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NÁLEPKOVO
Informačný dvojmesačník obce Nálepkovo

SLOVO NA ÚVOD
Vážení čitatelia,
Prinášame Vám druhé číslo obecných novín, kde Vám opäť priblížime uskutočnené
udalosti v našej obci, ale aj informácie o tom,
čo pre Vás chystáme.
Za uplynulé obdobie za toho v našej obci
udialo veľmi veľa. Prvých 100 dní nového vedenia obce, rozpočet, rozbehnutie aktivačných
prác, množstvo akcií realizovaných komisiami
OZ, organizačné zmeny, druhé riadne zasada-

nie OZ, výročné schôdze organizácii v obci...
O tom všetkom sa dočítate v tomto čísle.
Zároveň Vám chcem oznámiť, že od tohto
mesiaca (máj) začína fungovať poslanecká
kancelária na pôde OcÚ. Každú stredu od
15.00 hodiny do 17.00 hodiny v nej budú pre
Vás poslanci OZ. Môžete sa na nás obrátiť so
svojimi sťažnosťami, pripomienkami, otázkami, ktoré budú následne predkladané staros-

tovi obce, alebo riešené priamo na zasadaní
OZ.
Poslanci OZ oznamujú občanom, že jedenkrát v mesiaci usporiadajú verejné zhromaždenie na pôde TKŠ Nálepkovo, (prvé sa
bude konať dňa 20.5 o 16.00 hodine). Na túto
verejnú diskusiu s poslancami Vás srdečne pozývame.
Jana Pronská

NA SLOVÍČKO, PÁN STAROSTA ...
Pýtame sa za Vás
Odpovede starostu obce na pripomienky občanov
Otázka – Problém
osvetlenia v obci
Odpoveď – Tento problém sa týka Zimnej
a Mlynskej ulice, kde bolo prerábané elektrické vedenie, ktoré viedlo vzdušnou cestou a teraz ho dali do zeme. Tým pádom boli zrušené
nástrešníky, na ktorých boli umiestnené pouličné svietidlá a tým vznikol problém osvetlenia danej lokality. V súčasnosti je vypracovaný
projekt na 12 tis. Eur, ktorým by sa malo pokryť
osvetlenie tejto časti Nálepkova. Čakáme na

schválenie projektu z Ministerstva financií SR,
v prípade neschválenia projektu bude musieť
riešiť obec tento problém na vlastné náklady.

Otázka – Problém nájomných
bytoviek v obci
Odpoveď – Jedná sa o problém vlhkosti bytov, ktorý je problémom od samého začiatku.
Hlavne spodné byty nevhodným vykurovaním (elektrické) nie je možné v súčasnej dobe
tento problém vyriešiť. Hľadáme možnosti –

odlučovače vlhkosti, nové možnosti kúrenia
týchto bytoviek, odizolovania. Bola vypracovaná štúdia odborníkom v tejto oblasti, ibaže
na poskytnuté riešenie obec nemá dostatok
finančných prostriedkov. Viem, že tento problém je potrebné riešiť a preto hľadám možnosti ako by som to urobil. Rád privítam dobrú
radu ako sa s týmto problémom vysporiadať.
Dušan Slivka
Starosta obce

DOMOV DÔCHODCOV NÁLEPKOVO
Vážení spoluobčania,
Za kvalitnými rehabilitačnými službami
už nebudete musieť cestovať mimo obec.

V našom zariadení sme opätovne a nepomerne výhodnejšie zriadili rehabilitačné

stredisko, ktoré môžu využívať nielen klienti
Domova dôchodcov, ale aj obyvatelia obce.

Obecné noviny

Nálepkovo 2-3/2011

Obecné noviny

Nálepkovo 2-3/2011

ZASTUPITEĽSTVO
Vyberáme
zo Z Á P I S N I C E
Program:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 2. riadneho zasadania OZ zo dňa 24.1.2011
3. Vzdanie sa mandátu poslankyne OZ z dôvodu nezlučiteľnosti funkcie poslanca OZ
s funkciou zamestnanca obce, vyhlásenie
OZ o nastúpení náhradníka a sľub nastupujúcej poslankyne
4. Voľba nového predsedu Komisie finančnej
a správy obecného majetku pri OZ v Nálepkove
5. Programový rozpočet obce Nálepkovo na
roky 2011 – 2013
a) Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce
Nálepkovo na roky 2011 – 2013
6. a)
Ekonomické výsledky obchodnej
organizácie obce za rok 2010
– LON, s. r. o.
b)
Ekonomické výsledky neziskovej
organizácie obce za rok 2010
– DDN, n. o.
c)
Ekonomické výsledky rozpočtovej
organizácie obce za rok 2010 –
ZŠsMŠN a OPZN
7. Delegovanie nového člena Správnej rady
Obecného poľovníckeho združenia v Nálepkove
8. Voľba nových členov Komisie pre vybavovanie sťažností obce Nálepkovo
9. VZN č. 1/2011 o úhradách za sociálne
služby poskytované v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení Domov
dôchodcov Nálepkovo, n.o. v zakladateľskej pôsobnosti obce Nálepkovo
10. Zmena ceny obeda pre dôchodcov
11. Zásady na používanie služobných
a súkromných motorových vozidiel obce
Nálepkovo
12. Rokovací poriadok OZ
13. Informácie z komisií OZ – Zápisnice
a z toho vyplývajúce závery, uznesenia a
úlohy
14. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
15. Záver
1.
2.

K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 2. riadneho
zasadania OZ, dňa 24.1.2011
Na 2. riadnom zasadaní OZ bolo prijatých celkom 19 uznesení (uzn. č. 15-33/2011-OZ), ktoré
sú priebežne plnené resp. boli konštatačného
a dlhodobého charakteru.
V otvorenej rozprave odznelo:
starosta – zábradlie pri kostole v Hámri, bude
sa realizovať v najbližšom období, rozhlas je už
opravený, uskutočňujú sa upratovacie práce
v obci
K bodu č. 3: Vzdanie sa mandátu poslankyne OZ
z dôvodu nezlučiteľnosti funkcie poslanca
OZ s funkciou zamestnanca obce, vyhlásenie OZ
o nastúpení náhradníka a sľub nastupujúcej poslankyne
Pani Eva Antlová predložila informáciu o vzdaní sa poslaneckého mandátu OZ v Nálepkove
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Cenník rehabilitačných služieb
Položka
Nohy, chrbát, šija
Tvár
Chrbát
Šija
Nohy celkom
Nohy zozadu
Celotelová masáž
Horské slnko (1 min )
Vírivý kúpeľ (15 min )
Vírivý kúpeľ (30 min )
Ruka
Bankovanie

Cena
5,30 €
1,00 €
2,30 €
2,00 €
4,00 €
2,30 €
10,00 €
0,30 €
2,00 €
3,30 €
1,00 €
5,00 €

Rod. príslušník zamestnanca
- 50%
2,65 €
0,50 €
1,15 €
1,00 €
2,00 €
1,15 €
5,00 €
0,15 €
1,00 €
1,65 €
0,50 €
2,50 €

Tí z Vás, ktorí zo zdravotného hľadiska potrebujú pravidelné masáže už určite vedia oceniť ich blahodarne účinky, no i tí, ktorí si chcú
jednoducho oddýchnuť či aktívne relaxovať
určite nebudú sklamaní komplexnosťou služieb, ktoré naše zariadenie ponúka za veľmi

Dôchodca Nálepkovo
- 30%
3,71 €
0,70 €
1,81 €
1,40 €
2,80 €
1,81 €
7,00 €
0,21 €
1,40 €
2,31 €
0,71 €
3,50 €

prijateľné ceny. Bankovanie, vírivý kúpeľ či
horské slnko bude pre Vás určite vynikajúcou
formou relaxu.
Objednávky vybavuje a rehabilitačné
služby zastrešuje pani Anna Vrábľová.
Tešíme sa na Vás.

ROZPOČET OBCE
Rozpočet obce pre rok 2011
I. Príjmy-bežnév€

Položka Podpol. Text
111
003
Výnos podielovej dane
121
001
Daň z nehnuteľnosti–z pozemkov
121
002
Daň z nehnuteľnosti–zo stavieb
121
003
Daň z nehnuteľnosti–z bytov
133
001
Daň za psov
133
012
Daň za užívanie verejného priestranstva
133
013
Daň za zber a zneškodnenie odpadu

2011
545404
4830
15500
150
900
350
33600

2012
545404
4830
15500
150
900
350
33600

2013
545404
4830
15500
150
900
350
33600
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212
212
221
223
223
223
223
223
242
292
292
312
312
312
312
312
312
312
312
312
312
312
312
312

002
003
004
001
001
001
001
003
008
012
001/1
001/2
001/3
001/4
001/5
001/6
001/7
001/8
001/10
001/11
001/12
001/13
001

Príjmy z prenájmu pozemkov
Príjmy z prenájmu budov a bytov
Správne poplatky
Poplatky za predaj služieb-MR
Poplatky za predaj služieb-opatrovateľ.
Poplatky za predaj služieb-kuka nádoby
Poplatky za predaj služieb-kopírka
Poplatky za stravné-dôchodcovia
Úroky z bežných účtov
Príjem z výnosov automatov
Príjem z dobropisov
Dotácia na matriku
Dotácia na stavebný úrad
Dotácia na školstvo
Dotácia na uč.pomôcky a motivačné
Dotácia na rod.prídavky /osobitný príj./
Dotácia na stravné v hmotnej núdzi
Dotácia na životné prostredie
Dotácia na register obyvateľstva
Dotácia na aktivačné práce
Kanalizácia a vodovod 95%
Prístavba a rekonštr. ZŠ s MŠ 95%
Hasičská stanica 95%
SPOLU bežné príjmy

75000
75000
75000
74100
74100
74100
10800
10800
10800
200
200
200
600
600
600
300
300
300
200
200
200
14500
14500
14500
90
90
90
330
330
330
1660
1660
1660
3780
3780
3780
2700
2700
2700
776797 776797 776797
18600
18600
18600
26800
26800
26800
69000
69000
69000
346
346
346
1000
1000
1000
17370
17370
17370
59162
0
0
26296
0
0
20299
0
0
1 800664 1 694907 1 694907

II. Príjmy - kapitálové
231

Príjmy z predaja budov
Príjem z predaja pozemkov
322
Kanalizácia a vodovod 95 %
322
Prístavba a rekonštr. ZŠsMŠ 95 %
322
Hasičská stanica 95 %
SPOLU kapitálové príjmy
CELKOM rozpočet bežných a kapitálových príjmov
231

3 320
3 320
300 000
309 700

0
0
784 648
0

39 799

0

656 139
784 648
2 456 803 2 479 555

0
0
0
0
0

0
1 694 907

III. Rozpočet príjmových finančných operácií
413
513

Príjmy z návratných zdrojov finan.
Prístavba a rekonštr. ZŠsMŠ
SPOLU príjmové finančné operácie

6 640
17 362
24 002

6 640
0
6 640

6 640
0
6 640

ROZPOČET PRÍJMOV OBCE SPOLU

2 480 805 2 486 195 1 701 547

Výdaje-bežné v €
Funč.kl. Text
01116 Výdavky verejnej správy-obec
01116 Odmeny poslancov + komisie
0112
Finančná a rozpočtová oblasť
0133
Matrika
0170
Transakcie verejného dlhu–splátky úr.
0310
Obecná polícia
0320
Požiarna ochrana
0412
Všeobecná pracovná oblasť
0451
Cestná doprava-miestne komunikácie
0510
Nakladanie s odpadmi
0630
Kanalizácia a vodovod 95%
0630
Kanalizácia a vodovod 5%.
0640
Verejné osvetlenie
0660
Bývaniea obč.vybavenosť /byt. hosp./
0760
NZZ-el. energ. v areáli zdrav. strediska
0810
Rekreačné a šport. služby - TJ Slovan
08205 Knižnica

2011
228007
13674
3400
3780
56830
49110
19000
17370
9500
55610
59162
3114
8500
21324
3200
9960
2000

2012
213170
8094
3400
3780
56830
45350
19000
17370
9500
45000
0
0
8500
16200
3200
9000
500

2013
213170
8094
3400
3780
56830
45350
19000
17370
9500
45000
0
0
8500
16200
3200
9000
500
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z dôvodu konfliktu záujmu – nástup do funkcie
ekonómka OcÚ.
Podľa § 51 ods. 1 zák. SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov na uprázdnený mandát
nastupuje za poslanca OZ ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa mandát uprázdnil,
ale nebol zvolený za poslanca.
Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 27.11.2010 získala najväčší počet
hlasov ako náhradník za poslanca, kandidátka
Bc. Dáša Baniaková, Nálepkovo, Letná 323/107.
Zákonom predpísaný sľub zloží poslankyňa na
najbližšom zasadaní OZ do rúk starostu obce,
z dôvodu toho, že menovaná sa na dnešné zastupiteľstvo písomne ospravedlnila s tým, že
pre neodkladné pracovné záležitosti je mimo
územia Slovenskej republiky.
K bodu č. 4: Voľba nového predsedu Komisie
finančnej a správy obecného majetku pri OZ v
Nálepkove
Uznesenie č. 36/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
Helenu Šmelkovú predsedu Komisie finančnej
a správy obecného majetku pri OZ v Nálepkove.
K bodu č. 5: Programový rozpočet obce Nálepkovo na roky 2011 – 2013
Starosta obce prítomných oboznámil s tým, že
návrh Rozpočtu obce na rok 2011 a Programového rozpočtu obce na roky 2011 – 2013 bol
podrobne prejednaný na pracovnom stretnutí
dňa 21.3.2011, ktorého sa zúčastnili poslanci
OZ, odborní pracovníci OcÚ a členovia KFaSOM.
K bodu č. 6 a): Ekonomické výsledky obchodnej
organizácie obce za rok 2010 – LON, s. r. o.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Jana Pronská – prečo nie je v tejto správe uvedené priemerné speňaženie dreva na kubík.
Požiadala o finančné spracovanie podľa odberateľov
Ing. Jozef Antoni – 38,1 eura na kubík
Jana Pronská – bolo sľúbené, že budú vypratané sklady dreva, nie sú
Ing. Jozef Antoni – sú priebežne vypratávané
sklady, snažíme sa, aby bolo dostatok dreva pre
kupujúcich, začne sa to zajtra riešiť po dohode
so starostom. Znížila sa ťažba dreva, pracovníci
sú presunutí na zalesňovanie.
Marián Čarnický – koľko kalamitného dreva
treba ešte spracovať
Ing. Jozef Antoni – asi 500 kubíkov dreva ešte
zostáva, za desaťročie sme vyrúbali toľko koľko
by sa malo vyrúbať za 50 rokov, vyrúbané okolo 160 tis. kubíkov, mali sme vyrúbať okolo 90
tis. Finančné prostriedky by sa mali zase použiť
v lese, ale nie je to tak. Snažia sa z projektov vykonávať činnosti v lese, hlavne prerezávky, taktiež rezerva na pestevnú činnosť, vytvorená, je
zvýšená o 16200 eur. Potrebujú rezervu okolo
700 tis. eur, aby mohli túto činnosť vykonávať.
Marián Čarnický – odberá odberateľ drevo
podľa plánu
Ing. Jozef Antoni – bude sa to od zajtra riešiť na stretnutí so starostom, odvoz musí byť
plynulejší. Je tam problémový terén, máme
prostriedky na realizáciu novej lesnej cesty
necelých 203 tis. eur, cesta sa bude robiť ešte
tento rok.
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K bodu č. 6 b): Ekonomické výsledky neziskovej
organizácie obce za rok 2010 – DDN, n. o.
Mgr. Michal Bartoš – k 1.1.2010 deficit -97
tis. eur, podarilo sa dostať dotáciu v sume 245
tis. eur, pôžičky, neuhradené faktúry, dnes je
už stabilizovaná situácia, investované finančné prostriedky, na konci roka 2010 sme boli
v pluse, podľa účtovnej závierky. Spolu v roku
2010 neuhradené faktúry z obcí 5569 eur, obec
Nálepkovo 6283 eur, v súčasnosti cca 17 tis.
eur. Účtovníctvo uzavreté, odsúhlasené, bolo
uskutočnené už aj rokovanie Správnej rady
starosta – informácia o zasadnutí Správnej
rady DDN, n. o. zvolili nového predsedu – som
ním ja
K bodu č. 6 c): Ekonomické výsledky rozpočtových organizácií obce za rok 2010 – ZŠsMŠN,
OPZN
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Mgr. Bibiána Krajníková – prenesené kompetencie – viazané, to čo príde zo štátu, aby bolo
zabezpečené na vzdelávanie detí , originálne
kompetencie – obec dotuje školu, obec dostáva dotácie na školu, na školský klub, školskú
jedáleň a materskú školu. Tieto pracovníčky sú
platené prostredníctvom originálnych kompetencií, ale obec nepreviedla tieto finančné prostriedky na účet školy, pravdepodobne bude
krátený rozpočet školy a podielové dane, ale
snažíme sa to vyriešiť a hlavne tomuto scenáru
zabrániť.
Ak schválené finančné prostriedky v rozpočte
budú poukazované škole, tak budú pracovníčky platené prostredníctvom tých originálnych
kompetencií.
starosta – prečo vznikol schodok, originálne
kompetencie vyplácame na školský klub detí,
materskú školu a školskú jedáleň, obec môže
tieto prostriedky navýšiť, príp. skrátiť, vstúpil
do platnosti nový zákon, musia byť vypracované VZN-ká, zákon ukladá, že sa musí zabezpečiť prevádzka týchto zariadení.
Mgr. Bibiána Krajníková - na energie už ani
nechceme, len na mzdy týchto pracovníkov,
ďalej pripomenula rekonštrukciu budovy
školy, pozvala stavebnú komisiu, je tam veľa
nedostatkov, tieto veci je potrebné doriešiť,
ihrisko – nedokončené, treba ďalšie finančné
prostriedky na dokončenie, jednáme s BIC
Spišská Nová Ves, aby sme vypracovali dobrý
projekt, ja môžem zabezpečiť vzdelávanie pre
deti, ale treba dať do poriadku aj areál školy,
bežecká dráha, doskočisko, ihrisko
starosta – už za február sme neuhradili 8 tis.
eur, pretože prišlo menej podielových daní.
Ostáva tam dlh vo výške 102 tis. eur. Ak nám
peniaze nepošlú, nemám ich.
pracovníčky školy – z čoho sú platení ostatní
pracovníci OcÚ
starosta – podielové dane, ktoré obec dostáva
sú na mzdy zamestnancov, na elektrinu, na neuhradené faktúry, pristúpil som k prepúšťaniu
zamestnancov, žijeme si nad pomery a musíme sa uskromniť. Ja nechcem zrušiť materskú
školu, musí tu existovať aj školský klub a školská jedáleň
Mgr. Bibiána Krajníková – 35 – 40 % podielových daní je určených pre materskú školu
starosta – ak by nebola škôlka, tak by nám krátili podielové dane, ale aj tak nám ich neposielajú v plnej výške
Mgr. Bibiána Krajníková – aspoň na konci
roka mohla byť zaslaná nejaká čiastka z originálnych kompetencií, ale nebolo to tak

4

0830
0840
0860
0950
10201
10202
10405
10704

Vysielacie a vydavateľské služby
Príspevky /členské/
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie-semináre
Stravov. dôchodcova služby + r. 2010
Opatrovateľská služba
Rodinné prídavky cez obec
Výdavky na stravné v hmotnej núdzi
Prístavba a rekonštr. ZŠ s MŠ 95%
Príst.a rekonštr. ZŠ s MŠ 5% + en.certif.
Hasičská stanica 95%
Hasičská stanica 5% + energ. certifikát.
SPOLU bežné príjmy

5357
1567
3330
660
29295
6800
26800
69000
8366
8240
20299
2068
745323

5357
1567
2330
660
29295
6800
26800
69000
0
0
0
0
600703

5357
1567
2330
660
29295
6800
26800
69000
0
0
0
0
600703

30 358
56 850
300 000
42 417
309 700
16 300
755 625
1 500 948

0
56 850
784 648
110 709
0
0
969 124
1 569 827

0
56 850
0
0
0
0
56 850
657 553

55 170
3 950
1 380
3 280
7 530
5 810
5 340
82 460

55 170
3 950
1 380
3 280
7 530
5 810
5 340
82 460

55 170
3 950
1 380
3 280
7 530
5 810
5 340
82 460

1 583 408

1 652 287

740 013

Výdavky – kapitálové v €
0320
0451
0630
0630
0912
0912

Do vybavenie HS z vlastných zdrojov
Rekonštrukcia MK Letná
Kanalizácia a vodovod 95 %
Kanalizácia a vodovod z vl. zdr.
Prístavba hl. vstupu a rekonštr. ZŠs MŠ 95 %
Prístavba hl. vstupu a rekonštr. ZŠ s MŠ 5 %
SPOLU kapitálové výdaje
Spolu kapitálové a bežné výdavky

Výdavky - finančné operácie
0170
0170
0170
0170
0170
0170
0170

Splátka úveru DEXIA - vlek
Splátky podpory ŠFRB – 16 bj
Splátky podpory ŠFRB – 585
Ostatné záväzky - 8 b.j
Ostatné záväzky - 28 b.j. RO
Splátka podpory na 585
Splátka úveru DEXIA - ZŠsMŠ
SPOLU finančné operácie

ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE SPOLU
Výdavky na ZŠ s MŠ 897 397 €

Program 1: Plánovanie, Manažment a Kontrola
(bežné výdaje)
Zámer: Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujú rast a rozvoj obce
2011
194 261

Rozpočet programu (v tis.€)

2012
177 239

2013
177 239

Komentár k programu: Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosť obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, komplexné vedenie
účtovníctva, audítorské služby, hlavného kontrolóra, právnika obce, technický dozor investora, bezpečnostného technika, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením služieb pre chod
OcÚ.
Podprogram 1.1: Manažment obce
Rozpočet programu (v €)

2011
187 337

2012
170 315

2013
170 315

starosta a zamestnanci OcÚ (HK, 2x 0,8 ek. ref.)
rezervný fond starostu, požiarna ochrana 0,5 Richveis ,OZ + komisie OZ
EE, voda a komunikácie, materiál, PHM, poistenie motorových vozidiel a zákonné poistenie, poistenie OcÚ a občanov, všeobecné služby (TDI + právnik),audítor, stravovanie zamestnancov a prídel do sociálneho fondu, školenia, poistenie objektov, reprevýdaje, fingera, urbis
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Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach
2011
2012
Rozpočet programu (v €)
1 567
567
ZMOS, ZMOHR, Školský úrad Margecany, SEZO Spiš, Banícky spolok

2013
1567

Podprogram 1.3: Propagácia a prezentácia obce
Rozpočet programu (v €)
obecné noviny, miestny rozhlas

2011
5 357

2012
5 357

2013
357

Program 2: Služby občanom (bežné výdaje)
2011
2012
2013
Rozpočet programu (v €)
7 780
7 780
780
Komentár k programu: Tento program predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom (matrika a stavebný úrad), vysielanie miestneho rozhlasu a vydávanie obecných novín, OON 0/3 Sedláková, 0,5 Danielová, kopírka

Program 3: Odpadové hospodárstvo (bežné výdaje)
Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu
2011
55 610

2012
55 610

2013
55 610

Komentár k programu: V zmysle právnych predpisov je obec Nálepkovo povinná v plnej
miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rozmiestnených
veľkoobjemových kontajneroch a z kuka nádob vrátane kontajnerov na separovaný zber.
OON 0,5 Jánoš, 0,25 Kakur, 0,25 Jesze, 0,25 Majkut, 1,0 Kunda, 1,0 Dunka
zvoz KO a jeho likvidácia B-NOVA, zvoz KO a jeho likvidácia, Jesze, separovaný zber, prenájom kontajnerov (Soveľ)

Program 4: Komunikácie
Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

Rozpočet programu (v €)

2011
9 500

2012
9 500

2013
9 500

Komentár k programu:Tento program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou
a opravou komunikácií a chodníkov počas celého roka. OON 0,25 Jesze, letná a zimná údržba
MK a chodníkov, opravy výtlkov a obrubníkov, opravy mostov na komunikáciách obce, PHM

Program 5: Vzdelávanie (bežné výdaje)
Zámer: Školy a školské zariadenia, skvalitňovanie ich prevádzky v rámci prenesených a originálnych kompetencií
Rozpočet programu (v €)

2011
993 197

2012
993 197

2013
993 197

Komentár k programu: Tento program zabezpečuje činnosť a prevádzku základnej školy,
materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí vrátane rekonštrukcie ZŠsMŠN zo
štrukturálnych fondov.
Podprogram 5.1: Základná škola (prenesené kompetencie)
Rozpočet programu (v €)

2011
891 197

2012
7

2013
7

OON a TaS, poistenie budovy školy, stravné v hmotnej núdzi, učebné pomôcky a motivačné
Podprogram 5.2: Školský klub detí (originálne kompetencie)
Rozpočet programu (v €)
OON a TaS

2011
10 200

2012
10 200

K bodu č. 7: Delegovanie nového člena Správnej
rady Obecného poľovníckeho združenia v Nálepkove
Z dôvodu písomného vzdania sa funkcie člena
Správnej rady Obecného poľovníckeho združenia v Nálepkove Mgr. Františka Papcúna, bytom
Za Hornádom 2/7, Spišská Nová Ves, za nového
člena správnej rady poľovníckeho združenia sa
navrhuje schváliť Ondreja Kleknera ml., bytom
Hlavná 774/129, Nálepkovo.
K bodu č. 8: Voľba nových členov Komisie pre
vybavovanie sťažností obce Nálepkovo

Zámer: Služby pre občanov obce administratívneho a výkonného charakteru

Rozpočet programu (v €)

Nálepkovo 2-3/2011

2013
10 200

Uznesenie č. 43/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove zrušuje
uznesenie č. 494/2010-OZ zo dňa 4.8.2010
o zriadení trojčlennej komisie obecného zastupiteľstva a dvoch náhradníkov a schvaľuje
zriadenie trojčlennej komisie obecného zastupiteľstva s názvom „Komisia pre vybavovanie sťažností obce Nálepkovo“ v zložení Július
Jesze, Ondrej Klekner, Jana Pronská s dvoma
náhradníkmi Marián Čarnický a Peter Čarnický,
z ktorých prvým náhradníkom je Marián Čarnický.
K bodu č. 9: Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nálepkovo č. 1/2011 o úhradách za
sociálne služby poskytované v zariadení pre
seniorov a špecializovanom
zariadení Domov dôchodcov Nálepkovo, n . o.
v zakladateľskej pôsobnosti obce Nálepkovo
V otvorenej rozprave odznelo:
Mgr. Michal Bartoš – na základe zmluvného
vzťahu, čo je vo VZN je v súlade so zákonom,
celé to vychádza z ekonomicky oprávnených
nákladov, ktoré stanovuje zákon o sociálnych
službách, vychádza sa z účtovnej závierky, je
to 621,50 eur 1 klient/mesačne pre rok 2011 v
tomto VZN sú detailne rozpísané tieto platby
Uznesenie č. 44/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 1/2011 o úhradách za sociálne služby
poskytované v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení Domov dôchodcov Nálepkovo, n . o. v zakladateľskej pôsobnosti obce
Nálepkovo
K bodu č. 10: Zmena ceny obeda pre dôchodcov
podľa dohody o zabezpečovaní stravovania
pre obec Nálepkovo
Cena obeda sa od roku 2008 nezvýšila, i napriek zvyšovaniu cien potravín a nákladov na
prípravu a rozvoz. Cena jedného obeda je teraz 1,33 €. Od 1.5.2011 bude cena 1,45 € po
schválení OZ (zvýšenie činí 0,12 €). Navrhujeme jednotnú sadzbu pre všetkých dôchodcov.
Dôchodca predloží iba doklad, že je poberateľom starobného dôchodku. OcÚ pripraví
všetkým stravníkom (dôchodcom) nové rozhodnutia na stravu.
Mgr. Michal Bartoš – platí od 1.1.2011 zmena
výšky stravovania v rozmedzí 2,85 až 3,30 eura.
Doteraz bola 2,70 eura, dôchodcovia platili
1,33 a obec dopláca 1,37 eura. Tým že sa varí v
DDN, ponúkli sme obci také riešenie, že budeme žiadať iba tie financie, ktoré platia dôchodcovia a obec nemusela doplácať
Jana Pronská – je vyslovene nutné zvyšovať
túto cenu? Osobne s tým nesúhlasím, lebo
dôchodcovia nemajú také vysoké dôchodky,
aby sme im mali ešte aj za obedy zvyšovať. Od
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ľudí máme také informácie, že strava je nekvalitná a ľudia sa sťažujú.
Mgr. Michal Bartoš – k 13.4. sme s deficitom
okolo 13 tis. eur, ak sa cena obeda nezvýši, my
budeme čoraz viac upadať, môžeme dať aj takéto gesto, že budeme variť zadarmo
Jozef Gabonay – áno, odhlasujú sa dôchodcovia a prihlasujú sa na stravovanie do Švedlára,
kvalita a množstvo je neporovnateľné, veľká
kritika je na tieto obedy, ktoré sa varia v DDN
Mgr. Michal Bartoš – ak nemáme schváliť
zvýšenie, tak začo máme variť? Ak nezvýšime
cenu, tak sa nedá navariť lepšie. Dôchodcovia
dostávajú do obedárov viac ako naši klienti
alebo zamestnanci. Robili sme si prieskum u
tých dôchodcov, čo si stravu odoberajú a vyšiel
celkom dobre. Máme novú modernú kuchyňu,
varíme zdravšie a diétnejšie a to sa nemusí páčiť dôchodcom

Podprogram 5.3: Materská škola (originálne kompetencie)
Rozpočet programu (v tis.€)

K bodu č. 11: Zásady na používanie služobných
a súkromných motorových vozidiel obce Nálepkovo
Doposiaľ platné Zásady na používanie služobných a súkromných motorových vozidiel
obce Nálepkovo boli schválené uznesením
obecného zastupiteľstva č. 120/2007-OZ dňa
24.9.2007 a dodatkom č. 1 k týmto zásadám
uznesením OZ č. 211/2008-OZ dňa 31.3.2008.
Tento vnútorný predpis obce vrátane dodatku č. 1 bol vypracovaný v spojení s niektorými ustanoveniami zák. NR SR č. 315/1996 Z.
z. o premávke na pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov. Tento zákon
bol zákonom č. 8/2009 Z. z. zrušený zákonom
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a nadobudol účinnosť dňom 1.2.2009, okrem niektorých článkov, ktoré nadobudli účinnosť dňom
31.3.2011.
Z uvedených dôvodov nie je vhodné predmetné zásady riešiť ďalším dodatkom, ale vec riešiť
prijatím nových zásad.
Zásady na používanie motorových vozidiel sú
len interným predpisom na zabezpečenie efektívneho a účelového využívania služobných
motorových vozidiel, avšak pre zamestnancov obce, ktorí služobné motorové používajú
sú záväzné. Tieto zásady upravujú aj možnosť
využitia služobných motorových vozidiel zamestnancami obce vo výnimočných prípadoch
a rodinných udalostí (napr. svadba, pohreb, nemoc, živelná udalosť a pod.).
V otvorenej rozprave odznelo:
JUDr. Kozák – podľa dohody so zástupkyňou
starostu obce a iných pripomienok som doplnil
niektoré body, je potrebné, aby ste sa dohodli,
ako sa bude realizovať podpisovanie príkazov
na jazdu
Jana Pronská – navrhujem, aby bolo možné
raz mesačne jazdy skontrolovať, je nemysliteľné, aby som každé ráno podpisovala jazdy
starostovi
starosta – služobné auto sa využíva iba na pracovné záležitosti, nevyužíva sa dennodenne,
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2012
48 000

2013
48 000

OON a TaS
Podprogram 5.4: Školská jedáleň (originálne kompetencie)
Rozpočet programu (v tis.€)

2011
43 800

2012
43 800

2013
43 800

OON a TaS

Program 6: Šport a cestovný ruch, kultúra
a spoločenské aktivity (bežné výdaje)
Zámer: Športujúca obec a kultúrne aktivity vrátane spoločenských pre každého
Rozpočet programu (v tis.€)

Uznesenie č. 45/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje cenu obeda pre stravovanie dôchodcov na
sumu 1,45 € od 1.5.2011 v zmysle dodatku
o stravovaní a ruší uznesenie č. 228/2008-OZ
o príspevku na stravu pre dôchodcov.
Za hlasovali 4 poslanci (Marián Čarnický, Peter
Čarnický, Janka Ivančová, Július Jesze), 2 zdržali (Ondrej Klekner, Helena Šmelková), 1 proti
(Jana Pronská)

2011
48 000

2011
22 240

2012
16 345

2013
16 345

Komentár k programu: Tento program zahŕňa podporu rozvoja športu v obce, organizáciu
a podporu kultúry v obci vrátane udržiavania tradícií.
Podprogram 6.1: Dotácia na prevádzku a činnosť TJ Slovan Nálepkovo
Rozpočet programu (v tis.€)

2011
9 960

2012
9 960

2013
9 960

vyfinancovanie mužstva dospelých, dorastencov a žiakov v príslušných futbalových súťažiach
na úrovni okresu
Podprogram 6.2: Dotácia na poriadanie jednotlivých akcií KKMaŠ pri OZ
Rozpočet programu (v tis.€)

2011
5 000

2012
1 605

2013
1 605

2012
2 450

2013
2 450

2012
2 330

2013
2 330

finančná podpora obce na činnosť tejto komisie
Podprogram 6.3: Kultúrna infraštruktúra
Rozpočet programu (v tis.€)

2011
3 950

OON 0,25 Kolarčíková, doplnenie knižného fondu
Podprogram 6.4: Udržiavanie tradícií v obci
Rozpočet programu (v tis.€)

2011
3 330

dotácia Rímsko-katolíckemu farskému úradu, dotácia Evanjelickému farskému úradu, dotácia
na preteky požiarnikov

Program 7: Prostredie pre život (bežné výdaje)
Zámer: Zabezpečenie kvalitného života v obci
Rozpočet programu (v tis.€)

2011
11 500

2012
11 500

2013
11 500

Komentár k programu: Tento program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie a starostlivosť o verejnú zeleň.
Podprogram 7.1: Verejné osvetlenie
Rozpočet programu (v tis.€)

2011
8 500

2012
8 500

2013
9 500

2012
3 000

2013
3 000

OON 0,25 Jesze, 0,25 Kakur, EE VO ,PHM
Podprogram 7.2: Verejná zeleň
Rozpočet programu (v tis.€)

2011
3 000

kosenie zelených plôch (OON, PHM), údržba záhonov, nákup a výsadba drevín a kvetov

Obecné noviny

Program 8: Bývanie (bežné výdaje)

stojí v garáži, ak ho nepotrebujem, tak ho nevyužívam
Na záver bolo prijaté:

Zámer: Zabezpečenie výberu nájomného a správy bytového fondu obce
Rozpočet programu (v tis.€)

2011
21 324

2012
21 324

2013
20,10

Komentár k programu: Tento program zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový fond – správu a údržbu bytového fondu obce vrátane výberu
nájomného. OON 0,7 Sedláková, 0,25 Majkut, 0,25 Jesze ,poistenie bytov, nutné opravy a
údržba

Program 9: Sociálne služby a sociálna pomoc
Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni
Rozpočet programu (v tis.€)

2011
101 119

2012
101 119

2013
101 119

Komentár k programu: Tento program predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc, na pomoc v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce.
Podprogram 9.1: Opatrovateľská služba v byte občana
Rozpočet programu (v tis.€)

2011
6 800

2012
6 800

2013
6 800

2012
44 109

2013
44 109

OON opatrovateliek
Podprogram 9.2: Starostlivosť o seniorov
Rozpočet programu (v tis.€)

2011
44 109

OON 1,0 Bobáková, 0,75 Kolarčíková, príspevok na stravovanie, rozvoz stravy
Podprogram 9.3: Starostlivosť o občanov v núdzi
Rozpočet programu (v tis.€)

2011
26 800

2012
26 800

2013
26 800

vyplácanie detských prídavkov a inštitút osobitného príjemcu
9.3.1: Návratný finančný príspevok (pohreby Rómov)
Rozpočet programu (v tis.€)

2011
1 650

2012
1 650

2013
1 650

návratná finančná dotácia
9.3.2: Dotácia na poriadanie jednotlivých akcií KSaB pri OZ
Rozpočet programu (v tis.€)

2011
580

2012
580

2013
580

2012
17 370

2013
17 370

9.3.3: Ľudské zdroje, vzdelávanie – aktivačné
Rozpočet programu (v tis.€)

2011
17 370

Aktivačné
9.3.4: Zákon o sociálnych službách – vyfinancovanie pobytu obyvateľa obce v DDN n.o.
Rozpočet programu (v tis.€)

2011
3 810

2012
3 810

2013
3 810

doplatok ekonomicky oprávnených nákladov za obyvateľa obce v DDN n.o.

Program 10: Bezpečnosť, právo a poriadok (bežné
výdaje)
Zámer: Ochrana majetku obyvateľov obce a udržanie verejného poriadku v obci
Rozpočet programu (v tis.€)

2011
68 110

2012
68 110

Nálepkovo 2-3/2011

2013
68 110

Komentár k programu: Tento program zabezpečuje činnosť obecnej polície a dobrovoľ-

Uznesenie č. 46/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
Zásady na používanie služobných a súkromných motorových vozidiel obce Nálepkovo
K bodu č. 12: Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nálepkove
Zákonom č. 102/2010 Z. z., ktorý nadobudol
účinnosť 1.4.2010 a § 25 1.1.2011 došlo k viacerým zmenám jednotlivých ustanovení zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, vrátane §
12, ktorý upravuje rokovanie obecného zastupiteľstva.
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
v Nálepkove podrobnejšie upravuje pravidla
zvolávania, prípravy a vedenia rokovania obecného zastupiteľstva. Vychádza sa pritom zo zásady verejnosti, t. j. aby obecné zastupiteľstvo
svoju činnosť vykonávalo v spojení s občanmi
a pod ich stálou kontrolou.
Kompetencie obecného zastupiteľstva ako
najvyššieho orgánu obce sú upravené v štatúte
obce, ktorého úprava v zmysle novelizovaných
právnych predpisov bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
JUDr. Kozák – právo otázok poslancov celý
článok 9 je podľa pripomienok poslancov, ktorý som vsunul do tohto rokovacieho poriadku.
Doplnil som aj pripomienky poslancov.
starosta – pri osobnom stretnutí s p. prokurátorom som sa dotazoval na určité body tohto
rokovacieho poriadku, je rozdiel schvaľovať a
rozdiel odsúhlasovať, poslanci môžu kedykoľvek na začiatku zasadnutia OZ doplniť akýkoľvek bod programu
Uznesenie č. 47/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove zrušuje
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
v Nálepkove schválený uznesením Obecného
zastupiteľstva v Nálepkove č. 10/2003-OZ dňa
7.1.2003 a schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nálepkove.
K bodu č. 13: Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho vyplývajúce závery, uznesenia a úlohy
Uznesenie č. 49/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove neschvaľuje finančný príspevok pre Lyžiarsky klub TJ
Slovan Nálepkovo.
Uznesenie č. 50/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
finančný príspevok pre Miestnu organizáciu
slovenského rybárskeho zväzu v Nálepkove
v sume 100,- €.
Uznesenie č. 51/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
finančný príspevok pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia Nálepkovo v sume 200,-€
Uznesenie č. 55/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
pridelené finančné prostriedky na opravu Železného potoka vo výške 29.190,– €.
Uznesenie č. 56/2011-OZ
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Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
opravu betónového múru na pozemku vlastníka Štefana Hozzu a zároveň schvaľuje pridelenie finančných prostriedkov na tieto opravy.
Uznesenie č. 57/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove neschvaľuje prenájom pozemku KN 2229/1 vo vlastníctve
obce pre Zoltána Horvátha, Záhajnícka cesta
783/20, Nálepkovo, nar. 5.9.1986 na dočasné
umiestnenie dreveného príbytku a skladu dreva.
Uznesenie č. 58/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
predĺženie prenájmu pozemku, na ktorom je
umiestnená maringotka pre dočasné mobilné
bývanie Radovanovi Horváthovi, Grün 148/15,
Nálepkovo o ďalšie 2 roky.
Uznesenie č. 59/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove neschvaľuje prenájom pozemku pre umiestnenie skladu dreva vedľa nájomného bytového domu II.
etapa Grün Jaroslavovi Bandymu, Grün 761/30,
Nálepkovo
Uznesenie č. 61/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
hlavnému kontrolórovi obce mesačnú odmenu do výšky 15 % z mesačného platu
Uznesenie č. 62/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkovo berie na
vedomie rozhodnutie starostu obce o zmene organizačného poriadku Obecného úradu
v Nálepkove a to o vykonávaní druhu práce
matrikár a správa poplatkov na polovičný pracovný úväzok a o znížení stavu zamestnancov
obecnej polície z piatich na troch
Uznesenie č. 63/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove splnomocňuje starostu obce vstúpiť do jednania s
ostatnými starostami obcí hnileckej doliny za
účelom zlepšenia stavu ciest.
K bodu č. 14: Interpelácie, pripomienky a dotazy
poslancov a obyvateľov obce
František Antl – p. riaditeľ LON hovorí o tom, že
drevo je vyrúbané na 30 rokov dopredu, riaditeľ DDN, že v r. 2008 boli v mínuse a niekto ešte
píše sťažnosti, ako sa narába a hospodári v obci,
treba pozrieť čo sa dialo v minulých rokoch
Jana Pronská – v obecných novinách budú
zverejnené všetky otázky, odpovede a pripomienky
Jozef Gabonay – na poľovníckej schôdzi apelujeme stále, LON, s. r. o. robili ťažbu na Švedlárskej hore, cesta k našej chate je v takom stave,
že sa tam nedá dostať ani terénnym autom
Ing. Jozef Antoni – cesta je v dobrom stave, k
vašej chate je cesta upravená, to čo prešiel traktor, to som dal upraviť, ja som tam bol pozrieť a
tá cesta je v poriadku
starosta – príde čas, že sa to upraví, veľmi rád
poskytnem ľudí čo robia na VPP, aby to tam
zrovnali a dali do poriadku
starosta – informoval prítomných o ďalších
zmenách v organizačnom poriadku OcÚ, zmenil som matričný úrad na polovičný pracovný
úväzok, p. Sedláková s tým nesúhlasila, tak som
s ňou musel pracovný pomer ukončiť. Znížil
som stav zamestnancov obecnej polície z 5 na 3
(dôchodok, výpoveď)
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ného hasičského zboru obce vrátane civilnej ochrany, ktorá vyplýva z príslušných zákonov.
Podprogram 10.1: Výkon činnosti obecnej polície
Rozpočet programu (v tis.€)

2011
49 110

2012
49 110

2013
49 110

OON 4 členov OcP, nájom za priestory, PHM, ostatné náklady
Podprogram 10.2: Činnosť dobrovoľného hasičského zboru
Rozpočet programu (v tis.€)

2011
19 000

2012
19 000

2013
19 000

údržba požiarnej techniky, PHM, školenia, poistenie

Program 11: Investičná a splátková činnosť obce
(fondové prostriedky, finančné operácie, bežné výdaje, kapitálové výdaje)
Zámer: Prehľad pravidelných finančných nákladov na zrealizované resp. na realizované investičné aktivity obce
Rozpočet programu (v tis.€)

2011
996 884

2012
1 108 414

2013
196 140

Komentár k programu: Tento program predstavuje sumár finančných prostriedkov na rozpracovanú investičnú činnosť obce schválenú príslušnými uzneseniami OZ vrátane splátkového kalendára úrokov a úverov už zrealizovaných investičných aktivít obce.
Podprogram 11.1: Prístavba hlavného vstupu a rekonštrukcia
ZŠsMŠN (fondové prostriedky)
Rozpočet programu (v €) Bežné výdaje
Bežné výdaje - 5 % obec + energ. certif.
Rozpočet programu (v €) Kapitálové výd.
Kapitálové výdaje - 5 % obec z NFP

2011
8 366
8 240
309 700
16 300

2012
-

2013
-

Podprogram 11.2: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej stanice Nálepkovo (fondové
prostriedky)
Rozpočet programu (v €) Bežné výdaje
Bežné výdaje - 5 % obec + energ. certif.
Rozpočet programu (v €) Kapitálové výd.
Kap. výd.- dovybav. z vlastných prostr.

2011
20 299
2 068
30 358

2012
-

2013
-

Podprogram 11.3: Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo -dokončenie
Rozpočet programu (v €) Bežné výdaje
Bežné výdaje - 5 % obec
Rozpočet programu (v €) Kapitálové výd.
Kapitálové výdaje - z vl. zdrojov

2011
59 162
3 114
300 000
42 417

2012
-

2013
-

784 648
110 709

-

Podprogram 11.4: Splácanie úveru – Lyžiarsky areál (finančná operácia)
Rozpočet programu (v tis.€)

2011
55 170

2012
55 170

2013
55 170

splátka úveru
Podprogram 11.5: Splácanie úroku – Lyžiarsky areál (bežný výdaj)
Rozpočet programu (v tis.€)

2011
32 930

2012
32 930

2013
32 930

splátka úrokov
Podprogram 11.6: Splácanie úroku – ŠFRB na výstavbu nájomných bytov (bežný výdaj)
2011

2012

2013

Obecné noviny

Rozpočet programu (v tis.€)

23 900

23 900

23 900

splátka úrokov
Podprogram 11.7: Splácanie podpory zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov (kapitálový výdaj)
Rozpočet programu (v tis.€)

2011
21 950

2012
21 950

2013
21 950

splátka podpory na zrealizovanú výstavbu 94 nájomných bytov obce
Podprogram 11.8: Dlhová služba – MK ulica Letná (kapitálový výdaj)
Rozpočet programu (v tis.€)

2011
56 850

2012
56 850

2013
56 850

splátka dlhovej služby
Podprogram 11.9: Splácanie úveru – Prístavba hlavného vstupu a rekonštrukcia ZŠ s
MŠN (finančná operácia) DEXIA
Rozpočet programu (v tis.€)

2011
5 340

2012
5 340

2013
5 340

splátka úveru

SPRÁVY O VÝSLEDKU
HOSPODÁRENIA
Správa o výsledku hospodárenia za rok
2010 Lesy obce Nálepkovo, s.r.o.
Výmera lesnej pôdy v užívaní Lesov obce Nálepkovo s.r.o. 3225 ha
Priemerný počet pracovnkov
23
Z toho ústredie
5
Lesníci
6
Lesní robotníci
11

1.Výroba – výkony pestovnej
činnosti
Výkon 011 - Obnova lesa - 52,40 ha.
Čerpané náklady 70.800,90 €, z toho mzdy
8.621,42 €
Výkon 015 – Čistenie plôch po ťažbe – 17,98
ha.
Čerpané náklady 4.051,60 €
Výkon 017 – Ochrana ml. lesných porastov
proti burine 25,69 ha.
Čerpané náklady 3.177,13 €
Výkon 018 – Ochrana ml. lesných porastov
proti zveri 50,92 ha.
Čerpané náklady 2.834,71 € z toho mzdy
860,09 €
Výkon 020 – Odstránenie nežiaducich drevín
1,88 ha.
Čerpané náklady celkom 704,31 € z toho
mzdy 499,47 €
Výkon 025 – Prerezávky 121,37 ha.
Čerpané náklady 21.452,77 €

Výkon 028 – Ochrana lesa
Čerpané náklady celkom 33.530,54 € z toho
mzdy 30.157,42 €
Výkon 039 – Ostatné pestovné práce
Čerpané náklady celkom 40,11 €
Výkon 128 – Oprava a údržba zvážnic
Čerpané náklady celkom 5789,66 €, z toho
mzdy 4.093,44 €
Výkon 135 – Oprava a údržba lesných ciest
Čerpané náklady celkom 16.835,59 €, z toho
mzdy 284,74 €
Výkon 138 – Zimná údržba ciest
Čerpané náklady 309,38 €
Vyhodnotenie ťažobnej činnosti

2. Vyhodnotenie ťažbovej činnosti:
Ťažba dreva bola prevedená v celkovom
množstve 19 928 m3.
Z toho náhodná ťažba v množstve 14 961
m3, výchovná ťažba v porastoch do 50 rokov
v množstve 20 m3. Priemerné náklady na
ťažbu dreva boli 3,39€/m3.
Približovanie dreva bolo prevedené
v množstve 19 928 m3. Priemerné náklady
na približovanie dreva boli 6,35 €/m3. Z celkového množstva kombináciou kone-traktor
bolo priblížené 222,00 m3
Manipulácia dreva bola prevedená v množ-
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Marián Čarnický – stíhajú pracovníci obecnej
polície vykonávať všetky činnosti, keď sú momentálne len dvaja?
Vladimír Labuda – tak písomnú agendu áno,
terén len výnimočne, robíme len to čo musíme
robiť, inak sa nedá, na pošte je dozor len z našej iniciatívy, v čase „špičiek“ budeme robiť 12
hodín a neskôr tieto nadčasy budeme vyberať
plateným voľnom
starosta – nie je v kompetencii obecnej polície,
aby chodili strážiť do obchodov, pohostinstiev,
na poštu, aj štátni policajti majú v náplni práce
prevenciu, tak nech sú v obci napomocní aj oni
Mgr. Bibiána Krajníková – ak 10 detí z Nálepkova bude umiestnených v škôlke na Hnilčíku,
tak finančné prostriedky získava táto škôlka,
my sa snažíme vylepšiť triedy, zmeniť prostredie triedy, kúpili sa nové hračky, viem, že je potrebné škôlku spropagovať, to znamená školu
a škôlku otvoriť, napr. Deň otvorených dverí,
aby rodičia a obyvatelia videli, čo naša škola a
škôlka ponúkajú
Mária Hozová, zástupkyňa MŠ – my požadujeme peniaze na predškolákov, nielen na platy,
ale aj na materiálne vybavenie triedy, na interiér a exteriér škôlky
p. Göllnerová – školský klub tiež iba takto funguje, ak by som nemala ušetrené z minulých
rokov, tak neviem ako by sme teraz pracovali,
pretože si musím materiály kúpiť za vlastné,
inak nemám, deti sa hlásia, ale môžeme mať len
25 detí, viac nám nepovoľujú, aj keď záujem je
starosta – ak budú finančné prostriedky, tak sa
peniaze poskytnú. Iba chcem na margo financií
ešte povedať, že obci bolo v minulých rokoch
poskytnutých 260 mil. Sk z LON, s. r. o., ďalší komentár k tomu nie je potrebný, urobte si úsudok sami. Je treba hľadať výzvy, písať projekty,
nielen čakať na peniaze od obce
Mgr. Bibiána Krajníková – veď my len tými
projektmi máme, to čo máme
Peter Čarnický – chcem všetkým pripomenúť,
že v našej obci sú katastrofálne cesty, my môžeme zháňať peniaze, ale k nám nikto nepríde,
keď máme cesty, také aké máme
starosta – cesty čo prechádzajú obcou má na
starosti VÚC, boli sme na VÚC v Košiciach za p.
Olexom, povedal, že sa na Nálepkovo pozrie, p.
Trebuľovi som poskytol fotodokumentáciu našich ciest od konca Hnilčíka po Starú Vodu, aj
častí obce, tvrdil, že on o tom vie, ale finančné
prostriedky nemá
Peter Čarnický - ostatné dediny sú poplátané,
ale Nálepkovo je fakt na tom najhoršie starosta
– informoval som sa na správe ciest KSK v Mníšku, postupne sa budú plátať diery, ale to plátanie sú zbytočne vyhodené peniaze, je potrebné
spraviť úplne nový koberec
Mgr. Michal Bartoš – bol som poslancom 2 volebné obdobia vo VÚC, brali sa 2 pôžičky, pretože bolo potrebné opraviť cesty, je potrebné
aby sa obce zjednotili a aby prijali uznesenia, že
cesty sú katastrofálne a hlavne nebezpečné pre
motorové vozidlá a je potrebný dobrý lobing
Peter Čarnický – cesty od Gelnice sú opravované, ale Nálepkovo a Švedlár je na tom najhoršie,
nie sú prečistené rigoly, nie je to upravené. Doplácame na to, že sme okrajová obec v okrese
Gelnica. V našej obci je katastrofálne veľa problémov – cesty, rómovia, škola …
starosta – je potrebné prijať uznesenie, sme
v združení ZMOHR, platíme si v ňom členstvo,
je potrebné viac apelovať na VÚC, ale je potrebné, aby bola vytvorená spolupráca aj s ostatnými starostami tejto doliny
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stve 19 928 m3. Priemerné náklady na manipuláciu boli 1,94 €/m3.
Dodávky dreva celkom 19 514 m3
Z toho – piliarska guľatina ihličnatá 9 956 m3
Vláknina ihličnatá 4 – 6 m
193 m3

Palivo ihličnaté
981 m3/1532 prm
Palivo listnaté
273 m3/ 505,50 prm
Vláknina listnatá
91 m3
Piliarska guľatina listnatá
19 m3
Žrde ihličnaté
1 m3

Náklady celkom
Výnosy celkom
Hospodársky výsledok

Nájom za lesné pozemky

777 766,66 €
778 160,08 €
393,42 €

100 000,00 €

Správa o výsledku hospodárenia za rok 2010 Základná škola
s materskou školou Nálepkovo
Príjmy

Výdaje

Prenesené kompetencie – normatívne prostriedky
795683 €
Prenesené kompetencie – nenormatívne
prostriedky 2009 – doprav. žiaci
809 €
Prenesené kompetencie - nenormatívne
prostriedky 2010 – doprav. Žiaci
4854 €
Prenesené kompetencie – nenormatívne
prostriedky – vzdelávacie poukazy 2010
14633 €
Prenesené kompetencie – účelové prostriedky – výchova a vzdelávanie v MŠ
3754 €
Originálne kompetencie
13600 €
Príspevky – úrad práce – pomôcky 18858 €
Vlastné príjmy školy
5941 €
Spolu
858132 €

Vlastné príjmy školy – vrátené štátu /stratené, poškodené učebnice/
52 €
Vlastné príjmy školy
5889 €
Originálne kompetencie
102333 €
Prenesené kompetencie – nenormatívne
prostriedky – vzdelávacie poukazy 18371 €
Prenesené kompetencie – zostatok dopravného /vyčerpané do 03/2011/
451 €
Prenesené kompetencie – zostatok vzdelávacích poukazov /vyčerpané do 3/2011/
1474 €
Prenesené kompetencie – výchova a vzdelávanie v materskej škole
3754 €
Prenesené kompetencie – normatívne prostriedky – základná škola
527794 €
Prenesené kompetencie – normatívne pros-

triedky – špeciálne triedy
165768 €
Prenesené kompetencie – norm. prostriedky
– zostatok /vyčerpané do 03/2011/ 13388 €
Príspevky úradu práce – školské pomôcky vyčerpané
18609 €
Príspevky úradu práce – vrátené – nevyčerpané
249 €
Spolu
858132 €

Pohľadávky k 31.12.2010
Poškodené, stratené učebnice
Originálne kompetencie –
Šj,MŠ,ŠKD
Spolu

48 €
prevádzka
88733 €
88781 €

Záväzky k 31.12.2010
Dodavatelia

1783 €

Čerpanie rozpočtu: Obecné poľovnícke združenie Nálepkovo
Príjmy: - členské

2.968 €

- Predaj diviny
3.202 €
- Poistné pri výkone poľovného práva
689 €
- Príspevok na skúšky psov
33 €
Spolu
6.892 €
Výdaje : - elektrická energia
114 €
- Nájom za poľovný revír
1.323 €
- Poistné pri výkone poľovného práva

698 €
- Členské do Slov. poľovníckej komory
1.808 €
- Skúšky psov
28 €
- Krmivo pre zver
996 €
- Údržba softvéru
76 €
- Materiál
771 €
- Vrátenie kaucie
66 €
- Ostatné finančné náklady
1.206 €

- Reprezentačné, občerstvenie
Spolu

187 €
7273 €

Stav finačných prostriedkov
k 31.12.2011
Príjmový účet
Výdavkový účet
Pokladňa
Pohľadávka

3,11 €
50,28 €
9,00 €

Hospodársky výsledok Domov dôchodcov Nálepkovo n.o.
za rok 2010
Náklady:
Spotreba materiálu – čistiace, dezinfekčné, hygien. prostriedky
8140,21 €
- Kancelárske potreby
1227,39 €
- Pracovný materiál
2082,15 €
- Nákup DKP
4260,57 €
- PHM – Felicia
1474,54 €
- PHM – Oktavia
1745,15 €
- Potraviny
61319,40 €
- Kultúrna a záujmová činnosť klientov
1419,05 €
Spotreba energie
59504,62 €
Predaný tovar
2901,42 €
Opravy a udržiavanie
3223,68 €
Cestovné
470,97 €
Náklady na reprezentáciu
524,54 €
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Ostatné služby – telefón
4686,34 €
- Strava (TKŠ 01.01. – 08.02.)
13833,60 €
- Vodné, stočné
4126,58 €
- Zdravotná starostlivosť, doprav.
Zdr. Služba
2591,19 €
- Školenia, poštovné, prepravné, projekt
dokument.
19408,70 €
Mzdové náklady
172340,70 €
Zákonné sociálne poistenie
61718,70 €
Zákonné sociálne náklady
8005,35 €
Ostatné sociálne náklady
1435,42 €
Daň z motorových vozidiel
132,78 €
Ostatné dane a poplatky
1551,75 €
Zmluvné pokuty a penále
94,31 €
Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky
3433,96 €

Úroky
Iné ostatné náklady – bank. Poplatky

410,58 €

1012,46 €
Odpisy dlhodobého majetku
87040,85 €
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
- 46,14 €
Zrážková daň z úrokov
9,52 €
Náklady spolu:
530. 079,96 €
Výnosy:
Úhrada za sociálnu službu
213234,66 €
Tržby z podnikateľskej činnosti – rehabilitácia
119,40 €
Tržby zo stravovania
19373,17 €
Tržby za tovar – bufet
3980,12 €
Aktivácia materiálu a tovaru /závodné stravova-
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nie/
6818,10 €
Úroky
58,14 €
Iné ostatné výnosy – poplatky za kuchynský
odpad
88,45 €
- Inventarizačné rozdiely
58,89 €
- Náhrada škody
80,20 €
Refundácia nákladov na chránené dielne
9502,54 €
Fin. príspevky od FO / darovacie zmluvy /

1832,00 €
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Hospodársky výsledok

138062,57 €

Príspevok podielu zaplatenej dane
2416,20 €
Dotácia na prevádzku z KSK
106109,32 €
- EON – obce
56793,70 €
- Obec Nálepkovo / MPSVAR / 242545,00 €
- Rozpustenie kapitálových dotácií
5132,64 €
Výnosy spolu
668142,53 €

Stav záväzkov – faktúry k 31.12.2010 11876,48 €
Stav pohľadávok – faktúry k 31.12.2010
14175,02 €
Stav pohľadávok – EON k 31.12.2010
10904,65 €
Stav účtov DEXIA k 31.12.2010
7675,76 €
Stav pokladnice k 31.12.2010
4059,98 €

OZNAMY OCÚ
Obvodný úrad životného prostredia SNV, pracovisko Gelnica
Udeľuje súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti
pre žiadateľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ŽSR.
Súhlas sa vzťahuje na odovzdávanie odpadov, druhov označených podľa vyhlášky MŽP
SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov
katalógovými číslami.
170101 – betón (v množstve do 5 t/rok)
170102 – tehly ( v množstve do 15 t/rok)
170201 – drevo ( v množstve do 30t/rok)
Miesto odovzdávania odpadov:
Miestom odovzdávania odpadov budú
pracoviská ŽSR Bratislava, RR ÚŽI Zvolen nachádzajúce sa na území okresu Gelnica:
4. Stredisko miestnej údržby železničných
tratí a stavieb (SMÚ ŽTS)
- SMÚ ŽTS Traťový obvod Margecany – pracoviská Margecany, Gelnica, Nálepkovo
- SMÚ ŽTS Tunelový obvod Margecany –
pracovisko Margecany
- SMÚ ŽTS Mechanizačno-dopravné stredisko Štrba – pracovisko Margecany

- SMÚ ŽTS Údržba budov Poprad – pracovisko Margecany
5. Stredisko miestnej údržby Oznamovacej
a zabezpečovacej techniky (SMÚ OZT)
- SMÚ OZT Oznamovacia technika SNV –
pracoviská Gelnica, Margecany
- SMÚ OZT Zabezpečovacia technika SNV –
pracovisko Margecany, Prakovce
5. Strediská miestnej údržby Energetiky
a elektrotechniky (SMÚ EE)
- SMÚ EE Trakčné vedenie Košice II. – pracovisko OTV Margecany
- SMÚ EE Napájacie a spínacie stanice Košice – pracovisko TM Margecany
- SMÚ EE Silnoprúdové zariadenia Košice –
pracovisko OE Margecany
Účel odovzdávania odpadov:
Odpady, na ktoré sa súhlas udeľuje budú
odovzdávané vlastným zamestnancom, prípadne iným fyzickým osobám na účel ich využitia v domácnosti ako palivo na energetické
účely, stavebný materiál alebo iná vec určená
na konečnú spotrebu.

Podmienky súhlasu:
1. Tento súhlas sa udeľuje na dobu určitú do
31.1.2014
2. Odpady odovzdávať len na účel, na ktorý
je súhlas udelený.
3. Zabezpečiť odpady pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
4. Osoby, ktorým sa budú odpady vhodné na
využitie v domácnosti odovzdávať musia
byť zo strany žiadateľa poučené o tom, že
sú povinné s odpadmi zaobchádzať spôsobom a na účel v zmysle tohto rozhodnutia.
5. Pri zmene skutočností podstatných pre vydanie súhlasu požiadať o jeho zmenu.
6. Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté
súhlasy resp. povolenia podľa osobitných
predpisov (napr. vodný zákon, stavebný
zákon, zákon o ovzduší, zákon o ochrane
zdravia ľudí a pod. )
V prípade záujmu sa informujte na ŽSR
Nálepkovo.

ORGANIZÁCIE V OBCI
V každej organizácii prebehli začiatkom
roka Výročné schôdze - Rybári, Poľovníci, Hasiči, Červený kríž, Coop Jednota, Zdravotne
postihnutí. A zakladajú sa nové organizácie,
Zväz chovateľov, čo je v obci v každom prípade vítané.

Slovenský zväz zdravotne
postihnutých ZO Nálepkovo
Patrí medzi najväčšie a najaktívnejšie
organizácie v obci, združuje už 87 spoluobčanov. Začiatkom roka usporiadala hneď
dve akcie – Príjemné Fašiangové posede-

nie s hudbou a výročnú schôdzu, ktoré boli
prezentované na vysokej úrovni s hosťami
predsedníctva MO SZZP v rámci okresov
SNV, Gelnica a zástupcami obce. Na výročnej
schôdzi boli zhodnotené akcie a činnosť zväzu za rok 2010 nasledovne:
Z výročnej správy:
„ Rok 2010 bol veľmi dobrý, pribudlo
k nám 10 nových členov a jedna členka, pani
Anna Ondrejčíková nás opustila. Môžeme sa
však pochváliť tým, že sme mali veľmi pekné a vydarené akcie: Fašiangové posedenie,
Deň matiek, Deň otcov, Mesiac úcty k star11
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ším. Zúčastňovali sme sa aj na okresných
akciách: Okresná konferencia, Turnaj v dáme
v Prakovciach, Deti deťom v Žakarovciach,
Okresné športové hry v Helcmanovciach
a Náš deň, ktorý organizujeme v Nálepkove
v decembri. Na naše akcie nám sponzorsky prispeli : Ing. D. Daniel, Janka Grečková
a Okresná rada v Gelnici, za čo im veľmi pekne ďakujeme.
Vrátim sa k nášmu členstvu, Naša organizácia vznikla 4.marca 2002. Za tých 9 rokov
existencie sme zažili dobro, ale aj zlo. Na prelome r. 2006 a 2007 od nás odišiel väčší počet
členov, dodnes neviem prečo, výbor nikoho
nevyhodil, práve naopak. Tieto roky boli pre

nás veľmi ťažké a smutné, lebo určití ľudia
chceli, aby zväz zanikol. Na začiatku sme
chodili do Poľska aj na všetky okresné akcie,
dopravu Aviou nám zabezpečil Ing. D. Daniel
a my sme z toho mali len pekné zážitky.
Ďakujem tým členom, ktorý ostali medzi nami a nedali sa ovplyvniť inými členmi.
Dnes je však situácia úplne iná, máme 76
členov a od januára do marca 2011 k nám
vstúpilo ďalších 10 členov. Myslím si, že to
hovorí za všetko. Určite nie sme taký zlý výbor aby od nás ľudia utekali, práve naopak.
Vo výbore robíme všetko preto, aby sa naša
členská základňa rozrástla, zorganizujeme
viac akcií, kde sa budeme stretávať v dobrej
nálade a s dobrým pocitom, že v obci niečo
znamenáme, veď už dnes sme určite najväčšia zložka v obci. Mám len jednu prosbu, aby
boli naše spoločné stretnutia prezentované
v obecných novinách, aby naši občania vedeli, že naša organizácia existuje a že sa medzi členmi nerobia žiadne rozdiely – veď sme
jedna veľká rodina.“
Irena Majorová
Predsedníčka MO SZZP

Akcie, ktoré organizuje SZZP v Nálepkove sú skutočne veľmi atraktívne a členstvo
je dobrovoľné, spoločenstvo je otvorené
skutočne pre všetkých. Okrem spoločných
akcií, kde je vždy dobrá zábava a uvoľnená atmosféra ľudí, ktorí sa chcú vzájomne
stretávať, aktívne napĺňať svoj voľný čas
v rámci obce ale aj v rámci okresov, majú
členovia možnosť zabezpečiť si rekondičné
pobyty s procedúrami v kúpeľných mestách
pod záštitou zväzu za výhodné ceny / napr.
5 dní – 105 € /. Čo poviete? Pridáte sa? Skutočne je to na zváženie...

Miestny spolok Slovenského červeného kríža
– Nálepkovo
Dňa 9.5.2011 sa konala oslava Svetového dňa ČK v SNV. Na tejto slávnosti sa odovzdávali ocenenia členom SČK. Aj naša organizácia má navrhnutých svojich členov na
ocenenie.
Za humanitu, ochotu a dobrovoľnosť sme
navrhli týchto občanov:

Helena Fabiánová – majiteľka zlatej Jánskeho plakety za BDK
Janka Kráľová – majiteľka striebornej
Jánskeho plakety za BDK
Za záchranu ľudského života sme navrhli dvoch Rómskych obyvateľov:
Horvát Alojz a Žiga Emil, ktorí dňa

10.1.2011 zachránili horiace dievčatko
Kristínku Rusnákovú.
Títo občania robia dobré meno obci
a miestnemu spolku SČK Nálepkovo.
Šarlota Dragúňová
Predsedníčka MS SČK

AKCIE
Akcie komisií kultúry, mládeže a športu a sociálnej a bytovej
pri OZ Nálepkovo
Mariášový turnaj (24.2.2011)
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Karneval na lyžiach (1.3.2011) – podujatie
bolo pripravené s mnohými atrakciami a súťažami pre deti všetkých vekových kategórií. Deti
– posilnené vynikajúcimi šiškami a teplým čajom – v karnevalových maskách odušu súťažili
v rôznych kategóriách od najkrajšej masky na
lyžiach po šmýkanie sa na kdečom . Spestrením a zážitkom bol nielen konský záprah,ktorý
deti previezol celým Nálepkovom, ale aj návšteva totky Ili, ktorá okolo seba šírila fantastickú
atmosféru a dobrú náladu. Program vymysleli,
organizovali a moderovali manželia Čarnický, za

čo im patrí nielen naše uznanie, ale aj uznanie
zúčastnených rozžiarených detí!
Beseda o knihe (5.3.2011)
Deň učiteľov (25.3.2011) sa uskutočnilo
v Snack bare posedenie učiteľov na dôchodku.
Pozvanie prijalo 16 našich milých pedagógov,
ktorí celý svoj život zasvätili deťom a škole. Aj
keď sú už na dôchodku, nezabúdame na nich,
na to, čo nás naučili, čo všetko so svojimi žiakmi
prežili. A nie len im, ale aj súčasným učiteľom
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a všetkým pracovníkom v škole za ich obetavú
prácu patrí nielen naša úcta, ale aj poďakovanie.
Fašiangový ples v Domove dôchodcov Nálepkovo.
Rozlúčka s lyžiarskou sezónou
na vleku Krečno
Koniec sezóny na vleku Krečno sa obec

Nálepkovo rozhodla ukončíť netradične, a to
prvým ročníkom zjazdu či skôr spúšťania sa na
čomkoľvek a s kýmkoľvek. Podujatie sa konalo
12. marca za krásneho slnečného počasia. Aj
keď to bol prvý ročník, účasť bola výborná. Zaregistrovať sa prišlo 37 účastníkov. Boli to deti
vo veku od 4 rokov až po 14 ročných. Tieto deti
sa pri zaregistrovaní a vyšliapaní si svahu sa začali po jednom spúšťať. Mamičky a ockovia sa
vôbec nemuseli báť o svoje ratolesti, pretože
na konci vleku bola záchranná sieť a tiež štyria
dobrovoľníci, ktorí chránili deti, aby nedošlo
k úrazu. Deti boli mimoriadne vynaliezavé a doniesli si na spúšťanie rôzne predmety. Za najoriginálnejšie dopravné prostriedky spomeniem
aspoň železný lavór, na ktorom sa spustila Soňa
Konkoľová, či kufor, ktorý patril Nikole Podolinskej, ale aj pekáč Karola Tokára. Deti a jazdy boli
úžasné a neopakovateľné. Po malom občerstvení nasledovalo vyhodnotenie. Vyhodnocovalo sa v nasledovných kategóriách - najmladší
účastníci akcie, najoriginálnejší dopravný prostriedok, najrýchlejšia jazda a tiež najoriginálnejšia jazda.
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Soňa Konkoľová
Nikola Podolinská
Karol Tokár
Najrýchlejšia jazda:
Dávid Fehér
Prantišek Tlumač
Boris Rusnák a René Kakur
Najoriginálnejšia jazda:
Zuzana Oravcová
Michaela Labudová
Monika Czölderová
Podujatie sa vydarilo a na druhý ročník šmýkania sa na čomkoľvek a s kýmkoľvek sa tešíme
už teraz. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí doviedli svoje detičky na toto podujatie. Taktiež
ďakujeme pani Mgr. Natálii Furmanovej, ktorá
toto podujatie moderovala a tiež dobrovoľníkom podieľajúcim sa na kvalite svahu.

Našimi víťazmi sú:
Najmladší účastníci:
Jožko Tlumač – 5 rokov
Danielka Hajdučková – 4 roky
Najoriginálnejší dopravný prostriedok:

Pozor! Prvý letný tábor v TKŠ Nálepkovo
Letné tábory:
Turnusy: Júl 2011:
04. 07. 2011 – 10. 07. 2011 – 1. Turnus,
11. 07. 2011 – 17. 07. 2011 – 2. Turnus ,
18. 07. 2011 – 24. 07. 2011 – 3. Turnus,
25. 07. 2011 – 31. 07. 2011 – 4. turnus
Deti vo veku od 7 do 15 rokov.
Jedná sa o športovo poznávací letný tábor.
- Spišský hrad
- Markušovský kaštieľ
- Tomašovský výhľad
- Kúpalisko Spišská Nová Ves
- Tenis

-

Volejbal
Futbal
Zumba
Sauna
Hry rôzneho druhu
Diskotéka
Karaoke
Opekačka
Karneval
Ukážka práce policajtov a hasičov

Cena za jeden turnus: 125 € ( v cene je
zarátané aj poistné pre deti, po telefonickom
nahlásení na telefónnom čísle 053/44 94 612

v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do
15:00 hod., v stredu v čase od 7:00 hod. do
16:00 hod. a v piatok od 7:00 hod. do 14:00
hod
Zálohu 30 € uhradiť do 5 dní od prihlásenia, zvyšok ceny za turnus uhradiť 14 dní
pred nástupom na turnus.
Platí sa šekovou poukážkou typu U na číslo účtu: 3531771019/5600, Variabilný symbol: 72011, Adresát: Obec Nálepkovo, Stredný riadok 384, Nálepkovo.
Do správy pre prijímateľa uviesť:
Letný tábor Nálepkovo

ŠKOLA
Čo je nové v našej škole?
V škole zasadla redakčná rada a nový školský
časopis je na svete! 28.4.2011 sme ho slávnostne pokrstili – ako inak – písmenkami. Želáme
mu veľa spokojných čitateľov, zaujímavých nápadov a redakčnej rade hlavne neutíchajúcu
chuť tvoriť.

Redakčná rada: Daniel Ciesar – V.B, Mgr.
Zdenka Dúbravská (SJL-HUV), Marián Kuchár –
IX.A, Jana Labudová – V.B, Mária Marfláková –
IX.A, Mgr. Michaela Paulíková (SJL – OBV)
Z obsahu školského časopisu vyberáme:
Časť rozhovoru s pani riaditeľkou
Mgr. Bibiánou Krajníkovou

Kde ste vyrastali a aké
ste mali detstvo?
Vyrastala som v Nálepkove na „vyšnom konci“.
Mám pekné spomienky na
detstvo, na školu, na svojho dedka, s ktorým
som často chodila na huby na Závadku. Navšte13
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vovala som mnoho zaujímavých krúžkov. P.Uč.
Lešková bola vtedy slovenčinárka a ťahala nás
prednášať rôzne básne, učila nás vystupovať
pred publikom. Pracovala som aj v streleckom
krúžku, ktorý viedol p.uč. Petkáč. Bola som s ním
v okresnom kole súťaže, ktoré som vyhrala.

Nálepkovo je pomerne väčšia dedina, žiaci
dochádzajú aj s ďalších osád. Neuvažovali ste
aj o školskom autobuse? Máme tu krásne čisté prostredie, a tak chôdza po čistom vzduchu
nám neuškodí. Aj ja som chodila peši. Avšak
pekný žltý autobus by bodol.

Stane sa raz skutočnosťou notebook na
každej lavici? Chcela by školu zapojiť do projektu s notebookmi. V škole by sa vytvorila
jedna malotriedka, kde by sa žiaci učili elektronickou formou, nie používaním učebníc. Tento
projekt robí firma Microsoft.

VYSVÄTENIE HASIČSKEJ ZBROJNICE
Nálepkovo 01. 05. 2011

Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku hasičov sv. Floriána sa v miestnom rímsko-katolíckom kostole uskutočnila svätá omša , ktorá
bola venovaná miestnym dobrovoľným hasičom. Po skončení svätej omše kňaz vyzval
veriacich aby sa zúčastnili vysvätenia novo
zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice. Nato
veriaci vyšli z kostola a spolu s miestnym
kňazom, členmi hasičského zboru sa odobrali v sprievode k budove hasičskej zbrojnice. Do kroku im pritom vyhrávala dychovka
známu pieseň všetkých hasičov: „Čo ste hasiči , čo ste robili....?“. Po príchode pred hasičskú zbrojnicu, krátkym príhovorom privítal
všetkých predseda dobrovoľných hasičov p.
Štefan Klučár . V svojom príhovore uviedol aj
časový priebeh výstavby HZ ako aj zdôraznil
význam takéhoto stánku v prospech obce.

Poďakoval všetkým, ktorý sa pričinili o to,
aby sme tu dnes mohli stáť pred krásnou
novou budovou. Ďalej miestny kňaz vykonal
vysviacku budovy a zaželal všetkým hasičom
v Nálepkove pevné zdravie a šťastie pri napĺňaní vysoko humánneho poslania. Následne
pozdravil celé zhromaždenie starosta obce p.
Dušan Slivka, ktorý v svojom príhovore nezabudol pripomenúť požiare, ktoré obec sužujú v poslednom čase. Je to hlavne ich veľký
počet a príčiny , ktoré v mnohých prípadoch
sú z nedbanlivosti a porušovania zákona.
Miestnym hasičom poprial veľa zdravia a
rovnako aj šťastia či už pri likvidácii požiarov,
ale aj pri príprave na rôzne súťaže, ktorých
sa Dobrovoľný hasičský zbor v Nálepkove
zúčastňuje. Na záver, boli všetci zúčastnení
pozvaní na prehliadku priestorov hasičskej

zbrojnice, a tým sa celá slávnostná udalosť
zavŕšila.
Sponzori, ktorý prispeli k zdarnému
priebehu akcie:
Jozef ŠARŠAŇ
Ing. Ladislav PIGA
Alexander MACKO
Viktor RIEMER
Zdenek ŠTULLER
Výbor Dobrovoľného hasičského zboru
v Nálepkove ďakuje všetkým svojím členom, vedeniu obce, miestnemu kňazovi,
a všetkým sponzorom, že prispeli k uskutočneniu slávnostnej udalosti.
Spracoval: Marián RICHVEIS
Technik požiarnej ochrany obce

VAŠE PRIPOMIENKY
Problém túlavých psov

našich podmienkach momentálne nereálne.

Určite ste sa už všetci či už priamo alebo
nepriamo stretli s problémom túlavých psov
v našej obci. Bohužiaľ, tým, že je zle nastavený systém, zbaviť sa nebezpečných, „nikomu
nepatriacich“ psov je takmer nemožné. Odchyt zvierat môže robiť iba firma, ktorá má na
túto činnosť povolenie, potom nasleduje povinná karanténa a až tak, ak sa neprihlási majiteľ, je zviera utratené. Všetky tieto náklady
musí znášať objednávateľ ( obec). Jeden pes
odchytený zákonným postupom môže výjsť
aj na 150 €, ak sa majiteľ neprihlási a túto
čiastku neuhradí. A všetci vieme, že toto je v

Od dňa, kedy nastúpil do nájomného
bytu prvý nájomník, problém s vlhkosťou
a nezdravým prostredím neustal. Plesne,
zničený nábytok, zdravie – to sú veľmi vážne
problémy, ktoré je potrebné urýchlene riešiť.
Všetko stojí a padá na finančných prostriedkoch, ktoré obec momentálne nemá. No na
druhej strane ohrozenie zdravia nájomníkov by malo mať prioritu nad všetkým. Kto
je vlastne za tento stav zodpovedný? Projektant, investor, stavebná firma? Kto bude
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Vlhké nájomné byty

v tomto prípade pykať za nekvalitnú robotu?
Ako sa to tak vidí, vinníka niet, no to nájomníkom steny v byte nevysuší...
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REDAKCIA INFORMUJE
V prvom rade by som sa chcela vrátiť k stále aktuálnej otázke – cena obecných novín.
Po zrelej úvahe, súhlase starostu a zároveň
po odbornej konzultácii s vydavateľom sme
zvolili formát, spôsob tlače, lesklý papier.
Z uvedeného nám vychádza nasledovné: Cena obecných novín sa navýšila cca
40 €, oproti novinám, ktoré ste dostávali do

svojich domovov doteraz, no zároveň sme
znížili periodicitu (noviny budú vychádzať
maximálne 6 x ročne, (dvojmesačník, podľa
stále platnej registrácie na ministerstve) minimálne po každom riadnom zastupiteľstve
4x ročne v dvojčísle). Cena tlače by tak mala
zostať na rovnakej úrovni ako to bolo v minulých rokoch. Žiadne ďalšie náklady nie sú. Na

konci roka v novinách prinesieme konkrétne
čísla s porovnaním nákladov pred a po .
Cena nízkogramážneho lesklého papiera
je dokonca lacnejšia, než tá pôvodná, naviac sa platí len za farbu a fotky. Toľko teda
k Vašim dotazom, či to stálo za to, si úsudok
urobte samy.

PRÍSPEVKY ČITATEĽOV
Vážení čitatelia!
Ani neviem ako začať , sedím a po prečítaní
Vášho prvého čísla mám v sebe trošku smútku
z nostalgie, ale hlavne radosti. Vyrastala som
v Nálepkove, trávila prázdniny u mojich milovaných prarodičoch- Julie a Ondreja a mojej
zlatej duši, tety Márie.

Nálepkovo poznám ako svoju dlaň. Do
dnešnej doby, aj keď som už 30 rokov z krásneho Slovenska preč, stále navštevujem svojich
najbližších.
Je to moja srdcová záležitosť a dúfam, že
i naďalej bude. Nálepkovo milujem a prajem
zo srdca ozdravný program, lebo si ho zaslúži.
Novému vedeniu prajem veľa síl a odhodlania.

Nech sa Vám darí uskutočniť Vaše plány,
nech Nálepkovo kvitne……Je to veľa práce a
Vy to dokážete.
S pozdravom Alena Bardoňová
Jaroměř
Východočeský kraj

ZLATÁ ÉRA VONDRIŠLA
Vyberáme zaujímavosti
Vondrišel vstupoval do 17.storočia ako
mestečko s veľkou prevahou evanjelického obyvateľstva. Tento stav sa udržal až do
18.storočia, napriek istým rekatolizačným zásahom. Podľa kanonickej vizitácie spišského
prepošta Jána Sigraya sa roku 1700 hlásilo
k evanjelickej viere 1160 obyvateľov Vondrišla, kým ku katolíckej iba 6 obyvateľov. Od
70 rokov 17.storočia mohli miestni evanjelici nerušene a slobodne vyznávať svoju vieru. Zaručovali im to najmä zákonné články
z roku 1608 -1647. Plne mali v rukách kostol
a školu. Počas násilnej rekatolizácie a zabera-

ní kostolov na Spiši v rokoch 1672-1674 sa
tomu nevyhol ani kostol vo Vondrišli. Po jeho
zabratí katolíkmi v roku 1673 bol prinútený
odísť aj farár Klein. Vystriedal ho rímsko-katolický duchovný Ján Vojtech Fox, o ktorom
je známe, že sa zaoberal dejinami Vondrišla
a vykonal sčítanie jeho obyvateľov. Po morových epidémiách v 60-70 rokoch 17.storočia
sa ich počet pohyboval okolo 600 ľudí. Počas posledného stavovského povstania v r.
1703-1705 farár Eccard vo Vondrišli znovu
vykonával svoj úrad. Prechod chrámu do rúk
evanjelikov oficiálne potvrdili členovia vyslanej deputácie Františka II.Rákociho, ktorí

17.nov.1705 odovzdali miestnym evanjelikom kostol, faru a školu so všetkým majetkom, čo k nim náležal. Netešili sa však z toho
príliš dlho, pretože po porážkach Rakociovských vojsk a obsadení Spiša cisárskym
vojskom bol Vondrišelským evanjelikom
9.februára 1710 chrám definitívne zobratý
a odovzdaný katolíkom. Bohoslužby mohli
spočiatku evanjelici vykonávať v súkromnom dome (obchode), neskôr im to bolo
zakázané. Mestečko ostalo na 70 rokov bez
protestanského kazateľa.
Zdroj: Monografia obce Nálepkovo

RECEPTY STARÝCH MÁM
JABLKOVÉ LIEVANCE
4 dl mlieka
160 g ovsených vločiek
140 g polohrubej múky
2 žĺtky
40 g práškového cukru
20 g jemnej strúhanky
400 g očistených postrúhaných jabĺk
vanilkový cukor

štipka soli
1 lyžica škorice
olej na vyprážanie
Postup: Do teplého mlieka namočíme ovsené vločky a necháme ich stáť, kým nezmäknú. Pridáme žĺtky, múku, strúhanku, cukor,
škoricu a soľ. Vypracujeme hladké cesto a nakoniec pridáme postrúhané jablká. Necháme
chvíľku postáť. Na panvici rozpálime tuk a ly-

žicou kladieme malé kôpky, ktoré z obidvoch
strán opečieme. Hotové posypeme práškovým a vanilkovým cukrom a podávame. Chutia vynikajúco tak teplé, ako aj studené.
Knihu Ranč u starého otca za tento recept od
nás dostala Marcelka Juhásová. Keďže nikto iný
sa do súťaže neprihlásil, a neverím, že gazdinky
doma žiadne odskúšané skvelé recepty nemali,
kniha patrí výherkyni. Tak čo, pridáte sa?
15
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Knižné novinky, ktoré by Vás mohli zaujímať:
Víťazné prehry
Slávka Koleničová
Ikar 2011

V súčasnom svete sa kladie dôraz bojovať o prvenstvo za každú cenu, a tí, ktorí
myslia inak, sú pokladaní za
slabochov či bláznov. Cesta

bláznov však skrýva v sebe
nielen dobrodružstvo, ale aj
odvahu vytvárať si vlastné
pravidlá, ktoré sú zvyčajne
pre okolie nečakané a len
ťažko pochopiteľné. Začítajte
sa do strhujúceho príbehu
Martiny Bauerovej v knihe Víťazné prehry.
Dcéra podnikateľa s realitami a vidiecky farmár, chovateľ koní. Láska na prvý pohľad
či skôr súboj, kto z koho? Byť
iný ako väčšina nemusí zákonite znamenať byť horší.
Práve naopak. Často snaha
nebyť prvým za každú cenu
vedie v živote k víťazstvám...
Aj o tom je novinka z pera

Slávky Koleničovej, ktorá
ponúka moderný príbeh plný
napätia, lásky a priateľstva.
Nielen hlavná hrdinka skoro
zisťuje, že aj prehry môžu byť
víťazstvami.
Koleničová debutovala
románom Nádej stratených
duší, ktorý sa stal jedným
z najpredávanejších pôvodných románov v minulom
roku. Dokázala do svojho príbehu vložiť vzrušenie, emócie, napätie a zručne ich premiešať v takom pomere, že
čitateľky len ťažko odkladali
túto knihu bokom. Zhodovali
sa v jednom – jej kniha sa číta
na jeden hlt.

Ženy, dievčatá, mamky s deťmi poďte
cvičiť zumbu !!!!!!!!

I N Z E R C I A

Všetky nadšenkyne tanca a dobrej pohody poďte si zatancovať a odventilovať sa..... Trikrát
do týždňa sa cvičí zumba v Turistickej ubytovni (na ihrisku). Pondelok, streda, piatok o 18:00
hod. v spoločenskej miestnosti na poschodí, poplatok za jedno cvičenie je 0,50 €, ak prídete s rodinným príslušníkom poplatok za jednu osobu je 0,20 €. Neváhajte, príďte sa pozrieť
a urobiť niečo pre svoje telo a aj myseľ.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
Narodili sa:
Marianna Novotná
Ján Horváth
Aneta Horváthová
Lajos Horváth
Marek Čarnický
Alena Šarišská
Ján Bandy
Lenka Žigová
Nina Panáčeková
Alexander Horváth
Sára Horváthová
Seherezádé Mižigárová
Onur Mižigár

Životné jubileum oslávili :
Františka Bendžáková, 70 rokov
Mária Karafová, 70 rokov
Mária Urbančíková, 70 rokov
Dušan Barták, 75 rokov
Hermína Dunková, 75 rokov
Emília Husárová, 75 rokov
Pavla Turzáková, 75 rokov
Etela Filická, 80 rokov
Šimon Lapšanský, 80 rokov
Helena Šomšágová, 80 rokov
Melánia Čechová, 85 rokov
Michal Gál, 85 rokov
Zuzana Hozová, 85 rokov
Anna Šaršaňová, 85 rokov
Elemír Šomšák, 85 rokov
Gustáv Kerkeš, 90 rokov
Margita Palušáková, 90 rokov

Opustili nás:
Eva Šmelková, 1950
Michal Špitko, 1923
Jozef Urbančík, 1941
Mária Regecová, 1939
Mária Gajanová, 1934
Arpád Müller, 1939
Anna Čechová, 1924

Vaše príspevky, inzeráty, návrhy, pripomienky, otázky, pochvalu či kritiku posielajte na adresu obecného úradu alebo priamo na mail.
Ďakujeme za každú reakciu.
Jana Pronská
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