Súťaž pre Nálepkovčanov
Zoznam cien:
1. Mobilný telefón Microsoft Lumia 535 Dual SIM v hodnote 107 eur
2. Elektrická kosačka na trávu 2v1 REM 3210 v hodnote 60 eur
3. 2x vstup do Aquacity Poprad v hodnote 44 eur
4. Meteostanica Emos E2829 v hodnote 19 eur
5. Darčekový kôš (Diskonto, s.r.o., Nálepkovo)
6. - 10. Predlžovací kábel 4-zásuvkový s prepäťovou ochranou (DD21, s.r.o., Prešov)
11. Darčekový kôš – detský (Ma-Ja, Nálepkovo)
12. Darčekový kôš – kuchynský (Ma-Ja, Nálepkovo)
13. Darčekový kôš – záhradný (Ma-Ja, Nálepkovo)
14. Darčekový kôš – kúpeľňový (Ma-Ja, Nálepkovo)
15. – 20. USB kľúč 8 GB (INIT združenie, Harichovce)
21. Kniha Spiš – perla Slovenska 287 strán
22. - 23. Darčekový poukaz - Obedové menu v Snackbare Nálepkovo 4x
24. Darčekový poukaz - Večera pre dvoch v Pizzerii Vondrišel
25. Darčekový poukaz - Úprava vlasov v Hair style kaderníctvo Nálepkovo 1x
26. Kniha Nálepkovo – monografia obce 165 strán
27. Záhradné nožnice (Lucia Riemerová, Nálepkovo)
28. Cestovná taška, tričko, karty, pero (MIVA Market, s.r.o., Smižany)
29. Aviváž Quanto 5 l (Ma-Ja, Nálepkovo)
30. – 35. Sponzorský balíček (Ján Soveľ, Peter Brandobur)

Ďakujeme sponzorom

MA-JA, Nálepkovo
Ján Soveľ, Nálepkovo
Ján Kalafus, Nálepkovo
Lucia Riemerová, Nálepkovo
Jozef Gabonay st., Nálepkovo
INIT združenie, s.r.o., Harichovce
HAIR STYLE kaderníctvo – Zuzana Čarnická, Smižany
PERGAMON ANTIQUE – Peter Brandobur, Spišská Nová Ves

Podmienky súťaže
Dotazník môže vyplniť každý občan starší ako 18 rokov s trvalým pobytom na území obce.
Ako sa zapojiť?
Do súťaže sa zapojíte kompletným vypísaním a zaslaním dotazníka, ktorý je uvedený na web.
stránke obce
https://www.survio.com/survey/d/K6H9P0H9O9I2P7L3S
Dotazník je prílohou i obecných novín. Pre elektronické spracovanie dotazníka môžete využiť
elektronický dotazník, ktorý sa nachádza na webovej stránke obce www.nalepkovo.sk. Dotazník
môžu vyplniť i viacerí členovia každej domácnosti, ktorí spĺňajú podmienky. Nezabudnite uviesť
svoje kontaktné údaje, aby sme Vás v prípade výhry vedeli kontaktovať.

Termín

Súťaž končí 15. 06. 2015. Dotazník je potrebné odovzdať na OcÚ v Nálepkove, č. d. 11
alebo 26., prípadne zaslať elektronicky prostredníctvom internetu (elektronické dotazníky sa
automaticky zasielajú do zberného systému).

Vyhodnotenie
Žrebovanie sa uskutoční dňa 18. 06. 2015 o 13:00 v zasadačke OcÚ v Nálepkove, č. d. 20.
Žrebovanie bude verejné.

Zámer dotazníkového prieskumu: Cieľom dotazníkového prieskumu je získavanie
informácií na tvorbu nového Programu rozvoja obce Nálepkovo (pôvodný Program
hospodárskeho sociálneho environmentálneho a kultúrneho rozvoja obce Nálepkovo nájdete
na www.nalepkovo.sk, sekcia Úradná tabuľa – časť Aktuálne).

Viac informácií: sekretariát starostu obce, tel. 053/ 4494 230, 4494 128,
sekretariat@nalepkovo.sk.

„Spolu meníme našu obec“

Informácia o tvorbe
Programu rozvoja obce Nálepkovo
podľa nového zákona
Od 1. januára 2015 vstúpil do platnosti nový zákona č. 309/2015 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
Zákon prináša viaceré zmeny, ktoré sa dotknú obcí, ale aj ďalších subjektov regionálneho
rozvoja. Prvou zmenou je zmena v názve plánovaného dokumentu. Pôvodný názov Program
hospodárskeho sociálneho a environmentálneho a kultúrneho rozvoja obce (PHSR) sa mení na
Program rozvoja obce. PHSR obce Nálepkovo bol vypracovaný na obdobie od 2008 – 2013.
Z týchto dôvodov je nevyhnutné spracovať nový Program rozvoja obce.
Obce je povinná uviesť svoje plánovacie dokumenty do súladu s požiadavkami nového
zákona do 31. decembra 2015.
Dokument by mal obsahovať analytickú časť, strategickú časť, programovú, realizačnú
a finančnú časť. V súčasnej dobe Obec Nálepkovo pracuje na analytickej časti, ktorej
súčasťou je i dotazník priložený v týchto novinách.
Program je pre nás všetkých, vyjadrime svoj názor.
Vyjadrite svoj názor, zúčastnite sa procesu programovania a pomôžte naprogramovať rozvoj
našej obce tak, aby sme do roku 2020 správne smerovali svoje ekonomické, ľudské zdroje na
rozvoj toho čo chceme zlepšiť a napomôcť vytvárať zmeny v tých oblastiach, ktoré nás trápia.
(Zdroj: periodická tlač Samospráva, 23.12.2014, Obecné noviny, str. 9)

Oznam
Na základe Uznesenia č. 26/2015 – OZ, vyzývame občanov, ktorí majú
záujem o prácu a členstvo v dočasnej komisii pre vypracovanie Programu
rozvoja obce Nálepkovo, aby svoj záujem ohlásili na sekretariáte OcÚ
v Nálepkove.

