ZÁPISNICA
z 10. riadneho zasadania Obecného
zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 31.3.2008
Prítomní:
Dušan Daniel – starosta obce
Eva Antlová, Marta Augustiňáková,
Natália Furmanová, Július Jesze,
Milan Rusnák, Dušan Slivka, Ján Soveľ,
Zdenek Štuller – poslanci OZ
Dušan Kozák – právnik OcÚ
Imrich Keruľ - hlavný kontrolór obce
Helena Kiššáková – ref. ek.
Gabriela Filická – sekretariát
Anna Bobáková – ref. sociálny
Marián Richveis – BPaPO
Jozef Sopko, Vladimír Labuda,
Milan Lapšanský – OcP
Ospravedlnení:
Dáša Baniaková – poslankyňa OZ
Ján Plencner – prednosta OcÚ
Edita Danielová – ref. stavebný
Jozef Jánoš –ref. daní
Ján Dluhoš – BPaPO
Jozef Antoni –LON s.r.o.
Peter Hrabuvčin – DDN n.o.
Julián Sopko – ZŠsMŠN
Ladislav Ďurči – TKŠN s.r.o.
Zasadanie OZ otvoril a viedol starosta obce
Dušan Daniel, ktorý predniesol návrh dnešného
programu v zmysle pozvánky zo dňa 18.3.2008.
Celkový návrh programu dnešného rokovania bol
schválený jednohlasne.
Zároveň starosta obce poukázal na neúčasť
viacerých pracovníkov OcÚ a štatutárnych zá-

stupcov právnických osôb obce z dôvodu pracovného vyťaženia (príprava projektov,...)
a poznamenal, že by bolo vhodné sa vrátiť k pôvodnému časovému zasadania OZ t.j. na 9.00
hod. v dopoludňajších hodinách z dôvodu, aby
boli vyššie uvedení ospravedlnení pracovníci prítomní na zasadaniach.
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z 9. riadneho
zasadania OZ, dňa 4.2.2008
3. Doplnok tabuľkovej časti a základných údajov
o obci Programu hospodárskeho, sociálneho,
environmentálneho a kultúrneho rozvoja obce
Nálepkovo z mája 2005 k 31.12.2007
4. Záverečný účet obce za rok 2007
a) Správa audítora k vykonanému auditu obce
a závierka 2007
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu
rozpočtu a k záverečnému účtu obce za rok
2007
5. Správa o výsledku kontroly vyúčtovania dotácií
pre neziskové organizácie za rok 2007 podľa
VZN č. 2/2007 o podmienkach poskytnutia
dotácií
6. Majetkové veci
a) Predaj pozemku obce – Jozef Turčánik
b) Predaj pozemku obce – Marek Kiššák
c) Predaj pozemku obce – Mária Vikartovská
d) Predaj pozemku obce – Janka Geletková
e) Predaj pozemku obce - METAL YORK,
s.r.o., Nálepkovo

f) Predaj pozemku obce - Ján Soveľ
g) Predaj pozemku obce - Mikuláš Pomfy
h) Predaj pozemku obce - Vilma Pocklanová
i) Kúpa pozemku pre prístupovú cestu k ČOV
j) Predaj pozemku obce - Milan Svoboda
7. Rôzne
a) Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho vyplývajúce závery a úlohy
b) Finančné rozpočty komisií OZ na rok 2008
c) Návrh na doplnenie počtu členov Komisie
finančnej a správy obecného majetku pri
OZ v Nálepkove
d) Návrh na vstup obce Nálepkovo za člena
Spišského baníckeho spolku Spišská Nová
Ves
e) Návrh na vstup obce za člena Združenia
Región „Tatry“
f) Návrh na spoluprácu s družobným mestom
Gmina Bledow - Poľsko
g) Dodatok č. 1 k Zásadám na používanie služobných a súkromných motorových vozidiel
obce Nálepkovo
h) Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
8. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
(na zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej
komisii návrhy na príslušné uznesenia)
9. Záver
K bodu č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľa zápisnice bola určená:
Gabriela Filická – sekretariát starostu obce
Do návrhovej komisie boli nominovaní:
Marta Augustiňáková - klub ANO - SMER, SD
Eva Antlová - klub nezávislých
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Zdenek Štuller
Dušan Slivka
K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 9. riadneho
zasadania OZ, dňa 4.2.2008
Na tomto zasadaní OZ bolo prijatých celkom
22 uznesení (uzn. č. 157-178/2008-OZ), ktoré sú
priebežne plnené resp. boli konštatačného alebo
sú dlhodobého charakteru.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:


Dušan Slivka
- na upresnenie k minulej diskusii vo veci pracovného poriadku uviedol, že ten platí vo
všetkých bodoch rovnako aj pre starostu obce
Dušan Kozák
- oponoval poslancovi s tým, že tieto veci vysvetlil už na minulom zasadaní pri schvaľovaní
pracovného poriadku a starosta obce je volený
(nemá uzavretú pracovnú zmluvu s OcÚ)
a pracovný poriadok sa na starostu obce nevzťahuje
K plneniu jednotlivých uznesení starosta obce
konštatoval nasledovné:
- uzn. č. 160/2008-OZ, mnohí žiadatelia o finančné dotácie nepostupujú v zmysle VZN
č. 2/2007 o podmienkach poskytnutia dotácie
(nedokážu podať žiadosť v desiatom mesiaci
predchádzajúceho roka o finančnú dotáciu na
nasledujúci kalendárny rok)
a z á roveň OcÚ musí sa domáhať vyúčtovania
poskytnutej dotácie do 31.1. nasledujúceho
kalendárneho roka)
- uzn. č. 164/2008-OZ, sociálny podnik ETP
Slovensko Housing n.o. bol zaregistrovaný
10.2.2008 a príslušná žiadosť na krajský stavebný úrad vo veci výstavby nájomných bytov
RO IV. – Píla bola doručená do 15.2.2008 na
Krajský úrad v Košiciach
- uzn. č. 166/2008-OZ, vo veci schválenia Akčného plánu na roky 2008-2013 nepodporili
poslanci opozície kvôli výhradám odznelých
v diskusii, ktoré neboli opodstatnené v nasledovných pripomienkach:
• priestory pre aktivity mládeže a dôchodcov
aj napriek tomu, že obec nemá kultúrny
dom je možné realizovať v komunitných
centrách Mlyn a Grün ako aj v domove
dôchodcov tak ako to bolo do komunálnych
volieb 12/2006
• vo veci využitia technicko-hospodárskeho
objektu na vleku po celý rok sú po pracovnej línii stanovené príslušné úlohy
• vo veci obnovy turistických chodníkov
resp. lesných poznávacích chodníkov boli
v 02/2008 uskutočnené pracovné jednania
s RNDr. Nižňanskou (Vlastivedné múzeum
SNV) a pánom Surgentom (cestovný ruch
– značenie turistických chodníkov)
• čo sa týka vybudovania centra pre získavanie práce, od 11/2007 pôsobí vysunuté
pracovisko občianskeho združenia Pro-

sperita Spiša so sídlom v Spišskej Novej
Vsi v Komunitnom centre Mlyn
• skultúrnenie bývania v RO III. – Píla je
na samotných Rómoch, ktorým obec je
schopná poskytnúť príslušnú technickú
a materiálnu pomoc
• čo sa týka výstavby chodníka k RO III. – Píla v úseku železničná stanica – RO III. – Píla vedľa cesty II. triedy 546 požadovaného
poslancom Slivkom – je to reálne až obec
resp. poslanci získajú finančnú dotáciu vo
výške cca 2,0 mil.Sk len na vybudovanie
chodníka a k tomu je potrebných ďalších
0,6 mil.Sk na výkup pozemkov a ďalších
cca 0,3 mil.Sk za vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho fondu. A na vybudovanie verejného osvetlenia požadovaného chodníka
je potrebných ďalších cca 2,0 mil.Sk.
- uzn. č. 167/2008-OZ, vo veci prehľadu činnosti OcP v Nálepkove čo sa týka „vozenia sa
OcP v aute“, táto pripomienka nebola na mieste pretože z prehľadu využívania automobilu
SUZUKI INGNIS ŠPZ GL633AI vyplýva, že za
obdobie júl až február bolo v priemere mesačne odjazdených cca 480 km čo znamená, že
v mesiaci to denne činí 16 km jázd
- z uzn. č. 171-175/2008-OZ dotýkajúce sa
práce jednotlivých komisií pri OZ vyplýva
schváliť na dnešnom zasadaní v zmysle doporučenia poslankyne Furmanovej stanoviť
paušálnu čiastku na jedného člena počas
zasadania príslušnej komisie. Z predloženého
písomného rozboru, ktorý ste obdržali (pitný
režim) jednoznačne vyplýva, že na jedného
člena komisie postačuje 15,-Sk.
- z prednesených interpelácií v bode č. 13 vyplynulo doplnenie Zásad na používanie motorových vozidiel poslankyne Furmanovej, ktoré
sú predmetom dnešného bodu rokovania č.
7 g)
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 180/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a úloh z 9. riadneho zasadania OZ, dňa 4.2.2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 3:
Doplnok tabuľkovej časti a základných údajov
o obci Programu hospodárskeho, sociálneho,
environmentálneho a kultúrneho rozvoja obce

Nálepkovo z mája 2005 k 31.12.2007
Na predchádzajúcom riadnom zasadaní OZ
bol schválený zaktualizovaný Akčný plán PHSR
obce z 05/2005 na programovacie obdobie 20082013. Na dnešnom zasadaní je predkladaná aj
aktualizácia jednotlivých číselných údajov uvádzaných k 31.12.2004 ku koncu roka 2007 t.j.
k 31.12.2007.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- k smerovaniu vývoja obyvateľstva uviedol, že
by sa stým malo niečo robiť čo sa týka populačného vývoja rómskeho etnika
- uviedol, že by sa mal zvýšiť dôraz na vzdelávanie a výchovu mládeže minority, lebo čím
viac ich pribúda tým viac pribúda ľudí bez
vzdelania
- treba viac prezentovať tento problém smerom
k vláde, oboznámiť a informovať ich o narastajúcich problémoch, lebo finančné prostriedky
na vzdelanie a výchovu minority sú na to vyčlenené
Dušan Daniel
- na informácie a pripomienky poslanca Slivku
uviedol, že v podstate má pravdu, že tento
problém treba viac prezentovať smerom k vláde a ponúkol mu účasť na tlačovej konferencii
Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach
(za účasti mimovládnej organizácie ETP Slovensko a primátora Moldavy nad Bodvou),
ktorá sa bude konať dňa 7.4.2008 o 10.00 hod.
a tam môže prezentovať obec s konkrétnymi
problémami a návrhmi riešenia tejto situácie
- ďalej uviedol, že dňa 8.4.2008 je Deň Rómov
a preto sa táto tlačová konferencia bude konať
na tému „Medzník dobrých správ“
- od 09/2008 bude zriadená elokovaná trieda
na ZŠsMŠN Strednou odbornou školou v Prakovciach (cca 19 žiakov), v ktorej budú žiaci
pripravovaní na prácu v lesoch obce
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 181/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Doplnok tabuľkovej časti a základných údajov o obci Programu hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho a kultúrneho rozvoja obce Nálepkovo z mája
2005 k 31.12.2007.
Za hlasovali všetci poslanci.


K bodu č. 4:
Záverečný účet obce za rok 2007
Poslanci OZ obdržali podrobné písomné materiály dotýkajúce sa záverečného účtu obce
za rok 2007 (záver Správy audítora k účtovej
závierke za rok 2007, Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2007, Čerpanie
rozpočtu OcÚ v Nálepkove vrátane čerpania rozpočtu ZŠsMŠN a OPZN).
a) Správa audítora k vykonanému auditu obce
a závierka 2007
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu
rozpočtu a k záverečnému účtu obce za rok
2007
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- niektoré veci som si odkonzultoval s hlavným
kontrolórom
- čerpanie rozpočtu, nielen uviesť čísla byrokraticky, ale je treba uviesť načo sa financie
použili
- k bežným príjmom mám otázku kde sú uvedené príjmy za nájom poľovníckych revírov
- nie sú osobitne uvedené príjmy z obchodných
spoločností LON s.r.o. a TKŠN s.r.o., pripadá
mi to ako by tieto príjmy boli v ilegalite
- nájom za obecné lesy by mal predstavovať
„parádne príjmy“ obce
- OZ nevidí do týchto finančných záležitostí
- prečo je tam uvedená rekonštrukcia Letnej ul.,
keď stavba bola ukončená v minulom roku?
- mám výhrady vo vzťahu k výdavkom na OcP,
kde výdaje predstavujú 1,646 tis.Sk
- má obec možnosť ešte čerpať úver od banky?
Natália Furmanová
- nemám záujem vyvolávať nejaké emócie, ale
prečo sú zvlášť uvedené príspevky cirkvám
a ostatné príspevky sú uvedené osobitne ?
- prečo výdaje na projekt obecného domu vo
výške 600,0 tis.Sk neboli schvaľované OZ,
keď starosta má kompetencie len do výšky
250,0 tis.Sk ?
Na uvádzané pripomienky a otázky odpovedala vedúca ek. referátu a starosta obce, ktorý
poukázal že príjmy za nájom obecných lesov
sú za roky 1992 – 2004 uvedené v tabuľke č.
11 „Príjmy a výdaje OcÚ za obdobie rokov 1991
– 2004“ PHSR obce Nálepkovo a všetky ekonomické údaje o hospodárení obce sú transparentne
predkladané poslancom OZ pri ročných závereč

ných účtoch obce. A čo sa týka výdajov za projekt
obecného domu tieto sú realizované v súlade so
schváleným Volebným programom na roky 2006
– 2010. Čo sa týka čerpania úverov od bánk, tak
obec už nemôže čerpať žiadne úvery.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 182/2008-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu Obecného úradu v Nálepkove a rozpočtových organizácií obce (OPZN
a ZŠsMŠN) k 31.12.2007.
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu a k Záverečnému účtu obce za rok
2007.
3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu audítora k účtovnej závierke k 31.12.2007.
4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný
účet obce a to:
- schodok hospodárenia obce za rok 2007
vo výške 489.841,05 Sk s vysporiadaním
z rezervného fondu,
- celoročné hospodárenie obce bez výhrad,
- zostatky peňažných prostriedkov ako
prebytok príjmových finančných operácií,
okrem nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR
a depozitu, t.j. vo výške 224.383,10 Sk,
previesť do rezervného fondu,
- čerpanie rezervného fondu v priebehu roka 2008 na pokrytie investičných výdajov
podľa potreby obce.
Za hlasovali 6 poslanci a 2 poslanci sa zdržali
hlasovania (Furmanová, Slivka).
K bodu č. 5:
Správa o výsledku kontroly vyúčtovania dotácií
pre neziskové organizácie za rok 2007 podľa VZN
č. 2/2007 o podmienkach poskytnutia dotácií
Vypracovanie Správy o výsledku kontroly vyúčtovania dotácií pre neziskové organizácie za
rok 2007 vyplýva zo Správy o výsledku kontroly
vyúčtovania dotácií pre neziskové organizácie za
rok 2006 – pre rok 2008 uskutočniť výplatu dotácií
podľa postupov v zmysle VZN č. 2/2007.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Imrich Keruľ
- predloženú správu doplnil o požiadavku,
že je potrebné doriešiť vrátenie finančných

prostriedkov, ktoré neboli vyčerpané v roku
2007 Kynologickým klubom a pani učiteľkou
Servátkovou (príspevok na športovú činnosť)
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 183/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly vyúčtovania dotácií
pre neziskové organizácie a fyzické osoby za
rok 2007.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 6:
Majetkové veci
V úvode tohto bodu programu starosta obce
pripomenul, že predaje pozemkov sú za účelom
získania finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné k financovaniu 5%-tnej spoluúčasti obce
na 5-tich projektoch podaných na Environmentálny fond a na projekt získania financií zo štrukturálnych fondov na ZŠsMŠN (cca je potrebných
naakumulovať 9,0 - 10,0 mil. Sk).
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- prečo predávame pozemky bez vyhotovení
geometrických plánov pre predajom?
Dušan Kozák
- vyhotovenia geometrických plánov pred predajom sa nerobia z dôvodu, že nie je ešte isté
či konkrétny predaj pozemku bude schválený
v OZ a tak by došlo k zbytočnému investovaniu financií zo strany kupujúcich
- k požiadavke Jána Soveľa na kúpu vodnej
plochy o výmere 4.306 m2 v Treťom Hámri
vzniesol pripomienku, že aj napriek nedoporučeniu k odpredaju tejto plochy je možné
ju odpredať pretože sa nejedná o drobenie
pozemkov a jestvujúcu postavenú koreňovú
čističku je možné po odčlenení geometrickým
plánom ponechať v obecnom majetku a zvyšok vodnej plochy v rozsahu cca 4.000 m2
doporučuje odpredať

bolo vydané bývalým ONV v Spišskej Novej Vsi
bez vysporiadania vlastníckych práv k pozemkom.
O kúpu pozemkov žiadala obecný úrad nebohá matka žiadateľa v roku 1999, avšak prevod sa
nemohol uskutočniť, pretože neboli doložené potrebné doklady, na základe ktorých by bolo možné
prevod vlastníctva uskutočniť. Vyňatie pôdy na
ktorom je postavený rodinný dom z PPF a zmenu
druhu pozemku zabezpečil až v súčasnej dobe
obecný úrad po predložení geometrického plánu
žiadateľom.O postupe zabezpečovania prevodu
vlastníctva boli poslanci informovaní na OZ dňa
4.2.2008.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 184/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemkov parc. C KN č. 1103/2 o výmere 113 m2,
druh pozemku zastavané plochy, parc. C KN č.
1102/1 o výmere 921 m2, druh pozemku zastavané plochy a parc. C KN č. 1102/2 o výmere
648 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty,
zapísaných na LV č. 1, k. ú. Nálepkovo, a to podľa
geometrického plánu č. 44/2007 zo dňa 7.5.2007,
vyhotoveného geodetom Ing. Ladislavom Tichým
v prospech nadobúdateľa Jozefa Turčaníka, bytom Nálepkovo č. 515, za kúpnu cenu 117 740,Sk (1682 m2 x 70,- Sk =117 740,- Sk).
Za hlasovali všetci poslanci.
b) Predaj pozemku obce – Marek Kiššák
b.1 Žiadateľ predmetný pozemok doposiaľ
užíval na základe nájomnej zmluvy uzavretej
s bývalým vlastníkom Bane Spišská Nová Ves
v likvidácií. Obec tento pozemok od bývalého
vlastníka nadobudla dražbou. Pre obec je tento
pozemok nevyužiteľný a žiadateľom môže byť
naďalej účelne využívaný ako záhrada.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté

a) Predaj pozemku obce – Jozef Turčánik
Na parcele č. 1103/2 je postavený rodinný
dom s.č. 515, ktorý v roku 1981 postavili nebohí
rodičia žiadateľa Jozef a Marta Turčaníkovi, ktorí
súčasne ohradili pozemok tak, že zaberá aj parc.
č. 1102/1 a parc. č. 1102/2. Stavebné povolenie

Uznesenie č. 185/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parc. C KN č. 424/4 o výmere 259 m2, druh
pozemku záhrady, zapísaného na liste vlastníctva
č. 1, k. ú. Nálepkovo za kúpnu cenu 18.130,- Sk


(70,- Sk/m2) v prospech nadobúdateľa Mareka
Kiššáka, bytom Letná 315, Nálepkovo. Náklady
súvisiace s prevodom nehnuteľnosti (návrh na
vklad) znáša kupujúci.
Za hlasovali všetci poslanci.

ce s prevodom nehnuteľnosti (geometrický plán,
návrh na vklad) znáša kupujúci
Za hlasovali všetci poslanci.

b.2 Pozemok parc. č. 422/1 obec nadobudla
do vlastníctva dražbou od bývalého vlastníka
Bane Spišská Nová Ves v likvidácií. Z celkovej
výmery pozemku 489 m2 je 408 m2 nevyužiteľných, pretože sa jedná o strmú skalu, a z toho
dôvodu sa navrhuje kúpna cena za symbolickú
1,- Sk/m2. Rozdiel 81 m2 žiadateľ už dlhšiu dobu
užíva a navrhuje sa kúpna cena za 70,- Sk/m2.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne pripomienky.

Jedná sa o takú istú vec ako v bode č. b.2
(nadobudnutie pozemku obcou dražbou).
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne pripomienky.

Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 186/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parc. C KN č. 422/22 o výmere 489 m2,
druh pozemku ostatné plochy, odčlenenej od
parc. C KN č. 422/1 geometrickým plánom č.
215/2008 zo dňa 5.3.2008, vyhotoveného Agrogeorealom Spišská Nová Ves, zapísanej na LV č.
1, kat. územie Nálepkovo v prospech nadobúdateľa Mareka Kiššáka, bytom Letná 315, Nálepkovo za kúpnu cenu 6 078,- Sk. Náklady súvisiace
s prevodom nehnuteľnosti (geometrický plán,
návrh na vklad)
znáša kupujúci.
Za hlasovali všetci poslanci.
c) Predaj pozemku obce – Mária Vikartovská
Jedná sa o takú istú vec ako v bode č. b.1.
Kúpna cena za 177 m2 je 70,- Sk/m2 a kúpna
cena za 488 m2 je 1,- Sk/m2.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 187/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parc. C KN č. 422/24 o výmere 665 m2,
druh pozemku ostatné plochy, odčlenenej od
parc. C KN č. 422/1 geometrickým plánom č.
305/2008 zo dňa 10.3.2008, vyhotoveného Agrogeorealom Spišská Nová Ves, zapísanej na LV
č. 1, k. ú. Nálepkovo v prospech nadobúdateľa
Máriu Vikartovskú, bytom Letná č. 314, Nálepkovo za kúpnu cenu 12 878,- Sk. Náklady súvisia

d) Predaj pozemku obce – Janka Geletková

Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 188/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parc. C KN č. 424/3 o výmere 314 m2,
druh pozemku záhrady, zapísaného na LV č. 1, k.
ú. Nálepkovo za kúpnu cenu 21 980,- Sk (70,Sk/m2) v prospech nadobúdateľa Janku Geletkovú, bytom Hlavná 526/122, Nálepkovo. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti (návrh
na vklad) znáša kupujúci.
Za hlasovali všetci poslanci.
e) Predaj pozemku obce - METAL YORK, s.r.o.,
Nálepkovo
Sú to pozemky nadväzujúce na súčasný
areál zberu šrotu smerom na Švedlár po pravej
strane cesty. O kúpu týchto pozemkov požiadala
obchodná spoločnosť prevádzkujúca zber šrotu. Pozemky sú značne zamokrené, svahovité
a porastené krovím, a z toho dôvodu sa navrhuje
kúpna cena 35,- Sk/m2.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- pripomenul, že je potrebné zo strany žiadateľa doplniť na aký účel použije zakúpené
pozemky, aby náhodou tam nebola vytvorená
nejaká skládka nebezpečného odpadu.
Dušan Kozák
- pred uzavretím kúpno-predajnej zmluvy požiada žiadateľa, aby písomne doplnil na aký
účel budú predmetné pozemky využité
Predaj pozemkov sa podmieňuje predložením
investičného zámeru žiadateľa o využití predmetných pozemkov.
Na záver tohto bodu bolo prijaté

Uznesenie č. 189/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemkov parc. E KN č. 3235 o výmere 313 m2,
druh pozemku trvalé trávne porasty, parc. E KN
č. 3237/2 o výmere 1021 m2, druh pozemku
trvalé trávne porasty a parc. E KN č. 3238/1
o výmere 1268 m2, druh pozemku trvalé trávne
porasty, zapísané na LV č. 1420, k. ú. Nálepkovo
v prospech nadobúdateľa METAL YORK, s.r.o.
so sídlom Nová 715/4, Nálepkovo za kúpnu cenu
91 070,- Sk. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti (návrh na vklad) znáša kupujúci.
Za hlasovali všetci poslanci.

Žiadateľ okrem pozemkov uvedených v návrhu na uznesenie žiadal aj o kúpu pozemku
parc. E KN č. 5845/1 o výmere 4306 m2, druh
pozemku vodné plochy, zapísaného na LV č.
1420, k. ú. Nálepkovo. Pretože sa jedná o potok,
na ktorý nadväzuje čistička odpadových vôd,
obecnému zastupiteľstvu sa neodporúča tento
pozemok predať. Žiadateľ na kupovaných pozemkoch má zámer vystavať rekreačné chatky
s cieľom zabezpečiť v obci rozvoj turistického
ruchu. Kúpna cena predávaných pozemkov je
70,- Sk/m2.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Viď v diskusiu v úvode tohto bodu programu.

f) Predaj pozemku obce - Ján Soveľ
Na záver tohto bodu boli prijaté
Pozemky sa nachádzajú po ľavej strane cesty
smerom na Švedlár za areálom píly žiadateľa
popri rieke Hnilec a časť parcely č. 3243 za čističkou odpadových vôd. Pozemky sú nevyužívané, značne zamokrené a porastené burinou (35,Sk/1m2). Zo štátnej cesty nie je k ním možný
prístup, pretože sa nachádzajú medzi pozemkom
žiadateľa a pozemkami Slovenského pozemkového fondu. Po úprave pozemkov (odvodnenie,
úprava rieky)
chce žiadateľ na nich rozšíriť
svoju podnikateľskú činnosť (výstavba garáži,
dielni).
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- vzniesol otázku načo budú predmetné pozemky využité?
Ján Soveľ
- pozemky budú využité na výstavbu výrobnej
haly pre drevársku výrobu

Uznesenie č. 191/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemkov parc. C KN č. 5578/1 o výmere 15258
m2, druh pozemku trvalé trávne porasty a parc.
C KN č. 5578/2 o výmere 8008 m2, druh pozemku orná pôda v prospech nadobúdateľa
Jána Soveľa, bytom Hlavná 527, Nálepkovo za
kúpnu cenu 1 628 620,- Sk. Náklady súvisiace
s prevodom nehnuteľností (návrh na vklad) znáša kupujúci.
Za hlasovali všetci poslanci.
Uznesenie č. 192/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj vodnej plochy parc. E KN č. 5845/1, druh pozemku
vodné plochy zapísaného na LV č. 1420 v k. ú.
Nálepkovo po vypracovaní geometrického plánu
(odčlenenie koreňovej čističky obce) v rozsahu cca 4.000 m2 v cene 35,-Sk za 1 m 2.
Za hlasovali všetci poslanci.
g) Predaj pozemku obce - Mikuláš Pomfy

Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 190/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parc. E KN č. 3242/2 o výmere 4862 m2,
druh pozemku trvalé trávne porasty, zapísaná na
LV č. 1420, k. ú. Nálepkovo a parc. E KN č. 3243
o výmere 3289 m2, druh pozemku trvalé trávne
porasty, zapísaná na LV č. 1, k. ú. Nálepkovo
v prospech nadobúdateľa Jána Soveľa, bytom
Hlavná 527, Nálepkovo za kúpnu cenu 283 675,Sk. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností
(návrh na vklad)
znáša kupujúci.
Za hlasovali všetci poslanci.

Žiadateľ na kupovanom pozemku má záujem
vystavať rekreačnú chatu. Pretože sa jedná
o časť parcely č. 5571/1, výmeru je možné
spresniť až po vyhotovení geometrického plánu.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 193/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj časti
pozemku parc. č. 5571/1 o výmere cca 2000 m2,


zapísaného na LV č. 1, k. ú. Nálepkovo (Tretí Hámor) v prospech nadobúdateľa Mikuláša Pomfyho, bytom Košice, Štefánikova 14 za kúpnu cenu
70,- Sk/m2. Výmera pozemku bude spresnená
po vyhotovení geometrického plánu.
Za hlasovali všetci poslanci.

vyhotovení geometrického plánu.
Za hlasovali všetci poslanci.
j) Predaj pozemku obce - Milan Svoboda
Pozemok sa nachádza v časti Záhajnica a je
vhodný na výstavbu chaty alebo rodinného domu. Kúpna cena je navrhovaná 70,- Sk/m2.

h) Predaj pozemku obce - Vilma Pocklanová
Časť parcely uvedenej v návrhu na uznesenie na predaj žiadateľke je pre obec nevyužiteľná, pretože tvarom a polohou, ako aj
prístupom na túto časť pozemku nevyhovuje
tak obci, ako ani prípadnému inému záujemcovi
o kúpu. Predmetná časť pozemku sa nachádza
za pozemkom parc. č. 5570/9 a je vo vlastníctve
žiadateľky. Cez túto časť pozemku prechádza
aj vodovodné potrubie pre prívod pitnej vody do
rodinného domu žiadateľky.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 194/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj časti
pozemku parc. č. 5570/1 o výmere cca 2000
m2, zapísaného na LV č. 1420, k. ú. Nálepkovo
v prospech nadobúdateľa Vilmu Pocklanovú,
bytom Hámor 185/16, Nálepkovo za kúpnu cenu
70,- Sk/m2. Výmera pozemku bude spresnená
po vyhotovení geometrického plánu.
Za hlasovali všetci poslanci.
i) Kúpa pozemku pre prístupovú cestu k ČOV
Dôvodom kúpy časti pozemku uvedeného
v návrhu na uznesenie je majetko-právne vysporiadať prístupovú cestu k stavbe ČOV.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
pripomienky.

V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 196/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parc. E KN č. 3794/1 o výmere 5402 m2,
druh pozemku trvalé trávne porasty, zapísaná
na LV č. 1, k. ú. Nálepkovo, za kúpnu cenu
378 140.- Sk v prospech nadobúdateľa Milana Svobodu, bytom Jasovská 2086/86, Košice
- Pereš.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 7:
Rôzne
a) Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho
vyplývajúce závery a úlohy
V priebehu februára a marca 2008 priebežne
zasadali jednotlivé komisie a z ich zasadaní
vzišli doporučenie resp. návrhy uznesení vrátane dôvodových správ.
Komisia finančná a správy obecného majetku (zasadala v dňoch 13.2.2008
a 19.3.2008)
Komisia okrem záverečného účtu obce
prejednávala aj žiadosti o finančné príspevky
pre právnické osoby. Uznesenia k záverečnému
účtu obce boli predmetom bodu č. 4 dnešného
jednania. Taktiež bola prejednaná výška paušálnych výdajov pre jedného člena komisie na jedno zasadanie s doporučením 20,- až 25,-Sk.

Na záver tohto bodu bolo prijaté
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Uznesenie č. 195/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu časti
pozemku parc. č. 1490, k. ú. Nálepkovo od vlastníka Jána Soveľa za účelom majetko-právneho
vysporiadania prístupovej cesty k čističke odpadových vôd za kúpnu cenu 35,- Sk/m2. Výmera
časti kupovaného pozemku bude spresnená po


Natália Furmanová
- k písomnému materiálu predloženému komisiou uviedla, že ten je zlý, lebo komisia by
mala jednotlivé návrhy predkladať osobitne
a nie spolu, lebo každý návrh sa týka niečoho
iného

-

Dušan Daniel
k pripomienke poslankyne uviedol, že návrhy
na uznesenia komisie si už pripravil a nie sú
tam poňaté všetky, lebo niektoré už boli schválené v predchádzajúcich bodoch
• výška paušálneho príspevku na občerstvenie pre jedného člena komisie
• finančný príspevok pre lyžiarsky klub
• finančný príspevok pre MŠ Grün

Eva Antlová
- k finančnému príspevku pre MŠ Grün uviedla,
že komisia sa dohodla na úhrade skutočných
nákladov v príslušnom mesiaci
Dušan Slivka
- dotazoval sa či sa neuvažuje, aby táto škôlka
prešla od nového školského roka pod vedenie
školy a tak by sa mohli získať financie ako pri
žiakoch v ZŠ
- a ak nie tak požiadať o financie podpredsedu
vlády pána Čaploviča

-

-

-

-

Dušan Daniel
na margo týchto návrhov a dotazov uviedol, že
táto škôlka od septembra 2008 prejde neoficiálne pod vedenie školy, ale čo sa týka financií
tie musia byť vedené samostatne pretože na
túto škôlku je Zriaďovacia listina so súhlasom
obce a obec je povinná sa finančne podieľať na
spravovaní tejto škôlky
ďalej uviedol, že zo strany obce bude určite
vyvinutá pomoc pri spracovaní žiadosti o finančnú podporu zo strany MŠ SR
vo veci finančného príspevku pre lyžiarsky klub
uviedol, že komisia navrhla príspevok vo výške
5.000,-Sk ale po rozhovore s prednostom OcÚ
navrhuje zastupiteľstvu tento zvýšiť z dôvodu,
že náklady na túto športovú činnosť sú vyššie
v našej obci máme dvoch malých reprezentantov (Plencner, Červenková), ktorí úspešne reprezentujú našu obec a všetky náklady spojené
s ich športovou činnosťou si hradia z vlastného
vrecka

Eva Antlová
- ak má prednosta nejaké takéto veci, nech ich
predkladá do OZ extra a nech to potom nejde
cez ich komisiu
- komisia vychádzala z predloženého rozpočtu,
ktorý predložil lyžiarsky klub a porovnávala ho
aj s rozpočtom za minulý rok, ktorý bol oveľa
nižší

Dušan Slivka
- podporil návrh starostu obce aby sa príspevok
pre lyžiarsky klub zvýšil, lebo náklady na túto
športovú činnosť sú naozaj vysoké, všetky
náklady spojené s cestovaním a účasťou na
pretekoch mimo obce hradia týmto dvom reprezentantom rodičia a nejedná sa tu o malé
sumy
- osobne navrhuje tento príspevok zvýšiť na
15.000,-Sk
Zdenek Štuller
- uviedol, že po odpočítaní nákladov na trénera
by mohol byť príspevok vo výške 25.000,-Sk
Natália Furmanová
- dotazovala sa o počte členov v tomto lyžiarskom klube
- a navrhla aby bol finančný príspevok schválený taký aký bol navrhnutý komisiou s tým, aby
sa v prípade potreby v priebehu roka zvýšil
Zdenek Štuller
- tento lyžiarsky klub má okolo 30 členov
Na záver tohto bodu boli prijaté
Uznesenie č. 197/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje paušálne
výdaje na občerstvenie pre jedného člena komisie vo výške 25,-Sk na jedno zasadanie.
Za hlasovali všetci poslanci.
Uznesenie č. 198/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný
príspevok pre Lyžiarsky klub Nálepkovo vo výške
5.000,-Sk na jeho činnosť v roku 2008 s tým, že
v prípade potreby sa tento finančný príspevok
počas roka zvýši.
Za hlasovali 6 poslanci, 1 poslanec bol proti
(Štuller) a 1 poslanec sa zdržal hlasovania (Soveľ).
Uznesenie č. 199/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo doporučuje uhrádzať
finančný príspevok pre neštátne školské zariadenie Materská škola Grün vo výške skutočných
nákladov v príslušnom mesiaci.
Za hlasovali všetci poslanci.
Komisia pre ochranu verejného poriadku
(zasadala v dňoch 14.2.2008 a 7.3.2008)
Komisia riešila predovšetkým prípady bude

nia verejného pohoršenia (nezhody obyvateľov
domu č. 543 s majiteľkou domu č. 546 na ul.
Hlavnej, prípady voľného pohybu psov po obci
a plnenie úloh, ktoré komisia uložila priestupcom
v predchádzajúcom období na odstránenie zistených nedostatkov).
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 200/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
závery a doporučenia komisie z jednotlivých zasadaní.
Za hlasovali všetci poslanci.
Komisia sociálna a bytová (zasadala
v dňoch 20.2.2008 a 18.3.2008)
Komisia prejednávala otázky kontroly bývania v RO Grün, stav v platení nájomného za
obecné nájomné byty a prípravu jednotlivých
akcií ňou poriadaných (Deň matiek, stretnutie
jubilantov, ...).
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
- namietala voči vyjadreniu starostu obce, keď
v úvode dnešného zasadania uviedol, že obec
má priestory na to aby sa tu organizovali
rôzne akcie a podujatia, pretože obec takéto
priestory nemá
- pri príležitosti Dňa matiek chce komisia zorganizovať koncert, kde by vystúpili aj dievčatá,
ktoré spievajú v kostole ale doposiaľ sa nenašli priestory kde by sa takýto koncert mohol
zorganizovať (akustika)
- vyslovila presvedčenie, že treba podporiť aj
takúto činnosť (spevácky zbor), lebo tie dievčatá naozaj spievajú viac než len dobre
Dušan Slivka
- podporil názor poslankyne Furmanovej a na
margo toho uviedol, že sa konala aj beseda
o knihe a nebyť Snack-Baru Pacák tak sa
nemá kde uskutočniť, lebo priestory v Mlyne
podľa neho nie sú vyhovujúce na takéto podujatia
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závery a doporučenia komisie z jednotlivých zasadaní.
Za hlasovali všetci poslanci.
Komisia kultúry, mládeže a športu (zasadala dňa 19.2.2008)
Komisia prejednávala plnenie plánu s vyhodnotením jednotlivých akcií vrátane prípravy
nasledujúcich plánovaných akcií (Posedenie pre
učiteľov na dôchodku, Pilčícke preteky a Plán
činnosti na I. polrok 2008 s finančným rozpočtom
po jednotlivých akciách).
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
- poďakovala všetkým členom tejto komisie za
zorganizovanie stretnutia bývalých učiteľov pri
príležitosti Dňa učiteľov a vyslovila názor, že
táto akcia mala dobrú úroveň a kladnú odozvu
Dušan Slivka
- k tomuto uviedol, že členovia komisií sú
v tomto smere aktívni
Marta Augustiňáková
- požiadala poslancov o pomoc pri zorganizovaní – informovanosti občanov o tom, že dňa
11.4.2008 o 18.00 hod. v Spišskej Novej Vsi
vystúpi súbor Čačina a komisia organizuje
spoločnú návštevu tohto podujatia
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 202/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie závery a doporučenia komisie z jej zasadania.
Za hlasovali všetci poslanci.
Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (zasadala dňa 26.2.2008)
Komisia prejednávala menovitý zoznam jednotlivých nehnuteľností na území obce, na ktorých by mohli byť realizované podnikateľské
aktivity (brownfieldy), ktoré môžu byť financované
zo zdrojov EÚ a taktiež prejednávala finančný
rozpočet na rok 2008.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
návrhy a pripomienky.

Na záver tohto bodu bolo prijaté

Na záver tohto bodu bolo prijaté

Uznesenie č. 201/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

Uznesenie č. 203/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zá-

very a doporučenia komisie z jej zasadania.
Za hlasovali všetci poslanci.
Komisia pre ochranu verejného záujmu
(zasadala dňa 3.3.2008)
Táto komisia zasadá jedenkrát ročne za účelom preverenia majetkových pomerov starostu
obce čo vyplýva z ústavného zákona č. 357/2007
Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
verejných funkcií v znení ústavného zákona č.
545/2005 Z.z.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
návrhy a pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 204/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záver zo zasadania KOVZ dňa 3.3.2008, v ktorom
konštatuje, že písomné Oznámenie Ing. Dušana
Daniela – starostu obce je v súlade s článkom
č. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných
funkcií za rok 2007 v znení ústavného zákona č.
545/2005 Z.z.
Za hlasovali všetci poslanci.
Komisia zároveň predložila návrh na zvolenie
nových členov a predsedu komisie z dôvodu,
že v zmysle čl. 7 bod 5 písm. a)
zákona
č. 357/2004 Z.z. a v znení ústavného zákona
č. 545/2005 Z.z. komisia pre ochranu vereného
záujmu je zložená z jedného zástupcu každej
politickej strany aj nezávislých poslancov zastúpených v obecnom zastupiteľstve. Nakoľko došlo
k zmene pomeru strán v OZ a to SNS a SDKÚDS nemajú už v OZ svoje zastúpenie, navrhla
doterajšia predsedníčka komisie N. Furmanová
(zároveň sa aj funkcie vzdala) nové zloženie komisie a to z nominantov ANO a nezávislých tak
ako to je uvedené v návrhu uznesenia opierajúc
sa o čl. 2 Zloženie komisie Rokovacieho poriadku
komisie Obecného zastupiteľstva v Nálepkove
na ochranu verejného záujmu zo dňa 15.4.2005.
(Komisia musí mať aspoň troch členov, ak sa tento
počet nedosiahne spôsobom uvedeným v ods. 1
– zástupcovia politických strán, politických hnutí
a nezávislých poslancov, doplní sa počet členov
komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia, ktorá má v obecnom zastupiteľstvo
najvyšší počet poslancov – 5 poslancov ANO a 4
poslanci nezávislí).
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:

Natália Furmanová
- uviedla, že sa zmenil pomer politických strán
a preto podala návrh na zmenu členov v tejto
komisii
Dušan Slivka
- navrhol za predsedu komisie poslanca Milana
Rusnáka z dôvodu, že pán poslanec Július
Jesze je predsedom v dvoch komisiách (KOVP, KSÚPaŽP)
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 205/2008-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov Komisie pre ochranu verejného záujmu v tomto
zložení:
Július Jesze –
ANO (pôvodný člen komisie za
ANO)
Dušan Slivka – nezávislý (pôvodný člen komisie
za SNS)
Milan Rusnák - ANO (nový člen komisie)
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
vzdanie sa predsedníčky komisie Natálie Furmanovej – nezávislej poslankyne (pôvodne za
SDKÚ-DS)
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za predsedu
komisie Milana Rusnáka.
Za hlasovali všetci poslanci.
b) Finančné rozpočty komisií OZ na rok 2008
Na predchádzajúcom riadnom zasadaní OZ
bol schválený finančný rozpočet na I. polrok 2008
vo výške 24.000,- Sk pre KSaB.
Uznesením č. 197/2008-OZ bol schválený
paušálny príspevok na jedného člena komisie
(tento sa odrazí v rozpočte pre KOVP, KFaSOM
a KÚPaŽP na rok 2008).
KKMaŠ predložila finančný rozpočet na I. polrok 2008 vo výške 36.980,-Sk celkom na 19 poriadaných akcií (cca 2.000,-Sk na jednu akciu).
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:

-

Dušan Slivka
uviedol, že v rozpočte KKMaŠ už nie je veľmi
čo skresať
Na záver tohto bodu bolo prijaté

Uznesenie č. 206/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán práce
KKMaŠ na I. polrok 2008 vrátane rozpočtu na I.
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polrok 2008 vo výške 37.000,-Sk.
Za hlasovali všetci poslanci.
c) Návrh na doplnenie počtu členov Komisie
finančnej a správy obecného majetku pri OZ
v Nálepkove
V úvode tohto bodu programu starosta obce
uviedol, že poslanci pred začatím zasadania obdržali písomný materiál k tomuto bodu programu.
Vzhľadom na náročné úlohy v oblasti ekonomiky OcÚ (nová rozpočtová klasifikácia, prechod
na euromenu, ...) a na množstvo plánovaných
poriadaných športových aktivít KKMaŠ (na I. polrok 2008 cca 20 akcií s požiadavkou 37,0 tis.Sk)
je predložený návrh na doplnenie predmetnej
komisie pri OZ vzhľadom na predpokladanú pracovnú a finančnú náročnosť v priebehu roka 2008.
Navrhovaní poslanci zároveň sú poprední predstavitelia futbalového klubu TJ Slovan Nálepkovo
a je nevyhnutná koordinácia spoločných aktivít
obce a klubu.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
- navrhla doplnenie komisie ešte o ďalšieho
poslanca Dušana Slivku
Eva Antlová
- podporila návrh poslankyne Furmanovej
Za predložený návrh sa hlasovalo, 6 poslanci
bolo za a 2 sa zdržali hlasovania (Jesze, Slivka).

níckych oblastiach na Spiši. Cieľom tohto spolku je združiť aktívnych i bývalých odborníkov
na dobývanie a úpravu nerastov, ich hutnícke
a priemyselné spracovanie, na prieskum ložísk
a ich zhodnotenie, ako aj ľudí zaoberajúcich sa
históriou baníctva, záchranou technických pamiatok a informačnej bázy o baníctve a ložiskách
nerastov. Obec Nálepkovo bola neoddeliteľnou
súčasťou tejto vtedy tak významnej oblasti pre
ťažbu nerastov a preto by sa mala stať členom
tohto združenia a byť tak nápomocná pri zachovaní tradícií baníctva na Spiši.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- po prečítaní Stanov... som zistil, že sa tam
vôbec nepíše o členstve miest a obcí ale iba
o členstve fyzických osôb
- nevidím pre obec žiaden prínos ak sa staneme
členmi tohto združenia
- v tejto dobe v obci už po baníctve neostalo
skoro vôbec nič – čo sa týka ťažby ...
Dušan Daniel
- Stanovy ... tohto združenia, ktoré poslanci obdržali boli len návrh a na prvom stretnutí tohto
združenia boli tieto Stanovy.... spripomienkované, takže sú doplnené o právnické osoby
- obec Vondrišel bola poňatá ako ôsme banícke
mesto v 17. storočí a patrila k významným
obciam tejto doby
Na záver tohto bodu bolo prijaté

Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 207/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie
Komisie finančnej a správy obecného majetku pri
OZ v Nálepkove o ďalších členov:
Dušana Slivku, poslanca OZ
Jána Soveľa, poslanca OZ
Zdenka Štullera, poslanca OZ
Za hlasovali 7 poslanci, 1 sa zdržal hlasovania
(Soveľ).
d) Návrh na vstup obce Nálepkovo za člena
Spišského baníckeho spolku Spišská Nová
Ves
Vznik tohto občianskeho združenia je podmienený z potreby zjednotenia a zachovania tradícií
baníctva a s ním súvisiacich činností po temer
úplnom zániku dobývania rúd v tradičných ba12

Uznesenie č. 208/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
vstup obce Nálepkovo do Občianskeho združenia
Baníckeho spolku Spiš so sídlom v Spišskej Novej
Vsi, ul. Markušovská cesta č. 2.
Za hlasovali všetci poslanci.
e) Návrh na vstup obce za člena Združenia Región „Tatry“
Cieľom vstupu obce do tohto združenia je rozšírenie cezhraničnej spolupráce a snaha nadviazať na historické korene vzájomných vzťahov,
oživiť kultúrne a obchodné aktivity, prehĺbiť vzájomné vzťahy medzi krajinami a ľuďmi prostredníctvom samospráv. Tieto aktivity sa presadzovali
a presadzujú prostredníctvom Združenia Región
„Tatry“(ZRT). Od roku 1993 sa veľmi intenzívne
pracovalo na registrácii slovenskej časti ZRT. 17.
novembra 1995 boli schválené stanovy združenia.

23. júla 1996 okresný úrad v Poprade zapísal
Región „TATRY“ do registra záujmových združení. 4. novembra 1996 Štatistický úrad SR pridelil
Regiónu „TATRY“ identifikačné číslo.
Bližšie informácie je možné získať aj na webovej stránke tohto združenia www.euroregiontatry.sk
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
- hovorí sa tu o prihraničnej spolupráci, ale obec
je od hraníc dosť ďaleko na to aby tam tá nejaká spolupráca fungovala, týka sa to viac miest
a obcí, ktoré sú naozaj blízko pri hranici
- iné je to v ďalšom bode programu, kde sa má
nadviazať už konkrétna spolupráca s Poľským
mestom Bledow, v tom vidím osoh pre našu
obec a plne to podporujem
Dušan Slivka
- naozaj v tom ani ja nevidím žiadnu perspektívu
- budú to zbytočne vynaložené finančné
prostriedky, ktoré sa dajú využiť aj ináč
- ďalej nemôžme splnomocňovať prednostu ako
zástupcu obce pri jednaniach v tomto združení, pretože je prednostom OcÚ a nie obce, na
to máte zástupcu starostu
- nemyslím si, že prednosta je vhodný kandidát
na zastupovanie obce v takýchto združeniach
keďže je v platovej triede III.
- navrhol na zástupcu v tomto združení zástupcu starostu obce Júliusa Jeszeho
Za predložený návrh sa hlasovalo, 3 poslanci
boli za (Antlová, Furmanová, Slivka)
a 5 poslanci sa zdržali hlasovania. Predložený návrh
neprešiel.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 209/2008-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstup obce
Nálepkovo do združenia Región „Tatry“ so
sídlom v Kežmarku, Hradné námestie 30.
2. Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje Jána
Plencnera – prednostu OcÚ zastupovaním
obce Nálepkovo v tomto združení.
Za hlasovali 5 poslancov, 1 bol proti (Slivka)
a 2 sa zdržali hlasovania (Antlová, Furmanová).
f) Návrh na spoluprácu s družobným mestom

Gmina Bledow - Poľsko
Dňa 10.3.2008 našu obec oficiálne oslovil
(25.2.2008 sme obdržali e-mail s ponukou na
spoluprácu)
primátor mesta Bledow
v Poľsku, ktorý potvrdil záujem o spoluprácu
s našou obcou v oblasti samosprávy, kultúry,
športu .....
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne podstatné návrhy a pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 210/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spoluprácu
s družobným mestom Bledow v Poľsku na úrovni
hospodárskej, kultúrnej, mládežníckej, športovej
v rámci samosprávy s tým, aby sa tieto samosprávne zložky vzájomne spoznali a vymenili si
ich doterajšie skúsenosti a aby nadviazali družobnú spoluprácu aj v rámci cezhraničnej možnosti čerpania eurofondov.
Za hlasovali všetci poslanci.
g) Dodatok č. 1 k Zásadám na používanie služobných a súkromných motorových vozidiel
obce Nálepkovo
Dodatok č. 1 k Zásadám na používanie
služobných a súkromných motorových vozidiel
Obce Nálepkovo bol vypracovaný na podnet poslankyne Furmanovej, z jeho predchádzajúceho
rokovania dňa 4.2.2008.
Týmto dodatkom sa vypúšťa v článku 1 ods. 4,
pretože spotreba PHM je konkretizovaná v tomto
dodatku v článku 3 ods. 4 písm. c)
v predposlednej odrážke – podľa údajov v technickom
preukaze.
Stanovištia služobných motorových vozidiel
mimo prevádzky sú spresnené v ods. 9 tohto
dodatku.
V článku 6 sa zmenil ods. 3 z dôvodu, aby
neboli pochybnosti o tom, kedy sa má mzda vodiča obci uhrádzať, pretože vozidlo môže riadiť aj
sám žiadateľ, ak spĺňa podmienky riadiť motorové
vozidlo.
Článok 6 sa doplnil o ods. 4, ktorým sa spresňuje spôsob poskytnutia služobného motorového
vozidla na súkromné účely. Služobné motorové
vozidlo obec poskytuje zamestnancom podľa
§ 659 Občianskeho zákonníka, t.j. na základe zmluvy o výpožičke. Základnými pojmovými
znakmi zmluvy o výpožičke je to, že vec sa inému
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dá do dočasného užívania bezplatne, a že pre
platnosť zmluvy sa nevyžaduje osobitná forma, t.j.
že môže byť uzavretá aj ústne.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- poukázal na náhodné stretnutie s primátorom
Spišskej Novej Vsi p. Volným, ktorý mu na
jeho otázky odpovedal čo sa týka využívania
služobného vozidla, že na svoje mimopracovné aktivity využíva výlučne svoje súkromné
vozidlo a v žiadnom prípade nevyužíva vozidlo
mesta SNV
- pán starosta kazíte si Vašu veľmi dobrú povesť
medzi obyvateľmi obce vzhľadom k tomu, že
používate obecné auto na súkromné účely
– nie ste na to odkázaný, používajte svoje
súkromné vozidlo
- zaujíma ma aj tá skutočnosť, že či podpisujete
prednostovi OcÚ príkazy na jazdu obecnej
Felície aj mimo pracovnej doby pretože podľa
môjho názoru je prednostom zneužívaná na
súkromné účely
- prednosta používa služobné vozidlo neoprávnene o čom svedčia mnohé mnou zistené
skutočnosti, starosta obce by mal podpisovať
príkazy na jazdu v zmysle Zásad na používanie služobných vozidiel
Natália Furmanová
- dávam návrh na riešenie využívania služobného vozidla starostom obce, aby platil paušálny
mesačný poplatok za využívanie vozidla obce
na súkromné účely
- vzniesla otázku či presun vozidla z miesta
vozidla z miesta garážovania pred OcÚ je
služobnou cestou a namietala, že starosta obce má pracovnú dobu od 7.00 hod. a nemusí
chodiť do práce na 4.00 hod. alebo 5.00 hod.
ráno, je to jeho osobná vec
- vo veci zneužívania služobného motorového
vozidla pánom prednostom OcÚ mám tiež
poznatky o zneužití vozidla
Dušan Kozák
- vozidlo obce sa musí dostať nejako na stanovište pred OcÚ, napríklad z miesta garážovania na miesto pracoviska (pred OcÚ)
Na prednesené pripomienky reagoval starosta
obce nasledovne:
- mám trvalý pobyt na ul. Surovecká cesta č.
752/10 a preto nevidím dôvod aby auto obce
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nemohlo byť tam zaparkované, zároveň mám
prechodný pobyt na ul. Cintorínska č. 592/4,
kde vozidlo môže byť taktiež zaparkované,
takže Vaše pripomienky sú bezpredmetné
- obecný úrad nemá dopravného dispečera,
ktorý by vypisoval jednotlivé jazdy obecných
vozidiel dennodenne, ale každý pracovný týždeň ja a prednosta OcÚ si urobíme pracovný
program a podľa toho sú podpisované príkazy
na jazdu prednostu a starostu
- čo sa týka OcP, podpisujem príkaz na jazdu
v rámci obce a okresu SNV na príslušný nasledujúci mesiac
- v rokoch 1990 – 1996 som používal vlastné
súkromné motorové vozidlo na pracovné účely
a vtedy sa ma nikto z poslancov nepýtal, že
aké náhrady za používanie môjho vozidla požívam – bola to samozrejmá vec
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 211/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č.
1 k Zásadám na používanie služobných a súkromných motorových vozidiel Obce Nálepkovo
zo dňa 24.9.2007.
Za hlasovali 5 poslanci, 3 boli proti (Antlová,
Furmanová, Slivka).
h) Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
Na zasadaní nebola účasť verejnosti a preto
neboli vznesené žiadne otázky resp. pripomienky.
K bodu č. 8:
Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
(na zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej
komisii návrhy na príslušné uznesenia)
V tomto bode programu odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- vyčítal starostovi obce, že nesplnil prísľub
z prechádzajúcich zasadaní OZ v veci riešenia toku Hnilec pri pánovi Nemcovi v Druhom
Hámri a vyčistenie priepustov miestnej komunikácie na ul. Letnej
Na vyššie uvedené pripomienky reagoval
starosta obce nasledovne:
- rieku Hnilec má v správe a údržbe Povodie

Bodrogu a Hornádu (na reguláciu Hnilca
v tomto úseku nemajú dostatok finančných
prostriedkov), tento problém nie je až taký
problematický, ale sa pousilujem aby bola
zjednaná náprava
- čo sa týka miestnej komunikácie na ul. Letnej,
netreba vznášať požiadavky len na obec ale
aj občania môžu priložiť ruku k dielu a priepusty vyčistiť
- tieto pripomienky pracovnou cestou odstúpim
prednostovi OcÚ, ktorý zjedná nápravu

K bodu č. 9:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starostu obce poďakoval prítomným za účasť a konštruktívny prístup k jednotlivým bodom programu
a rokovanie ukončil.
Zapisovateľ: Gabriela Filická
Overovatelia: Zdenek Štuller, Dušan Slivka
Prednostu OcÚ: Ján Plencner
Starosta obce: Dušan Daniel

Príloha k bodu č. 3

Doplnok tabuľkovej časti a základných
údajov o obci PHSR
Tabuľka č. 1: Vývoj demografických ukazovateľov obce Nálepkovo
Demografický ukazovateľ

2004

2005

2006

2007

Počet obyvateľov

2928

2802

2839

2899

Prirodzený pohyb obyvateľov (úbytok, prírastok)

34

37

52

31

Migrácia obyvateľov

37

0

8

-2

Celkový prírastok – úbytok

71

37

60

29

Veková štruktúra – podiel obyv. v produkt. veku %

57,9

55,7

53,3

51,0

Veková štruktúra – podiel obyv. v poprodukt. veku %

12,3

12,1

12,5

12,7

Veková štruktúra – podiel obyv. v predprodukt. veku %

29,8

32,2

34,2

36,3

Komentár:
V roku 1991 pri sčítaní ľudu obec mala 2279 obyvateľov, z toho 602 Rómov (26,4 %).
K 31.12.2007 mala obec 2928 obyvateľov, z toho 1317 Rómov (45 %) – výrazný je nárast obyvateľstva v predproduktívnom veku a naopak úbytok obyvateľov v produktívnom veku, u ktorých je úbytok.
Mierny nárast je u obyvateľov v poproduktívnom veku.
Tabuľka č. 2: Populačný vývoj v obci Nálepkovo
Rok

Narodené deti spolu:

Z toho rómske:

1990 - 2004

932

657

70,49 %

2005

64

57

89,06 %

2006

80

66

82,50 %

2007

65

57

87,69 %

1141

837

73,35 %

1990 – 2007

Komentár:
Populačný vývoj je v súlade aj s tabuľkou č. 1, v ktorej dominuje nárast obyvateľstva v predproduktívnom veku.
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Tabuľka č. 3: Ekonomicky aktívne obyvateľstvo spolu od 15 rokov podľa vzdelania
2004

2007

Spolu:

1758

1763

Základné a bez vzdelania

900

841

Učňovské

486

456

Úplné stredné vzdelanie

331

394

Vysokoškolské

41

72

Komentár:
Výrazne poklesol počet osôb so základným vzdelaním resp. bez vzdelania vrátane učňovského
vzdelania. Naopak pozitívne stúpol počet obyvateľov s úplným stredoškolským a vysokoškolským
vzdelaním.
Tabuľka č. 4: Ekonomická aktivita obyvateľstva
Ukazovateľ

2004

2007

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo

1178

1283

Miera ekonomickej aktivity (podiel ekon. aktív. obyv. v produktívnom a poproduktívnom veku)

61,8

75,7

Celkový evidenčný počet zamestnancov

298

367

Priemerný evid. počet pracovníkov – poľnohospodárstvo

54

48

Priemerný evid. počet pracovníkov – priemysel

29

57

Priemerný evid. počet pracovníkov – stavebníctvo

18

16

Celkový počet evidovaných nezamestnaných

444

411

Miera nezamestnanosti

37,7

34,9

Komentár:
Pozitívne stúpla miera ekonomickej aktivity obyvateľov vrátane nárastu evidovaného počtu zamestnancov a naopak poklesol celkový počet evidovaných nezamestnaných k 31.12.2007, ak keď
k 18.2.2008 je evidovaných 485 nezamestnaných.
Tabuľka č. 5: Počet zamestnancov v obecných organizáciách
Počet
zamestnancov
pri vzniku

Počet
zamestnancov
v rokoch

Organizácia

Druh

Založ./
Zriad.

2004

2007

Obecný úrad

rozp.

1990

5

30

30

Služby obce

s.r.o.

1992

4

7

-

Lesy obce

s.r.o.

1992

5

31

33

Obecné poľovnícke zdr.

prísp.

1993

0

0

0

Telesná kultúra a šport

s.r.o.

1994

8

8

15

Obecná polícia

rozp.

1994

6

5

5

Vodovody a kanalizácie

s.r.o.

1995

2

4

-

Neštátne zdravot. zar.

prísp.

1997

1

1

-

Základná škola s materskou školou

rozp.

2002

60

64

65

Domov dôchodcov

n.o.

2003

0

29

35

91

179

183

Spolu:
16

Komentár:
Priemerná zamestnanosť resp. vytvorenie a udržanie pracovných miest obecnými organizáciami
vrátane OcÚ je na úrovni cca 180 zamestnancov spolu, aj keď 1.1.2006 došlo k zlúčeniu troch obchodných spoločností obce (TKŠN s.r.o., VaKN s.r.o. a SON s.r.o.) pod TKŠN s.r.o. a taktiež došlo k zrušeniu
príspevkovej organizácie Neštátne zdravotnícke zariadenie obce Nálepkovo.
Tabuľka č. 6: Ekonomika obce 
Celkové príjmy OcÚ
Celkové výdaje OcÚ
* výdaje ZŠsMŠN
* originálne kompet.

v mil.Sk
2004
58,2
41,9
15,2
1,9

2005
47,3
25,7
15,9
2,1

2006
71,4
50,5
17,9
2,3

2007
58,0
37,0
18,0
2,3

Komentár:		
Kolísavé ročné príjmy resp. výdaje súviseli od výšky získania nenávratných finančných príspevkov
pre obec na základe úspešnosti priebežne podávaných žiadostí resp. projektov obcou na príslušné ministerstvá a vládne inštitúcie. Výdaje ZŠsMŠN sú reprezentované získanou decentralizačnou dotáciou
so štátneho rozpočtu po prenesení kompetencií v oblasti školstva na obec. V týchto výdajoch nie sú
zahrnuté výdaje na originálne kompetencie (materská škola, školský klub a školská jedáleň)
Tabuľka č. 7: Štruktúra ekonomiky podľa subjektov
Typ subjektu
Podniky
Neziskové organizácie
Fyzické osoby
vtom
Živnostníci
Slobodné povolanie
Samostatne hospodáriaci roľníci
Organizačné subjekty celkom

Počet
2004
9
1
136
108
0
28
146

2007
7
1
184
157
0
27
192

Komentár:
Aj keď nastal pokles počtu podnikov (zlúčením troch s.r.o. obce) výrazný pozitívny obrat nastal v prírastku počtu fyzických osôb – živnostníkov.
V Nálepkove, dňa 14.3.2008
Ing. Dušan Daniel, starosta obce

NÁLEPKOVO – POHĽAD „INÝMI OČAMI“ NA
VECI SPOLOČNÉHO ZÁUJMU
V katastri obce Nálepkovo žijeme na Záhajnici
s menšími či väčšími prestávkami už od r. 1972.
Zlákala nás pekná príroda, rozmanitosť jej fauny
a flóry, relatívne čisté životné prostredie, ale aj
– a to sme zistili až neskôr – domáci obyvatelia,
väčšinou milí ľudia, ochotní vždy pomôcť dobrou
radou či skutkom. Do Nálepkova chodíme na ná-

kupy, prípadne vybavovať čo je potrebné.
Všímame si najmä všetko, čo sa v období
od r. 1990 zlepšilo. O niektorých novostiach sa
dozvedáme aj z Obecných novín. Nie je v našich
možnostiach zaznamenať a vymenovať všetko,
čo sa v obci pozitívne zmenilo. Príklady, ktoré uvádzame, určite nie sú zoradené v poradí
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dôležitosti a spoločenského významu. Skôr je
to pohľad „inými očami“ – náš osobný pohľad
na veci spoločného záujmu – domnievame sa
– aj väčšiny obyvateľov obce. Tie zmeny, ktoré
obyvatelia Nálepkova možno považujú za samozrejmosť, a zdá sa, že prišli „len tak“ samé od
seba, v nás vzbudzujú obdiv a potrebu poďakovať
tým ľuďom, ktorí ich dokázali navrhnúť, plánovať,
presadiť, preferovať, zabezpečiť potrebné finančné
prostriedky, získať zdroje na realizáciu jednotlivých
projektov, aj na ich dlhodobú prevádzku v záujme
obyvateľov obce.
Videli sme, ako vyzeral „Grün“ v období, keď
začala výstavba novej rómskej osady a keď bol
rozostavaný prvý zrubový dom. Myslíme si, že nie
je potrebné opisovať exteriéry a interiéry chatrčí,
ktoré stáli v tom čase v jeho okolí. Dnes sú chatrče
minulosťou a a na ich mieste stoja domy s primeraným štandardom.
V obci Nálepkovo sa postupne vykonáva rekonštrukcia komunikácií a verejných priestranstiev,
bol vybudovaný unikátny park v strede obce pri
obecnom úrade, v parku sú inštalované vzorky
hornín a minerálov z okolia obce – sú to veľké
balvany, ktoré sú informáciou o geologickej, mineralogickej a petrografickej histórii tejto bývalej
baníckej obce.
Obec má v programe súčasnú vodovodnú sieť,
kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd ďalej rozširovať tak, aby bolo možné realizovať požiadavky,
určené územným plánom.
Bývalá škola bola zrekonštruovaná – prestavaná na domov dôchodcov a v dôstojnom prostredí
poskytuje potrebnú pomoc občanom z Nálepkova
a okolia, ktorí sa sami nemôžu o seba postarať.
Zriadením domova dôchodcov boli súčasne vytvorené aj nové pracovné miesta pre obyvateľov
obce.
Výstavbou nájomných bytov prináša obec významnú pomoc mladým sociálne slabším rodinám.
Je potrebné spomenúť športovo – rekreačné

aktivity, výstavbu lyžiarskeho vleku, rekonštrukciu
kotolne Základnej školy a Materskej školy na spaľovanie ekologického paliva – drevoštiepky, aj plánované zateplenie ich striech a celej budovy školy,
čo prinesie zníženie nákladov na vykurovanie.
Pripravovaná výstavba kultúrno – spoločenského centra bude po dokončení významným
prínosom pre obyvateľov obce.
K riešeniu rómskej problematiky prispela aj výstavba Komunitného centra, ktoré funguje v dobrej
spolupráci s obecným úradom a pomáha sociálne znevýhodneným obyvateľom a príslušníkom
rómskych komunít okrem iného aj poskytovaním
mikropôžičiek na bývanie (časopis NOTABENE
č. 1.2008).
Významný je už naštartovaný projekt pozemkových úprav v katastri obce.
Je nesporné, že manažérsky prístup starostu
má na rozvoji obce prioritný podiel. Predvídavo
zabezpečil prípravu projektových štúdii a vyhotovenie kvalitných projektov, ktoré umožňujú čerpať
nenávratné dotácie zo zdrojov jednotlivých ministerstiev aj z fondov Európskej únie.
Dôležité úlohy pri zabezpečovaní rozvoja obce
majú poslanci obecného zastupiteľstva, jednotlivé
právnické osoby obce a zamestnanci obecného
úradu. Rozvoju obce by určite pomohlo, keby pri
rozhodovaní o výbere a smerovaní jej priorít boli
preferované pozitívne prínosy pre obec a konsenzus.
Aj keď nie sme nálepkovskí rodáci, po toľkých
rokoch pobytu v katastri obce sa tu cítime ako
doma.
Želáme všetkým obyvateľom obce Nálepkovo
(teda aj nám), aby sa plánované zámery obce na
rok 2008 a ďalšie roky podarilo úspešne realizovať
a tým prispieť k zlepšovaniu ekonomických, sociálnych, kultúrnych aj environmentálnych podmienok života jej obyvateľov.
Nálepkovo – Záhajnica, marec 2008
Františka a František Michalíkovci

Mariáš
26. deň vo februári sa konal „ Mariášový turnaj
„ o putovný pohár, ktorý bol už v poradí tretí a mal
staronového víťaza p. Cyrila Vartovníka. Do finále
sa po dvoch základných kolách prepracovali aj
páni Július Saltzer a Ing. Dušan Daniel. Ostatní
účastníci v tento deň na nich nemali. Turnaj sa
uskutočnil v príjemnej atmosfére Snack baru
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u Pacáka. Účastníci tejto kráľovskej hry sa už tešia na ďalšie pokračovanie tohto turnaja a dúfajú,
že sa zapoja aj ďalšie nové tváre, ktoré obohatia
túto hru. Komisia kultúry, mládeže a športu ďakuje
všetkým za účasť a teší sa na ďalšie stretnutie.
Komisia kultúry, mládeže a športu

Beseda o knihe
Jeden múdry človek raz povedal: „Knihy sú pre
človeka tým, čo pre vtákov krídla“.
Rovnako ako vtáci nemôžu lietať bez krídel,
ani my si nedokážeme predstaviť svoj život bez
dobrej knihy. Knihy nielen rady čítame, ale radi
si vymeníme aj svoje názory, pocity, emócie, či
dojmy, ktoré v nás po prečítaní zostali.
Preto sme sa opäť pod záštitou Komisie
kultúry, mládeže a športu pri OZ v Nálepkove
stretli v príjemnom prostredí Snack baru Pacák
dňa 19.3.2008 a besedovali o knihe autorky Táni
Keleovej-Vasilkovej Dúhovy most.

Aj táto kniha nás obohatila o nové poznanie
a zároveň prinútila pouvažovať nad svojimi činmi
a skutkami .
Všetkým besedujúcim ďakujeme za účasť
a tešíme sa, že okrem verných sme tento krát
videli aj nové tváre.
Pani Janke Grečkovej ďakujeme za príjemnú
atmosféru a bezplatné poskytnutie miestnosti.
Tešíme sa na Vás pri ďalšej besede o knihe .
Komisia kultúry, mládeže a športu pri OZ
V Nálepkove

Veľkonočný volejbalový turnaj
Dňa 22.3.2008 v priestoroch ZŠ Nálepkovo sa
uskutočnil Veľkonočný volejbalový turnaj
za účasti ôsmich zmiešaných družstiev. Turnaj
prebiehal v dobrej športovo – priateľskej atmosfére, na ktorom bola podaná strava a občerstvenie
pre účastníkov i organizačný štáb.
Hralo sa v skupinách „ A“ „B“
„A“ skupina družstva
Nehráme
Alianz Bátor
Nealko
Bednár
Víťazom v skupine sa stalo družstvo „Nehráme“
2. miesto Nealko
3. miesto Alianz Bátor
4. miesto Bednár

„B“ skupina družstva
Vyšný konec
Dom dôchodcov
ZŠ Nálepkovo
Osmička
Víťazom skupiny sa stala „Osmička“
2. miesto Vyšný konec
3. miesto ZŠ Nálepkovo
4. miesto Dom dôchodcov
Vo finále sa stretli o 3. a 4. miesto družstvá Vyšný
konec a Nealko.
3. miesto obsadilo družstvo „Vyšný konec“ o 1.
a 2. miesto bojovalo „Nehráme“
Všetkým hráčom i organizačnému výboru ďakujeme a tešíme sa na ďalšie športové podujatia
organizované KKMŠ pri OZ Nálepkovo.
Mgr. Katarína Plencnerová

Doznel už školský zvonček
Pre nás už doznel školský zvonček, aj krik
a rušná vrava detí, no v spomienkach sa každý
rád vráti do čias, keď sme boli mladí, plní sily,
elánu, nápadov a chuti do života.
26.3.2008 z príležitosti Dňa učiteľov sme sa
stretli tí, pre ktorých už školský zvonček ostal len
v spomienkach.
Touto cestou chcem v mene učiteľov – dôchodcov poďakovať Komisii kultúry, mládeže

a športu pri OZ v Nálepkove a zvlášť organizátorom za príjemné posedenie, kde sme sa opäť
stretli a spomínali na to, čo bolo v našej práci
pekné, aj na to, ako ten čas rýchlo letí.
Ostáva nám len si priať, aby sme sa takto
stretli aj o rok.
Ďakujeme
Mgr. Natália Furmanová
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OZ „VONDRIŠEL“
NÁLEPKOVO

Pomoc nezaopatreným deťom osamelých
a nezamestnaných rodičov
Vďaka podpore Nadácie Hodina deťom a občianskemu združeniu ETP Slovensko, realizujeme projekt pod názvom Pomoc nezaopatreným
deťom osamelých a nezamestnaných rodičov.
Projektom podporujeme osobnostný rozvoj
detí a mladých ľudí vo voľnom čase a reagujeme
tak na ich potreby a problémy s cieľom upevňovať
životné zručnosti.
Deťom sme umožnili navštíviť výstavy, múzea,
galérie a odborné prednášky.
Výukou remesiel a umeleckých zručnosti doplňujeme spôsob trávenia voľného času a následne
vedieme k systematickej práci.

Založením literárneho a tanečného krúžku
sme si dali za cieľ podporovať a zvyšovať úroveň
vyjadrovacích a pohybových schopností nadaných detí.
Samozrejme vítane sú stále všetky deti, ktoré
pochádzajú z nízkopríjmových a sociálne odkázaných rodín a ich rodičia si nemôžu dovoliť financovanie mimoškolských aktivít svojich detí.
Zároveň spolupracujeme aj s rodičmi, aby sme
čo najviac zvýšili predpoklad pre dosiahnutie cieľa
projektu, ktorým je podpora osobnostného rozvoja
detí a mládeže.
Zdenka Rabatínová

Spoločenská kronika
Narodili sa:
Daniel Dzurňák
Tobias Horváth
Lukáš Zakucia
Fabián Girga
Ján Christoffer Horváth
Natália Horváthová
Damián Palušák
Opustili nás:
Antonín Lapšanský, 1927

Eduard Dzurňák
Erika Bandiová
Ján Pokuta 		
Jaroslava Lapšanská
Sofia Števáková
Miroslav Matík

Alojz Plencner, 1928

Jozef Mozgi, 1932

Adolf Smorada, 1937

Životné jubileum oslávili:
Jozef Vozár, 85 r.
Margita Králová, 80 r.
Augustín Lapšanský, 75 r. Júlia Šomšáková, 75 r.
Mária Mulíková, 75 r.
Manželstvo uzavreli:
Estera Horváthová a Ján Koky, 8.2.2008
Silvia Küfferová a Zdenek Gajan, 5.4.2008

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