OBECNÉ NOVINY

32. týždeň

4/2010

ZÁPISNICA
z 24. riadneho zasadania Obecného
zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 4. 8. 2010
Prítomní:
Eva Antlová, Dáša Baniaková, Július Jesze, Dušan Slivka, Milan Rusnák, Ján Soveľ, Zdenek
Štuller – poslanci OZ
Dušan Kozák – právnik OcÚ, Anna Bobáková
– referát sociálnych vecí, Marián Richveis – PO
a BP, Vladimír Labuda, Jozef Sopko – OcP
Ospravedlnení:
Dušan Daniel – starosta obce, Natália Furmanová, Irena Majorová – poslanci OZ, Imrich Keruľ
– HK obce, Milan Lapšanský - OcP
Hostia:
Magdaléna Čerťanská – poverená riaditeľka ZŠ
s MŠ Nálepkovo
Verejnosť: Peter Novotný
Na úvod zasadania predložil zástupca starostu obce program 24. riadneho zasadania OZ
v zmysle pozvánky zo dňa 27.7.2010, ktorý bol
prítomnými poslancami schválený.
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z 23. riadneho zasadania OZ, dňa 28.5.2010
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na II. polrok 2010

4. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Nálepkovo na nové volebné obdobie
5. Návrh na počet poslancov obce Nálepkovo
na nové volebné obdobie
6. Rozpočtové opatrenie obce Nálepkovo a súčasná ekonomická situácia obce a predpokladaný vývoj do 12/2010, resp. na rok 2011
a) Prijatie úveru do Dexia banky Slovensko,
a. s.
7. Zásady odmeňovania poslancov OZ v Nálepkove
8. EKO-FISH, s. r. o., Rázusova č. 30, Spišská
Nová Ves – Nálepkovo, Tretí Hámor – výstavba rybníkov v lokalite Zadný Hámor
9. Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Nálepkovo
10. Povodeň v obci z júna 2010 – príčiny, následky, návrh opatrení
11. Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho
vyplývajúce závery, uznesenia a úlohy
12. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
(na zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej
komisii návrhy na príslušné uznesenia)
13. Záver

K bodu č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľa zápisnice bola určená:
Anna Bobáková

Do návrhovej komisie boli nominovaní:
Dáša Baniaková
Zdenek Štuller

K bodu č. 4:
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Nálepkovo na nové volebné obdobie

Za overovateľov zápisnice boli určení:
Dušan Slivka
Ján Soveľ

Dňa 19.5.2010 vyhlásil predseda NR SR voľby do orgánov samosprávy obcí na deň sobotu
27. novembra 2010.
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov, je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé
funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu.
Keďže voľby do orgánov samosprávy sú vyhlásené
na deň 27. november 2010, hraničný termín na prijatie tohto uznesenia je 29. august 2010.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne podstatné otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:

K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 23. riadneho zasadania OZ, dňa 28.5.2010
Na 23. riadnom zasadaní OZ bolo prijatých
celkom 17 uznesení (uzn. č. 467-483 /2010-OZ),
ktoré sú priebežne plnené resp. boli konštatačného a dlhodobého charakteru.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky
resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:

Uznesenie č. 486/2010-OZ
Uznesenie č. 484/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení a úloh z 23.
riadneho zasadania OZ, dňa 28.5.2010.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
K bodu č. 3:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na II. polrok 2010
Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2010 vyplýva z § 18f,
ods. 1, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
– či kontrolór OcÚ bude vybavovať sťažností
JUDr. Dušan Kozák
- odpovedal, že kontrolór OcÚ má v pláne práce vybavovanie sťažností, ale ako kontrolnú
činnosť
Na záver bolo prijaté:

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove v súlade
s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje rozsah výkonu funkcie starostu
obce Nálepkovo v novom volebnom období 2010
– 2014 na plný úväzok.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
K bodu č. 5:
Návrh na počet poslancov obce Nálepkovo na
nové volebné obdobie
V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov,
obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť počet poslancov na celé volebné obdobie. Počet
poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov. Obec Nálepkovo mala k 31.12.2009 3024
obyvateľov, t.z., že počet poslancov môže byť od
9 do 11 poslancov.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne podstatné otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 487/2010-OZ

Uznesenie č. 485/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2010.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
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Obecné zastupiteľstvo v Nálepkovo v súlade
s § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje počet poslancov obce Nálepkovo v novom volebnom období 2010 – 2014 – 9 poslancov.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

K bodu č. 6:
Rozpočtové opatrenia obce Nálepkovo, súčasná ekonomická situácia obce a predpokladaný
vývoj do 12/2010, resp. na rok 2011
Na základe skutočných dosiahnutých príjmov a výdajov za I. polrok 2010 a zároveň aj na
základe negatívneho dopadu na rozpočet obce
v súvislosti s hospodárskou, finančnou krízou
a z dôvodu nákladov na záchranné a zabezpečovacie práce po povodni bolo nutné navrhnúť
predmetné Rozpočtové opatrenie č. 1.
Dňa 21.7.2010 tieto jednotlivé materiály boli
dôkladne prejednané v komisii finančnej a správy
obecného majetku, ktorá doporučila obecnému
zastupiteľstvu vyššie uvedené uznesenia schváliť.
Poslanci v písomnej forme obdržali Plnenie
rozpočtu k 30.6.2010, Súčasnú ekonomickú situáciu obce Nálepkovo a predpokladaný vývoj
do 12/2010 a na rok 2011, Rozpočtové opatrenie
č. 1 zo dňa 21.7.2010, ktoré sú prílohami tejto
zápisnice.
V otvorenej rozprave odznelo:
Dušan Slivka
– na finančnej komisii nebol prítomný starosta,
ani nikto z ekonomického oddelenia, mám
dotazy na starostu, nakoľko nemáme znalosti
o jednotlivých položkách a to môže vysvetliť
iba pracovník ekonomického oddelenia alebo
starosta
Eva Antlová
– kontrolór bol prítomný, ale nikto z ekonomického úseku, čo by sa nemalo opakovať na
ďalších zasadaniach KFaSOM
Na záver boli prijaté:
Uznesenie č. 488/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie Plnenie rozpočtu obce Nálepkovo
k 30.6.2010 a taktiež aj „Súčasnú ekonomickú
situáciu obce Nálepkovo a predpokladaný vývoj
do 12/2010 a na rok 2011“ v zmysle údajov uvedených v písomných materiáloch (príloha č. 1,
príloha č. 2)
Za hlasovali 6 prítomní poslanci, 1 poslankyňa
sa zdržala (Antlová).

Uznesenie č. 489/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 21.7.2010
v zmysle údajov uvedených v písomnom materiály
(príloha č. 3).
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
K bodu č. 6 a)
Prijatie úveru od Dexia banky Slovensko, a. s.
Prijatie úveru je nevyhnutné pre zabezpečenie
pokračovania vo výstavbe „Prístavby hlavného
vstupu a rekonštrukcie ZŠsMŠ“, ktorá stavba je
spolufinancovaná projektom z EÚ. Nedostatok
finančných prostriedkov obce pre spolufinancovanie tohto projektu je okrem hospodárskej a finančnej krízy spôsobený aj krátením podielových
daní pre obce zo strany štátu. Neprijatie úveru,
a tým nezabezpečenie spolufinancovania, by
spôsobilo zastavenie prác, a následne by došlo
k vysokým sankciám voči obci vrátane vrátenia už
poskytnutých a prestavaných prostriedkov.
Komisiou finančnou a správy obecného majetku pri OZ v Nálepkove bolo obecnému zastupiteľstvu doporučené úver prijať.
V otvorenej diskusii odznelo nasledovné:
Eva Antlová
– na zasadnutí finančnej komisie bolo doporučené schváliť úver vo výške 53 400 EUR
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 490/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
prijatie úveru – Dexia Komunál Komfort úveru od
Dexia banky Slovensko a.s. vo výške 53 400 EUR
s tým, že tento bude účelovo viazaný na spolufinancovanie projektu z EU „Prístavba hlavného vstupu
a rekonštrukcia ZŠsMŠ v Nálepkove, zabezpečenie
prijatého úveru od Dexia banky Slovensko a.s.
vlastnou platobnou visa blanko zmenkou a rozhodlo, že splátky úveru a úrokov v rokoch, ktorých sa
tieto týkajú, prednostne zahrnie do rozpočtu obce
a svoje záväzky voči banke bude prednostne realizovať z výnosu dane z príjmov (podielových daní)
plynúcich do príjmov obce zo ŠR a podielové dane
počas úverového vzťahu bude poukazovať na účet
v Dexia banke Slovensko a.s.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
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K bodu č. 7:
Zásady odmeňovania poslancov OZ v Nálepkove
Zásady odmeňovania poslancov OZ je OZ
povinné schváliť v súlade s § 11, ods. 4, písm. k)
Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorého novelizácia je účinná od 1.4.2010 (sú
prílohou zápisnice).
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky
resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 491/2010-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov OZ v Nálepkove.
2. Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove ruší Uznesenie č. 7/2006-OZ zo dňa 29.12.2006 o odmeňovaní poslancov OZ, predsedov komisií
OZ a členov komisií OZ.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
K bodu č. 8:
EKO-FISH, s. r. o., Rázusova č. 30, Spišská
Nová Ves – Nálepkovo, Tretí Hámor – výstavba
rybníkov v lokalite Zadný Hámor
Zámer výstavby rybníkov v lokalite Zadný
Hámor (na parc. č. 5659, 5660/1) predložila táto s.
r. o. obci Nálepkovo už v roku 1996 a na základe
tejto požiadavky sa táto výstavby stala súčasťou
územného plánu obce z roku 1999. V územnom
pláne však nebola pre rybné hospodárstvo konkretizovaná lokalita výstavby vodného zdroja.
Štúdiou „Posúdenie vodárenského zdroja pre
rybné hospodárstvo a návrh pásiem jeho ochrany“
z 05/2010, ktorú vypracovala RNDr. Soňa Cicmanová, bol posúdený vodný zdroj na parcele č.
5659/2 (vo vlastníctve obce) ako vyhovujúci. Táto
štúdia bola vypracovaná na základe opätovnej
žiadosti firmy EKO-FISH zo dňa 9.12.2009 vo
veci realizácie pôvodného zámeru z roku 1996.
Vodárenský zdroj bude plne pokrývať potreby
rybného hospodárstva – ako pre liaheň rýb, tak
výhľadovo aj pre zásobovanie objektov pitnou
vodou. V prípade budovania obecného vodovodu
bude možné prebytok vody využiť aj pre zásobovanie obyvateľov v miestnej časti Nálepkova
– Tretí Hámor.
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V otvorenej rozprave odznelo:
Eva Antlová
– ide o prenájom alebo o odpredaj plochy, o akej
výmere
Peter Novotný
– upresnil zámer projektu, že má záujem o dlhodobý prenájom
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 492/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie predložený podnikateľský zámer fy
EKO-FISH, s.r.o., Rázusova 30, Spišská Nová
Ves, schvaľuje prenájom a zároveň sa obec Nálepkovo zaväzuje, že v prípade potreby pre vydanie stavebného povolenia (výstavby rybníkov)
a pre vydanie vodoprávneho povolenia (výstavba
vodného zdroja a prívodného rádu v dĺžke cca
3500 m) dlhodobo prenajme (na dobu 99 rokov)
príslušné pozemky na realizáciu predkladaného
zámeru. Obec uzavrie s firmou EKO-FISH, s. r.
o. zmluvu o prenájme 100 m2 pozemku na záchyt prameňa na parcele 5696/2 v cene 30 EUR
ročne.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
K bodu č. 9:
Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Nálepkovo
Dňa 4.12.2009 bol prijatý nový zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z. s účinnosťou od 1.02.2010.
Podľa § 11 ods. 1 a § 26 ods. 3 tohto zákona je
obec ako orgán verejnej správy povinná upraviť
vybavovanie sťažností svojím vnútorným predpisom do 6 mesiacov od účinnosti zákona č. 9/2010
Z.z. o sťažnostiach.
Lehota na prijatie vnútorného predpisu
upravujúceho vybavovanie sťažností plynie do
31.07.2010.
Úlohou obecného zastupiteľstva je navrhnúť
a schváliť trojčlennú komisiu na prešetrovanie
a vybavovanie sťažností a dvoch náhradníkov
výlučne len z radov poslancov, z ktorých určiť
jedného ako prvého náhradníka.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky
resp. pripomienky k zásadám pre vybavovanie
sťažností v podmienkach obce Nálepkovo.

V rozprave boli navrhnutí traja členovia komisie a náhradníci.
Na záver boli prijaté:
Uznesenie č. 493/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach
obce Nálepkovo.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
Uznesenie č. 494/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove zriaďuje trojčlennú komisiu obecného zastupiteľstva
s názvom „Komisia pre vybavovanie sťažností
obce Nálepkovo“ v zložení Július Jesze, Ján Soveľ, Dušan Slivka s dvoma náhradníkmi Zdenek
Štuller a Dáša Baniaková, z ktorých prvým náhradníkom je Zdenek Štuller.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

Uznesenie č. 495/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na
vedomie informáciu o povodni v obci Nálepkovo
z júna 2010 – príčiny, následky a návrh opatrení.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
K bodu č. 11 :
Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho
vyplývajúce závery, uznesenia a úlohy
Komisia pre ochranu verejného poriadku
(zasadala v dňoch 17.5.2010 a 11.6.2010)
Komisia na týchto zasadaniach prejednávala susedské spory, nedostatočnú starostlivosť
rodičov o detí, budenie verejného pohoršenia,
poškodzovanie obecného majetku a vymáhanie
dlhov voči obci.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky
resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:

K bodu č. 10:
Povodeň v obci z júna 2010 – príčiny, následky, návrh opatrení
Informácia bola predložená poslancom OZ
v Nálepkove formou CD prezentácie a taktiež
v písomnej forme za účelom podania prvotných
správ o príčinách povodne, priebehu záchranných
prác, činnosti obecnej povodňovej komisie (OPK),
zhodnotenia vzniknutých škôd povodňou zo dňa
01. - 10.06.2010 a prijatých opatreniach.
V otvorenej diskusii odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- treba opraviť múr pri Domove dôchodcov, pretože ak spadne, cesta bude neprejazdná
Milan Rusnák
- taktiež je potrebné opraviť múr pri p. Vdoviakovi na Mlynskej ulici, je to len malá oprava
- ako postupujú práce pri bytovkách
- v čase povodne nebol k dispozícii piesok
a vrecia
Július Jesze
- piesok a vrecia boli k dispozícii a poškodené
múry opravíme

Uznesenie č. 496/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na
vedomie informáciu zo zasadania KOVP pri OZ
v Nálepkove zo dňa 17.5.2010 a 11.6.2010.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

Komisia kultúry, mládeže a športu
(zasadala dňa 31.5.2010)
Na tomto zasadaní komisia prejednávala plnenie plánu komisie a prípravu podujatí na nasledujúce obdobie, vyhodnotila cyklistické preteky
a preteky na kolieskových korčuliach na Letnej
ulici.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky
resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 497/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na
vedomie informácie KKMaŠ pri OZ v Nálepkove
zo zasadania komisie dňa 31.5.2010.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

Na záver bolo prijaté:
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Komisia sociálna a bytová
(zasadala dňa 29.6.2010)
Na tomto zasadaní komisia riešila prípravu
zájazdu do Kežmarku na EĽRO, ktorý sa neuskutočnil pre nedostatok finančných prostriedkov.
Zhodnotila akciu osláv Dňa matiek, ktorú hodnotila ako vydarenú. Zástupcovia komisie pozdravili
matky a babky na oslavách v MŠ a v spolupráci
s DDN, n.o. uskutočnili oslavy Dňa matiek pre
matky a babky z obce.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky
resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 498/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na
vedomie informácie KSaB pri OZ v Nálepkove zo
zasadania dňa 29.6.2010.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

Komisia finančná
a správy obecného majetku
(zasadala v dňoch 25.6.2010, 14.7.2010
a 21.7.2010)
Komisia na svojich zasadaniach prejednala
záchranné a zabezpečovacie práce počas, resp.
po povodni v obci, odklad splátky úveru, poskytnutie úveru, plán práce na II. polrok a prijala
závery a doporučenia.
Taktiež prejednávala prácu obecnej polície,
výdavky na požiarnu ochranu, spotrebu elektrickej
energie v areáli zdravotného strediska, problematiku verejného osvetlenia, podnikateľskú činnosť
obce a aktivačné práce.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:

OZ v Nálepkove v dňoch 25.6.2010, 14.7.2010
a 21.7.2010.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
Uznesenie č. 500/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
odklad splátky úveru od Dexia banky, a. s. Slovensko na vlek po dobu 1 roka.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

K bodu č. 12:
Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
Dušan Slivka
- mám dotazy na riaditeľku ZŠ s MŠ Nálepkovo,
ako prebieha rekonštrukcia školy
Magdaléna Čerťanská
- rekonštrukcia stále prebieha
- učitelia vymaľovali triedy
- opravuje sa strecha a z toho dôvodu pri búrkach niektoré triedy zamokli, v počítačovej
triede sú poškodené stoly, podlaha, počítače,
bola zaplavená jedáleň (cca 20 cm vody)
- dúfam, že 1. 9. 2010 sa začne školský rok
Zdenek Štuller
- za odkrytie strechy a škody tým spôsobené,
zodpovedá firma, ktorá robí rekonštrukciu

K bodu č. 13:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu zástupca starostu obce poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie ukončil.

Dušan Slivka
– je potrebné rozbehnúť aktivačné práce a vyhodnotiť podnikateľskú činnosť obce
Na záver boli prijaté:
Uznesenie č. 499/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na
vedomie informácie zo zasadaní KFaSOM pri
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Zapisovateľ: Anna Bobáková
Overovatelia: Dušan Slivka, Ján Soveľ
Zástupca starostu obce: Július Jesze
Starosta obce: Dušan Daniel

PLNENIE ROZPOČTU
K 30.6.2010
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SÚČASNÁ EKONOMICKÁ
SITUÁCIA OBCE NÁLEPKOVO
A PREDPOKLADANÝ VÝVOJ DO 12/2010
A NA ROK 2011
1. Pokles podielových daní oproti r. 2009 činí
mesačne 11 366 €, čo predstavuje do konca
tohto roka 136 400 € (4,1 mil. Sk)
2. K naplneniu záväzku 5 %-ného podielu spoluúčasti obce na čerpaní štrukturálnych fondov
projektov školy a hasičskej stanice (stavby
budú ukončené v 09/2010 resp. 10/2010) najneskôr do 12/2010 musí obec zabezpečiť resp.
vynaložiť:
- 53 400 € (1,6 mil. Sk) na školu
- 59 340 € (1,8 mil. Sk) na hasičskú stanicu
3. Na pokrytie nákladov povodňových záchranných prác predpokladáme cca 85 000 € (2,6
mil. Sk). Z vyššie uvedeného vyplýva deficit
financií v čiastke 334 140 € (10,1 mil. Sk),
ktoré obec musí zabezpečiť, pretože v prípade
nesplnenia zmluvných podmienok čerpania
štrukturálnych fondov s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, bude musieť
obec vrátiť do štátneho rozpočtu SR už doposiaľ vynaložené financie a to:
Škola – 590 000 € (17,8 mil. Sk)
Hasičská stanica – 150 000 € (4,5 mil. Sk)

nehovoriac o následkoch neplnenia zmluvných
podmienok so zhotoviteľmi stavieb (viď. Zápisnica
OZ z 29.5.2010, str. 5 – 7) a o rozostavaných
a nedokončených stavbách.
Čo sa týka r. 2011 z mediálnych informácií
vyplýva, že naďalej bude pokračovať pokles podielových daní, keď z rozpočtovaných 18,12 mld.
€ má tento byť nižší o 1,394 mld. €. Na základe
týchto predložených informácií predpokladaného
negatívneho ekonomického vývoja je potrebné
prijať a realizovať operatívne opatrenia tak, aby
obec Nálepkovo „neskolabovala“ a aby dokázala
„krízu“ zvládnuť.
Aby sa obec dokázala ekonomicky s krízou
vysporiadať, resp. aby počas krízy realizovala
rozpracované projekty, je nevyhnutný predaj majetku vo výške najmenej 249 140 € (10,1 mil. Sk)
najneskôr do 30.09.2010 pre rok 2010 a ďalším
predajom majetku najmenej vo výške 350 000
– 500 000 € (10,0 – 15,0 mil. Sk) pre rok 2011.
V Nálepkove, dňa 23.6.2010
Ing. Dušan Daniel
starosta obce
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ROZPOČTOVÉ OPATRENIE Č. 1
ZO DŇA 21.7.2010
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ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V NÁLEPKOVE
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tieto zásady obce Nálepkovo, ktorými sa
upravuje spôsob odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Nálepkove.

Článok I
Rozsah platnosti
Tieto Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Nálepkove (ďalej len „Zásady“) upravujú odmeňovanie:
a) poslancov obecného zastupiteľstva,
b) poslancov – predsedov, tajomníkov a členov
komisií obecného zastupiteľstva,
c) poslanca, ktorého starosta obce podľa § 13b
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení poveril svojim zastupovaním (zástupca starostu).
Článok II
Poslanecká odmena
1. Poslancovi patrí za účasť na každom zasadnutí
obecného zastupiteľstva základná poslanecká
odmena vo výške 34 €.
2. Poslancovi za neúčasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva odmena nepatrí.
3. Poslancom obecného zastupiteľstva s prihliadnutím na kvalitu výkonu ich funkcie,
zohľadňujúc ich prácu a aktivitu, napr. na
prípravách materiálov na rokovanie OZ, príprave VZN, vnútorných noriem obce, môže byť
jedenkrát v roku na návrh starostu obce po
schválení obecným zastupiteľstvom vyplatená
mimoriadna odmena.
4. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje.
Článok III
Odmena predsedu, tajomníka
a členov komisií Obecného zastupiteľstva
1. Poslancovi, ktorý je predsedom komisie obecného zastupiteľstva patrí k poslaneckej odmene podľa čl. II týchto Zásad raz ročne aj
odmena vo výške 200 €.
2. Tajomníkom komisií obecného zastupiteľstva

patrí odmena vo výške 14 € za každú účasť na
zasadnutí komisie.
3. Členom komisií obecného zastupiteľstva patrí
odmena vo výške 9 € za každú účasť na zasadnutí komisie.
4. Poslancovi – predsedovi komisie, ani tajomníkovi a členom komisie za neúčasť na zasadnutí
komisie odmena nepatrí.
Článok IV.
Odmena zástupcovi starostu obce
1. Poslancovi – zástupcovi starostu patrí pravidelná mesačná odmena vo výške 166 €.
2. Poslancovi – zástupcovi starostu s prihliadnutím na kvalitu výkonu jeho funkcie, zohľadňujúc jeho prácu a aktivitu, napr. na prípravách
materiálov na rokovanie OZ, príprave VZN,
vnútorných noriem obce, môže byť jedenkrát
v roku na návrh starostu obce po schválení
obecným zastupiteľstvom vyplatená mimoriadna odmena.
Článok V.
Zúčtovanie odmien poslancov
1. Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov
podľa čl. II, čl. III a čl. IV. týchto Zásad sú prezenčné listiny zo zasadnutí orgánov obecného
zastupiteľstva.
2. Odmeny podľa čl. II ods. 1 a ods. 2, čl. IV
ods. 1 týchto Zásad sa spracovávajú mesačne
a vyplácajú vo výplatnom termíne obecného
úradu, t. j. do 12. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac poukázaním na účet poslanca
v peňažnom ústave, príp. v hotovosti.
3. Odmeny podľa č. II ods. 3 a čl. IV. ods. 2
týchto Zásad sú splatné vo výplatnom termíne
obecného úradu, t. j. do 12. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli odmeny
schválené, a to poukázaním na účet poslanca
v peňažnom ústave, príp. v hotovosti.
11

4. Prezenčné listiny z rokovaní obecného zastupiteľstva a jednotlivých komisií budú ich
zapisovateľmi predkladané pracovníčke sekretariátu, ktorá vždy k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca vypracuje
písomný prehľad účastí a odovzdá ho pracovníčke zodpovednej za mzdovú agendu úradu.
5. Výdavky súvisiace s výplatou odmien v zmysle
týchto Zásad sa uhrádzajú z rozpočtových
prostriedkov obce.

Obecného zastupiteľstva v Nálepkove č.
491/2010-OZ dňa 4.08.2010.
2. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje
obecné zastupiteľstvo.
3. Zásady nadobúdajú právoplatnosť dňom ich
schválenia obecným zastupiteľstvom a účinnosť od 5.08.2010.
4. Schválením týchto Zásad sa ruší Uznesenie č.
7/2006-OZ zo dňa 29.12.2006 o odmeňovaní
poslancov OZ, predsedov komisií OZ a členov
komisií OZ.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva boli schválené uznesením

V Nálepkove, dňa 4.08.2010
Ing. Dušan Daniel
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Nálepkovo na základe ust. § 11 ods. 1
zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a podľa § 11 ods. 4 písm. k)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vydáva tieto

ZÁSADY PRE VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ
V PODMIENKACH OBCE NÁLEPKOVO
Čl. I
Úvodné ustanovenie
Tieto zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Nálepkovo (ďalej len „zásady“) sú
záväzné pre orgány obce, t. j. starostu a obecné
zastupiteľstvo a pre orgány obecného zastupiteľstva vymedzené v ust. § 10 ods. 2 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vrátane zamestnancov obce,
a to pri podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní sťažností, vybavovaní opakovanej sťažnosti
a ďalšej opakovanej sťažnosti, vybavovaní sťažnosti proti postupu pri vybavovaní sťažnosti alebo
pri odložení sťažnosti.
Čl. II
Sťažnosť
1. Sťažnosť je také podanie fyzickej osoby alebo
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právnickej osoby, ktoré spĺňa podmienky určené platnou právnou úpravou. Každé podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby sa
pritom posudzuje vždy podľa jeho obsahu bez
ohľadu na jeho označenie.
2. Podania, ktoré nie sú sťažnosťou sa vybavujú
osobitným postupom v súlade s platnou právnou úpravou.
3. Obsahové náležitosti sťažnosti sú stanovené
v ust. § 5 ods. 2 a ods. 3 zákona o sťažnostiach.
Čl. III
Podávanie sťažností
1. Sťažnosť sa podáva na Obecný úrad obce
Nálepkovo so sídlom Stredný riadok 384/1,
053 33 Nálepkovo.
2. Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.

3. Sťažnosť, ktorá bola podaná obci telefaxom
alebo elektronickou poštou sa považuje za
písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do 5 pracovných dní od jej podania písomne potvrdí
svojim podpisom, inak sa sťažnosť odloží.
4. Pri ústnej sťažnosti podanej sťažovateľom sa
postupuje v zmysle ust. § 5 ods. 4 až ods. 6
zákona o sťažnostiach.
5. Ak podávateľ sťažnosti požiada o utajenie
svojej totožnosti, obec postupuje podľa ust. §
8 zákona o sťažnostiach.
Čl. IV.
Prijímanie sťažností
1. Obec prijíma sťažností v kancelárií č. 26 každý
deň počas úradných hodín:

2.

3.

4.
5.

Pondelok
od 7,00 hod. do 15,00 hod.
Utorok
od 7,00 hod. do 15,00 hod.
Streda
od 7,00 hod. do 16,00 hod.
Štvrtok
od 7,00 hod. do 15,00 hod.
Piatok
od 7,00 hod. do 14,00 hod.
Sťažností sa neprijímajú počas obedňajšej
prestávky od 11,30 hod. do 12,00 hod.
Každá prijatá sťažnosť musí byť zaevidovaná
v podacom denníku obce a následne aj v centrálnej evidencií sťažností vedenej v súlade so
zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.
Za vedenie centrálnej evidencie sťažností zodpovedá zamestnanec obce, ktorého písomne
poverí starosta obce.
Každá prijatá sťažnosť sa posúdi podľa jej obsahu.
Podľa obsahu sa každá sťažnosť:
a) vybaví (ust. § 18 a nasl. zákona o sťažnostiach),
b) vráti (ust. § 4 ods. 3 zákona o sťažnostiach),
c) postúpi (ust. § 4 ods. 4 a ods. 5 zákona
o sťažnostiach), alebo
d) odloží (ust. § 6 zákona o sťažnostiach).
Čl. V.
Prešetrovanie a vybavovanie sťažností

1. Sťažností týkajúce sa činnosti zamestnancov
obce prešetruje a vybavuje:
a) vedúci zamestnanec do pôsobnosti ktorého
patrí činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva,
že ňou boli porušené jeho práva alebo právom
chránené záujmy,
b) prednosta úradu, ak mu bude vec postú-

pená na prešetrenie a vybavenie starostom
obce.
2. Sťažností proti vedúcemu zamestnancovi obce prešetruje a vybavuje prednosta obecného
úradu.
3. Sťažnosti proti prednostovi úradu prešetruje
a vybavuje starosta obce.
4. Sťažností proti starostovi obce pokiaľ ide
o prenesený výkon štátnej správy prešetruje a vybavuje najbližší orgán štátnej správy
(spravidla odvolací orgán) s kontrolnou právomocou, a ak takýto orgán nie je, tak sťažností
prešetruje a vybavuje ústredný orgán štátnej
správy pre kontrolu vybavovanie sťažností
– Úrad vlády SR.
5. Sťažnosti proti starostovi obce, pokiaľ ide
o výkon samosprávy prešetruje a vybavuje
komisia obecného zastupiteľstva.
6. Sťažností proti príslušníkovi obecnej polície
prešetruje a vybavuje náčelník obecnej polície.
7. Sťažností proti náčelníkovi obecnej polície
prešetruje a vybavuje starosta obce.
8. Sťažností občanov a zákonných zástupcov detí
a žiakov školy a školského zariadenia, ktorých
je obec zriaďovateľom (okrem sťažností podľa
§ 13 ods. 1 zák. č. 596/2003 Z.z. – t. j. okrem
sťažností týkajúcich sa úrovne pedagogického
riadenia, úrovne výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok) vybavuje
starosta obce v spolupráci s komisiou obecného zastupiteľstva. V prípade potreby požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností Štátnu
školskú inšpekciu alebo krajský školský úrad.
9. Sťažností týkajúce sa činnosti riaditeľa rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej
obcou (mimo ods. 4 tohto článku) vybavuje
starosta obce, prípadne vedúci zamestnanec
obce, do pôsobnosti ktorého patrí činnosť,
o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli
porušené jeho práva alebo právom chránené
záujmy.
10.Sťažnosti týkajúce sa činnosti hlavného kontrolóra obce prešetruje a vybavuje komisia
obecného zastupiteľstva.
11. Sťažností týkajúce sa činnosti jednotlivých
poslancov obecného zastupiteľstva vybavuje
komisia obecného zastupiteľstva.
12.Sťažností týkajúce sa činnosti obecného zastupiteľstva pri prenesenom výkone štátne
správy prešetruje a vybavuje najbližší orgán
štátnej správy s kontrolnou právomocou, a ak
takýto orgán nie je, tak sťažnosť prešetruje a
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vybavuje ústredný orgán štátnej správy pre
kontrolu vybavovania sťažností - Úrad vlády
SR.
13.Sťažností týkajúce sa činnosti obecného zastupiteľstva pri výkone samosprávy prešetruje
a vybavuje komisia obecného zastupiteľstva.
14.Na vybavovanie opakovanej sťažnosti je príslušný orgán alebo zamestnanec, ktorý vybavil predchádzajúcu sťažnosť.
15.Sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrenie
a vybavenie tomu, proti komu smeruje, ani
zamestnancovi v jeho riadiacej pôsobnosti.
16.Ten, kto sťažnosť je povinný vybavovať podľa
týchto zásad, je povinný bezodkladne oznámiť
skutočnosti, na základe ktorých je podľa § 12
ods. 2 zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach vylúčený z prešetrovania a vybavovania sťažností
starostovi obce. Starosta obce v súlade s
týmito zásadami rozhodne, komu bude sťažnosť pridelená na vybavenie, alebo vec sám
vybaví.
Čl. VI
Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti
a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti
1. Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti zamestnancom
obce vybavuje starosta obce.
1. Sťažnosť proti vybavovaniu alebo odloženiu
sťažnosti starostom obce je v súlade s § 22
ods. 3 zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach príslušný vybaviť, pokiaľ ide o prenesený výkon
štátnej správy, najbližší nadriadený orgán alebo ústredný orgán štátnej správy pre kontrolu
vybavovania sťažností.
2. Sťažnosť proti vybavovaniu alebo odloženiu
sťažnosti starostom obce je v súlade s § 22
ods. 3 zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
príslušný vybaviť pokiaľ ide o samosprávu
komisia obecného zastupiteľstva.
Čl. VII
Lehoty
1. Obec sťažnosť vybaví v lehote 60 pracovných dní. Z dôvodu náročnosti na prešetrenie
sťažnosti je možné lehotu 60 pracovných dní
predĺžiť o 30 pracovných dní.
2. O predĺžení lehoty rozhoduje starosta obce.
3. Starosta obce bezodkladne písomne oznámi
sťažovateľovi predĺženie lehoty s uvedením
dôvodu predĺženia lehoty.
14

Čl. VIII
Komisia obecného zastupiteľstva
1. Zriaďuje sa osobitná komisia obecného zastupiteľstva s názvom: „Komisia pre vybavovanie
sťažností obce Nálepkovo“.
2. Komisia sa skladá z troch členov a dvoch
náhradníkov. Poradie náhradníkov určí obecné
zastupiteľstvo.
3. Členov komisie a náhradníkov volí obecné zastupiteľstvo výlučne z radov poslancov obecného zastupiteľstva.
4. V prípade, že sa sťažnosť dotýka niektorého
z členov komisie, nastupuje na jeho miesto
prvý náhradník. Členom komisie nemôže byť
poslanec obecného zastupiteľstva voči ktorému sťažnosť smeruje.
5. Na ustanovujúcom zasadnutí si komisia zo
svojho stredu zvolí predsedu komisie.
6. Komisia sa schádza podľa potreby, a to tak,
aby boli zachované zákonné lehoty pre vybavovanie sťažností. Komisiu zvoláva predseda
komisie.
7. Za komisiu navonok koná predseda komisie.
Obecný úrad je povinný zabezpečiť všetky
potrebné podmienky pre bezproblémový chod
a činnosť tejto komisie.
Čl. IX
Spoločné ustanovenia
1. Pokiaľ tieto zásady neupravujú bližší postup pri
prešetrovaní a vybavovaní sťažností, použije
sa zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.
2. Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom
ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.
Čl. X.
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo obce Nálepkovo.
2. Na týchto zásadách sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Nálepkovo dňa 4.8.2010.
3. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom
5.08.2010.

V Nálepkove, dňa 4.8.2010
Ing. Dušan Daniel
starosta obce

POVODEŇ V OBCI NÁLEPKOVO Z JÚNA 2010
Príčiny, následky, návrh opatrení
Príčiny
SHMÚ varuje!
Vzhľadom na pretrvávajúce dažde a nasýtenosť povodí meteorológovia upozorňujú na možný
vznik povodní. Na niektorých tokoch môže vzostup
hladín dosiahnuť 3. stupeň povodňovej aktivity.
Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal
výstrahu 3. stupňa pred povodňami pre Ipeľ, Slanú, Hornád, Hnilec, Torysu a dolný Bodrog.
Prvý deň:
Vykonanou obhliadkou toku Železného potoka
a toku Hnilca v katastrálnom území obce Nálepkovo dochádza vo viacerých častiach k dosahovaniu brehovej čiary so stúpajúcou tendenciou,
vymývanie brehov a následnému ohrozeniu k
zaplaveniu rodinných domov, pozemkov a upchávaniu kanalizácií.
Vyhlasujem II. stupeň povodňovej aktivity
„stav pohotovosti“ v obci Nálepkovo na povodňovom úseku toku Železného potoka a Hnilca
v okrese Gelnica od 12,30 hod. dňa 01.06.2010.

Druhý deň:
Vykonanou obhliadkou toku Železného potoka
a toku Hnilca v katastrálnom území obce Nálepkovo dochádza vo viacerých častiach k presahu
brehovej čiary so stúpajúcou tendenciou, vymývanie brehov a následnému zaplavovaniu rodinných domov, pozemkov, a upchávaniu kanalizácií,
poškodzovaniu ciest.
Vyhlasujem III. stupeň povodňovej aktivity
„stav ohrozenia“ v obci Nálepkovo na povodňovom úseku toku Železného potoka a Hnilca v okrese Gelnica od 06,00 hod. dňa 02.06.2010.
„Obecná povodňová komisia“
Od prvého dňa pracovala v obci povodňová
komisia v zložení:
Predseda OPK – Ing. Dušan DANIEL
Člen
– Július JESZE
Člen
– Marián RICHVEIS
Člen
– Ján PLENCNER
Člen
– Jozef SOPKO
Člen technického štábu – Ladislav MAJKUT

A takto sa to začalo – fotogaléria
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Na svojich zasadnutiach operatívne riešila
vzniknutú situáciu, rozhodovala o nasadzovaní síl
a prostriedkov, o evakuácii obyvateľov ohrozených
povodňou, bola v stálom spojení s obvodnou povodňovou komisiou, SHMÚ a neustále monitorovala stav hladín všetkých vodných tokov v obci a v
priľahlých oblastiach. Obyvatelia boli cestou relácií
v obecnom rozhlase viackrát oboznámení s povodňovou aktivitou a jej možnými následkami.
Nasadenie síl a prostriedkov
Tretí deň:
Včasným nasadením týchto síl a prostriedkov
sa nám aspoň do možnej miery darilo uvoľňovať
toky od rôznych naplavenín, budovať hrádze, navršovať v kritických miestach brehy, chrániť cesty
a bytové domy.
Štvrtý deň:
Jedinou, ale najväčšou hrozbou v tomto čase
bolo neustále napĺňanie vodnej nádrže priehrady Palcmanská maša – Dedinky prítokmi z hôr
(Kráľovej Holi a pod.). Našou útechou bolo aspoň čiastočné pretrhávanie oblačnosti a občasné
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prerušenie dažďov, ktoré úplne prestali v odpoludňajších hodinách. Keď sme sa v nočných hodinách dozvedeli, že priehrada už nestúpa, a že
vypúšťanie, resp. prelievanie vo väčších množstvách už nehrozí, všetci sme si vydýchli.
Piaty deň:
Najkrajšie prebudenie, ktoré spôsobilo vychádzajúce slniečko a modrá obloha a keďže sa
začínal víkend, tak aj pre členov OPK a zasahujúcu techniku to znamenalo oddych a zhodnotenie
škôd zapríčinených povodňou.
Ďalšie dni - dodnes:
Následky povodne – Škody
Následkom povodne došlo k viacerým škodám
na majetku obce, občanov, právnických osôb
a fyzických osôb podnikateľov.
Obec započala s ich sumarizáciou, vyhodnocovaním a postupným odstraňovaním.
Doposiaľ evidujeme škody na:
obecnom majetku vo výške cca : 97.300 €
občanov vo výške cca : 34.275 €
právnických osôb vo výške cca : 104.000 €
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Medzi najväčšie škody na území obce zaraďujeme:
- poškodenie obecného vodovodu a kanalizácie
- rozsiahly zosuv pôdy pri dome p. Geletkovej
- poškodenie a odplavenie viacerých mostov,
ciest
- narušenie regulácie tokov Železného potoka
a Strážnického potoka
I napriek týmto hrozivým číslam a fotografiám
vyjadrujem uspokojenie s prácou obecnej povodňovej komisie počas povodne, s prácou všetkých
občanov, ktorí správne pochopili povinnosť a nutnosť pomôcť v kritickej situácii a v neposlednej
miere všetkým podnikateľom z obce, ktorí neváhali ani na sekundu poskytnúť svoju techniku, zamestnancov, ale aj vlastným pričinením pomohli
zabrániť vzniku ešte väčších škôd na majetku a na
životoch spoluobčanov. Nebudem ich menovať,
pretože ich všetci poznáme zo situácií kedy sme
boli bezradní a oni nezaváhali. Ale nebudem ani
menovať tých, ktorí nesprávne pochopili vzájomnú toleranciu, ľudskosť a potrebu pomáhať jeden
druhému, pretože ich tiež všetci poznáme!
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Návrh opatrení
Technické opatrenia:
- zrealizovať opravu poškodenej reguláciu Železného potoka
- uskutočniť postupné odstraňovanie prekážok,
nánosov a vrátenie tokov do pôvodného toku
- obec vyzve Lesy SR, š.p. Banská Bystrica,
závod Košice na spoločné pracovné jednanie
za účelom stanovenia harmonogramu odstraňovania škôd spôsobených na Strážnickom potoku
vrátane obnovy poškodenej regulácie resp. dobudovanie regulácie v ďalších úsekoch toku
Organizačné opatrenia:
- obec vyzve Správu Hornádu a Bodvy na pracovné
jednanie za účelom riešenia regulácie rieky Hnilec
v úseku od vyústenia Železného potoka ľavého
brehu Hnilca smerom k železničnej stanici
- zaktualizovať Povodňový plán záchranných
prác obce Nálepkovo v zmysle novo prijatých
právnych predpisov na úseku ochrany pred
povodňami a na základe poznatkov získaných
pri terajšej povodni

V Nálepkove: 30.07.2010
Spracoval: Marián Richveis
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Spoločenská kronika
Narodili sa:
Ivan Šarišský
Miroslava Horváthová
Sebastián Horváth
Simona Mižigárová

Životné jubileum oslávili:
Jakub Molek, 70 rokov
Mária Gajanová, 75 rokov
Emília Varechová, 75 rokov
Edita Berta Nagyová, 90 rokov

Opustili nás:
Jozef Smolko, 1928

Najhoršia chvíľa v živote človeka prichádza, keď ten, ktorého sme mali radi a milovali, od nás navždy odchádza. Odišiel človek zlatého srdca a pracovitých rúk. Tak túžil s nami
žiť, no srdce, ktoré nás tak milovalo nevládalo ďalej biť. Dňa
10.9.2010 uplynie 10 rokov od smrti môjho manžela, otca
a poslanca Obecného zastupiteľstva v Nálepkove
ŠTEFANA FABIANA
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku
manželka Helena, dcéry Lýdia a Lucia s rodinou

OBECNÉ NOVINY
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