OBECNÉ NOVINY

41. týždeň

8/2006

ZÁPISNICA
z 38. riadneho zasadania Obecného
zastupiteľstva v Nálepkove, dňa 29.9.2006
Prítomní:
Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Mgr. Marta Augustiňáková, Ing. Ľuboš Daxner,
Mgr. Natália Furmanová,
Božena Sedláková, Ing. Miloš Hamrák, Július
Jesze, Jozef Král, Irena Majorová,
Zdenek Štuller - poslanci OZ
Ing. Imrich Keruľ – hlavný kontrolór obce
JUDr. Dušan Kozák – právnik OcÚ
Helena Kiššáková – ek. ref., Edita Danielová
– stavebný úrad,
Ján Dluhoš a Marián Richveis – BPaPO,
Vladimír Labuda – náčelník OcP
Hostia:
Ing. Jozef Antoni – LON s.r.o., Ing. Ladislav Ďurči
– TKŠN s.r.o.
Mgr. Julián Sopko – ZŠsMŠN, Ing. Peter Hrabuvčin – DDN n.o.
Neprítomní:
Gabriela Filická, Ing. Jozef Jánoš – ospravedlnení
38. riadne zasadanie OZ otvoril a viedol starosta
obce Ing. Dušan Daniel, ktorý predložil program
dnešného rokovania v zmysle pozvánky zo dňa
19.9.2006. Ten bol následne schválený.
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z 37. riadneho zasadania OZ, dňa 25.8.2006 – starosta
obce

3. Návrh rozpočtu obce na roky 2007, 2008
a 2009 – ek. ref. OcÚ, starosta obce
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 27/2006 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov
a nezávislých kandidátov vo volebnej kampani
na verejných priestranstvách
5. Rôzne
6. Interpelácie poslancov
7. Návrh uznesení
8. Záver
K bodu č .1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľa zápisnice bol určený:
Július Jesze – zástupca starostu obce
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Irena Majorová, Jozef Král
Do návrhovej komisie boli zvolení:
Ing. Ľuboš Daxner
Zdenek Štuller
Božena Sedláková
K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 37. riadneho
zasadania OZ, dňa 25.8.2006 – starosta obce
Kontrolu plnenia uznesení a úloh uskutočnil
starosta obce, ktorý konštatoval, že na predmetnom zasadaní OZ bolo prijatých 18 uznesení (uzn.
č. 429-446/2006-OZ), ktoré sú priebežne plnené

resp. sú dlhodobého charakteru:
- Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Nálepkovo, bol doplnený cenníkom za prepožičanie hrobového miesta platný od 1.10.2006
(je prílohou zápisnice). V súčasnosti je prevádzkový poriadok posudzovaný Úradom
verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi.
- KSaB pri OZ vygenerovala žiadosti o pridelenie nájomných bytov v RO III. etapa – Píla
a do 16.10.2006 zostaví poradovník budúcich
nájomníkov v počte 20 + 5 náhradníci a tento
zoznam predloží na schválenie najbližšiemu
zasadaniu OZ
- Palivové drevo pre domácnosti obce pre
zimné obdobie 2006/2007 podľa požiadaviek
občanov zabezpečia LON s.r.o., zodpovedá
zástupca riaditeľa Július Jesze
- V areáli zdravotného strediska bola zabudovaná drobná stavba „Garáž - pre vozidlo
záchrannej služby“ na časti plochy parkoviska
oproti lekárni
- Návrh volebného programu starostu obce
a klubu poslancov v OZ Nálepkove na roky
2007-2010 bude doplnený a zaktualizovaný
po zverejnení kandidátnych listín na starostu
obce a poslancov OZ o aktuálne akcie (tento
program nie je definitívne uzavretý a je otvoreným materiálom).
K bodu č. 3:
Návrh rozpočtu obce na roky 2007, 2008 a 2009
– ek. ref. OcÚ, starosta obce
V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 523/
2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy bol vypracovaný
návrh rámcového rozpočtu na roky 2007-2009.
Návrh rozpočtu na rok 2007 je záväzný a na
roky 2008 a 2009 je orientačný. Návrh rozpočtu
pre uvedené obdobie v písomnej forme obdržali
poslanci a je prílohou zápisnice.
Predložený návrh okomentovala vedúca ek. ref.
OcÚ a starosta obce, ktorí zdôraznili, že pojem
viacročného rozpočtu obce zaviedol do rozpočtovania obcí zákon č. 583/2004 Z.z., ktorý ho definuje ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce a v ktorom sú vyjadrené zámery
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rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na
tri rozpočtové roky. V tomto viacročnom rozpočte
obce sú zahrnuté krátkodobé a dlhodobé zmluvné
záväzky vzťahov s investormi či inými partnermi.
Tento rozpočet zdôrazňuje stav hospodárenia
obce. Význam viacročného rozpočtu je dôležitý
z dôvodu vzťahu k štátnemu rozpočtu (podielové
dane).
Na záver prejednávaného bodu tohto programu
predložil HK Ing. I. Keruľ „Stanovisko k návrhu
rozpočtu obce Nálepkovo na rok 2007“, v ktorom
konštatoval, že navrhovaný rozpočet je zostavený
ako vyrovnaný. Predložený návrh rozpočtu obce
na roky 2007-2009 doporučil OZ schváliť.
K bodu č. 4:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č.
27/2006 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov a nezávislých
kandidátov vo volebnej kampani na verejných
priestranstvách
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie A. Bobáková predložila návrh predmetného VZN, ktoré
určuje vyhradené miesta a plochy na vylepovanie
plagátov a spôsob vylepovania volebných plagátov v rámci volebnej kampane (od 15.11.2006
do 30.11.2006) pre komunálne voľby, ktoré sa
uskutočnia 2.12.2006, návrh VZN bol prečítaný
v plnom znení.
K bodu č. 5:
Rôzne
V tomto bode programu OZ prejednalo:
(priebežne k jednotlivým bodom bola otváraná
rozprava a zároveň boli prijímané príslušné uznesenia)
a) Zápisnicu KOVP zo dňa 8.9.2006, informácie
predložil predseda komisie J. Král:
- riešenie voľného pohybu psa bez náhubku
a vodítka v časti Trosky
- riešenie susedského sporu (nájomné byty pri
Benzinole)
- riešenie porušovania VZN o podmienkach chovu domácich a úžitkových zvierat (znečisťovanie verejného priestranstva)
- riešenie úhrad resp. pohľadávok za uložené
priestupky od fyzických osôb
b) Zápisnicu KFaSOM zo dňa 25.9.2006, informácie predložil predseda komisie Ing. Ľ. Daxner:
- prejednanie návrhu rozpočtu obce na roky
2007-2009 s doporučením na schválenie v OZ

- kontrola plnenia vymáhania nájomného za
bytové priestory, komisia konštatovala, že
nedoplatky boli priebežne uhradené a nájomné za jednotlivé mesiace je uhrádzané
pravidelne, nevznikajú ďalšie iné nedoplatky

bolo prihlásených na území obce k 20.9.2006
623 obyvateľov – z toho 139 Rómov a za to
isté obdobie bolo odhlásených 713 obyvateľov – z toho 144 Rómov.
f)

c) Zápisnicu KSaB zo dňa 28.9.2006, informácie
predložila predsedníčka komisie I. Majorová:
- v súčasnosti je pripravovaný výber budúcich
nájomníkov v RO III. etapa – Píla
- k 31.8.2006 bol ukončený nájom dvojizbového bytu, ktorý zároveň bol odovzdaný do
užívania ďalšiemu nájomcovi
- nebolo uskutočnené prevzatie trojizbového
bytu po ukončení nájmu k 31.8.2006 z dôvodu, že byt nebol pripravený k odovzdaniu
v takom stave v akom bol prevzatý
- 28.9.2006 bola vykonaná pravidelná kontrola
čistoty a bývania v RO I. a RO II. Grün
- prejednaná bola zmena uznesenia OZ týkajúceho sa výšky príspevku na palivové drevo
pre dôchodcov, ktorú komisia doporučuje na
dnešnom zasadaní OZ schváliť v hodnotách
uvedených v nižšie uvedenej tabuľke.
d) Informáciu starostu obce o náraste poskytovaných obedov pre dôchodcov, z ktorej
vyplýva, že oproti pôvodných 27 odberateľov
obedov z 07/2005 je k dnešku nárast na 40
stravníkov. Veľkou výhodou pre odberateľov
je poskytovanie stravy aj cez soboty, nedele
a sviatky z dôvodu, že stravu odoberá nepretržite zariadenie obce – DDN n.o. Zároveň
starosta zdôraznil, že by privítal zvýšenie
nárastu odberu obedov, pretože na území
obce je v súčasnosti evidovaných cca 450
dôchodcov.
e) Informáciu starostu obce v súvislosti z neodbornou kritikou časti obyvateľov obce, že
za posledných 16 rokov (1990-2006) bolo
prihlásených na trvalý pobyt v obci cca 500
minoritných obyvateľov (Rómov) z okolitých
obcí okresov Gelnica a Spišská Nová Ves.
Starosta zdôraznil, že za uvedené obdobie
Výška dôchodku jednotlivca
ŽM – 4.980,-Sk
do 5.400,-Sk
5.900,-Sk
6.500,-Sk
7.200,-Sk

Informáciu poslanca J. Krála o založení
Klubu politickej strany SMER – sociálna
demokracia na území obce, ktorý zároveň
predloží do komunálnych volieb 2007 – 2010
svoju kandidátku na poslancov OZ a na starostu obce.

g) Výzvu na zaslanie cenovej ponuky zo strany
SLOVNAFTU a.s., Bratislava na kúpu pozemkov parc. č. 2027/2 – zastavané plochy
v k. ú. Nálepkovo vo vlastníctve Slovnaftu,
a.s.. Predmetom ponuky je pozemok o výmere 2691 m2 a objekt kiosku súp. č. 453
a prístupovej komunikácie.
h) Informáciu starostu obce o uskutočnenom
hydrogeologickom prieskume pochôdzkou
v teréne v časti obce Záhajnica, ktorého výstupom bude štúdia na riešenie zásobovania
rodinných domov a rekreačných objektov
(chát) pitnou vodou a kanalizáciou resp. čističkami odpadových vôd. Do konca septembra tohto roku obdobne bude riešená aj časť
obce Tretí Hámor.
Závery resp. doporučenia štúdii týchto častí obce budú realizované v budúcom roku
2007.
i) Žiadosť Kataríny Kičákovej, Nálepkovo č.
267 o kúpu časti pozemku parc. č. 5765,
ktorú užíva od roku 1961 v domnení, že je jej
vlastníčkou. Táto časť parcely patrí obci, ktorá
ju vlastní.
j) Informáciu J. Dluhoša vo veci návštevy
delegácie požiarnikov z mesta Šoproň dňa
1.9.2006 z príležitosti uctenia si pamiatky
Frigyesa Röscha (1823-1923), zakladateľa
telovýchovných spolkov a zborov požiarnej
ochrany na území Maďarska, kde aktívne

Výška dôchodku dvojice
ŽM – 8.280,-Sk
do 8.700,-Sk
9.600,-Sk
10.300,-Sk
11.300,-Sk

Príspevok OcÚ
120,-Sk
110,-Sk
100,-Sk
80,-Sk
60,-Sk
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pôsobil ako profesor reálneho gymnázia
v rokoch 1853-1911. Zomrel vo veku 91
rokov 10.8.1923 v Nálepkove (jeho dcéra žila
v Nálepkove – manželka pána farára Guru).
K bodu č. 6:
Interpelácie poslancov
Tie odzneli počas jednotlivých bodoch rokovania
K bodu č. 7:
Návrh uznesení
Predseda návrhovej komisie Ing. Ľ. Daxner

predkladal návrhy uznesení počas jednotlivých
bodoch rokovania.
K bodu č. 8:
Záver
Po naplnení všetkých bodoch programu starosta
obce vyhlásil rokovanie za ukončené a poďakoval prítomným za účasť. Najbližšie zasadanie sa
uskutoční 27.10.2006.

Za zapisovateľa:
Overovatelia:
Starosta obce:

Július Jesze
Jozef Král
Irena Majorová
Ing. Dušan Daniel

UZNESENIA
z 38. riadneho zasadania Obecného
zastupiteľstva v Nálepkove, dňa 29.9.2006
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ BERIE NA VEDOMIE
Uznesenie č. 447/2006-OZ
Kontrolu plnenia uznesení a úloh z 37. riadneho zasadania OZ, zo dňa 25.8.2006.
Uznesenie č. 448/2006-OZ
Závery a rozhodnutia KOVP pri OZ zo dňa
8.9.2006.
Uznesenie č. 449/2006-OZ
Závery a doporučenia KFaSOM pri OZ zo dňa
25.9.2006.
Uznesenie č. 450/2006-OZ
Závery a doporučenia KSaB pri OZ zo dňa
28.9.2006.
Uznesenie č. 451/2006-OZ
Informácie starostu obce vo veci nárastu
stravníkov (dôchodcov), počtu prihlásených resp.
odhlásených obyvateľov obce na trvalý pobyt za
obdobie 1990 - 09/2006 a o príprave štúdii na
riešenie zásobovania rodinných domov a rekreačných objektov (chát) pitnou vodou a kanalizáciou resp. čističkami odpadových vôd v častiach
obce Záhajnica a Tretí Hámor.
Uznesenie č. 452/2006-OZ
Informáciu poslanca J. Krála o založení klubu
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SMER – sociálna demokracia na území obce.
B/ SCHVAĽUJE
Uznesenie č. 453/2006-OZ
Cenník za prepožičanie hrobového miesta
k 1.10.2006, ktorý je prílohou Prevádzkového
poriadku pohrebiska obce Nálepkovo.
Uznesenie č. 454/2006-OZ
Rámcový rozpočet obce na roky 2007, 2008
a 2009.
Uznesenie č. 455/2006-OZ
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 27/2006 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov
a nezávislých kandidátov vo volebnej kampani na
verejných priestranstvách
Uznesenie č. 456/2006-OZ
Výšku príspevku na palivové drevo pre dôchodcov na základe zmeny výšky životného minima podľa priloženej tabuľky od 1.10.2006.
Uznesenie č. 457/2006-OZ
Predaj časti pozemku parc. č. 5765 zapísanej
na LV č. 1420 o výmere cca 80 až 100 m2 za
kúpnu cenu 35,-Sk/m2. Výmera predávanej časti
parcely č. 5765 bude upresnená geometrickým
plánom, ktorý dá vyhotoviť žiadateľka na vlastné
náklady. Poplatky súvisiace s prevodom nehnu-

teľnosti (návrh na vklad) zaplatí kupujúci.

vo vlastníctve SLOVNAFTU a.s. Bratislava (ČS
– Benzinol).

C/ NESCHVAĽUJE
Uznesenie č. 458/2006-OZ
Účasť obce Nálepkovo vo výberovom konaní na kúpu pozemkov, kiosku a komunikácie

Za zapisovateľa:
Overovatelia:
Starosta obce:

Július Jesze
Jozef Král
Irena Majorová
Ing. Dušan Daniel

Návrh rozpočtu príjmov obce
pre rok 2007, 2008, 2009
I. Príjmy-bežné suma v tis.sk
Položka
podpoložka text
rok 2007
111 003
výnos podielovej dane
11.500,0 1
121 001
daň z nehnuteľnosti-z pozemkov FO,PO 170,0
121 002
daň z nehnuteľnosti-zo stavieb FO,PO
350,0
121 003
daň z nehnuteľnosti - z bytov
4,0
133 001
daň za psov 22,0 23,0 23,0
133 012
daň za užívanie verej.priestranstva
10,0
133 013
daň za zber a zneškodňovanie KO
600,0
211 003
dividendy
22,0
212 002
príjmy z prenájmu pozemkov
3.000,0
212 003
príjmy z prenájmu budov a bytov
2.200,0
221 004
správne poplatky
200,0
223 001/8 poplatky za MR
5,0
223 003
poplatky za stravné-dôchodcovia
200,0
223 001/1 poplatky za opatrov-službu
30,0
223 001/2 poplatky za predaj KUKA
10,0
223 001/3 poplatky za kopírovacie práce
15,0
223 001/4 za predaj propagačného materiálu
5,0
242
úroky z bežných účtov
3,0
312 001
dotácia na strav.,
1.100,0
312 001/3 dotácia na komunitných prac.
670,0
312 001/6 dotácia na matriku
82,0
312 001/5 dotácia na školstvo
16.950,0
312 001
dotácia na stavebný úrad
67,0
312 001
prostriedky na RP os.príjemca
650,0
312 001
prostriedky na kompost.
70,0
312 001
prostriedky na UP +motivačné
350,0
292 008
výnos z automatov
5,0
spolu bežné príjmy
38.290,0
II. Príjmy-kapitálové
231
príjem z predaja budov
spolu kapitálové príjmy

150,0
150,0

CELKOM ROZPOČET PRÍJMOV/bežné+kap.príjmy/ 38.440,0
Rozpočet: Finančné operácie
spolu finančné operácie 0,0

-

rok 2008
1.500,0
170,0
350,0
5,0

rok 2009
11.500,0
170,0
350,0
5,0

10,0
600,0
25,0
2.713,0
2.200,0
300,0
8,0
200,0
30,0
10,0
20,0
2,0
3,0
1.100,0
82,0
17.000,0
67,0
650,0
350,0
5,0
37.423,0

10,0
600,0
25,0
2.573,0
2.200,0
300,0
10,0
200,0
30,0
10,0
20,0
10,0
3,0
1.100,0
82,0
17.000,0
67,0
650,0
400,0
5,0
37.343,0

100,0
100,0

100,0
100,0

37.523,0

37.443,0

-

-
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Návrh rozpočtu výdavkov obce pre rok 2007,
2008, 2009
I. Bežné výdavky suma v tis.sk
Odd. sk.
trieda podtr. text
rok 2007
01 1
1
6
výdavky verejnej správy /poslanci/ 5.486,0
01 1
2
finančná a rozpočtová oblasť
55,0
01 3
3
matrika
82,0
01 7
0
splátka úrokov z úverov
2.000,0
03 1
0
policajné služby-obecná polícia
1.300,0
03 2
0
požiarna ochrana
350,0
04 1
2
všeobecná prac.oblasť+KSP
1.320,0
04 5
1
cestná doprava-MK
100,0
05 1
0
nakladanie s odpadmi+verej.zeleň 500,0
06 4
0
verejné osvetlenie
280,0
06 6
0
bývanie a obč.vybavennosť
60,0
08 1
0
športové služby-TJTKŠ
300,0
08 2
0
5
knižnica
12,0
08 3
0
vysielacie a vydavat.služby-MR
140,0
08 4
0
nábož.a iné spol.služby-DS+org.
50,0
09 5
0
vzdelávanie-semináre
10,0
10 2
0
1
zariadenia soc.služieb-staroba-dôch. 580,0
10 2
0
2
opatrovateľská služba
220,0
08 6
0
granty na opravy kostolov
20,0
10 4
0
5
rod.prídavky cez ob ec
650,0
10 7
0
4
stravné v hmotnej núdzi
1.100,0
07 6
0
NZZ – el.energia
120,0
10 7
0
dávky v hmotnej núdzi
20,0
spolu bežné výdavky 14.755,0 14.000,0 13.870,0

rok 2008
5.590,0
50,0
82,0
1.700,0
1.300,0
350,0
707,0
150,0
550,0
300,0
50,0
300,0
11,0
120,0
30,0
10,0
500,0
300,0
20,0
650,0
1.100,0
110,0
20,0

rok 2009
5.600,0
50,0
82,0
1.600,0
1.350,0
350,0
627,0
150,0
550,0
300,0
50,0
300,0
11,0
120,0
30,0
10,0
500,0
300,0
20,0
650,0
1.100,0
110,0
10,0

II. Kapitálové výdavky
01 1
1
6
nákup HIM a DHIM
04 4
3
výstavba obce
04 5
1
výstavba MK
spolu kapitálové výdavky

100,0
200,0
1.713,0
2.013,0

1.713,0
1.713,0

1.713,0
1.713,0

CELKOM ROZPOČET VÝDAJOV/bežné,kapitálové/

16.768,0

15.713,0

15.583,0

Rozpočet: Finančné operácie
01 7
0
splátka úveru+podpory ŠFRB
spolu finančné operácie

2.212,0
2.212,0

2.300,0
2.300,0

2.300,0
2.300,0

V Nálepkove dňa 18.09.2006

Poznámka: Z príjmov obce sú výdavky v rozpočte ZŠsMŠ vo výške 19.460,0 19.510,0 19.560,0
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Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nálepkovo č.27/2006
o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov a nezávislých kandidátov vo volebnej kampani
na verejných priestranstvách.
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove na
základe § 30 ods.10 zákona č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších zmien vydáva pre územie obce Nálepkovo toto všeobecne záväzné nariadenie:
I.
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje
podmienky a vymedzuje miesto na vylepovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Nálepkovo počas volebnej kampane volieb do orgánov samosprávy obcí v roku
2006 v súlade so zásadou rovnosti kandidujúcich politických strán a nezávislých kandidátov.
II.
Vyhradené miesta a plochy na vylepovanie
volebných plagátov
1./ Kandidujúce politické strany a nezávislí
kandidáti volebné plagáty môžu vylepovať 17
dní pred začatím volieb na týchto vyhradených
miestach a plochách:
a) vo vývesnej skrinke na námestí obce
b) vo vývesnej skrinke pod Čiernou Horou
c) vo vývesnej skrinke na Zahájnici
d) vo vývesnej skrinke v Treťom Hámri
e) vo vývesnej skrinke Komunitné centrum Grün
f) vo vývesnej skrinke Komunitné centrum Mlyn
g) na autobusových zastávkach
h) v prevádzkach a zariadeniach právnických
osôb a fyzických osôb po predchádzajúcom
súhlase vlastníkov týchto prevádzkarni a zariadení.
2./ Na iných ako v čl. II. ods. l uvedených
vyhradených miestach a plochách vylepovanie
volebných plagátov je zakázané.
III.
Spôsob vylepovania volebných plagátov
1./ Vylepovanie volebných plagátov na
vyhradených miestach a plochách podľa čl.II,

písm. a) až h) tohto všeobecne záväzného
nariadenia kandidujúce politické strany a nezávislí kandidáti oznámia obecnému úradu, ktorý
zabezpečí svojho zamestnanca na otvorenie
a uzamknutie vývesných skríň a určí vhodné
miesto na vylepovanie plagátov na autobusových zastávkach.
2./ Kandidujúce politické strany, a nezávislí
kandidáti, ktoré vylepili volebné plagáty na vyhradených miestach a plochách, sú povinné 48
hodín pre začatím volieb tieto na vlastné náklady z týchto miest a plôch odstrániť.
Volebné plagáty vylepené na miestach podľa čl. II. písm. a) až f) tohto VZN v uvedenej
lehote
odstráni obec.
IV.
Záverečné ustanovenia
1./ Za účelom dodržania zásady rovnosti
kandidujúcich politických strán a nezávislých
kandidátov vo volebnej kampani a z dôvodu
obmedzených možnosti verejných priestranstiev v obci na vylepovanie volebných plagátov, volebné plagáty sa budú na vyhradených
miestach a plochách podľa tohto VZN vylepovať
podľa poradia oznámenia jednotlivých kandidujúcich politických strán a nezávislých kandidátov
o vylepení volebných plagátov obecnému úradu
v súlade s čl. III. ods. 1 tohto VZN.
2./ Za porušenie ustanovení tohto všeobecne
záväzného nariadenia môže obec kandidujúcim
politickým stranám, nezávislým kandidátom,
právnickým osobám a fyzickým osobám uložiť
pokutu podľa § 47 zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3./ Na tomto Všeobecnom záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove dňa 29.9.2006.
4./ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. 10. 2006.
V Nálepkove, dňa 29. 9. 2006

Starosta obce: Ing. Dušan Daniel
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CENNÍK
za prepožičanie hrobového miesta platný od 1. 10. 2006
1. Poplatok za prvé prepožičanie miesta na hrob
alebo urnu v zemi, vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu na dobu 30 rokov 900,- Sk
2. Poplatok za ďalšie prepožičanie miesta na
hrob alebo urnu na dobu 10 rokov 400,- Sk
3. Poplatok za prepožičanie miesta k postaveniu
hrobky na dobu 30 rokov
a/ hrobové miesta pre jednohrobku, dvojhrobku
– zvislé 2.100,- Sk

Vážení občania a čitatelia,
pokračujeme v dnešnom vydaní obecných novín
článkom o ochrane prírody a krajiny podľa platnej
legislatívy t.j. zákona o ochrane prírody a krajiny
a príslušných vyhlášok. Povedali sme, že na území Slovenskej republiky platí päť stupňov ochrany,
podľa ktorých sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na určité vykonávané činnosti napr. v I.
stupni ochrany :
a.) vykonávanie činnosti meniacej stav mokrade
alebo koryto vodného toku, najmä na ich úpravu, zasypávanie, odvodňovanie, ťažbu tŕstia,
rašeliny, bahna a riečneho materiálu, okrem
vykonávania týchto činností v koryte toku jeho
správcom v súlade s osobitným predpisom
b.) rozšírenie nepôvodného druhu rastliny alebo
živočícha za hranicami zastavaného územia
obce s výnimkou druhov ustanovených všeobecne záväzným predpisom, ktorý vydá ministerstvo
c.) umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce
mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady
d.) leteckú aplikáciu chemických látok a hnojív
e.) vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka
f.) likvidáciu geologického diela alebo geologického objektu
g.) zasahovanie do biotopu európskeho významu
alebo biotopu národného významu, ktorým sa
môže poškodiť alebo zničiť biotop
h.) vyradenie ostatnej vodnej plochy a jej pridelenie
do užívania na účely podnikania v osobitnom
režime
Druhý stupeň ochrany
Na území na ktorom platí II.stupeň ochrany je
zakázaný :
8

b/ hrobové miesto pre dvojhrobku – vedľa seba
3.600,- Sk
4. Poplatok za ďalšie prepožičanie miesta na
hrobku na dobu 10 rokov:
a/ jednohrobka, dvojhrobka – zvislé 900,- Sk
b/ dvojhrobka – vedľa seba 1.400,- Sk
Nálepkovo 29. septembra 2006
Ing. Ladislav Ďurči
konateľa TKŠN s.r.o.
- vjazd a státie s motorovým vozidlom, alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo
saňami, na pozemky za hranicami zastavaného
územia obce mimo diaľnice, cesty a miestne
komunikácie, parkoviská, čerpacej stanice, garáže,
- vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice,
cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy na území na
ktorom platí druhý stupeň ochrany sa vyžaduje
súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny:
a.) vykonávanie činností uvedených v prvom stupni
ochrany
b.) likvidáciu existujúcich trvalých trávnatých porastoch
c.) výstavbu lesných ciest a zvážnic
d.) oplotenie pozemku za hranicami zastavaného
územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky,
ovocného sadu a vinice
e.) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie
hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách,
ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby
a iného zariadenia na ich ochranu
f.) vykonávanie technických geologických prác
banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
g.) umiestnenie informačného, reklamného alebo
propagačného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce
h.) pozemnú aplikáciu chemických látok a hnojív,
najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných
hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej,
lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha
i.) budovanie a vyznačenie turistického chodníka,

náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej
trasy, cyklotrasy alebo mototrasy
j.) vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi
a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov, vykonávanie prípravy
alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany. Hasičským a záchranným
zborom, horskou službou alebo zložkami integrovaného záchranného systému za hranicami
zastavaného územia obce
k.) organizovanie
verejných
telovýchovných,
športových a turistických podujatí ako aj iných
verejnosti prístupných spoločenských podujatí
za hranicami zastavaného územia obce
l.) umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok,
konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú
výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby
pre film alebo televíziu za hranicami obce
m.)umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo
na inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo
správe vodného toku alebo vodného diela
n.) použitie zariadenia spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých
stavieb

ochrany. Obec Nálepkovo ako príslušný orgán
ochrany prírody a krajiny vykonáva štátnu správu
vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom
zákonom takto :
- môže uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi)
pozemku, na ktorom drevina rastie, vykonať
nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo
rozhodnúť o jej vyrúbaní
- dáva vyjadrenie podľa §-u 9 ods.1 písm. m.)
- dáva súhlas podľa §-u 12 písm. c.) a §-u 47
ods. 3
- prijíma oznámenia podľa §-u 47 ods. 6 a 7
- koná podľa §-u 47 ods.7
- vyznačuje dreviny určené na výrub podľa §-u 47
ods. 8
- v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o ňu
alebo zaplatenie finančnej náhrady podľa §-u
48 ods. 1
- obstaráva a schvaľuje dokument miestneho
územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny
- vykonáva štátny dozor vo veciach v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom
zákonom
- plní ďalšie úlohy podľa §-u 47, §u 48 ods. 3, §-u
59

Zákaz sa podľa hore uvedených vjazdoch nevzťahuje na vjazd alebo státie vozidla :
a.) slúžiace na obhospodarovanie pozemku alebo
patriace vlastníkovi (správcovi, nájomcovi ) pozemku, na ktorý sa vzťahuje tento zákaz
b.) na miesta, ktoré orgán ochrany prírody vyhradí
najmä všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým vyhlasuje chránené územie a jeho
ochranné pásmo, návštevným poriadkom národného parku a jeho ochranného pásma alebo
zoznamom týchto miest uverejneným na úradnej
tabuli dotknutej obci
c.) ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa
osobitných predpisov

Čo je štátny dozor? Štátny dozor je zisťovanie, ako fyzické osoby, podnikatelia a právnické
osoby ( ďalej len „ kontrolovaná osoba“ ) dodržiavajú zákon o ochrane prírody a krajiny, všeobecné
právne predpisy vydané na jeho vykonanie a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia vydaného na
základe zákona o ochrane prírody a krajiny.

Súhlas na tieto činnosti v I . stupni ochrany
ako aj v II. stupni ochrany vydáva Obvodný úrad
životného prostredia v Spišskej Novej Vsi, detašované pracovisko v Gelnici ul. Hlavná č. 1, okrem
písmena c.) v I. stupni kde tento súhlas vydáva
Obec Nálepkovo.
Tento prvý stupeň ochrany platí pre naše katastrálne územie Nálepkovo okrem území, ktoré sú
navrhnuté v zozname NATURA tam platí II. stupeň

Za porušenie povinností na úseku ochrany
prírody a krajiny môže orgán ochrany prírody
uložiť pokutu, ktorá je v zákone presne špecifikovaná od výšky 300 000 Sk do 1 000 000 Sk pre
podnikateľov a právnické osoby, ktoré sa dopustia
protiprávneho konania. Od výšky 10 000 Sk do
300 000 Sk môže byť orgánom ochrany prírody
uložená pokuta za priestupok každej osobe,
ktorá sa ho dopustí podľa porušenia ustanovení
uvedených a špecifikovaných v zákone o ochrane
prírody a krajiny. V blokovom konaní za priestupky podľa uvedeného zákona možno uložiť pokutu
do 2 000 Sk.
Orgán ochrany prírody a krajiny môže v rozhodnutí o priestupku povinnému uložiť, aby v určenej
lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov
protiprávneho konania za ktoré mu bola pokuta
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uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, možno mu uložiť ďalšiu pokutu
až do výšky dvojnásobku uloženej pokuty. Ďalšiu
pokutu možno uložiť do jedného roku odo dňa, keď
sa mala povinnosť uložená v rozhodnutí o priestupku splniť.

Význam drevín pre životné prostredie
človeka a ich uplatnenie
Dreviny sú významnou zložkou životného
prostredia. Plnia v krajine dôležité a nezastupiteľné, predovšetkým ekologické a enviromentálne
funkcie. Sú základným stavebným prvkom nielen
lesov, ale aj jednotlivých formácií rozptýlenej vegetácie v poľnohospodárskej krajine a sadových
úprav v sídlach.
Dreviny a ich vegetačné úpravy plnia v prírodnej
krajine tieto funkcie :
- Pôdoochranná funkcia – ochrana pôdy pred
vonkajšími deštrukčnými procesmi, akými sú
vodné a veterná erózia (zvetrávanie) snehové
lavíny, zosuvy a pod.
- Hydrická funkcia - vplyv na hospodárenie svodou, napríklad regulácoiou vsakovania atmosferických zrážok a vyrovnávania celkovej bilancie
vody v prírode
- Klimatická funkcia - vplyv na mikroklímu
prostredia, napríklad znižovaním výparu z pôdy,
znižovaním transpirácie, zvyšovaním relatívnej
vzdušnej vlhkosti, zvyšovaním kondenzácie
vodných pár, zmierňovaním teplotných extrémov, priaznivým pôsobením na prúdenie vzduchu, zachytávaním prachu a pod.
- Biotická funkcia – zachovanie rozmanitosti
rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a vytvorenie podmienok pre ich existenciu vhodnými
vegetačnými úpravami a formáciami
- Krajinotvorná a estetická – dotvorenie krajinného prostredia vhodnými vegetačnými
úpravami s uplatnením stanovištne vhodných
a esteticky pôsobivých drevín
- Rekreačná a liečebná – umožňujúca aktívny
oddych a turistiku s využitím liečivého účinku
drevín
Ciele ochrany drevín je ich nepretržité udržiavanie v dobrom kondičnom stave a zdravotnom stave tak, aby mohli plniť funkcie podľa svojho
umiestnenia vo voľnej krajine, alebo v sídlach podľa
zvoleného funkčného typu. Uvedený stav sa dosahuje neustálym udržiavaním drevín alebo ich včasným a odborným ošetrením. Výruby sa uplatňujú len
vo výnimočných a odôvodnených prípadoch.
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Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.
Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo
opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne
alebo následne podstatne a trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín, alebo zapríčiniť ich
odumretie.
Drevinu možno poškodiť aj neodborným zásahom pri ošetrovaní alebo pri bežnej údržbe, ktorou
je napríklad aj pomerne častý rez vetiev( výchovný,
bezpečnostný, zdravotný, tvarovací alebo presvetľovací).
Vlastník ( správna, nájomca ) pozemku na ktorom sa nachádza drevina je preto povinný sa o ňu
starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Ošetrovanie
drevín je činnosť zameraná na udržiavanie alebo
zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na odstránenie následkov ich poškodenia .Udržiavaním
drevín sa zabezpečujú podmienky na ich optimálny
rozvoj.
Zlý zdravotný stav – za zlý zdravotný stav
môžeme posudzovať drevinu vtedy, keď zjavne už
neplní tie funkcie na ktoré bola určená bez zjavného
rizika ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo
škody na majetku. Drevina je poškodená alebo je
iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota
v rozsahu 60% a viac (ťažké poškodenie). U dreviny sa vyskytuje rozsiahle presýchanie koruny
a rozsiahle napadnutie patogénmi (drevokazné
huby, baktérie) v pokročilom štádiu chorobného
procesu, ktorý už nie je možné zastaviť. Prejavom
ťažkého poškodenia poškodenia dreviny sú hlboké,
nevyhojené pozdĺžne trhliny prebiehajúce celým
kmeňom .
Na každý výrub dreviny sa vyžaduje súhlas
orgánu ochrany prírody v našom prípade tento
súhlas vydáva obec Nálepkovo ako príslušný
orgán ochrany prírody v zmysle zákona. Súhlas
na výrub vydáva obec formou rozhodnutia podľa
zákona o správnom konaní (správny zákon). Konanie o výrube drevín sa začína na základe žiadostí
o vydanie súhlasu . Správny poplatok za konanie
sa vyberá podľa zákona o správnych poplatkoch za
fyzickú osobu 200 Sk, právnická osoba, podnikateľ
2 000 Sk.Pri povolení na výrub stromov je obec viazaná
spolupracovať s odbornou organizáciou, ktorou
je Štátna ochrana prírody a krajiny so sídlom
v Banskej Bystrici, ktorá má 25 útvarov s regionálnou pôsobnosťou pre náš okres je to Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne s ktorou spolupracujeme už niekoľko rokov.
Edita Danielová
referát životného prostredia a ochrana prírody

Vážení čitatelia,
v čísle 7/2006 ONN sme zverejnili ceny palivového dreva pre domácnosti na úrovni obce, ktoré sme
zároveň porovnávali s cenami tohto druhu tovaru s okolitými obcami. Chceme Vám zdôrazniť, v porovnaní
s priemernými cenami na úrovni SR palivového dreva, že sme vo vzťahu k našim spotrebiteľom (obyvateľom
obce) na veľmi prijateľnej úrovni v rámci Slovenska
prm – dodávky v priestorových metroch
Rok
Palivo ihličnaté
Palivo listnaté
Spolu
2003
6092
860
6952
2004
5903
1123
7026
2005
3009
351
2149
07/2006
1798
351
2149
Spolu
16802
2773
19575
Čo sa týka cien za 1 prm v porovnaní s obecnými
lesmi okolitých obcí máme palivové drevo lacnejšie
o 30-60,- Sk za 1 prm.
Mediálne správy (noviny) zo dňa 9.10.2006 konštatujú nasledovné ceny palivového dreva.
- tvrdé drevo (dub, buk) 850,-Sk bez DPH /1 m3
(v Nálepkove je za 1m3 570,-Sk bez DPH)
- mäkké drevo (jedľa, smrek) 780,-Sk bez DPH /1 m3
(v Nálepkove je za 1m3 422,-Sk bez DPH)
- guľatina (vláknina) 1600,-Sk bez DPH / 1m3
(v Nálepkove je za 1 m3 1100,-Sk bez DPH)
- drevené brikety 64,-Sk / 10 kg
- kozubové drevo 79,-Sk /10 kg
- podpaľovacie drevo 109,-Sk/6 kg
Porovnanie nákladov za energie podľa tohto
mediálneho údaju na jednu domácnosť ročne je

nasledovné:
Palivové drevo
Hnedé uhlie
Zemný plyn
Elektrina až
Propan

45.000,- Sk
65.000,- Sk
75.000,- Sk
100.000,- Sk
145.000,- Sk

ročne
ročne
ročne
ročne
ročne

Vzhľadom na vyššie uvedené údaje zjavne
vyplýva, že doterajšia sociálna politika obce je
v prospech všetkých jej obyvateľov – stačí keď si
prepočítate Vami skutočne vynaložené náklady vo
vzťahu k uvedeným cenám palivového dreva resp.
k uvedeným energetickým médiám.
V Nálepkove, dňa 9.10.2006
Ing. Dušan Daniel
starosta obce

Výsledky reprezentantky obce
Mgr. Slavomíry Servátkovej (rod. Varechovej)
vo vytrvalostnom behu
9.6.2006 - Olympiáda školských pracovníkov SR, 3000m, Spišská
Nová Ves, čas 11:43 min. - 1. miesto
17.6.2006 – Dopravárska desiatka, Košice, 10 km, čas 42:29 min.
- 2. miesto
2.7.2006 – Šarišské Michaľany, 11 km, čas 50:18 min. - 1. miesto
16.7.2006 – Bančianska 10 km – Banské, čas 43:49 min.
- 2. miesto
22.7.2006 – Beh do vrchu, Krompachy, 7,2 km, prevýšenie 600 m,
čas 45:17 min.- 3. miesto
3.9.2006 – Beh Novoveskou Hutou, 10 km, čas 44:38 min.
-1. miesto
23.9.2006 – Beh Slovenským rajom, 6 km, čas 26:43 min.
- 1. miesto
Touto cestou chcem poďakovať starostovi obce Ing. Dušanovi Danielovi a predsedovi TJ Slovan Nálepkovo Zdenkovi Štullerovi za
dôveru a podporu mojej športovej činnosti, zároveň moje poďakovanie patrí riaditeľovi ZŠsMŠN Mgr. Juliánovi Sopkovi a Ing. Petrovi
Hrabuvčinovi – riaditeľovi DDN n.o.
V Nálepkove, dňa 9.10.2006
Mgr. Slavomíra Servátková
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Narodili sa:
Štefan Horváth

Marek Horváth

Eva Bandyová

Kristína Rusnáková

Adela Matíková

Miroslav Horváth

Daniel Rusnák

Jozef Dzurňák

Daniela Horváthová

Irena Mižigárová

Aneta Oravcová

Markus Dunka

Navždy nás opustili:
Monika Rusnáková, 1974
Andrej Čech, 1920

Významné životné jubileá:
Štefan Geletka, 70 rokov
Anna Ondrejčíková, 75 rokov
Valter Küffer, 80 rokov
Regina Smoradová, 80 rokov
OBECNÉ NOVINY
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41. týždeň

8/2006

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

