníka obecnej polície
Starosta obce predložil návrh na vymenovanie náčelníka Obecnej polície Nálepkovo na základe písomnej
žiadosti p. Jozefa Sopka, Nálepkovo, ul. Školská č. 686
zo dňa 7.2.2007 o prijatie do pracovného pomeru do
funkcie náčelníka obecnej polície. Žiadateľ spĺňa všetky
podmienky a predpoklady do tejto funkcie.
Zároveň starosta obce informoval OZ o písomnom

sa vzdaní funkcie náčelníka Obecnej polície v Nálepkove
Vladimíra Labudu zo dňa 3.1.2007 z rodinných dôvodov
(nemožnosť nastúpenia na externé štúdium, ktorým
by naplnil kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie
náčelníka OcP).
Po krátkej rozprave predložený návrh bol schválený
jednohlasne.
2/c Záznam o vykonaní kontroly vyplatených odmien
starostovi obce a poslancom OZ za rok 2006
Hlavný kontrolór obce Imrich Keruľ v zmysle časti
uznesenia č. 30/2007-OZ zo dňa 29.1.2007 uskutočnil
kontrolu v predmete bodu programu uvedenú, z ktorej
vypracoval písomný Záznam zo dňa 14.2.2007.
Z predloženého záznamu vyplýva, že v roku 2006
okrem výplaty mesačnej mzdy nebola vyplatená starostovi obce žiadna odmena a mesačné odmeňovanie
poslancov, členov komisií a predsedov komisií bolo
vykonané v súlade s uznesením č. 20/2003-OZ.
Mimoriadne odmeny boli vyplatené poslancom Marte Augustiňákovej, Natálii Furmanovej a Milošovi Hamrákovi za získavanie informácií ku písaniu kroniky resp.
za jej napísanie za obdobie 12/1990 – 10/2006.
V rozprave poslankyňa Natália Furmanová poďakovala za vyplatené odmeny kolektívu, ktorý spracoval
a napísal kroniku obce. Uviedla, že bola prekvapená
výškou odmeny 3.000,-Sk a ďalších 2.000,-Sk za
spracovávanie a písanie kroniky a je poctená uvedenou
výškou odmeny. Myslí si, že niektorí poslanci pracovali
viac ako ona a takú odmenu neobdržali.
Po krátkej rozprave predložený Záznam .. OZ jednohlasne zobralo na vedomie.
2/d Žiadosť poslankyne Natálie Furmanovej o ospravedlnenie sa poslancom Júliusom Jeszem, ktoré prezentoval v bode č. 10/g na 2. riadnom zasadaní OZ, dňa
29.1.2007
V úvode starosta obce informoval OZ, že poslankyňa Natália Furmanová písomne spracovala žiadosť
v predmetnej veci, ktorú doručila na sekretariát starostu
obce dňa 5.3.2007 bez uvedenia dátumu a miesta jej
napísania a taktiež bez návrhu na uznesenie.
Potom vyzval starosta obce spracovateľku k predloženiu a odôvodneniu tejto požiadavky.
Natália Furmanová mala výhrady, že na predchádzajúcom zasadaní OZ p. Július Jesze kritizoval ju
a poslanca Dušana Slivku, že nevhodným vystupovaním
na pracovnom jednaní vo vzťahu ku kvalite výstavby MK
– ul. Letná a ul. Strmá pokazili meno obce a vytýkal im,
že od OZ nedostali mandát na účasť na tomto jednaní.
Taktiež mala výhrady k významu slova zamestnať v obci

výlučne len obyvateľov obce.
Tieto výhrady považuje za neoprávnené a odvoláva
sa na zákon o obecnom zriadení, ktorý ukladá okrem
iného poslancom obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov
a oprávňuje poslancov zúčastňovať sa na previerkach,
na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení (cituje zákon č. 152/1994 Z.z. o sťažnostiach). Taktiež mala
výhradu – kto dal mandát poslancovi Júliusovi Jeszemu,
aby neprávom osočoval účastníkov jednania. Taktiež
pripomenula, že v koalícii SNS – SDKÚ nikdy nezaznelo
slovo výlučne, ale požiadavka, aby boli uprednostňovaní
obyvatelia našej obce pri prijímaní do pracovného pomeru ak spĺňajú kvalifikačné predpoklady.
K týmto pripomienkam a výhradám reagoval poslanec Július Jesze nasledovne:
Čo sa týka môjho vystúpenia v tejto veci na 2. riadnom zasadaní OZ nevidím dôvod, aby som sa za to pani
Natálii Furmanovej ospravedlnil, pretože vystupovanie
poslancov na uvedenom jednaní sa už nedá nazvať
lepšie ako nevhodné.
Zamestnávať v obci výlučne len obyvateľov obce Nálepkovo, veta tohto významu odznela na 1. zasadaní OZ
v Nálepkove, dňa 29.12.2006, keď poslanecký klub SNS
– SDKÚ zdôvodňoval prečo hlasujú proti menovaniu
pána Križalkoviča za náčelníka OcP. Áno –povinnosťou
poslanca je obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov
– v tejto vete je treba dôsledne rozlišovať individuálny
záujem obyvateľa obce a skupinový väčšinový záujem
obce ako celku (miestny verejný záujem). Uvedení poslanci na jednaní obhajovali záujmy obyvateľov, ale ešte
sa nevie či oprávnené (tieto budú preverené pri kolaudačnom konaní) a preto podľa môjho názoru vystupovali
proti záujmu obce. Uvádzaný zákon č. 152/1994 Z.z.
pani Natáliou Furmanovou nie je zákon o sťažnostiach,
ale je to zákon o sociálnom fonde !
Zákon o sťažnostiach má č. 152/1998 Z.z.. Chcem
zdôrazniť, že poslanec je ozaj oprávnený zúčastňovať
sa na previerkach, na kontrolách, ... , ktoré uskutočňujú
orgány obce a orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo
a starosta obce. Uvedené pracovné jednanie nezvolal
žiaden orgán obce a preto účasť poslancov Furmanovej
a Slivku bola bez mandátu OZ a preto na tomto jednaní
ich účasť mala byť pasívna a nie vystupovať aktívne.
Preto na záver ešte raz zdôrazňujem, že moja kritika bola oprávnená a preto nemám sa za čo nikomu
ospravedlniť.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
- uvedeného jednania sme sa zúčastnili so súhlasom
starostu obce, keď v predmetný deň sme ho pracovne navštívili s poslancom Dušanom Slivkom v inej
veci
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Dušan Daniel
- k Vašej požiadavke zúčastniť sa uvedeného jednania som nemohol nevyhovieť, ale predpokladal som
že pri tejto účasti budete vystupovať pasívne
- § 10 ods. 1 a ods. 2 o obecnom zriadení jasne
definuje čo sú orgány obce (OZ a starosta) a taktiež
hovorí, že OZ môže zriadiť podľa potreby stále alebo
dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä komisie a určuje ich náplň práce. Takže v tomto
prípade OZ nezriadilo žiadnu kontrolnú komisiu
a preto ste tam nemohli vystupovať aktívne. V rámci
OZ ste mohli vytvoriť osobitnú komisiu pre tento
prípad.
- pracovné jednanie k problematike MK ul. Lestná
a ul. Strmá zvolal stavebný úrad OcÚ, ktorý prizval
dotknutých účastníkov – z poslancov bol prizvaný
Ján Plencner, ktorý 29.12.2006 na prvom zasadaní
OZ poukázal na niektoré pripomienky zo strany
obyvateľov obce
- kolaudačné konanie za účasti zhotoviteľa a orgánov
štátnej správy stavby MK ul. Letná a ul. Strmá sa
uskutoční zajtra (27.3.2007) a tam sa už za prítomnosti prednostu OcÚ a predsedu KSÚPaŽP pri
OZ prehodnotia či sú sťažnosti resp. požiadavky
obyvateľov oprávnené a objektívne
Dušan Slivka
- poslanec Július Jesze a starosta obce „zahrali veľmi
pekné divadlo
- my sme tu zbytočný orgán stačí, že tu funguje starosta a Jesze
- sme krátko poslancami – máme sa čo učiť
- keď chcú poslanci OZ hájiť záujmy občanov je to asi
úplne zbytočné
- zdôraznil ešte raz, že účasť na tomto jednaní odobril
starosta obce
- vzniesol otázku či zajtrajšej kolaudácie sa môžu
zúčastniť aj poslanci a občania
Dušan Daniel
- kolaudačného konania sa v žiadnom prípade nemôžu zúčastniť poslanci (konanie zvoláva stavebný
úrad a nie orgány obce – OZ a starosta obce), v prípade potreby kolaudačná komisia osloví jednotlivých
občanov, pretože v jej pracovnom programe bude aj
posúdenie oprávnenosti jednotlivých sťažovateľov
Po tejto rozprave obecné zastupiteľstvo zobralo túto
žiadosť na vedomie, 7 poslancov hlasovalo za, 2 poslanci sa zdržali hlasovania (Furmanová, Slivka).
K bodu č. 3:
Volebný program Obecného zastupiteľstva v Nálep4

kove na roky 2007-2010
V zmysle naplnenia uznesenia č. 29/2007-OZ z 2.
riadneho zasadania OZ zo dňa 29.1.2007 sa uskutočnilo pracovné stretnutie starostu obce, poslancov
OZ, protikandidátov na post starostu obce, riaditeľov
obecných organizácií obce a tajomníkov komisií OZ
zvolaného za účelom zjednotenia volebných programov
resp. volebného programu pre volebné obdobie 2007
– 2010, ktoré sa konalo dňa 14.3.2007 o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti OcÚ, z ktorého vyplynul spoločný návrh jednotného volebného programu na uvedené
obdobie (v prílohe).
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
Uviedol výhrady k predloženému volebnému programu:
- nesúhlasí s výstavbou RO IV. etapa, Píla
- nesúhlasí s výstavbou 6 b.j. na námestí s odôvodnením, že aj v súčasnosti nie sme schopný zabezpečiť
obsadenie voľného 3-izbového bytu pri Benzinole
- nesúhlasí s obnovou povrchu štátnej cesty II/546
a MK na Čiernu Horu a konštatuje, že táto záležitosť
je vecou VÚC Košice
- namieta voči obnove fasády OcÚ (uviedol, že bola to
asi nekvalitná práca)
- v programe nie je uvedená výstavba urnovej časti
cintorína
- k údržbe zelene doporučil zamestnať vyučenú záhradníčku – Rómku
- k budovaniu komínových telies na 16 b.j. a 8 b.j. pri
Benzinole (či je to efektívne?)
- je potrebné rešpektovať pripomienky a doporučenia
občanov
Natália Furmanová
- k realizácii výstavby obecného domu požadovala
posúdiť v OZ aktualizovanú projektovú dokumentáciu, tak ako to bolo v prípade prof. Šarafína
- doporučila k tomuto projektu uskutočniť verejné
zasadanie
Dušan Daniel
Reagoval na vznesené pripomienky:
- vo volebnom programe sú zakomponované požiadavky, ktoré boli prekonzultované 14.3.2007 na
spoločnom pracovnom jednaní
- v 06/2007 bude ukončená aktualizácia projektovej
dokumentácie obecného domu a táto bude predložená za prítomnosti projektanta obecnému zastupiteľstvu

- na projektovú dokumentáciu RO IV. etapa, Píla sme
získali finančnú dotáciu a projektová dokumentácia
je už spracovaná a bolo by škoda nevyužiť možnosť
čerpania 80 % nenávratnej dotácie z MVaRR SR
a ďalších 16 nájomných bytov bude napojených
už na doteraz vybudovanú infraštruktúru (vodovod,
kanalizácia a ČOV)
- čo sa týka námestia, mám zato aby pokračovala
výstavba nájomných bytov s cieľom dotvorenia jeho
úplnosti a podľa mňa nebude žiadnym problémom
novo vybudované byty obsadiť obyvateľmi obce
resp. z blízkeho okolia
- obnova povrchu štátnej cesty II/546 je finančnou
záležitosťou KSK, obec chce len časovo urýchliť
obnovu povrchu, MK Čierna Hora je vo vlastníctve
Slovenského pozemkového fondu – obec ju len
užíva

-

-

K bodu č. 6:
Pracovný poriadok obce Nálepkovo
Právnik obce Dušan Kozák predložil návrh Pracovného poriadku obce Nálepkovo a v krátkosti uvedený
materiál okomentoval a vysvetlil dôvod vypracovania
tohto poriadku.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:

K bodu č. 4:
Správa za rok 2006 na úseku civilnej ochrany, požiarnej ochrany a bezpečnosti práce obce Nálepkovo

K bodu č. 5:
Poriadok odmeňovania obce Nálepkovo
Právnik obce Dušan Kozák predložil návrh Poriadku odmeňovania zamestnancov obce Nálepkovo,
príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií
zriadených obcou Nálepkovo.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:

-

Natália Furmanová
požadovala tento poriadok doplniť o príslušné platové tabuľky

-

Dušan Slivka
požadoval vysvetlenie či prednosta OcÚ je tiež
vedúci zamestnanec a do akej platovej triedy bude

Dušan Daniel
požiadal poslanca Dušana Slivku aby predkladal
konkrétne pripomienky a návrhy len k prejednávanému materiálu

Po tejto rozprave bol poriadok odmeňovanie schválený jednohlasne.

Po otvorenej rozprave obecné zastupiteľstvo volebný program na roky 2007-2010 schválilo, 5 poslancov
hlasovalo za, 3 poslanci sa zdržali (Antlová, Baniaková,
Slivka) a 1 poslanec bol proti (Furmanová).

Technik požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a referent CO obce v jednej osobe Ján Dluhoš písomne
predložil zhodnotenie úloh na úseku požiarnej ochrany,
bezpečnosti a ochrany zdravia a plnenia úloh civilnej
ochrany obce Nálepkovo za rok 2006 a doplnil tento bod
programu o informácie súvisiace s požiarovosťou v obci
od začiatku tohto roku k dnešku.
Po krátkej rozprave OZ túto správu zobralo na vedomie jednohlasne.

zaradený
či plat prednostu bude vyšší ako plat ekonómky

-

Dušan Slivka
žiadal, aby do materiálu bola doplnená funkcia
prednostu OcÚ a zároveň požadoval podrobné
vysvetlenie jeho platového zaradenia a kvalifikačné
predpoklady na túto funkciu
Dušan Daniel
platové zaradenie vrátane kvalifikačných predpokladov prednostu OcÚ je výhradným právom
starostu obce

Po tejto rozprave bol pracovný poriadok schválený
jednohlasne.
K bodu č. 7:
Zhodnotenie dosiahnutých ekonomických výsledkov
OcÚ v Nálepkove a rozpočtových a príspevkových organizácií obce za rok 2006
Ekonómka OcÚ Helena Kiššáková predložila zhodnotenie dosiahnutých ekonomických výsledkov OcÚ
v Nálepkove a rozpočtových organizácii obce za rok
2006, v ktorom konštatovala, že OcÚ dosiahol celkové
príjmy vo výške 71.368,0 tis.Sk (z toho príjmy ZŠsMŠN
213,0 tis.Sk) a celkové výdaje vo výške 71.582,0 tis.Sk
(z toho výdaje ZŠsMŠN 21.122,0 tis.Sk).
Rozpočtová organizácia Obecné poľovnícke združenie obce Nálepkovo dosiahla celkové príjmy 163,0 tis.
Sk a celkové výdaje 159,0 tis.Sk.
Predložila aj Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu a k záverečnému účtu obce za rok 2006
a taktiež aj správu audítora k závierke k 31.12.2006.
5

V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
požadovala vysvetliť položku v bežných príjmoch
– príjmy za vodné a stočné
- ďalej vysvetlenie čo zahŕňajú bežné výdaje za verejnú zeleň a odpady
- čo zahŕňajú výdavky na sociálne poradenstvo a komunitnú sociálnu prácu
-

Dušan Slivka
- uviedol, že čo sa týka tých ekonomických otázok
predstavoval si to trošku ináč – zrozumiteľnejšie
- dotazoval sa čo znamená pojem bývanie a občianska vybavenosť a čo táto položka zahŕňa
- čo znamenajú krátkodobé a dlhodobé záväzky
Na všetky vznesené otázky a pripomienky odpovedala ekonómka OcÚ a hlavný kontrolór obce.
Po tejto rozprave bol tento bod programu vzatý na
vedomie, 8 poslancov hlasoval za, 1 poslanec sa zdržal
hlasovania ( Antlová).
K bodu č. 8:
Záverečný účet obce za rok 2006
Ekonómka OcÚ Helena Kiššáková v spolupráci
s hlavným kontrolórom obce Imrichom Keruľom predložili návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok
2006 vrátane návrhu príslušného uznesenia a hlavný
kontrolór prečítal celkové znenie „Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok
2006“.
V rámci záverečného účtu obce za rok 2006 bola
poslancom OZ predložená aj tabuľka Príjmov a výdajov
OcÚ za rok 1991 – 2006 s príslušným komentárom,
ktorá je prílohou zápisnice.
V otvorenej rozprave postupne vystúpili:
Natália Furmanová
žiadala vysvetliť položku nevyčerpané účelovo určené prostriedky (štátne dotácie)
- a tak isto položku 10 % tvorby rezervného fondu
-

Dušan Slivka
ako je platený úrok - je mesačný, ročný?
či sa krátkodobé záväzky nerátajú do úveru a ak to
nie je úver tak to obec nemusí splácať
- prečo nie je tento dlh obce zarátaný do predloženej
tabuľky
- z uvedenej tabuľky zo sumáru čísel príjmov a výdavkov a realizovanej investičnej výstavby mi chýba

-
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-

-

cca 100,0 mil.Sk
krátkodobé záväzky vo výške cca 20,0 mil.Sk sú
podľa mňa vysoké
dlhová služba – čo to znamená?, podľa mňa by
tom mal byť úver v tom prípade obec by mala ísť do
nútenej správy
skonštatoval, že ako pre laika sú uvedené ekonomické pojmy dosť nezrozumiteľné

Na tieto dotazy a pripomienky odpovedala ekonómka OcÚ a dopĺňal ju starosta obce.
Po otvorenej rozprave obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- Stanovisko hlavného kontrolóra ..., 5 poslanci boli
za, 4 sa zdržali hlasovania (Antlová, Baniaková,
Furmanová, Slivka)
- Závery z vykonaného auditu ..., 5 poslanci boli za, 4
sa zdržali hlasovania (Antlová, Baniaková, Furmanová, Slivka)
a schválilo Záverečný účet obce, 5 poslanci boli za
a 4 poslanci sa zdržali hlasovania (Antlová, Baniaková,
Furmanová, Slivka)
a) Prevod akcií obce Nálepkovo v rámci Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s., Hraničná č.
662/17, Poprad
Právnik obce Dušan Kozák bližšie vysvetlil význam
a dôvod predkladaného materiálu a doporučil OZ návrh
tohto uznesenia schváliť s tým, že obec ako akcionár
PVS a.s. Poprad pri 163 akcionároch nemá perspektívu
v budúcnosti získať od tejto spoločnosti nejaké výnosy
z podielu na zisku. Predseda predstavenstva PVS a.s.
Poprad na ponuku starostu obce, aby v rámci akcií
prináležiacich obci vstúpili svojim podielom do pokračovania výstavby vodovodov a kanalizácií obce – túto
odmietol, s výhradou, že investičné náklady v rámci ich
spoločnosti sú zamerané na veľkokapacitné vodárenské
stavby. Starosta obce doplnil, že obec oslovila všetkých
akcionárov s ponukou odpredaja týchto akcií v zmysle
platných Stanov PVS a.s. Poprad, ak z akcionárov neprejaví nikto záujem - je možnosť ponúknuť tieto akcie
zahraničným investorom.
V otvorenej rozprave k predkladanému materiálu
neodzneli žiadne pripomienky a OZ jednohlasne schválilo návrh tohto uznesenia.
K bodu č. 9:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č.
3/2007 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately

Predmetné VZN predložila predsedníčka KSaB Dáša Baniaková a pracovníčka OcÚ Anna Bobáková
v krátkosti vysvetlila podstatu, účel a cieľ tohto nariadenia s tým, že predmetné VZN bolo zverejnené pre
verejnosť 15.3.2007.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne ďalšie návrhy
a bolo jednohlasne schválené.

-

K bodu č. 10:
Rôzne

•
•

a) Informácie komisií OZ – zápisnice a z toho vyplývajúce závery
•
V tomto bode programu OZ prejednalo informácie
vyplývajúce zo zasadaní jednotlivých komisií pri OZ
v Nálepkove a zároveň boli prijímané príslušné uznesenia.
1. Zápisnice KKMaŠ zo dňa 31.1.2007 a 5.3.2007, informácie predložil predseda komisie Ján Plencner:
- prerokovanie schváleného plánu činnosti komisie
na I. polrok 2007 a jeho naplnenie
- organizačno-technické zabezpečenie lyžiarskeho
kola Východoslovenskej ligy žiakov na 9.2.2007
a prípravu Obrovského slalomu o pohár starostu
obce
- vyhodnotenie poriadaných akcií v 01/2007 (výstup
na Barackú skalu – 54 účastníkov, softtenisový
turnaj – 9 učastníkov)
- vyhodnotenie priebehu VsL konanej dňa 9.2.2007
– 165 účastníkov
- zrušenie akcie o pohár starostu obce pre nepriaznivé snehové podmienky
- organizačno-technické zabezpečenie karnevalu
v materskej škole v 02/2007 a Mariášového turnaja
na 24.2.2007
- zabezpečenie účasti na Zimnej kalogatii poriadanej
na Mlynkách (účasť lyžiarov: D. Červenková, B.
Jäger, F. Labuda)
2. Zápisnice KSaB zo dňa 6.2.2007, 5.3.2007
a 22.3.2007, informácie predložila predsedníčka
komisie Dáša Baniaková:
- príprava fašiangového plesu dôchodcov na
16.2.2007
- prejednanie žiadosti o pridelenie bytov v RO – III.
etapa, Píla (147 žiadostí) s predbežným výberom
25 žiadateľov uskutočneným KSaB v predchádzajúcom volebnom období
- stanovenie úlohy na terénny prieskum jednotlivých
žiadateľov o byt s cieľovým výstupom, že na najbližšom zasadaní komisie bude spracovaný definitívny návrh na predelenie bytov
- prejednanie žiadosti M. Lapšanskej (klientka DDN

-

-

-

3.

-

-

-

-

-

-

-

n.o.) vo veci riešenia jej finančného dlhu voči zariadeniu so záverom, že komisia nie je kompetentná
túto problematiku riešiť a s doporučením sťažovateľke, aby sa obrátila na Správnu radu DDN n.o.
prejednanie uvoľneného 3-izbového bytu v 16 b.j.
pri Benzinole (nutná jeho oprava pred jeho pridelením ďalšiemu záujemcovi)
vykonanie kontroly kvality bývania v RO – II. etapa,
Grün pri ktorej boli zistené nasledovné závady
chýbajúce pece na tuhé palivo vo viacerých bytoch
nedostatky v oblasti dymovodov a napojenia pecí
na nich, doporučenie vykonať preventívnu prehliadku požiarnikom obce
odber elektrickej energie (na čierno) z jednotlivých
domácnosti pre domácnosti, ktoré boli od prívodu
EE odpojené pre nedoplatky
vyhodnotenie fašiangového plesu konaného dňa
16.2.2007, 33 účastníkov – z toho 4 členovia komisie a 1 hudobník
prejedanie VZN obce Nálepkovo č. 3/2007 ...
o sociálnej kuratele s doporučením jeho schválenia
v OZ
prejednanie problematiky M. Lapšanskej a L. Lapšanského vo vzťahu k DDN n.o. s doporučením, aby
boli riešení podobne ako dve rómske rodiny, ktoré
boli nasťahované do komunitného centra Mlyn
Zápisnice KFaSOM zo dňa 15.2.2007 a 12.3.2007,
informácie predložila predsedníčka komisie Eva
Antlová:
prejednanie plánu práce na I. polrok 2007
prejednanie rozboru hospodárskych výsledkov OcÚ
za rok 2006 a rozpočtu príjmov a výdajov OcÚ,
ZŠsMŠN a OPZN za rok 2006
prejedanie žiadosti Združenia Slovanskej vzájomnosti v Prakovciach o finančnú pomoc na akciu
Slovanská pieseň 2007
prejednanie žiadosti Heleny Kleinovej, Letná č.
344, Nálepkovo o finančnú podporu pri odvodnení
severnej strany domu
prejedanie žiadosti Jána Rusnáka, Nálepkovo č.
638 o návratnú finančnú výpomoc na opravu strechy
prejednanie žiadosti Jozefa Horvátha, Nálepkovo č.
599 o kúpu pozemku
prejednanie žiadosti Miestneho spolu Slovenského
červeného kríža v Nálepkove o preplatenie faktúry
za prepravu osôb pri príležitosti darovania krvi
prejednanie záverečného účtu obce za rok 2006
prejednanie žiadosti Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Spišská Nová Ves o finančný
príspevok
prejednanie žiadosti Asociácie policajtov vo výslužbe v Spišskej Novej Vsi o poskytnutie finančného
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-

4.

-

-

5.
-

príspevku
prejednanie žiadosti Spojenej školy SOU a OA
Prakovce o finančnú podporu
prejednanie žiadosti ZŠsMŠN o pridelenie finančných prostriedkov na kapitálové výdaje
prejednaná žiadosť Jany Geletkovej, Nálepkovo
č. a Mariána Pacáka, Nálepkovo č. o odkúpenie
obecných pozemkov
prejednanie žiadosti Stanislava Mižigára, Nálepkovo č. 160 o pomoc pri výstavbe drevárne
Informáciu zo zasadania KOVP zo dňa 16.2.2007,
ktorú predložil predseda komisie Július Jesze,
komisia riešila:
v 3 prípadoch porušenie VZN obce, predvolaných
bolo celkom 20 občanov, ktorým bolo uložených
v 8 prípadoch finančné sankcie
v ďalších prípadoch nariadila predvolaným odstrániť zistené závady (oprava oplotenia, oprava
odkvapových žľabov a rúr,...)
Zápisnicu KSÚPaŽP zo dňa 19.2.2007, informácie
predložil predseda komisie Július Jesze:
prejednanie žiadosti Jozefa Horvátha, Nálepkovo
č. 599 vo veci odkúpenia pozemku v časti Grün
prejedanie „čiernej stavby“, udiarne postavenej
Milanom Rusnákom, Nálepkovo č. 599
prejednanie porušovania predpisov v oblasti požiarnej ochrany a stavebného zákona Petrom
Rusnákom, Nálepkovo č. 160

Po predložení všetkých informácií boli postupne schvaľované jednotlivé uznesenia vyplývajúce zo záverov stálych komisií, kde všetci poslanci hlasovali
jednohlasne.
6.

-

Zápisnicu KOVZ zo dňa 14.3.2007, informácie
predložila predsedníčka komisie Natália Furmanová:
prečítala celkové znenie zápisnice s konštatovaním, že komisia schválila uzn. č. 1/2007, v ktorom
sa uvádza, že pri podanom oznámení starostu obce podľa čl. 7 ods.1 ústavného zákona č. 357/2004
Z.z. o ochrane verejného záujmu nebolo zistené
porušenie citovaného zákona

V závere starosta obce poukázal na porušenie
Rokovacieho poriadku KOVZ zo dňa 15.4.2005 podľa,
ktorého komisia nenaplnila ustanovenia čl. 4 ods. 1
písm. a) (komisia mala zasadať do 14 dní po podaní
Oznámenia ... starostom obce zo dňa 29.1.2007).
Taktiež poukázal na nesprávne nakladanie s príslušným oznámením (písomné materiály súvisiace
s týmto oznámením nie je dovolené odnášať mimo sídla
OcÚ) a nový člen komisie - pán poslanec Slivka ne8

podpísal písomné vyhlásenie o povinnosti mlčanlivosti
a ochrany osobných údajov vo vzťahu k Oznámeniu ...
podané starostom obce.

-

Natália Furmanová
na vysvetlenie tohto uviedla, že zasadanie komisie
nebolo v termíne, pretože čakala na záverečnú
správu hlavného kontrolóra z kontroly vyplácania
odmien starostovi obce

Po tejto rozprave bol tento bod braný na vedomie
jednohlasne.
b) Návrh na zostavenie pracovnej skupiny, ktorá
bude pokračovať v písaní kroniky obce
Starosta obce predložil návrh na zostavenie tejto
pracovnej skupiny s nasledovným odôvodnením a
doporučením:
V predchádzajúcom volebnom období 2003-2006
bola obecným zastupiteľstvom (uznesenie č. 285/2005
z 28.2.2005) menovaná trojčlenná pracovná skupina
poslancov, ktorej úlohou bolo doplnenie a dopísanie
obecnej kroniky od roku 1948 resp. 1987. Táto skupina
si svoju úlohu splnila a zdokladovala a zaznamenala
obdobie rokov 12/1990 – 10/2006.
Je potrebné aby história obce bola dokumentovaná
aj naďalej a preto navrhujem zostavenie ďalšej pracovnej skupiny poslancov, ktorých úlohou bude nadviazať
na už zdokumentovanú časť kroniky a pokračovať ďalej
v písaní.
Členovia tejto pracovnej skupiny by mali pozostávať
z oboch poslaneckých klubov. Za klub ANO – SMERSD navrhujeme Martu Augustiňákovú, ktorá už aj
v predchádzajúcom volebnom období bola členkou
tejto skupiny. Ďalej navrhujem, aby tretím členom
tejto skupiny bol pracovník obecného úradu – Beáta
Sedláková.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:

-

-

Natália Furmanová
skonštatovala, že písala kroniku obce (bola kronikárkou) a vie čo taká práca obnáša ale nepamätá
sa aby v obci boli viac kronikárov a preto navrhuje,
aby bol v obci nastálo menovaný jeden kronikár
Dušan Daniel
uviedol, že s týmto návrhom súhlasí a navrhuje,
aby sa kronikárkou stala Marta Augustíňáková
a Beáta Sedláková ako matrikárka obce

Po tejto rozprave už k predkladanému materiálu neodzneli žiadne návrhy a ten bol jednohlasne schválený.

c) Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
V tomto bode programu vystúpili:
Šarlota Dragúňová
- v mene Miestneho spolku Slovenského Červeného
kríža poďakovala za finančný príspevok na úhradu
cestovných výdajov spojených s darovaním krvi
a dotazovala sa či pre budúcnosť je potrebné na takéto akcie opätovne požiadať o finančný príspevok
Peter Hrabuvčin
- poukázal na okolnosti neodborného postupu voči
DDN n.o. v prípade M. Lapšanskej, klientky tohto
zariadenia zo strany niektorých poslancov a členov
KSaB, ktorý dokumentoval nasledovnými faktami:
• s klientkou bol ukončený právny vzťah k zariadeniu
v zmysle platných právnych noriem
• je podivuhodné, že sa niektorí poslanci OZ a bývalí
pracovníci zariadenia, ktorí poznajú denný režim
v DDN n.o. konali tak ako konali dňa 15.3.2007
v čase od 16.00 hod. do 22.00 hod.
• vo vzťahu k mojej osobe sa nebudem obhajovať,
moju prácu hodnotí a posudzuje Správna rada DDN
n.o. a zakladateľ t.j. obec (starosta obce a OZ) vrátane klientov zariadenia
• vyššie spomínaný nevhodný postup v tomto prípade
považujem za nekorektný
Dušan Daniel
- podporil riaditeľa DDN n.o. a uviedol, že pri riešení
takýchto situácií treba poznať celú stránku veci a tak
vyvodzovať patričné závery (spomínané aktivity niektorými poslancami a niektorými členmi KSaB nie sú
v súlade s príčinou dôsledku vo vzťahu k M. Lapšanskej)
- predložil informáciu z pracovnej porady starostov
obcí Obvodného úradu v Spišskej
Novej Vsi (okresy Spišská Nová Ves a Gelnica) poriadanej odborom krízového
riadenia pod gestorstvom prednostu ObÚ v Sp. Novej
Vsi konanej dňa 13.3.2007
z ktorej vyplývajú pre obec resp. pracovníkov aparátu
OcÚ a OcP vrátane poslancov
OZ nasledovné úlohy:
- zvýšiť dôraz na zamedzenie podávanie alkoholu
mladistvým v spolupráci so štátnou políciou (táto už
začala robiť v tomto smere prísne nárazové kontroly)
v pohostinných zariadeniach na území obce
- od 1.3.2007 v oblasti cestnej premávky platia prísnejšie pravidlá, k 13.3.2007 bolo odobratých 30
vodičských preukazov za prekročenie rýchlosti viac
ako 20 km v intravilánoch obcí

- v roku 2006 bolo celkom 215 výjazdov k požiarom
(SNV – 176, GL – 44) s celkovou škodou 61,5 mil.Sk
na majetku
• veľa požiarov bolo spôsobených neodborným zabudovaním krbových vložiek, doporučené bolo uskutočniť (tam kde sú krby) revízie
• od začiatku roku 2007 do 13.3.2007 už bolo 55
výjazdov k požiarom (z toho 7 lesných a 48 požiarov
vypaľovaním trávy)
• k 10.3.2007 bol Okresným riaditeľstvom Hasičského
a záchranného zboru v Sp. Novej Vsi v spolupráci
s Obvodným lesným úradom v Gelnici vyhlásený čas
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v územnom obvode okresu Gelnica
až do odvolania
- osobitná pozornosť bola venovaná zákonu č. 39/2007
Z.z. o veterinárnej starostlivosti (zvlášť §§ 23.27 a 29)
dotýkajúcej sa problematiky domácich zabíjačiek pre
vlastnú spotrebu a to nasledovne:
• ošípané – viď informácie v Obecných novinách Nálepkovo č. 2/2007 z 8. týždňa (expedované 23.2.2007
v 600 výtlačkoch v rámci obce)
• hovädzí dobytok - 24 hodín pred porážkou je potrebné ohlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Sp. Novej Vsi túto skutočnosť a príslušný
odborný pracovník zdarma zabezpečí:
- dohľad nad porážkou tak aby zviera nebolo týrané
- odobratie vzorky mozgu na vyšetrenie choroby „šialených kráv“ a ďalšie vzorky na vyšetrenie trichinelly,
výsledok rozboru bude oznámený do 5 dní a až
potom je možné v prípade negatívneho
výsledku mäso konzumovať
- veterinár odoberie rizikový materiál (celá hlava, črevá a konce chrbtice), tento rizikový materiál majiteľ
zvieraťa je povinný odovzdať na kafilériu (na vlastné
náklady) – v žiadnom prípade sa nesmie zakopávať
do zeme resp. voľne v teréne ukladať
• každý kus hovädzieho dobytka musí byť vedený
RVaPS v centrálnej evidencii (pridelené číslo a pridelený pas)
• predajom mäsa mimo vlastnej spotreby (do inej rodiny alebo známym) v prípade ochorenia konzumenta
vystavuje sa vlastník hovädzieho dobytka trestnému
činu z titulu všeobecného ohrozenia zdravia vrátane
vysokého finančného postihu
• porážka hovädzieho dobytka mimo bitúnku môže byť
povoľovaná len vo výnimočných prípadoch
• z povinného monitoringu ulovených líšok vyplýva, že
30 % líšok v okrese SNV a až 50 % líšok v okrese
Gelnica malo aj trichinellózu na základe čoho ŠVaPS
v Sp. Novej Vsi žiada obyvateľov týchto okresov túto
skutočnosť rešpektovať a pri porážke ošípaných a hovädzieho dobytka plniť ustanovenia zákona o veteri9

nárnej starostlivosti a písomné opatrenia v tejto oblasti
vydané na úrovni ObÚ v Spišskej Novej Vsi
Človek postihnutý trichinellou je odkázaný žiť len na
liekoch a liečba je finančne veľmi náročná.
- informoval prítomných o návrhu na udelenie „Veľkej
medaily s.v. Gorazda“ pre Prof. RNDr. Ladislava
Šomšáka, DrSc. pri príležitosti jeho nedožitých 75tich narodenín, ktorý predložil MŠ SR v Bratislave
riaditeľ LON s.r.o. Jozef Antoni (predložený návrh je
prílohou zápisnice). Návrh bol schválený a uvedené
vyznamenanie prevzala manželka pána profesora
dňa 27.3.2007 na Zvolenskom zámku.
K bodu č. 11:
Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov

-

-

-

V tomto bode programu postupne vystúpili:
Peter Hrabuvčin
nadviazal na predchádzajú bod programu č. 10
a vyjadril sa, že neodmieta spoluprácu s KSaB, ale
namieta na spôsob akým sa medializoval prípad
pani M. Lapšanskej, s ktorým vôbec nesúhlasí
- nikto „nevyhodil“ z DDN n.o. žiadnu „babičku“, ale
pre neplnenie si finančných povinností voči zariadeniu 59-ročná klientka dostala výpoveď z nájmu

-

-

-

Natália Furmanová
- doporučila prijať VZN o nakladaní a prideľovaní
nájomných bytov obce
- taktiež navrhla spracovať Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom obce

-

Eva Antlová
interpelovala starostu obce vo veci nedodržiavania uzn. č. 9/2006-OZ zo dňa 29.1.2006 čo sa
týka stanovenia času začiatku zasadaní OZ (16.00
hod.)

-

-

-

Dušan Daniel
- požiadavke E. Antlovej, aby boli zasadania OZ
o 16.00 hod. len toľko – že 25 pozvaných účastníkov rokovania OZ sa má prispôsobovať 1 osobe?
(poslankyni)
Dušan Slivka
starosta obce bagatelizuje uzn. č. 9/2006-OZ
o čom svedčí i jeho neplnenie (dnešné zasadanie
zvolané na 15.00 hod.)
- poukázal na znehodnocovanie pozemkov pána
Štefana Nemca, Nálepkovo – Hámor č. .. riekou
Hnilec, ktorá poškodzuje jeho majetok
- obyvatelia Záhajnice majú obavu o svoju bezpeč-

-

nosť po obsadení nájomných bytov v RO, III. etapa
– Píla, ako budú cestovať na Záhajnicu – či majú
chodiť pešo cez „vŕšok“ železničná stanica - Záhajnica (nie je tam verejné osvetlenie)
dom dôchodcov vybudovala obec, ale podľa mňa
nemá obec žiadne páky na jeho riadenie a usmerňovanie o čom svedčí prípad pani M. Lapšanskej
šokoval ma prístup starostu obce, ktorý 15.3.2007
na moju intervenciu v podvečerných hodinách reagoval neadekvátne a pritom stačil z jeho strany len
jeden telefonát
chýbal mi v tomto prípade zo strany starostu obce
„ľudský prístup“
v DDN n.o. je viac neplatičov, nie len pani Lapšanská
poukázal na neúnosnú situáciu nevhodného správania sa rómskych spoluobčanov pred predajňou
resp. vo vestibule potravín COOP Jednota
požiadal starostu obce o zabezpečenie bankových
služieb v obci (bankomat)
Peter Hrabuvčin
ohradil sa voči informácii pána Slivku o neplatičoch
v zariadení, pretože príslušní zodpovední pracovníci DDN n.o. podpísali prehlásenia o mlčanlivosti,
z tohto prípadu vyvodím príslušné závery
mám dojem, že celá aféra je vyvolaná účelovo
a zameraná voči mojej osobe
zamestnancov zariadenia vediem k tomu, aby voči
klientov uplatňovali ľudský prístup, aby mali otvorenú myseľ a otvorené srdce
ubezpečujem Vás, že takto konám aj ja a kto nebude rešpektovať moje náročné požiadavky, žiaľ
nebudem môcť v tomto zariadení pracovať
príčinu dlhov pani M. Lapšanskej sú aj vedúce pracovníčky, ktoré v tom období od 01/2004-01/2007)
pracovali v zariadení a teraz vedú voči mne „nejakú
hru – tu niečo visí“
aj dnes som uvoľnil v skúšobnej dobe pracovníčku,
ktorá nespĺňala náročné úlohy súvisiace s prácou
v zariadení
Lucia Lušňáková
reagovala na predchádzajúce slová riaditeľa DDN
n.o. v tom zmysle, že vzniesol obvinenia voči jej
osobe

-
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-

Julián Sopko
predložil konštruktívny návrh, aby do jednotlivých
komisií OZ pokiaľ tieto budú prejednávať problémy
súvisiace s právnickými osobami obce, aby riaditelia týchto právnických osôb boli prizývaní k riešeniu
týchto problémov

Dušan Daniel – odpovedal na vyššie uvedené
otázky a pripomienky nasledovne:
- v prípade pani Lapšanskej ste si mali zistiť príčinu
dôsledku (výpovede z DDN n.o.) a až tak ste mali
konať
- v žiadnom prípade jej problém nie je kompetentný
riešiť starosta obce a KSaB, ale štatutárny zástupca
DDN n.o. (P. Hrabuvčin) a Správna rada DDN n.o.
- aktivita niektorých poslancov a členov KSaB presiahla únosnú mieru a dokonca do tohto prípadu
zainteresovali ministerku práce, soc. vecí a rodiny
pani Tomanovú a Košický samosprávny kraj
- na nasledujúcom zasadaní OZ budú prejednané
požadované materiály poslankyňou Furmanovou,
ktoré už aj boli naplánované po pracovnej línii (Zásady hospodárenia ...)
- časový harmonogram OZ bol schválený uzn. č.
9/2006- OZ, ale bez uvedenia pevného času
začiatku zasadaní. Podľa Rokovacieho poriadku
zasadania OZ vrátane stanovenia jeho začiatku
zvoláva starosta obce.
- poškodzovanie pozemkov pána Š. Nemca riekou
Hnilec bude prejednané 29.3.2007 o 9.00 hod. so
zástupcom Správy vodného toku - Hnilca pánom
Vilimom, ktorý zjedná nápravu
- obavy obyvateľov Záhajnice vo vzťahu k RO III.
etapa – Píla sú zbytočné, však v terajšej drevenici
bývalo niekedy až cca 100 Rómov – teraz to bude
cca 200. Rómovia sú taký istý obyvatelia obce ako
aj majoritná časť a obavy poslanca Slivku sú neopodstatnené.

-

DDN n.o. je riadený štatutárnym zástupcom a vo
vzťahu k obci (zakladateľovi) nie sú žiadne problémy, len vy stále hľadáte „blchy“ a snažíte sa
kritizovať všetko možné aj nemožné
- môj prístup ku Vám a k predsedníčke KSaB dňa
15.3.2007 o 18.00 hod. (kedy ste ma navštívili
v mojej domácnosti) bol primeraný a adekvátny vo
vzťahu k môjmu poznaniu príčin dôsledku k pani
Lapšanskej a narušili ste moje súkromie! Váš prístup vo vzťahu k mojej osobe bol neetický
- požiadavka na „bankomat“ v obci bude prejednaná
s príslušnými bankovými subjektmi
Po tejto rozprave bolo prijaté uznesenie, ktoré OZ
zobralo na vedomie, 8 poslancov hlasovalo za a 1 poslanec sa zdržal hlasovania (Slivka).
K bodu č. 12:
Návrh na uznesenie
Návrhová komisia priebežne počas rokovania predkladala jednotlivé návrhy na uznesenia k schvaľovaniu.
K bodu č. 13:
Záver
Po naplnení všetkých bodov rokovania starosta obce
vyhlásil zasadanie za ukončené a poďakoval prítomným
za účasť.
Zapisovateľ: Gabriela Filická
Overovatelia: Zdenek Štuller, Dušan Slivka
Starosta obce: Ing. Dušan Daniel

UZNESENIA
z 3. riadneho zasadania
Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 26.3.2007
Obecné zastupiteľstvo
A/ BERIE NA VEDOMIE

Uznesenie č. 33/2007-OZ
Žiadosť poslankyne Natálie Furmanovej o ospravedlnenie sa poslancom Júliusom Jeszem.

Uznesenie č. 31/2007-OZ
Kontrolu plnenia uznesení a úloh z 2. riadneho zasadania OZ, dňa 29.1.2007.

Uznesenie č. 34/2007-OZ
Správu za rok 2006 na úseku civilnej ochrany, požiarnej ochrany a bezpečnosti práce obce Nálepkovo.

Uznesenie č. 32/2007-OZ
Záznam o vykonaní kontroly vyplatených odmien
starostovi obce a poslancom OZ za rok 2006.

Uznesenie č. 35/2007-OZ
Zhodnotenie dosiahnutých ekonomických výsledkov
OcÚ v Nálepkove a rozpočtových organizácií obce za
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rok 2006.
Obecný úrad v Nálepkove
Celkom príjmy (bežné, kapitálové,
finančné operácie) 	
71.368,0 tis.Sk
Celkom výdaje (bežné, kapitálové,
finančné operácie) 
50.460,0 tis.Sk
Základná škola s materskou školou Nálepkovo
Celkom príjmy (bežné) 
213,0 tis.Sk
Celkom výdaje (bežné, kapitálové) 
21.122,0 tis.Sk
Obecné poľovnícke združenie obce Nálepkovo
Celkom príjmy (bežné) 
163,0 tis.Sk
Celkom výdaje (bežné) 
159,0 tis.Sk
Uznesenie č. 36/2007-OZ
Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu
a k záverečnému účtu obce Nálepkovo za rok 2006.
Uznesenie č. 37/2007-OZ
Závery z vykonaného auditu účtovnej závierky obce
Nálepkovo za rok 2006.
Uznesenie č. 38/2007-OZ
Závery a doporučenia jednotlivých stálych komisií
obecného zastupiteľstva z ich zasadaní od 29.1.2007
do 22.3.2007.
Uznesenie č. 39/2007-OZ
Závery a Správu Komisie pre ochranu verejného
záujmu pri OZ, konanej dňa 14.3.2007.
Uznesenie č. 40/2007-OZ
Informácie starostu obce z pracovnej porady starostov obcí Obvodného úradu v Spišskej Novej Vsi
(okresy Spišská Nová Ves a Gelnica) poriadanej
odborom krízového riadenia pod gestorstvom prednostu ObÚ v Sp. Novej Vsi konanej dňa 13.3.2007.
2. Informácie, ktoré odzneli v bode 10c) – Pripomienky a dotazy obyvateľov obce a v bode 11.
– Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov

1.

B/ SCHVAĽUJE
Uznesenie č. 41/2007-OZ
Úväzok hlavného kontrolóra obce z 0,25 na 0,5 od
1.4.2007.
Uznesenie č. 42/2007-OZ
Menovanie Jozefa Sopka, bytom Nálepkovo, ul.
Školská č. 686 do funkcie náčelníka Obecnej polície
Nálepkovo k 1.4.2007.
Uznesenie č. 43/2007-OZ
Volebný program Obecného zastupiteľstva v Nálep12

kove na roky 2007-2010.
Uznesenie č. 44/2007-OZ
Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Nálepkovo, príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií zriadených obcou Nálepkovo.
Uznesenie č. 45/2007-OZ
Pracovný poriadok obce Nálepkovo.
Uznesenie č. 46/2007-OZ
Záverečný účet Obce Nálepkovo za rok 2006 bez
výhrad s prebytkom hospodárenia 1.131.386,42 Sk
a s následným rozdelením:
-

-

-

nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté
zo štátneho rozpočtu obce, ktoré sú vylúčené z prebytku hospodárenia vo výške 18.622,-Sk zaradiť do
príjmov obce pre rok 2007 a použiť na určený účel
10% tvorba rezervného fondu v čiastke 111.276,44
Sk a jeho čerpanie v priebehu roka 2007 na pokrytie
výdajov OcÚ podľa potreby
Zvyšok prevod do rozpočtových príjmov obce pre
rok 2007 v čiastke 1.001.487,98 Sk

Uznesenie č. 47/2007-OZ
Prevod akcií obce Nálepkovo v rámci Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s., Hraničná č. 662/17,
Poprad.
Uznesenie č. 48/2007-OZ
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č.
3/2007 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately
Uznesenie č. 49/2007-OZ
Finančný príspevok Miestnemu spolku Slovenského
červeného kríža v Nálepkove vo výške 2.250,-Sk
na pokrytie cestovných nákladov spojených s prepravou darcov krvi.
2. Finančný príspevok vo výške 40,0 tis.Sk na kapitálové výdaje pre zakúpenie varného kotla do školskej
jedálne ZŠsMŠN.

1.

Uznesenie č. 50/2007-OZ
Postup KSaB vo veci žiadosti M. Lapšanskej (klientka DDN n.o.) z odstúpením na riešenie riaditeľovi DDN
n.o. resp. Správnej rade DDN n.o.
Uznesenie č. 51/2007-OZ
Ustanovenie pracovnej skupiny na písanie kroniky
obce v nasledovnom zložení:

Marta Augustiňáková – kronikárka obce
Beáta Sedláková – matrikárka obce

kovciach
na nimi požadované účely pre nedostatok finančných prostriedkov.

C/ NESCHVAĽUJE
D/ UKLADÁ
Uznesenie č. 52/2007-OZ
Finančnú podporu Helene Kleinovej, bytom Nálepkovo, ul. Letná č. 344 pri odvodnení severnej strany
domu. Zároveň doporučuje túto žiadosť odstúpiť Komisii
stavebnej, územného plánu a životného prostredia pri
OZ na posúdenie tejto žiadosti z odborného hľadiska
či to nemá byť riešené v rámci kolaudačných závad pri
rekonštrukcii ul. Letnej.

1.

2.
3.
4.
5.

Uznesenie č. 53/2007-OZ
Finančný príspevok pre Združenie Slovanskej vzájomnosti so sídlom v Prakovciach na akciu „Slovanská pieseň 2007“.
Návratnú finančnú výpomoc Jánovi Rusnákovi, bytom Nálepkovo č. 638 na opravu strechy.
Finančný príspevok Okresnému výboru Dobrovoľnej
požiarnej ochrany v Spišskej Novej Vsi
Finančnú podporu pre Asociáciu policajtov vo výslužbe v Spišskej Novej Vsi
Finančnú podporu Spojenej škole SOU a OA v Pra-

Uznesenie č. 54/2007-OZ
1.

2.

Komisii sociálnej a bytovej pri OZ v spolupráci
s Obecnou políciou Nálepkovo riešiť chýbajúce
pece na tuhé palivo v niektorých nájomných bytoch
v RO II. a RO III. Grün.
Komisii sociálnej a bytovej pri OZ v spolupráci
s Obecnou políciou Nálepkovo a Obvodným oddelením PZ v Nálepkove riešiť nepovolené dodávky
a odbery elektrickej energie v nájomných bytoch
RO II. a RO III. Grün.

Uznesenie č. 55/2007-OZ
Požiarnemu technikovi obce uskutočniť kontrolu
komínových telies a napojení jednotlivých pecí na nich
v nájomných bytoch RO II. a RO III. Grün.
Zapisovateľ: Gabriela Filická
Overovatelia: Zdenek Štuller, Dušan Slivka
Starosta obce: Ing. Dušan Daniel

Obecný úrad Nálepkovo

Rozbor
hospodárskych výsledkov k 31.12.2006
Plnenie príjmov a výdajov Obecného úradu v Nálepkove k 31.12.2006 bolo na jednotlivých položkách nasledovné:
Bežné príjmy:
- stravné za dôchodcov
- daň z nehnuteľnosti FO a PO
- poplatky za psa
- výnos dane z príjmov
- príjmy z prenájmu pozemkov
- dotácia na stravné v hmotnej núdzi + RP
- nájomné v bytoch a nájom za budovy
- správne poplatky FO a PO
- pokuty vybrané OcP a ObÚ
- poplatky za odvoz odpadu a odpredaj KUKA nádob
- poplatky za užívanie verejného priestranstva
- úroky z bežných účtov
- príjem od úradu práce /VPP/+aktivačné
- príjmy za rozhlas
- ostatné príjmy od FO a PO/dobropis,/
- príjem za vodné, stočné/VaK/
- príjem za kopírku od FO a PO




















/v tis.Sk/
314,0
589,0
25,0
12.759,0
7.056,0
2.245,0
2.358,0
314,0
18,0
483,0
12,0
5,0
549,0
7,0
535,0
1,0
19,0
13

- príjem za opatrovateľskú službu
- príjmy za verejnú súťaž+za výhru v súťaži a z lotérií
- dividendy
- decentralizačná dotácia na matriku
- decentralizačná dotácia na školstvo/štip.uč.pom.a cestovné/
- ostatné decentralizačné dotácie-SÚ,ŽP,
- dotácia na komunitných soc.pracovníkov
- dotácia na voľby
spolu bežné príjmy
Kapitálové príjmy:
- príjem za predaj nehnuteľnosti,
- transfer na výstavbu bytov RO III.
- transfer na rekonštrukciu kotolne
spolu kapitálové príjmy



32,0
5,0
22,0
84,0
18.498,0
100,0
549,0
75,0
46.654,0













1.505,0
7.576,0
6.435,0
15.516,0



Celkom príjmy
Príjmy finančných operácií
- nevyčerpaná dotácia z min. roka
- návratné výpomoce -vrátky +prijatá NV
- prevod z výsledku hospodárenia, RF a CF
- prijatá podpora zo ŠFRB
spolu finančné operácie
Bežné výdaje:
- správa OcÚ + poslanci + komisie
- finančná a kontrolná činnosť/popl.banke/
- voľby
- matrika
- výdavky na opatrovateľskú službu
- obecná polícia
- splátka úrokov z úverov a podpory zo ŠFRB+manipulačné popl.
- požiarna ochrana
- verejno - prospešné práce + aktivačné
- údržba pumpy + el.energie
- cestná doprava
- odpady
- verejná zeleň
- verejné osvetlenie
- vysielacie služby /vydávanie obecných novín +MR+knižnica
- zariadenie pre dôchodcov + dávky soc.starostlivosti
- bývanie a občianska vybavennosť
- TJTKŠ+športové služby + úhrada straty TKaŠ
- NZZ –el.energia
- náboženské a spoločenské služby/ + príspevky
- výdavky pre školy/prepravné, členské + reprezentačné/
- vzdelávanie,semináre
- príspevky cirkvám
- stravné v hmotnej núdzi + rod.prídavky vyplácané cez obec
- výdavky na soc. poradenstvo + výdavky na KSP
spolu bežné výdaje
Kapitálové výdaje:
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62.170,0
2.568,0
1.864,0
1.431,0
3.335,0
9.198,0

































/v tis.Sk/
6.537,0
49,0
71,0
84,0
220,0
1.416,0
2.071,0
483,0
1.682,0
60,0
1.345,0
752,0
64,0
176,0
183,0
743,0
1.283,0
877,0
189,0
225,0
31,0
21,0
20,0
2.245,0
650,0
21.477,0

- prestavba DD
- výstavba vodovodu
- prestavba mlyna
- RO III.
- výstavby bytov „585“
- nákup budov+stavieb
- nákup počítača ,strojov,kosačky
- rekonštrukcia MK-projekty
- rekonštrukcia kotolne ZŠ
spolu kapitálové výdaje





45.426,0









Celkom výdaje
Výdavky finančných operácií
- splátky podpory zo ŠFRB
- splátka úveru na vlek
- kap.účasť na majetku vklad do s.r.o.
- poskytnuté návratné výpomoce+splátky poskytnutých NV
spolu finančné operácie



1.479,0
480,0
2.644,0
9.003,0
3.586,0
193,0
163,0
30,0
6.371,0
23.949,0






456,0
554,0
1.033,0
2.991,0
5.034,0





Z celkových výdajov bolo čerpané na vybraných položkách nasledovne:
1. Údržba a opravy
- údržba MK,chodníkov a mostov
- údržba VO
- údržba výpočtovej ,signal.techniky OcÚ,OcP a PO+budov OcÚ
- údržba nájomných bytov
- údržba pumpy a cintorína a čističky
- údržba verejnej zelene+skládok dom.odpadu
2. Investičná výstavba
- vodovod a kanalizácia
- prestavba DD
- rekonštrukcia kotolne
- výstavba RO III.
- prestavba mlyna
- výstavba 585
- rekonštrukcia MK
3. Ostatné investície
- nákup budov a HIM a DHIM
4. Cestovné
5. Materiálové výdaje + ostatné náklady
6. Príspevky ostatným/TJ,organ.,cirkvi,komisie,členské/

7. Mzdy + odvody



/v tis.Sk/
1.334,0
79,0
241,0
887,0
70,0
64,0









480,0
1.479,0
6.371,0
9.003,0
2.644,0
3.586,0
30,0












356,0
56,0
21.742,0
1.081,0
7.377,0

K 31.12. 2006 bol pri Obecnom úrade v Nálepkove priemerný počet zamestnancov vo fyzických osobách 34.
Priemerný mesačný zárobok zamestnancov OcÚ za rok 2006 činil
13.609,– Sk.
Zostatok peňažných prostriedkov na všetkých bežných a účelových účtoch k 31.12.2006
1.081,0 tis. Sk
Prebytok hospodárenia OcÚ a rozpočtových organizácií spolu za rok 2006 predstavuje 
1.131.386,42 Sk.
Pohľadávky k 31.12.2006/311,315,318,335,275,348,378/ 
Záväzky k 31.12.2006/321,331,336,342,379/krátkodobé/ 
Záväzky k 31.12.2006/951,959/dlhodobé/



5.037,0 tis. Sk
20.905,0 tis. Sk
38.339,0 tis. Sk
V Nálepkove 29.01.2007
Helena Kiššáková, ekonómka OcÚ
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1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2277

2341

2398

2446

2468

2526

2582

2595

2650

2682

2724

2774

2786

2802

2825

2855

71 368,0

47 295,0

58 009,0

75 522,0

54 663,0

33 891,0

43 225,0

44 449,0

42 029,0

37 687,0

46 019,0

47 453,0

34 221,0

13 949,0

4 684,0

2 990,0

Príjmy

50 460,0

25 653,0

40 927,0

61 934,0

48 492,0

33 246,0

42 320,0

39 501,0

35 457,0

31 363,0

43 771,0

45 677,0

32 655,0

10 223,0

4 409,0

2 613,0

Výdaje

	

V Nálepkove, dňa 28.2.2007


Rok

Počet
obyv.
k 31.12.

1 131,0

4 158,0

1 444,0

381,0

702,0

645,0

905,0

4 948,0

6 572,0

6 324,0

2 248,0

1 776,0

1 566,0

3 726,0

275,0

377,0

HV

34

35

35

44,0

33,0

27,0

39,0

18,0

15,0

15,0

41,0

40,0

23,0

13,0

10,0

8,0

spolu

7

7

7

16

16

13,0

25,0

5,0

6,0

3,0

24,0

24,0

5,0

4,0

4,0

3,0

z toho R

Počet prac. OcÚ

7 377,0

6 976,0

5 523,0

6 107,0

4 505,0

5 174,0

4 562,0

3 455,0

3 917,0

3 874,0

3 907,0

3 359,0

2 203,0

958,0

660,0

587,0

Mzdy +
odvody

23 949,0

6 813,0

6 954,0

43 800,0

32 868,0

17 126,0

17 169,0

12 635,0

10 686,0

14 205,0

16 361,0

19 601,0

15 346,0

3 800,0

542,0

0,0

Invest.
výstavba

2 675,0

760,0

993,0

1 180,0

1 724,0

2 454,0

3 225,0

8 280,0

7 720,0

4 991,0

6 774,0

10 921,0

5 357,0

2 645,0

391,0

1 230,0

Rozvoj
obce

-

-

-

800,0

1 000,0

1 000,0

9 470,0

5 930,0

6 700,0

3 550,0

2 929,0

4 633,0

3 007,0

60,0

166,0

25,0

Príspev.
PO

12 759,0

11 005,0

5 323,0

4 469,0

4 233,0

3 936,0

3 565,0

3 371,0

2 845,0

2 819,0

2 622,0

2 429,0

2 630,0

3508,0

1 847,0

1 142,0

Pod.
dane

												

17 674,-

9 081,-

14 606,-

22 230,-

17 481,-

12 205,-

15 780,-

14 906,-

13 664,-

12 147,-

17 328,-

18 508,-

13 350,-

4 263,-

1 884,-

1 148,-

Výdaj na 1
obyv. /rok

Skk

Ing. Dušan Daniel
starosta obce

6 900,0

1 490,0

6 968,0

9 490,0

14 675,0

14 470,0

30 322,0

31 300,0

28 648,0

25 121,0

22 300,0

30 200,0

24 030,0

8 150,0

-

-

Odvody
LON-PO

(tis.Sk)

Príloha: Komentár k tabuľke

3 964,0

4 188,0

3 482,0

2 477,0

2 159,0

1 591,0

1 821,0

1 442,0

1 241,0

1 387,0

1 415,0

1 080,0

1 077,0

871,0

1 070,0

303,0

Dane +
popl.OcÚ

OBEC NÁLEPKOVO – Príjmy a výdaje OcÚ
za obdobie rokov 1991 - 2006

KOMENTÁR
k tabuľke Príjmy a výdaje OcÚ za obdobie
rokov 1991 – 2006
Počet obyvateľov
- za 16 rokov narástol o 578 z 2277 obyvateľov na
2855
- v roku 1991minorita (Rómovia) predstavovali 26,44
% t.j. 602 obyvateľov a v roku 2006 už predstavuje
45,35 % t.j. 1295
- priemerný ročný prírastok 36 obyvateľov signalizuje, že v roku 2010 bude mať obec už 3000
obyvateľov a v roku 2015 už 3180 obyvateľov
a z minority sa stane majorita
Príjmy
- od 1.7.2002 po prechode kompetencií zo štátnej
správy na samosprávu v oblasti školstva už sa
prejavujú aj príjmy na prenesené kompetencie,
ktoré ale nie sú prenesené vo výdajoch OcÚ ale vo
výdajoch rozpočtovej organizácie Základnej školy
s materskou školou v Nálepkove
Počet pracovníkov
- OcÚ zamestnával v priemere ročne za uvedené
obdobie celkom 26,5 pracovníkov – z toho 16 THP
a 10,5 R
- obec (OcÚ) a právnické osoby zriadené resp. založené obcou priebežne od roku 1992 (Lesy obce
Nálepkovo, Služby obce Nálepkovo, Vodovody
a kanalizácie obce Nálepkovo, Obecné poľovnícke združenie obce Nálepkovo, Základná škola
s materskou školou Nálepkovo, Domov dôchodcov
Nálepkovo) priemerne ročne zamestnáva cca 180
pracovníkov na dobu neurčitú
Mzdy a odvody
- tieto výrazne vzrástli v rokoch 2005-2006 na
základe účinnosti zákona č. 553/2003 Zb. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme k 1.1.2004

Investičná výstavba a rozvoj obce
- celkom bolo preinvestovaných 241,8 mil.Sk na investičnej výstavbe a ďalších 61,3 mil.Sk na rozvoji
obce čo spolu predstavuje 303,1 mil.Sk
- len na výstavbe troch ČOV, vodovodu a kanalizácie bolo preinvestovaných cca 75,0 mil.Sk, na
výstavbe 64 nájomných bytov pre minoritu a 36
nájomných bytov pre majoritu bolo preinvestovaných ďalších 85,0 mil.Sk vrátane infraštruktúry
- 54,0 mil.Sk bolo vynaložených na rekonštrukciu
bývalej meštianskej školy na domov dôchodcov,
ktorý bol uvedený do prevádzky 1.1.2004 s kapacitou 60 klientov a s vytvorením 35 pracovných
miest
...
Príspevky príspevkovým organizáciám obce
- v rokoch 1994 až 2001 bolo poskytnutých celkom 36,2 mil.Sk príspevkovým organizáciám obce
(Služby obce Nálepkovo, Telesná kultúra a šport
obce Nálepkovo, Vodovody a kanalizácie obce
Nálepkovo), ktoré boli k 1.1.2001 transformované
na SON s.r.o., TKaŠN s.r.o., VaKN s.r.o.
- v rokoch 2001 až 2003 bolo poskytnutých príspevkovej organizácií Lesy obce Nálepkovo 2,8
mil.Sk na pestevnú činnosť, táto bola k 1.1.2005
transformovaná na LON s.r.o.
Podielové dane
- tieto celkom predstavovali 68,5 mil.Sk príjmu do
rozpočtu obce zo štátneho rozpočtu
Dane a poplatky právnických osôb
a obyvateľov obce
- tieto predstavovali spolu 29,6 mil.Sk príjmu do
rozpočtu obce

Za rok 2006 v porovnaní naša obec s mestami Spišská Nová Ves a Krompachy
Mesto / Obec

Počet obyvateľov
k 31.12.2006

Spišská Nová Ves
Krompachy
Nálepkovo

37 727
8 626
2855

Výdaje
(bežné, kapitálové,
finančné operácie)
443,056 mil.Sk
78,310 mil.Sk
50,460 mil.Sk

Výdaj na obyvateľa
za rok 2006
11 743,-Sk
9 078,-Sk
17 674,-Sk
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Odvody z Lesov obce Nálepkovo
- príspevková organizácia LON v rokoch 1992 až
2004 odviedla do rozpočtu obce 231,2 mil.Sk
- obchodná organizácia LON s.r.o. v rokoch 20052006 za nájom obecných lesov odviedla do rozpočtu obce 7,4 mil.Sk
Výdaj na jedného obyvateľa obce
v priemere za 1 rok
- za uvedené obdobie na základe celkových príjmov
bolo možné v priemere ročne vynaložiť 14 515,-Sk
výdajov na 1 obyvateľa obce
- či je to dosť alebo málo posúďte sami na základe

skutočne realizovaných výdajov v roku 2006 v porovnaní našej obce s mestami Spišská Nová Ves
a Krompachy
- za celé obdobie OcÚ v Nálepkove pracoval bez
prednostu úradu a bez uvoľneného zástupcu starostu na výkon funkcie, OcÚ a právnické osoby
obce vrátane obecnej polície bol riadený starostom
obce
V Nálepkove, dňa 28.2.2007
Ing. Dušan Daniel
starosta obce

VOLEBNÝ PROGRAM
na roky 2007 – 2010
1.

2.
-

-

-

-

3.

4.

5.
6.
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Zrealizujeme výstavbu „Obecného domu“ na pôvodnom mieste, na námestí obce, do 06/2007
bude zaktualizovaná projektová dokumentácia
Budeme pokračovať s výstavbou obecných nájomných bytov
v 06/2007 kolaudácia 6 b.j. na námestí obce, dom
č. 585
do 03/2007 zabezpečiť projektovú dokumentáciu
na výstavbu 16 b.j. RO- IV. etapa – Píla a jej
výstavbu realizovať v roku 2008 z napojením na
vodovod, kanalizáciu a ČOV vybudovanú v III.
etape RO
do 09/2007 zabezpečiť projektovú dokumentáciu
na výstavbu 6 b.j. na námestí obce, dom č. 586
a s ich výstavbou začať v roku 2008
v priebehu roku 2008 zabezpečiť projektovú dokumentáciu na výstavbu 6 b.j. na námestí obci, dom
č. 577 a z ich výstavbou začať v roku 2009
v priebehu roku 2009 zabezpečiť projektovú dokumentáciu na výstavbu 6 b.j. na námestí obce dom
č. 579 a z ich výstavbou začať v roku 2010
Budeme pokračovať v realizácií projektu „Skvalitnenie bývania rodín s nízkymi príjmami v Nálepkove“ formou návratných finančných výpomocí do
výšky 40,0 tis.Sk/1 domácnosť pri ručení obcou
Budeme pokračovať v renovácií miestnych komunikácií – ul. Mlynská, Pod Halmou, Nová II.,
Školská, Pri Strážnickom potoku, na Troskách
– Záhajnici – v Treťom Hámri a v renovácií lesných
ciest Surovec – Garbovňa, Tretí Hámor - Peklisko
Zabezpečíme obnovu povrchu hlavnej cesty II/546
– prieťahu obcou v úseku Píla – Čierna Hora
Budeme pokračovať v budovaní kanalizácie a vo-

7.
8.
9.

10.

11.
12.

-

13.

14.

dovodu, zároveň projektovo doriešime budovanie
vodovodu a kanalizácie v častiach obce Tretí
Hámor a Záhajnica vrátane návrhov možností
realizácie koreňových a domových ČOV
Naďalej budeme pokračovať v renovácií objektov
ZŠsMŠN
zateplením a výmenou okien, rekonštrukciou
strechy
realizácia nového „hlavného vstupu“ do školy
Ukončíme stavebne areál okolia DDN n.o. (oplotenie, oddychová a parková zóna, ...)
Dovybavíme interiér Komunitného centra Mlyn
a zabezpečíme jeho využitie v zmysle stanovených podmienok Európskeho sociálneho fondu
Zrealizujeme stavebné úpravy interiéru ubytovne
TKŠN s.r.o. vrátane strechy a zastrešenia tribúny
futbalového ihriska, projektovú dokumentáciu zabezpečíme do 07/2007, s cieľom možnej realizácie
v rokoch 2008-2009
Zabezpečíme rekonštrukciu celej trasy „miestneho
rozhlasu“ s bezdrôtovým prenosom
Zabezpečíme obnovu fasád budov – obecného
úradu, domu smútku, požiarnej zbrojnice vrátane
renovácie námestia obce a parku (lavičky, osvetlenie, kvetináče, ...)
taktiež zrenovujeme oplotenie cintorína a zabezpečíme projektovo rozšírenie pohrebiska
budeme pokračovať v údržbe zelene vrátane jej
rozširovania v okolí renovovaných miestnych komunikácií
Zabezpečíme dobudovanie komínových telies na
obecných bytovkách (16 b.j. a 8 b.j. Benzinol, dom
č. 580)
Úzko budeme spolupracovať pri realizácií projektu

15.

16.

17.

18.

„Pozemkových úprav na území obce“ s Obvodným
pozemkovým úradom v Spišskej Novej Vsi
Zabezpečíme aktualizáciu „Územno-plánovacej
dokumentácie obce“ z roku 1999 na súčasné
podmienky a ďalšie ciele rozvoja obce za úzkej
spolupráce verejnosti (obyvateľov obce) s rešpektovaním ich reálnych návrhov a doporučení
V Komunitnom centre Mlyn vytvoríme priestorové
možnosti pre pôsobenie pracovnej agentúry, ktorá
bude vyhľadávať a doporučovať voľné pracovné
miesta pre nezamestnaných obyvateľov obce
Budeme podporovať malých a stredných podnikateľov na území obce s cieľom vytvárania nových
pracovných miest a to zvlášť firmu AGROFARMA
s.r.o., Nálepkovo (úzka spolupráca s LON s.r.o.)
a miestne píly (JALUSO s.r.o., TOM a TOM s.r.o.
prevádzka Nálepkovo) dodávkami drevnej hmoty z obecných lesov, aby bolo možné pracovať
v dvojsmennej prevádzke
Realizáciou zámerov Plánu hospodárskeho, sociálneho a enviromentálneho rozvoja obce (z
05/2005) začať v prvom rade rozvíjať cestovný
ruch, ktorý nie je náročný na finančné prostriedky
(cyklotrasy a požičovňa bicyklov, lyžiarsko-bežecké trasy, lesné náučné chodníky, ...)

Naďalej budeme pokračovať:
- v skvalitňovaní spolunažívania majority s minoritou
- v poskytovaní výhod pre dôchodcov (palivové
drevo, stravovanie, ...) a zabezpečíme dostatok
palivového dreva pre domácnosti obce
- vo vytváraní pracovných miest v organizáciách obce resp. v ich udržaní (LON, TKŠN, DDN, ZŠsMŠN,
...) vrátane OcÚ
- v poskytovaní finančnej a materiálnej pomoci občanom resp. fyzickým a právnickým osobám a občianskym združeniam pôsobiacich na území obce
(kultúra, školstvo, zdravotníctvo, šport, cirkev, ...)
- v ozdravovaní lesov obce
- vo zveľaďovaní majetku obce a v skvalitňovaní
ekonomickej stability a samostatnosti právnických
osôb zriadených a založených obcou
- v skvalitňovaní práce obecnej polície vrátane spolupráce so štátnou políciou
- vo vypracovávaní projektových zámerov a projektov vrátane priebežného podávania žiadostí na
čerpanie eurofondov v rozpočtovom období 20072012 v prospech obce
V Nálepkove, dňa 14.3.2007
Ing. Dušan Daniel
starosta obce

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiarov a v čase dlhotrvajúceho sucha
Vážení občania,
Nastalo jarné obdobie, počas ktorého nám za posledné roky čoraz viac znepríjemňujú život požiare v prírodnom prostredí. Najčastejšie sú požiarmi postihnuté lesné porasty. Žiaľ pri nich často dochádza k zraneniu osôb,
alebo aj k ich úmrtiu.
Počasie ľudí láka do prírody nazbierať čo najviac turistických zážitkov, alebo len tak na rodinné vychádzky.
Všetci si musíme však uvedomiť, že príroda slúži na oddych a relax všetkým a podľa toho by sme sa mali v lese
aj správať. Ochrana prírody a lesov je riešená okrem iných aj v predpisoch o ochrane pred požiarmi.
Touto cestou Vás chcem upozorniť na dodržiavanie základných pravidiel nielen v jarnom období
dlhotrvajúceho horúceho počasia:
nezakladať oheň na mieste, keď by sa mohol rozšíriť
na založenie ohníka využívať bezpečné miesta, ako sú napr. udržiavané ohniská
nezahadzovať neuhasené ohorky z cigariet
nepovoľovať deťom hry so zápalkami
rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach, najmä pri vstupoch do lesa
(zákaz kladenia ohňa, zákaz používania otvoreného ohňa a pod.)
v prípade spozorovania požiaru privolať okamžite obecnú hasičskú jednotku
Ján Mulík – veliteľ OHJ
0902/780953
František Oravec - strojník
0903/685168
Ján Dluhoš – technik PO
0904/657045
053/4494151
Július Jesze – lesy obce
0903/624337
053/4494535
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Hasičská jednotka Spišská Nová Ves 150, prípadne požiar ohlásiť na najbližšiu ohlasovňu požiarov v obci,
alebo správcovi lesa.
Najčastejšími príčinami vzniku požiarov za posledných päť rokov bolo zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie suchej trávy a suchých porastov.
Upozorňujeme spoluobčanov, že tieto činnosti sú v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
z a k á z a n é.
Za porušenie ustanovení zákona je možné fyzickej osobe uložiť pokarhanie alebo pokutu až do výšky
10.000,-Sk.
Chrániť les neprislúcha len hasičom, ale všetkým, pretože všetci nachádzame v lese pokoj, balzam na vypäté
nervy z dennodenných stresových situácií, čerstvý vzduch, oddych, rekreáciu a preto by sme mali spoločne
urobiť všetko preto, aby lesy boli aj naďalej neoddeliteľnou súčasťou života.

Ján Dluhoš

technik požiarnej ochrany obce

Veľká medaila sv. Gorazda
udelená Ministerstvom školstva SR

Navrhovateľ na udelenie tohto ocenenia:
Ing. Jozef Antoni, konateľ Lesov obce
Nálepkovo s.r.o.
Navrhovaný: Profesor RNDr. Ladislav Šomšák,
DrSc. – in memoriam
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Podrobné odôvodnenie návrhu:
Prof. RNDr. Ladislav Šomšák sa narodil 3. marca
1932 v Záhajnici- Nálepkove, v tej dobe Vondrišel. Po
absolvovaní ľudovej školy v rodnej obci v rokoch 1938
– 1945 a meštianskej školy v Gelnici, ktorú ukončil v
roku 1947, sa upísal lesu. V rokoch 1947 až 1950 pracoval ako lesný robotník. Po absolvovaní Jednoročnej
horárskej školy v Liptovskom Hrádku v roku 1950/51,
bol do roku 1952 vedúcim Lesníckeho oddelenia ONV
v Gelnici. Jeho prirodzený intelekt a túžba po poznaní,
ho nasmerovali na prípravný kurz pre vysoké školy v
Jasove, kde v roku 1953 maturoval. Od roku 1953 do
roku 1958 študoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave.
Po skončení štúdia začal pracovať ako asistent na
vtedajšej Katedre botaniky. V roku 1963 mal riadnu
habilitáciu a od 1. 5. 1964 bol docentom geobotaniky.
Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1968. V
roku 1983 získal vedeckú hodnosť doktora vied a v roku
1984 bol menovaný riadnym profesorom botaniky. Na
Univerzite Komenského v Bratislave pôsobil v rôznych
funkciách dlhý čas. Od roku 1962 do roku 1990 bol
riaditeľom Botanickej záhrady UK a od augusta 1964 do
roku 1989 bol aj vedúcim Katedry geobotaniky.
Ako vysokoškolský učiteľ bol profesor Šomšák
uznávaným ako pedagógom . Nezabudnuteľné sú jeho
prednášky zamerané na geobotaniku, ale aj ďalšie
príbuzné vedné disciplíny. Profesor Šomšák počas
svojho pedagogického pôsobenia vychoval okolo dvesto diplomantov, desiatky doktorandov a kandidátov
vied. Svojimi prednáškami a láskavými radami ovplyvnil
mnohých študentov, ktorí s ním prišli do kontaktu. Bol
členom viacerých komisií pre udeľovanie vedeckých
a pedagogických hodností, koordinátorom vedeckých

úloh základného výskumu ako i garantom vedeckých
projektov VEGA.
Okrem bohatého pedagogického pôsobenia má
za sebou profesor Šomšák tiež veľmi plodný vedecký
život. Zanechal množstvo monografií a vedeckých
článkov v domácich a zahraničných časopisoch a
zborníkoch, bol spoluautorom viacerých knižných publikácií. Z množstva výskumných tém treba menovať
fytocenologický výskum aluviálnych území Slovenska
dotknutých melioráciami, syntaxonomickú charakteristiku lúk a pasienkov horských oblastí Západných
Karpát, syntaxonómiu mokraďových jelšín Slovenska
a mezofilných bučín Západných Karpát, vegetačnú
mapu veľkej mierky lesov TANAPu. Spracoval jedľové
spoločenstvá a determinoval fytocenologické jednotky
jedľových a jedľovo-smrekových lesov Slovenska.
Urobil výskum ohrozených a miznúcich rastlín nížin
a pahorkatín Slovenska. Spracoval niekoľko listov do
Geobotanickej mapy Slovenska. Venoval sa rastlinným
spoločenstvám Slovenského krasu, sledoval príčiny
hromadného hynutia lesov Slovenska. Skúmal akumuláciu ťažkých kovov lesnými drevinami na pôdach zaťažených imisiami. Urobil návrhy na ochranu pralesov
Slovenska zahrnutých do Svetového dedičstva.
Výsledky vedeckej práce profesor Šomšák vedel
aplikovať do praxe. Vypracoval biologické podklady pre
štátnu správu na výstavbu Vodného diela Wolsfthal.
Pripravil botonicko-lesnícke podklady na výstavbu
Vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros, ako člen skupiny slovenských expertov sa podieľal na vyhodnotení
dopadu sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
na rastlinstvo a hlavne lužné lesy Dunaja. Vypracoval

parameter turistickej únosnosti na ekosystémy Vysokých Tatier a tiež niekoľko návrhov a legislatívnych
opatrení na štátne prírodné rezervácie Slovenska. Bol
členom riešiteľského kolektívu pre stanovenie územnej
rajonizácie Slovenský kras a TANAP. Podieľal sa na
návrhoch na asanáciu skládok v rôznych lokalitách
Slovenska. Vďaka lesníckemu a prírodovedeckému
vzdelaniu úspešne dokázal skĺbiť viaceré disciplíny a
bol akceptovaným odborníkom vo vedeckej komunite,
ale aj pre ľudí z praxe od jednoduchých lesníkov, pracovníkov lesných správ, cez odborníkov z Lesníckej fakulty Technickej Univerzity vo Zvolene, ale aj botanikov
na Slovensku, v Čechách i zahraničí.
Lesy obce Nálepkovo s.r.o. spolupracovali s profesorom Šomšákom od roku 1994. Spolupráca bola
zameraná na ekologické aspekty obnovy kalamitných
smrečín obce Nálepkovo. Za tým účelom boli v Lesoch
obce Nálepkovo v roku 1996 zriadené dve pokusné
plochy, na ktorých bol prevádzaný výskum riešiteľským
kolektívom Katedry pedológie Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského Bratislava, ktorého vedúcim
bol professor Šomšák. Výstupom tejto spolupráce
boli odborné články publikované v časopisoch Les a
Ekológia ako aj odporúčania na ďalšie odborné obhospodarovanie lesov postihnutých imisiami.
Profesor RNDr. Ladislav Šomšák, DrSc. je jednou
z najväčších osobností Slovenska v botanike a geobotanike. Preto navrhujeme udeliť mu ocenenie “Pamätnú
medailu sv. Gorazda” za celoživotné dielo v oblasti
vedy, školstva a výchove študentov.
Ing. Jozef Antoni
konateľ

Fašiangový karneval

Tak ako každý rok o takomto čase, fašiangy tu boli
zase. A čo je to fašang? No predsa dobrá nálada, spev,
tanec, hudba, obdobie plesov a karnevalov. Takáto
veselá nálada a radosť je každoročná tradícia aj v našej
materskej škole počas fašiangového karnevalu.

Kŕdeľ detí sa premení na rozprávkovo-karnevalový
vláčik, ktorého vagóniky sú princezničky, rytieri, piráti,
šašovia a rôzne zvieratká.
Akciu pripravili učiteľky MŠ v spolupráci s rodičmi.
Krásne masky prišli podporiť okrem rodičov aj ostatní
rodinní príslušníci, ale aj občania obce, keďže akciu
podporila Komisia kultúry, mládeže a športu pri OZ. Po
úspešnom vypravení karnevalového vláčika sa jednotlivé masky predstavili a potom nasledovala voľná zábava, v ktorej si detičky veselo zatancovali aj s prítomnými
z publika. A kto vyhral? Ktorá maska bola tá naj ...? No
predsa všetky. Odmena bola rovnaká pre každého. Po
dobrej zábave padlo fašiangové občerstvenie. Aké? No
samozrejme šišky a chutný čajík.
V Nálepkove, dňa 15.2.2007
Jarmila Patzová
učiteľka MŠ
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Fašiangový ples dôchodcov
Fašiangy, Turíce,
Veľká noc príde,
kto nemá kožúška,
zima mu bude ........
Takto si vyspevovali naše staré mamy, keď na
prelome zimy v očakávaní jari driapali perie do vankúšov a perín.
Na poli práca nebola, a preto bol čas zábavy.
Okrem driapania peria obdobie fašiangov bolo aj
obdobím zabíjačiek, svadieb, karnevalov, maškarných
plesov či iných zábav.
Fašiangové zvyky sa pokúsili oživiť aj členovia
sociálnej a bytovej komisie pri OZ v Nálepkove v podobe Fašiangového plesu dôchodcov. Dňa 16.2.2007
v Snack bare Janky
Grečkovej veselá hudba, spev, tanec i vtipné slovo
zneli od popoludnia až do skorých ranných hodín.
Nechýbalo ani dobré jedlo, či šišky, ktoré k fašiangom
neodmysliteľne patria.
Skvelá nálada a úsmev na tvárach našich dôchodcov prezrádzali spokojnosť a radosť z účasti na
tejto akcii, čo neskôr i všetci zúčastnení slovne potvrdili, za čo im touto cestou veľmi ďakujeme. Vďaka
štedrým sponzorom – podnikateľom našej obce si
každý dôchodca odniesol domov malú pamiatku na
tento večer. Šťastnou zhodou náhod v tombole prvé
miesto vyhrala p. Jozefína Novotná, ktorá prednedávnom oslávila svoje 80. narodeniny. Pri tejto príležitosti sme jej zablahoželali a popriali pevné zdravie
a veľa ďalších šťastne prežitých rokov.
Veríme, že Fašiangový ples pre dôchodcov sa

stane peknou tradíciou v ďalších rokoch tak, ako tomu
bolo v rokoch minulých.
Všetkým dôchodcom ďakujeme za účasť a milé
slová.
Ďakujeme i p. Janke Grečkovej a jej šikovnému tímu za krásnu úpravu miestnosti, stolov a chutné jedlo
a p. Milanovi Lapšanskému, ktorý nám hral do tanca.
Naše poďakovanie patrí aj všetkým sponzorom: p.
Janke Grečkovej, Lucii Riemerovej, Jánovi Soveľovi,
Zuzane Šaršaňovej, Zdenkovi Štullerovi, Štefanovi
Vdoviakovi a Štefanovi Hozzovi za ich štedré finančné a vecné dary, ktorými potešili nejedno dôchodcovské srdiečko.
Ďakujeme aj poslancom OZ za schválenie finančného príspevku, bez ktorého by tento krásny večer
nebolo možné zorganizovať.
			
Dáša Baniaková
predsedníčka KSaB

Deň učiteľov
učiteľka Mgr. Anna Dluhošová, za dlhoročnú a
obetavú prácu s deťmi .
Malým zadosťučinením pre nejednoduchú
prácu našich učiteľov bolo malé posedenie v ZŠ
s MŠ Nálepkovo, dňa 28.marca, kedy sme si pospomínali na zaujímavé chvíle, po sťažovali sa a
robili s plány do budúcnosti.

Marec nie je len mesiacom knihy, ale je mesiac, v ktorom majú sviatok učitelia. V tomto roku
bola pri príležitosti tohto sviatku odmenená p.
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Pani učiteľke, ale aj všetkým našim učiteľom
v ZŠ s MŠ Nálepkovo, prajeme veľa tvorivých
nápadov, optimizmu a energie do ďalších rokov
našej náročnej práce.
Mgr. Ingrid Majorová
zástupkyňa ZŠ s MŠ
Nálepkovo

Mariášový
turnaj
Dňa 24.2.2007 sa uskutočnil prvý ročník mariášového turnaja o putovný pohár. Zúčastnilo
sa ho desať aktívnych hráčov a piati hrali mimo
súťaže, bolo tam viacero divákov – kibicov, ktorí
nenašli odvahu zapojiť sa do hry alebo prišli neskoro a zmeškali začiatok. No celková atmosféra v reštaurácii JELEŇ bola pravá mariášska.
Súťaž mala tri základné kolá, z ktorých vzišli
traja finalisti a to 138 bodový František Pisarčík,
133 bodový Cyril Vartovník a 126 bodový Július
Saltzer. Začalo sa finále ktoré bolo vyrovnané
do poslednej partie zvíťazil s 28 bodmi Cyril
Vartovník, na 2. mieste s 27 bodmi skončil Július

Saltzer a na 3. mieste s 22 bodmi uzavrel trojku
František Pisarčík. Všetci traja boli ocenení
pohármi a diplomom víťaza, navyše putovný
pohár, ktorý keď sa chce stať jeho vlastníkom
musí vyhrať trikrát.
Chcel by som sa zároveň poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili aj tým ktorí sa podieľali
na príprave vydarenej akcie, ktorú zorganizovala
Komisia kultúry, mládeže a športu pri OZ, ktorá
pripravuje ďalšie akcie a bude sa tešiť na účasť
občanov obce Nálepkova v hojnom počte.
Ján Plencner
predseda KKMaŠ pri OZ

Tak, to sme my po hodine aerobiku. Nie sme tu všetky, pretože niektoré boli pracovne zaneprázdnené, ale pridali sa k nám aj nové dievčence. Takto na svojej kondícii pracujem už vyše roka.
Chcela by som sa týmto poďakovať pánovi riaditeľovi Mgr. Juliánovi Sopkovi a pánovi starostovi
Ing. Dušanovi Danielovi za poskytnutie telocvične, za najzákladnejšie pomôcky, ktoré nám zapožičali aj darovali. Boli by sme veľmi radi, ak by sa k nám pridalo ešte viac žien. Veď čo môže
byť lepšie pre ženu, ako venovať chvíľu iba sebe, svojmu zdraviu a kráse. Stretávame sa každý
utorok a štvrtok od 18.00 hod. do 19.00 hod. v telocvični ZŠsMŠN.
Taktiež by som chcela týmto osloviť miestne organizácie a podnikateľov, ktorí by nám finančne
pomohli pri dokúpení technického vybavenia a gymnastických pomôcok, za čo vopred ďakujeme.
V Nálepkove, dňa 2.4.2007
Soňa Majorová
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Spoločenská kronika
Narodili sa:
Barbora Horváthová
Esteban Horváth
Božena Rusnáková
Patrícia Horváthová

Navždy nás opustili:
Václav Odorinský

Životné jubileum oslávili:
Magdaléna Regecová, 70 rokov
Mária Kičáková, 80 rokov
Jolana Mesarčíková, 80 rokov

Manželstvo uzavreli
Marta Rusnáková a Gejza Horváth, 23.2.2007
Jana Žigová a Zdenko Rusnák, 23.2.2007
Marcela Horváthová a Štefan Mižigár, 23.2.2007
Ružena Tulejová a Vladimír Horváth, 23.3.2007

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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