41. týždeň

6/2008

ZÁPISNICA
z 13. riadneho zasadania Obecného
zastupiteľstva v Nálepkove, dňa 29.9.2008
Prítomní:
Dušan Daniel – starosta obce,
Ján Plencner – prednosta OcÚ
Eva Antlová, Dáša Baniaková,
Natália Furmanová, Július Jesze,
Irena Majorová, Milan Rusnák,
Dušan Slivka, Zdenek Štuller – poslanci OZ
Dušan Kozák – právnik OcÚ
Imrich Keruľ – hlavný kontrolór obce
Helena Kiššáková – ekonomický ref.
Anna Bobáková – ref. sociálny
Edita Danielová – ref. stavebný
Marián Richveis – BPaPO
Jozef Sopko, Vladimír Labuda,
Milan Lapšanský – OcP
Hostia:
Jozef Antoni – LON s.r.o.
Peter Hrabuvčin – DDN n.o.
Ľuboš Bazár – ZŠsMŠN
Ladislav Ďurči – TKŠN s.r.o.
Lívia Školníková a Jarmila Gabonayová – pracovníčky KC Mlyn
Ospravedlnení:
Ján Soveľ, Gabriela Filická, Jozef Jánoš,
Ján Dluhoš
Zasadanie otvoril a viedol starosta obce Dušan
Daniel, ktorý predložil návrh programu v zmysle
pozvánky zo dňa 23. 9. 2008, ktorý bol prítomnými
poslancami jednomyseľne schválený.
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Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z 12. riadneho
zasadania OZ, dňa 28.7.2008
3. Zmena rozpočtu obce na rok 2008
a) Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu
obce za I. polrok 2008
b) Návrh na I. zmenu rozpočtu príjmov a výdajov obce pre rok 2008, 2009, 2010
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo
č. 7/2008 o určení výšky príspevku na finančnú
úhradu nákladov v Základnej škole s materskou
školou v Nálepkove vrátane školských zariadení
5. Majetkové veci
a) predaj pozemku Marošovi Kellnerovi s manželkou
b) predaj pozemku Joachimovi Kellnerovi
s manželkou
c) predaj pozemku Mariánovi Uhlárovi s manželkou
6. Rôzne
a) Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho
vyplývajúce závery a úlohy
b) Informácia o vzniknutých škodách a vynaložených nákladoch na záchranné a zabezpečovacie práce počas povodne v 07/2008
vrátane návrhu opatrení
7. Rekonštrukcia Domova dôchodcov v Nálepkove
a zvýšenie jeho energetickej účinnosti
8. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
(na zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej
komisii návrhy na príslušné uznesenia)
9. Záver
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K bodu č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľa zápisnice bol určený:
Július Jesze – zástupca starostu obce
Do návrhovej komisie boli nominovaní:
Július Jesze - klub ANO - SMER,SD
Eva Antlová - klub nezávislých
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Irena Majorová, Dušan Slivka
K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 12. riadneho
zasadania OZ, dňa 28.7.2008
V úvode prejednávania tohto bodu programu
starosta obce predstavil nového riaditeľa ZŠsMŠN
PaedDr. Ľuboša Bazára, ktorý k 1.9.2008 nastúpil
do tejto funkcie po Mgr. Juliánovi Sopkovi (stal sa
riaditeľom ZŠ Nad medzou v Spišskej Novej Vsi).
Na predchádzajúcom 12. riadnom OZ bolo prijatých celkom 21 (uzn. č. 234-254/2008-OZ), ktoré
sú priebežne plnené resp. boli konštatačného charakteru.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- na základe mojej interpelácie na poslednom
zasadaní OZ právnik OcÚ pán Kozák spracoval písomné stanovisko k mojim pripomienkam týkajúcich sa kreácie valných zhromaždení
s.r.o. obce (LON, TKŠN), ale som sa z neho
nedozvedel kto tvoril do 16.2.2007 valné zhromaždenie, nikde som nenašiel zmienku, že VZ
je starosta obce a OZ vôbec nerozhodovalo
o valnom zhromaždení. Aj napriek tomu, že som
podrobne oboznámený s jednotlivými §§ zneniami Obchodného zákonníka, toto vysvetlenie
mi nepostačuje.
Dušan Kozák
- dobre čítate zákony, len im nerozumiete a princípy kreovania orgánov obchodných spoločností
som Vám niekoľkokrát vysvetľoval
- za svojimi uskutočnenými právnymi krokmi si
plne stojím a všetko je v rámci zákona robené
legálne
- p. Slivka k tomuto bodu si napíšte problematiku
čo Vám nie je jasné a ja Vám to vysvetlím
Dušan Daniel
- kto nechce tomuto rozumieť a pochopiť tak ako
vo vašom prípade tak je zbytočne opätovne sa
k tejto problematike vracať
Na záver tohto bodu bolo prijaté:

Uznesenie č. 255/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a úloh z 12. riadneho zasadania
OZ, dňa 28.7.2008.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci okrem poslanca Slivku, ktorý sa zdržal hlasovania.
K bodu č. 3:
Zmena rozpočtu obce na rok 2008
V úvode starosta obce uviedol nutnú zmenu rozpočtu obce na rok 2008 vzhľadom k ekonomickému
vývoju za I. polrok 2008 čo sa týka nárastu príjmov
a zároveň z toho dôvodu aj vyšších výdajov.
a) Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu
obce za I. polrok 2008
V rámci plánu kontrolnej činnosti na II. polrok
2008 uskutočnil hlavný kontrolór kontrolu plnenia
rozpočtu obce k 30.6.2008, ktorou potvrdil potrebu
jeho zmeny pretože napr. príjmy boli naplnené na
78,57 % oproti 50 %.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Imrich Keruľ
- pripomenul, že vzhľadom k prekročeniu niektorých položiek resp. nenaplneniu vo výške +
- 10 % je potrebné uskutočniť zmenu rozpočtu
Eva Antlová
- mám výhrady k úhrade straty vo výške 941,0
tis.Sk zakladateľom (obcou) právnickej osobe
TKŠN s.r.o.
- pokiaľ táto spoločnosť vyrába stratu treba hľadať
východiská, aby ju obec nemusela dotovať
- čo robila táto spoločnosť v lete?, mala možnosť
napĺňať svoje voľné kapacity v rámci cestovného
ruchu, ale naopak vyrába pre obec stratu
Ladislav Ďurči
- TKŠN s.r.o. nevyrába žiadnu stratu, ale po
zlúčení SON s.r.o., VaKN s.r.o. pod TKŠN s.r.o.
sme prevzali aj záväzky a pohľadávky zlúčených
s.r.o., ktoré sa tiahnu s nami doposiaľ
- po prvom roku zlúčenia sme vyrobili 1,5 mil.Sk
zisku, po druhom roku sme požadovali v OZ
navýšenie imania vo výške 1,5 mil.Sk, ale vy ako
poslanci ste toto neodsúhlasili
- aj v tomto roku za 01-08 nie sme v žiadnej
strate, naopak nám ešte pribudne 90,0 tis.Sk
za každý mesiac (to jest + cca 1,2 mil.Sk v decembri 2008) poplatkov za vodné a stočné, ktoré
vyberáme cez inkaso, ale účtovne to môžeme
realizovať až k 31.12.2008, takže vôbec nerozumiem o čom tu hovoríte
Dušan Daniel
- pôvodné zámery naplnenia stavebných prác
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a prác na výstavbe vodovodu a kanalizácie
touto s.r.o. v rokoch 2007 a 2008 nebolo možné
realizovať pretože cez Envirofond nám neprešlo
niekoľko projektov a preto hlavná činnosť spočívala v správe a údržbe cintorína jestvujúceho
vodovodu a kanalizácie a dodávke stravy pre
DDN n.o.
- zo zákona je povinnosť zakladateľa (obce) voči
TKŠN s.r.o. účtovnú stratu vyrovnať čo sa aj
stalo a túto skutočnosť by ste mali rešpektovať
- keby ste boli (poslanci) na mimoriadnom januárovom zasadaní OZ schválili navýšenie imania
(majetku) tejto spoločnosti tak dnes by sme
nemuseli o tomto vôbec diskutovať
- aj keď obec uhradila 941,0 tis.Sk stratu TKŠN
s.r.o., táto okamžite tieto financie vrátila obci
za prenájom vleku a technicko-hospodárskeho
objektu na zasnežovanie
- takže obec neprišla o 941,0 tis.Sk tak ako si to
vysvetľujete, peniaze zostali obci
Dušan Slivka
- prečo žiadate od OZ schválenie straty, keď to
patrí VZ, ktorým je starosta obce
- my ako poslanci OZ a vôbec občania o tom nevedia
- žiadam vysvetliť ešte položku navýšenie rozpočtu o 60,0 tis.Sk na elektrickú energiu ČOV, čo
má s tým spoločné obec? A navýšenie 14,0 tis.
Sk na pohrebné a iné služby, či sa tieto položky
nemohli dať hneď do návrhu rozpočtu na rok
2008?
Imrich Keruľ
- rozpočet na príslušný rok sa rozpisuje podľa
jednotlivých kapitol a nemôže ísť až do takých
podrobností
- čo sa týka náboženských služieb resp. pohrebov
myslím si, že obec uskutočnila na svoje náklady
pohreb pána A. Lapšanského
Helena Kiššáková
- nemôžeme rozpočtovať na nasledujúci príslušný
rok počet úmrtí (obec poskytuje na jedno úmrtie
pri využití služieb TKŠN s.r.o. príspevok vo výške
1.000,- Sk) vzhľadom k tomu, že nevieme dopredu koľko občanov v obci umrie
- čo sa týka ČOV, k 31.12.2008 náklady na elektrickú energiu si uplatňujeme voči TKŠN s.r.o.
refundáciou. Keď ČOV bude odovzdaná do
trvalého užívania TKŠN s.r.o. tak tieto náklady
prejdú na túto spoločnosť.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 256/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu
o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce Nálepko-

vo za I. polrok 2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
b) Návrh na I. zmenu rozpočtu príjmov a výdajov
obce pre rok 2008, 2009, 2010
Informácie k tomuto bodu programu obdržali
poslanci v písomnej forme vrátane príslušných
tabuliek.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- za túto zmenu rozpočtu nemôžem hlasovať
z vyššie uvedených dôvodov (voči TKŠN s.r.o.)
a taktiež som aj proti nákupu zariadenia TKŠN
s.r.o. z rozpočtu obce, nech si na to zarobia
sami
- keby neboli tieto dve položky tak za zmenu rozpočtu zahlasujem
Dáša Baniaková
- prikláňam sa k názoru pána poslanca Slivku
a zároveň odmietam názor pána starostu týkajúci sa januárového mimoriadneho zasadania OZ,
keď tvrdí, že sme neschválili navýšenie imania
Dušan Slivka
- keď žiadame informácie ohľadom hospodárenia v obchodných spoločnostiach obce (LON,
TKŠN) dostávame od konateľov odpoveď, že
je to obchodné tajomstvo a je to vecou valného zhromaždenia (ktorým je v jednej osobe
v zastúpení obce starosta obce), chýbajú nám
informácie
Dušan Daniel
- informácie môžete získať prostredníctvom obchodného registra o hospodárení v týchto spoločnostiach (za každý rok je vykonávaný nezávislý audit) a taktiež aj z webovej stránky obce,
kde sú uvedené všetky ekonomické údaje dotýkajúce sa jednotlivých rokov od vzniku týchto
spoločností. Takže nikto nič netají a naopak, že
LON odviedli do rozpočtu obce od roku 1992 do
12/2007 cca 250,0 mil.Sk hovorí o všetkom
Eva Antlová
- vo vzťahu k zmene rozpočtu obce v KFaSOM
sme navrhli pre OZ túto zmenu schváliť s výhradou vo vzťahu k vyrovnaniu straty TKŠN s.r.o.
(941,0 tis.Sk) a nesúhlasíme s nákupom vybavenia pre TKŠN s.r.o. v čiastke 186,0 tis.Sk
Uznesenie č. 257/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje I. zmenu
rozpočtu obce na rok 2008 s výhradou vo vzťahu
k vyššie uvedeným položkám.
Návrh na uznesenie (ktorý prezentovala pani
Antlová) prečítané členom návrhovej komisie Jú3
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liusom Jeszem nebol schválený, poslanci Antlová,
Majorová, Jesze, Rusnák, Slivka a Štuller sa zdržali
hlasovania a poslankyne Baniaková a Furmanová
sa neprezentovali.
Celkom na záver konštatoval starosta obce, že
neschválením zmeny rozpočtu obce vyplýva pre
obec povinnosť utlmiť výdaje podľa jednotlivých kapitol rozpočtu OcÚ, obec by mala na strane príjmov
odmietnúť finančné dotácie resp. nenávratné finančné príspevky štátu (napr. 41,3 mil.Sk pre ZŠsMŠ,
2,1 mil.Sk pre 4 sociálne terénnych pracovníkov...)
a na strane výdajov obec sa musí obmedziť len na
úhradu dokončenia jednotlivých rozpracovaných
aktivít a musí pozastaviť financovanie ďalších rozvojových zámerov t.j. musí ísť do útlmu.
K bodu č. 4:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo
č. 7/2008 o určení výšky príspevku na finančnú
úhradu nákladov v Základnej škole s materskou
školou v Nálepkove vrátane školských zariadení
Prijatím nového školského zákona č. 245/2008
Z.z., ktorý platí od 1.9. tohto roku vznikla aj povinnosť prijať a schváliť toto VZN.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- vzniesol otázku na riaditeľa ZŠsMŠN týkajúci
sa prevádzkovanie MŠ v letnom prázdninovom
období
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 258/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 7/2008 o určení výšky príspevku na finančnú úhradu nákladov
v Základnej škole s materskou školou v Nálepkove
vrátane školských zariadení
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 5:
Majetkové veci
a) predaj pozemku Marošovi Kellnerovi s manželkou
Kupujúci svoju žiadosť odôvodňujú tým, že na
časti pozemku parc. C KN č. 5578/21 majú o výmere
20 m2 postavenú hospodársku budovu, ktorú nadobudli do vlastníctva kúpou v roku 2006 od pôvodných
vlastníkov v presvedčení, že pozemok pod hospodárskou budovou je vysporiadaný ako celok. Až po
vyhotovení geometrického plánu, ktorý dali vyhotoviť
za účelom rekonštrukcie domu zistili, že uvedená
časť pozemku o výmere 20 m2 pod hospodárskou
budovou je vo vlastníctve obce. Pôvodní vlastníci túto

časť pozemku užívali po dobu viac ako 20 rokov.
Na tvári miesta bolo zistené, že predmetná časť
pozemku je na hranici svahu pod ktorým je nános
z rieky Hnilec, ktorá bezprostredne preteká pri parc.
č. 5578/21.
Vzhľadom na vyššie uvedené je navrhovaná
cena 35,- Sk/m2.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky
a bolo prijaté:
Uznesenie č. 259/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj časti
pozemku parc. C KN č. 5578/21 o výmere 20 m2,
zapísaného na LV č. 1, k. ú. Nálepkovo podľa geometrického plánu č. 17/2008 zo dňa 14.3.2008,
vyhotoveného GeoKan s.r.o. Spišská Nová, za
kúpnu cenu 35,- Sk/m2 v prospech nadobúdateľov
Maroša Kellnera a Ľuboslavy Kellnerovej, obaja bytom Moravská 6/31, Spišská Nová Ves. Uvedeným
geometrickým plánom bol vytvorený diel 1, ktorým
bolo od parc. C KN č. 5578/21 odčlenených 8 m2
a pričlenených k parc. C KN č. 5578/18 a diel 2,
ktorým bolo od parc. C KN č. 5578/21 odčlenených
12 m2 a pričlenených k parc. C KN č. 5578/29.
Za hlasovali všetci poslanci.
b) predaj pozemku Joachimovi Kellnerovi s manželkou
Na pozemku parc. C KN č. 5578/2 je postavená
stavba so zastavanou plochou 19 m2. Stavbu postavil nebohý dedo žiadateľa, avšak pozemok pod
stavbou nie je vysporiadaný a stavba nie je skolaudovaná. Novovytvorená parc. C KN č. 5578/32
o výmere 19 m2, odčlenená od parc. C KN č.
5578/2, na ktorej je postavená uvedená stavba je
podľa geometrického plánu č. 609/2008, ktorý ešte
v katastri nehnuteľnosti nie je zaevidovaný. Celková
výmera parc. C KN č. 5578/2 je po odpočítaní 19
m2 o výmere 459 m2. Pretože cez túto parcelu je
jediný prístup do lesa cez rieku Hnilec, nie je možné
ju celú žiadateľom predať. Z uvedeného dôvodu je
potrebné vyhotoviť nový geometrický plán tak, aby
z tejto parcely bola odčlenená cesta pre prístup do
lesy a rozdiel potom bude možné predať žiadateľom. Z uvedeného dôvodu je v uznesení uvedené,
že túto parcelu bude možné predať o výmere maximálne do 300 m2. Presná výmera bude spresnená
po vyhotovení geometrického plánu so zakreslením
prístupovej cesty do lesa.
Pretože vyhotovenie geometrického plánu je
finančne nákladné, je potrebné vedieť, či obecné
zastupiteľstvo odpredaj pozemku schváli.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
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Dušan Slivka
- doporučil v druhej časti predaja pozemku znížiť
predajnú cenu zo 70,- Sk na 35,- Sk za 1 m2,
vzhľadom k tomu, že sa jedná o trvalý trávnatý
porast.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 260/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku
parc. C KN č. 5578/32 o výmere 19 m2, druh pozemku zastavané plochy za kúpnu cenu 1 330,- Sk
(70,- Sk/m2) a časť pozemku parc. C KN č. 5578/2
o výmere maximálne do 300 m2 za kúpnu cenu
35,- Sk/m2, zapísané na liste vlastníctva č.1, k. ú.
Nálepkovo v prospech nadobúdateľov Joachima
Kellnera a jeho manželku Zlaticu, r. Richnavská,
obaja bytom, Hlavná 392/152, Nálepkovo. Náklady
súvisiace s prevodom nehnuteľnosti ( návrh na
vklad, geometrický plán, vyňatie pôdy z PPF) znášajú kupujúci.
Za hlasovali všetci poslanci.
c) predaj pozemku Mariánovi Uhlárovi s manželkou
Pozemok parc. č. 1660/5 užíval ako svoj vlastný nebohý otec žiadateľky Kataríny Uhlárovej, r.
Fabinyová Ondrej Fabiny najmenej od roku 1965
ako prístupovú cestu k svojmu rodinnému domu.
Pozemok mal kúpiť od býv. MNV Nálepkovo za kúpnu cenu 3,- Sk, ktorá bola dohodnutá na rokovaní
dňa 8.9.1965 za prítomnosti p. Fabinyho, býv. MNV
Nálepkovo a býv. ONV – OV Spišská Nová Ves. Zo
zápisnice z rokovania vyplýva, že p. Fabiny mal dať
za účelom kúpy predmetného pozemku vyhotoviť
geometrický plán na spresnenie hranice. Geometrický plán bol vyhotovený pod č. 920-0093-7 dňa
5.11.1967 a je aj zaevidovaný v katastri nehnuteľnosti, avšak ako vlastník je stále zapísaná obec. Či
došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy sa ani na katastri
nepodarilo zistiť, avšak nie sú pochybnosti o tom, že
geometrický plán dal vyhotoviť nebohý Ondrej Fabiny. Kúpna cena 3,- Sk je v uznesení navrhovaná
z toho dôvodu, že doklad o zaplatení kúpnej ceny
žiadatelia nevedia obci predložiť, avšak vzhľadom
na uplynutie času užívania, ako aj z listinných dokladov a geometrického plánu, ale aj už z uvedenej
dohody s býv. MNV a býv. ONV-OV Spišská Nová
Ves vyplýva, že k nadobudnutiu vlastníckeho práva
k predmetnej parcele došlo.
Pretože zaplatenie kúpnej ceny nie je preukázané, vychádza sa z dohodnutej kúpnej ceny dňa
8.9.1965, a to 3,- Sk/m2.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:

Dušan Slivka
- konštatoval, že v tomto prípade mohol byť aj
inštitút vydržania
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 261/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parc. C KN č. 1660/5 o výmere 154 m2, druh
pozemku zastavaná plocha, zapísaného na liste
vlastníctva č. 1420, k. ú. Nálepkovo za kúpnu cenu
3,- Sk/m2 v prospech nadobúdateľov Mariána Uhlára a manželku Katarínu, r. Fabinyová, obaja bytom
Záhradná 7, Gelnica.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 6:
Rôzne
a) Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho
vyplývajúce závery a úlohy
V priebehu v mesiacoch júl až september 2008
priebežne zasadali jednotlivé komisie a z ich zasadaní vzišli doporučenia resp. návrhy uznesení
vrátane dôvodových správ.
Komisia sociálna a bytová (zasadala v dňoch
31.7. a 17.9. 2008)
Komisia na svojom zasadaní dňa 31.7.2008 prejednala vyúčtovanie svojich akcií za I. polrok 2008,
organizačne prejednala kontrolu bývania v RO I.
a RO II. na 12.8.2008 a taktiež prípravu ďalšej
akcie na 5.9.2008 (zájazd do Botanickej záhrady
v Košiciach).
Dňa 17.9.2008 komisia prejednala obsadenie
uvoľneného bezbariérového bytu na ul. Zimnej 585.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky
a pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 262/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KSaB pri OZ v Nálepkove zo zasadaní
v dňoch 31.7.2008 a 17.9.2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
Uznesenie č. 263/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie
dvojizbového bezbariérového bytu č. 4, ul. Zimná
č. 585/25, Nálepkovo Mgr. Lívií Školníkovej, bytom
Nálepkovo, ul. Hlavná č. 457/121 od 1.10.2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
Komisia pre ochranu verejného poriadku
(zasadala dňa 8.8.2008 a 5.9.2008)
5
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Komisia na tomto zasadaní opakovane prejednávala pohyb maloletých detí v obci na verejnom
priestranstve ako aj na miestnych komunikáciách
bez dostatočného odevu a bez dozoru, prejednávala susedský spor a organizovanie brigádnickej akcie
na odstránenie komunálneho odpadu pri dome č.
543 v Nálepkove.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky
a pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 264/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KOVP pri OZ v Nálepkove zo zasadaní
v dňoch 8.8.2008 a 5.9.2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
Komisia finančná a správy obecného majetku (zasadala dňa 10.9.2008)
Komisia prejednala vyúčtovanie príspevkov jednotlivých komisií OZ a návrh zmeny rozpočtu obce
na rok 2008 ako aj zmenu rozpočtu Obecného poľovníckeho združenia.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky
a pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 265/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KFaSOM pri OZ v Nálepkove zo zasadania
dňa 10.9.2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
Komisia kultúry, mládeže a športu (zasadala
v dňoch 28.8. a 18.9.2008)
Na týchto zasadaniach komisia prejednávala
priebežné plnenie úloh a prípravu ďalších akcií (kúpalisko Vrbov, výstava úrody, Ľubovniansky hrad…).
Dňa 18.9.2008 prejednávala rozpočet na jednotlivé akcie v II. polroku 2008, ktorý pre dovolenku predsedu komisie nebolo možné prejednať v KFaSOM.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky
a pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 266/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KKMaŠ pri OZ v Nálepkove zo zasadaní
v dňoch 28.8 a 18.9.2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
Uznesenie č. 267/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný rozpo-

čet KKMaŠ na II. polrok 2008 vo výške 29.600,- Sk.
Za hlasovali všetci poslanci.
b) Informácia o vzniknutých škodách a vynaložených nákladoch na záchranné a zabezpečovacie
práce počas povodne v 07/2008 vrátane návrhu
opatrení
V úvode starosta obce zdôraznil, že obec bola povinná predložiť sumár škôd a vynaložených
nákladov na záchranné a zabezpečovacie práce
v zmysle príslušných zákonov a vyhlášok dotýkajúcich sa povodní a protipovodňových opatrení na
Krajský úrad ŽP v Košiciach prostredníctvom ObÚ
ŽP v Spišskej Novej Vsi.
V otvorenej rozprave odprezentoval Marián
Richveis obrazne a písomnou formou škody vzniknuté na majetku obce v čiastke 1.010.000,- Sk,
škody na majetku fyzických osôb – občanov vo
výške 2.375.950,- Sk a škody na majetku právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov vo výške
652.480,- Sk.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Daniel
- prezentoval ďakovný list rodiny Kellnerovej so
Stredného riadku, ktorá poďakovala starostovi
obce a poslancovi Jánovi Soveľovi, že počas
predmetnej povodne prispeli k ochrane ich ohrozeného majetku (rodinný dom postavený v blízkosti Železného potoka), list je prílohou zápisnice
Dušan Slivka
- poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili na záchranných a zabezpečovacích prácach a ocenil
aj kvalitnú prácu miestnej povodňovej komisie
- vzniesol otázku či kaskády na potoku budú
opätovne zabudované a poukázal na potrebu
ochrany miestnej komunikácie na Letnej ulici
oproti domu Novotných
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 268/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vzniknutých škodách a vynaložených
nákladoch na záchranné a zabezpečovacie práce
počas povodne v 07/2008 vrátane návrhu opatrení.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 7:
Rekonštrukcia Domova dôchodcov v Nálepkove
a zvýšenie jeho energetickej účinnosti
V úvode starosta obce zdôraznil, že po ZŠsMŠ
v Nálepkove aj pre DDN n.o. obec pripravila v rámci
Regionálneho operačného programu – Prioritná
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os č. 2: Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately projekt na
čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych
fondov. Poslanci obdržali podrobnú písomnú informáciu týkajúcu sa cieľa projektu, podrobnosti
projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
- zdôraznila, že má eminentný osobný záujem,
aby sa tento projekt realizoval a pripomenula,
že bola pri zrode myšlienky založenia domova
dôchodcov a požiadala riaditeľa, aby splnil jej
sen a to zriadenie oplotenia
Dušan Slivka
- celý projekt sa mi páči a verí, že bude úspešný
na čerpanie štrukturálnych fondov a vzniesol
ešte otázku dotýkajúcu sa záväzkov resp. ťarchy
DDN n.o. voči TKŠN s.r.o.
- vzniesol otázku či VZN obce týkajúce sa sociálnej starostlivosti je záväzné aj pre riaditeľa DDN
n.o.
Dáša Baniaková
- vzniesla otázku či obec na návrh OZ nemôže
v predstihu naplnenia projektu zakúpiť výškovo
nastaviteľné zdvíhacie zariadenie do DDN n.o.,
ktoré stojí len 152,0 tis.Sk.
Na vyššie uvedené otázky odpovedali riaditeľ
DDN n.o. a starosta obce.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 269/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2:1 Regionálneho
operačného programu na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia domova dôchodcov v Nálepkove
a zvýšenie jeho energetickej účinnosti“, ktorý je
realizovaný pre Domov dôchodcov Nálepkovo,
n.o. v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nálepkovo a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce resp. so
strednodobými prioritami obce.
2. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení
žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
3. Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov na projekt.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 8:
Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
(na zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej komisii návrhy na príslušné uznesenia)

V tomto bode programu odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
- vzniesla otázku či obec postaví obyvateľom domu č. 585 (ktorý si zakúpili na vykurovanie pece
na tuhé palivo) drevárne a ako majú nájomníci
postupovať voči obci
Eva Antlová
- požiadala prednostu OcÚ o odvoz materiálu
z vyčisteného chodníka medzi pani Hospodárovou a pánom Lukáčom v Hámri
- požiadala o písomnú odpoveď na žiadosť vo
veci prijatia za člena OPZ Františka Antla, Nálepkovo, Surovecká cesta č. 182 (žiadosť podal
v januári 2008)
Július Jesze
- požadoval vrátiť sa k bodu č. 3 t.j. k zmene rozpočtu obce na rok 2008 pretože nebolo hlasované o pôvodnom – prvom návrhu na uznesenie,
ale hlasované bolo o návrhu KFaSOM
Natália Furmanová
- podporila návrh pána Jeszeho a zdôraznila, že
zmenu rozpočtu musíme tak či tak urobiť a zároveň pripomenula, že my (opozícia) o týchto
bodoch hlasovať nebudeme, ani dnes, ani zajtra,
ani o mesiac (vyrovnanie straty a dovybavenie ubytovne TKŠN s.r.o.) a preto navrhujem
schváliť zmenu rozpočtu na rok 2008 s vyššie
uvedenými výhradami.
Na vyššie uvedené otázky odpovedali prednosta
OcÚ a starosta obce, ktorý zároveň zdôraznil, že
bod č. 3 I. zmena rozpočtu obce na rok 2008 bol
uzavretý a v zmysle Rokovacieho poriadku už nie
je možné sa k tomuto bodu na dnešnom rokovaní
vrátiť. Zároveň pripomenul poslancom, že neschválením zmeny rozpočtu obce urobili z obce Nálepkovo ozaj Kocúrkovo a že aj bez schválenia zmeny
rozpočtu život v obci pôjde ďalej a predpokladá, že
poslanci OZ zrejme neschvália návrh rozpočtu obce
na rok 2009 a poukázal, že to bude len vizitka poslaneckého zboru pred obyvateľmi obce.
K bodu č. 9:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu dnešného rokovania starosta obce vyhlásil dnešné zasadanie za ukončené a všetkým prítomným poďakoval
za účasť.

Zapisovateľ: Július Jesze
Overovatelia: Irena Majorová, Dušan Slivka
Prednostu OcÚ: Ján Plencner
Starosta obce: Dušan Daniel
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Všeobecné záväzné nariadenie obce
Nálepkovo číslo 7/2008 o určení výšky
príspevku na činnosť školy a školského
výchovno-vzdelávacieho zariadenia
Obecné zastupiteľstvo obce Nálepkovo v zmysle §
6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5,
§ 114 ods. 6, § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení
§ 1 Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku
mesačného príspevku, ktorý je povinný uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa
zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len
„zákonný zástupca“) na jedno dieťa alebo jedného
žiaka
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského
klubu detí,
c) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
§ 2 Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou
zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa
sumou 150,- Sk (4,98 €).
2. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo do
pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom
na účet školy číslo účtu 34409347003/5600 vedený
v Dexii, a.s. Spišská Nová Ves, alebo poštovou
poukážkou do 10. dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci.
3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky,
b) ktorého zákonný zástupca predloží riaditeľovi
ZŠsMŠ doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi,

c) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej
školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
a to na základe žiadosti zákonného zástupcu,
d) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.
V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca
pomernú časť určeného príspevku.
§ 3 Výška mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného obcou prispieva zákonný zástupca žiaka mesačnou sumou
80,- Sk (2,66 €).
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školy alebo
bezhotovostným prevodom na účet školy číslo účtu: 34409347003/5600 vedený v Dexii, as. Spišská
Nová Ves, alebo poštovou poukážkou do 10. dňa
v príslušnom kalendárnom mesiaci.
3. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť
o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný
zástupca žiaka o to písomne požiada a zároveň
preukáže, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
§ 4 Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové
dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené
Ministerstvom školstva na internetovej stránke:
a) materská škola: stravníci od 2 – 6 rokov – desiata 7,- Sk, obed 17,- Sk, olovrant 6,- Sk,
spolu 30,- Sk (1 €),
b) základná škola: stravníci od 6 – 11 rokov
– obed 25,- Sk (0,83 €)
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c) základná škola: stravníci od 11 -15 rokov
– obed 27,- Sk (0,90 €)
d) dospelí stravníci – obed 30,- Sk (1 €).
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza v hotovosti
priamo do pokladne školskej jedálne alebo bezhotovostným prevodom na účet školskej jedálne
číslo účtu: 3409348006/5600 vedený v Dexii, a.s.
Spišská Nová Ves, alebo poštovou poukážkou do
10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
§ 5 Záverečné ustanovenia
1. Pri duálnom zobrazení peňažných súm v tomto

všeobecne záväznom nariadení bol použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2008
schválilo Obecné zastupiteľstvo Nálepkovo na
svojom riadnom zasadnutí dňa 29.09.2008 uznesením číslo 258/2008-OZ.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda
účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na úradnej
tabuli.
V Nálepkove, dňa 29.9.2008
Ing. Dušan Daniel
starosta obce

Povodeň
Už len toto slovo v nás vyvoláva hrôzu a strach.
Pred niekoľkými dňami sme sa s jej dôsledkami mohli
osobne stretnúť, keď tento ohromný vodný živel zachvátil aj našu dedinu Nálepkovo. Keď voda opadne
ostanú pre mnohých len oči pre plač a zúfalstvo. Roky
práce a odriekania, aby sme si zadovážili pre svoj
život to základné, strechu nad hlavou je naraz preč.
Stalo sa to tak mnohým ľuďom, najväčšiu smolu mali
tí čo bývajú pri rozvodnenom toku rieky.
My bývame tiež pri potoku. Keď sa človek začne
budovať akosi na to pozabudne, pretože je rád, že sa
mu dostalo miesto, kde si môže vybudovať dom pre
svoju rodinku. V čase povodne nám nebolo všetko
jedno. Strach nás obchádzal niekoľko nocí a voda
v potoku sa dvíhala a dvíhala. V tomto nešťastnom období záplav sme ďakovali pánu starostovi D. Danielovi, že pred niekoľkými rokmi dal zregulovať náš potok,
dal prehĺbiť koryto rieky, betónové múry boli spevnené
a dostatočne vysoké. To bola naša záchrana. Aby sa
voda nevyliala, lebo stačilo zopár centimetrov, aby sa
tak stalo. Keď som z okna nášho domu počula zvuk
auta, bolo to pre nás vyslobodenie. Najprv pracovník

pán J. Soveľ sa snažil vybrať z rozbúraného koryta
rieky dlhé kaskády, ktoré podstatne znížili hladinu
rieky. Posledná kaskáda sa nedala vybrať, ale večer
narobila ďalšie problémy. Hrozné nánosy rieky zase
zdvihli jej koryto. Pán Soveľ bdel s nami a čistil koryto
rieky, vybral aj tú poslednú kaskádu pred nami. Voda
znížila svoju hladinu, to bola naša záchrana. Náš
majetok a určite budú mnohí súhlasiť sa tak podarilo
vďaka spomínaným ľuďom zachrániť.
Ako sa vraví – v núdzi poznáš priateľa, alebo – správneho človeka, ktorý neváhal a pomáhal.
V dnešnej dobe je to veľká výhra nájsť človeka, ktorý
by sa staral o iných, veď každý sa pozerá iba na seba,
zachraňuje iba svoj majetok. Naša rodina mala to veľké šťastie, že stretla v týchto ťažkých chvíľach týchto
ľudí. Možno je ich viac, ktorí priložili ruku k záchrane
našich obydlí, o ktorých neviem.
Moje slová na záver môjho príspevku sú prosté
- ĎAKUJEME – p. starostovi D. Danielovi, p. J. Soveľovi, že sme neprišli o náš dom.
Stredný riadok, rod. Kellnerová
Došlo dňa 8.9.2008

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves
Vážení občania,
dátum zavedenia jednotnej európskej meny
v Slovenskej republike sa nezadržateľne blíži. Od
1. januára 2009 sa s novou menou budeme všetci
stretávať nielen pri nákupoch, pri poskytovaní služieb
rôzneho druhu, ale i v oblasti sociálnych vecí a rodiny. Aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej
Novej Vsi bude vyplácať všetky štátne sociálne dávky, dávky a príspevky v hmotnej núdzi už v eurách.

Každý príspevok a každá dávka sa automaticky prepočítajú stanoveným konverzným kurzom
(1 € = 30,1260 Sk) a zaokrúhlia sa smerom nahor
v prospech občana a budú vyplatené v určených
termínoch.
Pre úspešné zvládnutie tohto procesu boli
pripravené rôzne propagačné a informačné kampane určené pre najviac citlivú (rizikovú) skupinu
obyvateľstva - starších a starých ľudí, dôchodcov,
9
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občanov s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia, sociálne znevýhodnených občanov a poberateľov štátnych dávok a príspevkov s cieľom dobre
a včas ich informovať a pripraviť na prechod na novú menu tak, aby túto zmenu pocítili čo najmenej.
Pretože tieto príspevky a dávky sa týkajú občanov v hmotnej núdzi, starších občanov a občanov so zdravotným postihnutím, chceme upozorniť, že osobitne na túto skupinu sa môžu zamerať
rôzni podvodníci a špekulanti, ktorí túto situáciu
pred zavedením eura môžu zneužiť tým, že budú
ponúkať rôzne „výhodné“ služby v tom zmysle,
že zamenia vaše úspory v slovenských korunách
na eurá alebo sa môžu predstaviť ako zástupcovia
štátnych organizácií. Takýmto trikom netreba na-

letieť. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ani
zástupcovia iných štátnych organizácií nebudú
v súvislosti prechodom na menu euro navštevovať domácnosti a nebudú požadovať od občanov
žiadne údaje o ich úsporách, účtoch a pod..
Ak budete mať akékoľvek nejasnosti a otázky
súvisiace s výplatou štátnych sociálnych dávok
a príspevkov v novej mene, radšej sa obráťte
osobne alebo telefonicky na zamestnancov ÚPSVR v Spišskej Novej Vsi – včítane detašovaných
pracovísk v Gelnici a v Krompachoch, ktorí Vám
radi odborne poradia a odpovedia na Vaše dotazy.
September 2009
JUDr. Michal Komara, PhD.
riaditeľ

Obec Nálepkovo – stavebný úrad informuje:
Informácia o právnych predpisoch SR, ktoré
súvisia s prevzatím smernice č. 2002/91 ES
o energetickej hospodárnosti budov.
Smernicu č. 2002/91/ES Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov prevzala Slovenská
republika do svojho právneho systému zákonom
č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti
budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a zákonom č. 17/2007 Z.z. o pravidelnej kontrole
kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška č. 625/2006 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti
budov uvádza podrobnosti o výpočte energetickej
hospodárnosti budov, o energetickej certifikácií
budov a určuje vzory energetického certifikátu
budovy a energetického štítku. Na prijatie takejto smernice malo vplyv niekoľko skutočností.
Samotná Zmluva o založení európskeho spoločenstva kladie požiadavky na ochranu životného
prostredia a vyžaduje aby prírodné zdroje ( ropa,
zemný plyn a tuhé palivá) využívali úsporne a racionálne. Prírodné zdroje sú základnými zdrojmi
energie a zároveň aj hlavnými zdrojmi emisií oxidu
uhličitého ( Kjótsky protokol).
Zákon o energetickej hospodárnosti budov
ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie
energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť
emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov.

Slovenská republika využila možnosť dodatočného obdobia pre úplné uplatnenie článkov týkajúcich sa energetickej certifikácie budov a pravidelnej kontroly kotlov a klimatizačných systémov.
To znamená, že tieto povinnosti vlastníka budov
začínajú po 1. januári 2008.
Vykonať energetickú certifikáciu budovy je povinnosťou vlastníka budovy vždy pri dokončení
novej budovy alebo existujúcej budovy po
významnej obnove .
Povinnosti vlastníka budovy sa vzťahujú aj na
správcu budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja a obce, na spoločenstvo vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
a na bytové družstvo.
Na základe tohto zákona o energetickej hospodárnosti budov majú stanovené nové úlohy
tieto inštitúcie:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
SR, Slovenská komora stavebných inžinierov,
Štátna energetická inšpekcia, projektanti stavieb
a stavebné úrady.
Vymenujem v krátkosti povinnosti projektanta,
ktorý bude navrhovať projekt stavby:
V projektovej dokumentácií stavby k stavebnému povoleniu musí projektant podľa zákona č.
555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov
preukázať splnenie minimálnych požiadaviek na
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energetickú hospodárnosť nových budov, ale aj
existujúcich budov po skutočnosti jej významnej
obnovy, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky
uskutočniteľné. Ďalej u veľkých nových budov to
sú budovy ktorých celková podlahová plocha je
viac ako 1 000 m2 musí projektant v technickej
správe projektovej dokumentácie uviesť výsledok
tzv. energetického posudku.
Povinnosti stavebného úradu z nového zákona: Nepriamo z povinnosti iných priamo stanovených úloh pre konkrétne inštitúcie v zákone
č.555/2005 Z.z. vyplývajú nové povinnosti pre
stavebné úrady. Projektantom sa rozširuje rozsah
projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu a vlastník ku kolaudácii stavby musí predložiť
pre určené kategórie budov energetický certifikát budovy. Toto všetko by stavebné úrady mali
skontrolovať a požadovať.
Povinnosti vlastníka budov: sú vymenované
v paragrafe 8 zákona a súvisia najmä s úschovou
a odovzdaním energetického certifikátu a ďalej
povinnosti po významnej obnove zabezpečiť reguláciu zásobovania teplom a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Vlastník je povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu klimatizačného
systému a kotla v budove v zmysle zákona č.
17/2007 Z.z. Ministerstva hospodárstva SR.
Štátny dozor nad zákonom č. 555/2005 Z.z.
vykonáva Štátna energetická inšpekcia, jej činnosť
povinnosti sú vyjadrené v § 10,11, 12, zákona č.
555/2005 Z.z. Zo zákona vyplýva, že môže nielen ukladať pokuty až do výšky 100 000,- Sk za
správne delikty a prejednať priestupky, ale môže
predkladať aj návrhy na preskúšanie oprávnenej
osoby za energetickú certifikáciu. Priestupku sa
dopustí vlastník budovy tým, že neobstará energetický certifikát, neuschová energetický certifikát
po celý čas jeho platnosti (10 rokov) neodovzdá
platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri
predaji budovy, alebo pri prenájme budovy a za
tieto priestupky možno uložiť pokutu vlastníkovi do
20 000,- Sk Výnos z pokuty je príjmom štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky.
Stručný prehľad rozhodujúcich úloh pre jednotlivé inštitúcie naznačuje ich náročnosť, ktorá
je spojená s novým obsahom oproti súčasnému
poznaniu a požiadavkám. Z poznania týchto úloh
sa rozširujú aj úlohy stavebných úradov. Doteraz
na Slovensku boli určené úlohy a podmienky na
výstavbu, ktoré vyplývajú zo stavebného zákona
a vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného
prostredia č. 532/2002 Z.z. Podľa stavebného
zákona § 43 d.) bola základná požiadavka na

stavbu: energetická úspornosť a ochrana tepla
a na základe tejto požiadavky bolo povinnosťou
hodnotenie úspor energie a tepla projektantom pri
spracovávaní projektovej dokumentácie stavby aj
doteraz pretože citujem „ Budova musí byť navrhnutá a postavená tak, aby bola počas užívania
energeticky hospodárna vzhľadom na klimatické
podmienky a predkladaný účel užívania“ atď .....
Pre proces preukazovania energetických vlastností budov platia podmienky vymedzené právnym predpisom:
- preukázanie splnenia požadovaných vlastnosti
podľa Stavebného zákona a § 21 vyhlášky
MŽP č. 532/2002 Z.z., ktoré vykoná projektant
pri spracovávaní projektovej dokumentácie
stavby na stavebné povolenie ( tepelnotechnický posudok – projektové energetické hodnotenie podľa novej vyhlášky )
- preukázanie splnenia minimálnych požiadaviek podľa zákona č. 555/2005 Z.z. a zaradenie budovy do energetickej triedy a spracovanie energetického certifikátu, ktoré ma vykonať
odborne spôsobilá osoba
V zákone č. 555/2005 Z.z. sú vymenované
budovy na účely výpočtu a certifikácie ktoré
sa členia na kategórie takto:
a.) rodinné domy
b.) bytové domy
c.) administratívne budovy
d.) budovy škôl a školských zariadení
e.) budovy nemocníc
f.) budovy hotelov a reštaurácií
g.) športové haly a iné budovy určené na šport
h.) budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné
služby
i.) ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu
Budovy, ktoré nepodliehajú tomuto zákonu:
a.) kostoly a iné budovy na náboženské podujatia
b.) budovy dočasné( užívané menej ako 2 roky)
c.) bytové, užívané menej ako 4 mesiace v roku
d.) samostatné s menej ako 50 m2 úžitkovej plochy
e.) priemyslové a poľnohospodárske budovy
a dielne
f.) budovy vyhlásené za kultúrne pamiatky, budovy v pamiatkovej rezervácií alebo v pamiatkovej zóne ako súčasť historického sídelného
usporiadania a budovy uvedené do užívania
pre 1.januárom 1947
g.) budovy a pamätníky chránené z hľadiska architektonickej alebo historickej hodnoty
V Nálepkove, dňa 25.9.2008
Edita Danielová
stavebný úrad
11
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Výlet do Vrbova
Sviatočný deň dňa 29.8.2008 spríjemnila
KKŠaM pri OZ v Nálepkove obyvateľom obce
ponukou výletu na kúpalisko do Vrbova.
My, ktorí sme na túto ponuku reflektovali, sme
prežili krásny deň. Počasie nám prialo, nebolo
ani extrémne horúco, ani zima. Deti sa vyšantili
v bazéne, vyskúšali rýchlosť miestneho tobogánu
a ani pokročila popoludňajšia hodina na nich nedala badať pocity únavy.
Na spiatočnej ceste sme sa ešte zastavili

v Spišskej Novej Vsi na trhu remesiel, ochutnali
medovinu a vo večerných hodinách sa vrátili
domov.
Touto cestou ďakujeme KKŠaM pri OZ v Nálepkove a organizátorom za perfektnú akciu, ktorá
určite prispela k formovaniu dobrých vzťahov
obyvateľov našej obce. Veríme, že podobných
akcií bude stále pribúdať.
Vďační obyvatelia obce Nálepkovo

Výlet do botanickej záhrady
Dňa 5.9.2008 pod záštitou KsaB pri OZ v Nálepkove sa konal výlet do Botanickej záhrady
v Košiciach. Počasie bolo príjemné, cesta ubiehala rýchlo a v Košiciach nás čakali nádherné
rastliny a dreviny o pôvode a životných podmienkach, o ktorých nás detailne informoval prehliadkou sprevádzajúci personál.
Plní dojmov z toľkej krásy sme po asi dvojhodinovej prehliadke usadli v miestnom parku

pri fontáne v obklopení krás kvetov a rôznych
príjemných vôní. Oddýchnutí a mnohí aj dojatí sme
ulahodili zmrzlinovým pohárom aj naším chutiam
nielen očiam.
Výlet sme ukončili nákupmi v obchodnom centre a už aj trošku unavení sa podvečer vrátili
domov.
Dáša Baniaková
predsedníčka KSaB

Spoločenská kronika
NARODILI SA:
Eduard Mižigár, Miloš Pokuta, Blažena
Horváthová, Marcel Horváth, Matúš Rusnák,
Denisa Dunková, Nikola Mižigárová, Tomáš
Horváth, Diana Grečková, Matej Gajan, Nina
Horváthová, Tamara Horváthová, Barbora
Čonková, Štefan Horváth, Diana Žigová, Erik
Dunka, Zoltán Horváth, Sebastián Šarišský,
Kevin Rusnák, Denisa Horváthová, Dominika
Rusnáková, Renáta Rusnáková, Nikolas Horváth,
Jozef Turčánik

ŽIVOTNÉ JUBILEUM OSLÁVILI:
Richard Hoza, 70 rokov
Michal Špitko, 85 rokov

OPUSTILI NÁS:
Alžbeta Dunková, 1968; Zelma Palušáková, 1923;
Margita Roháľová, 1928; Elvíra Almássyová,
1943; Valéria Schönwiesnerová, 1935; Amália
Sobinovská, 1901; Valter Kellner, 1931;

September
Dušan Šimko a Lenka Trojanová

41. týždeň

6/2008

MANŽELSTVO UZAVRELI:
Júl
Radovan Novotný a Zuzana Šaršaňová
August
Jozef Turčánik a Petra Lapšanská
Jozef Gabonay a Mgr. Jarmila Lapšanská
Štefan Vrábeľ a Anna Šaršaňová

Október
Ján Bandy a Sivia Girgová
Marek Horváth a Ružena Šarišská

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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