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I NFORMAČNÝ OBČASNÍK OBCE N ÁLEPKOVO
nepredajné

Vážení spoluobčania, milí čitatelia,
dostáva sa k Vám posledné vydanie
Obecných novín Nálepkovo – informačného občasníka, v závere roka 2016.
Okrem tradičného vianočného blahoželania a novoročného vinša sa v tomto vydaní máte možnosť oboznámiť s priebehom zasadania Obecného zastupiteľstva
v Nálepkove zo dňa 26. 9. 2016, s akciami komisií pri OZ, Domova Nálepkovo

n.o., Základnej školy s materskou školou, s „návodom“ ako správne separovať
odpad, dočítate sa aj o tom, prečo má
pitná voda z vodovodu rôzne zafarbenie
a prinášame Vám informáciu o rozdávaní
potravinových balíčkov pre ľudí v núdzi,
ktoré sa distribuovali v našej obci už po
druhý krát v tomto roku. Nechýbajú ani
oznamy obecného úradu, pozvánka na

vianočné spevácke vystúpenie a samozrejme spoločenská kronika.
Na záver Vám chcem popriať krásne
prežitie vianočných chvíľ a do budúceho
roku úspešný štart, pevné zdravie a veľa porozumenia, spokojnosti a splnených
plánov.
Ing. Dušan Daniel
starosta obce

Pokojné Vianoce a šťastné vykročenie
do nového roku 2017 so splnením všetkých
očakávaní v osobnom i pracovnom živote
praje
Ing. Dušan Daniel, starosta obce
a kolektív pracovníkov Obecného úradu

Ilustračné foto: internet

ZÁPISNICA
zo 16. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 26. 9. 2016
Prítomní:
Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Úvod - ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh
z 15. zasadania OZ dňa 30. 6. 2016
3. Dosiahnuté ekonomické výsledky
Obecného úradu v Nálepkove za I.
polrok 2016
4. Dosiahnuté ekonomické výsledky
právnických osôb obce za I. polrok
2016
5. Výročná správa obce Nálepkovo za
konsolidovaný celok za rok 2015
6. Monitorovacia správa o plnení Programového rozpočtu a cieľov
rozpočtu obce za I. polrok 2016
7. Zmena rozpočtu obce Nálepkovo na
rok 2016 - rozpočtové opatrenia
8. Domov Nálepkovo, n.o. - Aktualizácia Zakladacej listiny neziskovej organizácie Domov dôchodcov, n.o. zo
dňa 28. 7. 2003 a Štatútu neziskovej
organizácie,Domov dôchodcov Nálepkovo“ n.o. zo dňa 2. 7. 2003 vrátane Dodatku č. 1 Štatútu neziskovej organizácie „Domov Nálepkovo“
n.o. zo dňa 28. 11. 2011 a Dodatku
č. 2 Štatútu neziskovej organizácie „Domov Nálepkovo“ n.o zo dňa
25. 6. 2012
9. Návrh na schválenie Dodatku č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu
obce Nálepkovo č. 17/2014 zo dňa
15. 12. 2014
10. Správa HK obce Nálepkovo o vykonanej činnosti za I. a II. štvrťrok 2016
v zmysle § 18 ods. 8 Štatútu obce
Nálepkovo zo dňa 3. 10. 2011
11. Nákup nákladných vozidiel
12. Informácia o stave inventarizácie obce Nálepkovo k 31. 12. 2010 do
30. 9. 2015
13. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nálepkovo
č. 9/2016 – Prevádzkový poriadok
pohrebiska
14. Návrh na schválenie Dodatku č. 1
k Zmluve o nájme nehnuteľností uzatvorenej medzi obcou Nálepkovo ako
prenajímateľom a Lesmi obce Nálepkovo, s. r. o. ako nájomcom.
15. Návrh na schválenie Všeobecne
záväzného nariadenia č. 10/2016,
ktorým sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie č. 30/1997, ktorým sa
vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva
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v pôsobnosti obce, obecného úradu
a obecných organizácií v Nálepkove
16. Informácie z komisií OZ – Zápisnice
z komisií
17. Interpelácie pripomienky dotýkajúce
sa starostu obce a poslancov OZ
18. Rôzne
19. Záver
Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných
komisií
Zasadanie Obecného zastupiteľstva
v Nálepkove začalo o 10:00 hod.
V tomto bode programu starosta obce konštatoval, že z celkového počtu 9
poslancov OZ je prítomných 8 poslancov
a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Starosta obce predložil návrh
programu 16. zasadania OZ v zmysle
pozvánky zo dňa 20. 9. 2016.
Takto predložený návrh bol schválený
8 poslancami.
Za zapisovateľku bola určená:
PhDr. Jarmila Gabonayová
sekretariát starostu obce
Do návrhovej komisie boli zvolení:
Ondrej Klekner, Patrik Bobák
Za overovateľov boli určení:
Jarmila Pocklanová, Marián Čarnický
Bod č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh
z 15. zasadania OZ dňa 30. 6. 2016
Na 15. zasadaní OZ bolo prijatých 26
uznesení (uzn. č. 188 - 213/2016 – OZ),
z ktorých 15 uznesení bolo vzatých na
vedomie, 9 uznesení bolo schvaľovacieho charakteru, 1 uznesenie charakteru
neschválenia a 1 uznesenie bolo doporučené k ďalšiemu postupu jednania
v OZ.
Veľa otáznikov pre riešenie kontroly
plnenia uznesení a úloh zo 14. zasadania OZ dňa 31. 3. 2016 zostalo v oblasti
odpovedí a otáznikov pre OZ:
- odpovede na otázku poslanca J. Soveľa vo veci kontroly VO na výstavbu Kolumbária a na nákup štiepky
pre školu (odpoveď mala zaznieť
30. 6. 2016, HK bola PNS), odpovedať je potrebné na dnešnom zasadaní OZ
- HK mala definitívne doriešiť aj problematiku „Zmluvy o darovaní medzi
LON, s. r. o. a obcou Nálepkovo ako
príjemcom zo dňa 21. 7. 2014…“

- zriadenie parkovacích miest na území
obce vrátane plánu parkovania v obci…
- n.o. FÉNYX SPIŠA, drevené sochy
v parku obce
- finančné príspevky vo výške 2 500 €
v prospech katolíckeho a evanjelického kostola v obci prejednané v KFaSOM, ale bez výstupu v OZ
- výmena pozemkov medzi obcou
a žiadateľmi na ulici Strmej a v III.
Hámri
- téma životného štýlu Rómov v obci…
Preto žiadam komisie OZ, aby sa plne
venovali týmto pre obec dôležitým otázkam a pokiaľ nebudú uzavreté, tak nie
je potrebné v komisiách „otvárať“ ďalšie
témy mimo rámec „Volebného programu
na roky 2015-2018“
(Územný plán, Program rozvoja bývania… majú prednosť)
Rozprava:
Starosta obce – požiadal HK o vyjadrenie, ako poriešila požiadavky poslanca pána Soveľa vo veci verejného
obstarávania dodávky štiepky a vo veci
výstavby kolumbária na miestnom cintoríne.
Ing. Klaudia Baranová – konzultovala otázku vo veci štiepky s pánom
Soveľom, všetko je v poriadku. Dodávka
štiepky spolu s dopravou bola nižšia ako
v uplynulom období. Kolumbárium som
neriešila.
Uznesenie č. 214/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie informácie z kontroly
plnenia uznesení a úloh z 14. zasadania
OZ zo dňa 30. 06. 2016.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 3:
Dosiahnuté ekonomické výsledky
Obecného úradu v Nálepkove za I.
polrok 2016
Celkové príjmy bežného rozpočtu za uvedené obdobie boli vo výške 1 648 837,65 €, čo predstavuje 55 %
z celoročného rozpočtu 2 992 226,55 €.
Čo sa týka rozpočtových výdavkov tieto
predstavujú len 30% čo znamená, že je
„nevyčerpaných“ 1 343 388,90 € z celoročného rozpočtu.
Podrobný prehľad celkových výdajov

v rozsahu 9 strán je podrobne uvedený
v Monitorovacej správe obce Nálepkovo
k 30. 6. 2016 - táto MS je predmetom
dnešného rokovania v bode č. 6.
Rozprava:
Dušan Slivka – mal námietky voči
monitorovacej správe, s tým, že nie je
prehľadná a neposkytuje obraz o hospodárení.
Starosta obce – informoval prítomných o možnosti porovnania monitorovacej správy s rozpočtom, ktorý bol už
poskytnutý.
Ing. Klaudia Baranová – podotkla,
že má prehľad, keďže dostala čerpanie.
Mala dotazy k percentuálnemu čerpaniu
bežných a kapitálových výdavkov, poskytovaniu služieb, aktivačnej činnosti.
Tiež navrhla, aby to poslanci mali spolu
k dispozícii aj prehľad výdajov, nielen
príjmov, inak nemajú prehľad.
Starosta obce – rešpektoval návrh
s doplnením, že sumár výdajov za I. polrok 2016 obdržia poslanci s doručenou
zápisnicou z dnešného zasadania OZ.
Ing. Klaudia Baranová – mala dotaz
ku kapitálovým výdavkom týkajúcich sa
opravy ciest.
Starosta – odpovedal, že renovácia
miestnej komunikácie ul. Pod Halmou
v náklade cca 65 tis. Eur bude zrealizovaná v roku 2017, pre technickú náročnosť sme to v tomto roku nestihli.
Uznesenie č. 215/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie dosiahnuté ekonomické výsledky Obecného úradu v Nálepkove za I. polrok 2016, spolu so
zápisnicou OZ dodá skutočné výdavky
k rozpočtovej rozprave.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 4:
Dosiahnuté ekonomické výsledky
právnických osôb obce za I. polrok
2016
Celkové príjmy školy na vkladovom
účte predstavovali 658 351,26 € (z toho originálne kompetencie 44 731,84 €)
a výdavky predstavovali 529 926,48 €.
Rozdiel 168 829,64 € bol k dispozícii na
bankovom účte školy (z toho 1 817,28
v pokladni).
Celkové príjmy Domova Nálepkovo
n.o. boli 442 260,72 € a výdavky predstavovali 389 084,51 € s výsledkom hospodárenia + 53 176,21 €.
Celkové príjmy Lesov obce Nálepkovo, s. r. o. predstavovali 286 443,67 €
a výdavky predstavovali 282 797,82 €,
z čoho vyplýva hospodársky výsledok +
3 645,85 €.

Rozprava:
Starosta obce – konštatoval pozitívnu finančnú kondíciu školy, zhodnotil
ekonomický vývoj ekonomiky právnických osôb obce za I. polrok 2016, ktoré
si taktiež počínajú po ekonomickej stránke dobre.
Jarmila Pocklanová – vzniesla požiadavku, aby poslanci obdržali ekonomické výsledky právnických osôb obce
v podrobnej analýze, nielen v niekoľkých
vetách.
Starosta obce – zdôraznil, že ekonomické výsledovky právnických osôb
obce, ktoré sú mu doručované mesačne
obsahujú cca 15 – 20 strán, preto sú tu
prezentované len výsledky ich hospodárenia.
Dušan Slivka – mal dotaz k originálnym kompetenciám pre školu, za I.
polrok je tam deficit.
Starosta obce – predložil informáciu,
že v mesiaci august boli finančné prostriedky v rámci originálnych kompetencií
vyrovnané v rozpočtovej výške za 8 mesiacov r. 2016.
Ing. Klaudia Baranová – usúdila,
že poslanci by mali mať právo byť informovaní i o podrobných skutočnostiach,
a to aby mali prehľad. Mohli by mať aj tie
tabuľkové časti.
Starosta obce - rešpektoval pripomienku HK a zároveň predložil návrh,
že pokiaľ budú poslanci súhlasiť, tak
OcÚ uskutoční verejné obstarávanie na
zakúpenie 9 ks PC s tlačiarňami, s tým,
že sekretariát obce nebude kopírovať písomné materiály na rokovanie OZ v rozsahu cca 100 strán pre jedného poslanca, ale bude ich doručovať na pracovné
počítače pridelené poslancom emailovou
poštou a tým dôjde k celkovej úspore
nákladov na spotrebu papiera a nákladov na distribúciu písomností poslancom
prostredníctvom zamestnancov OcP.
Uznesenie č. 216/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce za I.
polrok 2016.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 1
(J. Pocklanová)
Proti hlasovali: 0
Bod č. 5:
Výročná správa obce Nálepkovo za
konsolidovaný celok za rok 2015
Táto výročná správa je vyhotovená za účtovné obdobie od 1. 1. 2015–
31. 12. 2015 podľa výsledkov účtovnej
závierky za konsolidovaný celok, ktorý
predstavuje samotná Obec Nálepkovo
(OcÚ), Základná škola s materskou školou Nálepkovo (rozpočtová organizácia
zriadená obcou) a Lesy obce Nálepko-

vo, s. r. o. (obchodná organizácia založená obcou).
Účtovná závierka bola odovzdaná na
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
v zákonom stanovenom termíne v elektronickej podobe bez pripomienok.
Poznámka: samotná obec predstavuje MATERSKÚ účtovnú jednotku a jej
organizácie predstavujú DCÉRSKE účtovné jednotky.
Rozprava:
Ing. Klaudia Baranová – vzniesla
výhradu, že vo výročnej správe jej činnosť zhodnotil starosta obce subjektívne.
Vo výročnej správe sú isté pravidlá. Malo
by tam byť hodnotenie OcÚ a práca
komisií. HK nemohla vykonávať svoju
prácu, keďže nemala k dispozícii potrebné ňou požadované podklady. Hlavná
kontrolórka vyzvala poslancov OZ, aby
z výročnej správy bola vyňatá stať o jej
činnosti, v ktorej je hodnotená jej práca.
Starosta obce – na zasadaní OZ
dňa 11. 12. 2015 poslanci zrušili plán
kontrolnej činnosti HK, ktorý som navrhol na zasadaní OZ dňa 30. 06. 2015
(v tom čase neprítomnosť HK na zasadaní OZ) a nahradili ho novými úlohami
v takom rozsahu, že na výkon a splnenie
týchto úloh v termíne určenom pre HK,
aby výsledky prezentovala poslaneckému zboru pri vyhodnotení činnosti za I.
polrok 2016 by bolo potrebné najmenej
4 kontrolórov.
Výkon týchto kontrolných úloh je potrebné zrealizovať, nie je problémom
poskytnutia potrebných podkladov zo
strany OcÚ, ale je potrebné, aby príslušné doklady požadovala HK prostredníctvom starostu obce, ktorý vydá príslušným pracovníkom príkazy k vydaniu
potrebných podkladov a nie, aby sa ich
dožadovala osobne. Ďalej starosta obce
konštatoval, že k návrhu na vyňatie príslušného textu hodnotenia práce HK vo
výročnej správe nepredložila v písomnej forme a preto navrhol, že v komisii
finančnej a správy obecného majetku
bude prehodnotená jej požiadavka, či
je oprávnená, alebo neopodstatnená.
V tejto komisii zdôvodním podstatu uvedeného zhodnotenia práce HK.
Ing. Klaudia Baranová – o činnosti
HK sú tam 2 strany a o činnosti starostu
obce iba 2 -3 vety. Je potrebné tam
uviesť čo ste urobili za celý rok 2015 Vy,
pán starosta.
Starosta obce – na uvedenú pripomienku reagoval konštatáciou, že „moju
prácu hodnotia obyvatelia obce napr. aj
podľa počtu strán jednotlivých zápisníc
zo zasadaní OZ vrátanie ich príloh, ktoré oproti minulým rokom nepredstavujú
rozsah 15 – 20 strán vrátane príloh,
ale rozsah cca 50 strán. Zatiaľ sa nikto
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z obyvateľov obce na moju prácu nesťažoval.“
Bc. Daša Baniaková –poukázala na
problém s poskytovaním požadovaných
materiálov pre HK.
Starosta obce – žiadna písomná
požiadavka na úpravu textu vo výročnej
správe za rok 2015 mi nebola HK predložená. HK má v práci písomné formálne
nedostatky a nie je dôsledná. Napr.
je veľký rozdiel v správe o vykonaní
následnej finančnej kontroly v uvádzaní
„príkaz starostu obce“ vo veci inventarizácie majetku alebo „nariadenie starostu
obce“. Dňa 14. 06. 2011 starosta obce
vydal nariadenie č. 1/2011 vo veci inventarizácie majetku obce a v správe o vykonaní kontroly v tejto veci HK uvádza
„príkaz starostu obce“.
Ondrej Klekner – my, berieme na
vedomie túto poznámku, starosta je
predkladateľ, tak s tým súhlasí alebo nie.
Dušan Slivka – HK má mať prístup
k informáciám. O nič nejde, prečo sa
potom bojíte dať materiál HK. Ona je
náš odborný a poradný orgán. My máme
hodnotiť prácu HK, nie starosta.
Starosta obce – ak Vám poslancom
neprekážajú nedostatky v práci HK, mne
duplom to neprekáža. Poukazujem na
nedostatky práce HK podľa rokovacieho
poriadku, pretože pracovné materiály na
zasadanie OZ predkladá na sekretariát
starostu obce po termínoch stanovených
Rokovacím poriadkom až na poslednú
chvíľu, tak ako to napr. bolo keď stanovisko k záverečnému účtu za rok 2015
na zasadanie OZ dňa 30. 06. 2016 predložila HK emailovou poštou deň pred
zasadaním OZ.
Ing. Klaudia Baranová – nedostala
som sa k písomným materiálom pre
výkon kontrolnej činnosti, keďže som
bola vypísaná a bola som PN. Nestihla som naplniť úlohy stanovené OZ
z 11. 12. 2016 v časových termínoch.
Informácie som si vyčítala z webu. Ak
sa niečo opravuje, tak sa už ja k tomu
nedostanem. Niektoré informácie boli
neskoro zverejnené. Neskoro sa mi to
dostalo do rúk. Ja to musím študovať,
porovnať, napísať a zhodnotiť.
Uznesenie č. 217/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie Výročnú správu obce
Nálepkovo za konsolidovaný celok za
rok 2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 2 (Plencner, Kalafus)
Zdržali sa hlasovania: 6
(Klekner, Bobák, Pocklanová,
Baniaková, Slivka, Čarnický)
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 218/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepko-
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ve berie na vedomie správu nezávislého audítora z uskutočneného auditu
konsolidovanej účtovnej závierky, účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú
za konsolidovaný celok zostavila obec
Nálepkovo so stanoviskom: Na základe vykonaného auditu konštatujeme,
že konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú
za konsolidovaný celok zostavila obec
Nálepkovo vyjadruje vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia konsolidovaného celku k 31. 12. 2015 v súlade so
zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 219/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy
s konsolidovanou účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § 23,
ods. 5 so stanoviskom, že uvedené
účtovné informácie vo výročnej správe obce Nálepkovo poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý
a verný obraz o konsolidovanej účtovnej
závierke k 31. 12. 2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 6:
Monitorovacia správa o plnení
Programového rozpočtu a cieľov rozpočtu obce za I. polrok 2016
Monitorovanie je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia
jeho realizácie. Ide o porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou
a porovnávanie rozpočtových výdajov na
plnenie programov so skutočnosťou.
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
uznesením č. 152/2015 - OZ zo dňa
30. 12. 2016 schválilo Programový rozpočet obce Nálepkovo na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018.
Rozprava:
Starosta obce – v správe je uvedený
stav plnenia rozpočtu. Nie je to ideálne,
ale podáva istý a pravdivý obraz o vývoji
ekonomiky obce za I. polrok 2016.
Dušan Slivka – poukázal na potrebu
riešenia financovania stavebného úradu,
keďže v júli už boli prečerpané prostriedky na tento účel. Navrhol, aby to už bolo
uvedené v rozpočtových opatreniach.
Zároveň pochválil a ocenil spracovanie
dokumentu.

Uznesenie č. 220/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
konštatuje, že obec Nálepkovo splnila k 30. 6. 2016 príjmy spolu vo výške
1 648 837,65 € čo predstavuje 55 % celoročného rozpočtu a výdavky čerpala
vo výške 30 % celoročného rozpočtu t.j.
889 397,68 €.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 221/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje predloženú Monitorovaciu
správu obce Nálepkovo k 30. 6. 2016.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 7
Zmena rozpočtu obce Nálepkovo
na rok 2016 – rozpočtové opatrenia
Z predchádzajúceho bodu program
č. 6 Monitorovacia správa o plnení
programového rozpočtu a cieľov za rok
2016 vyplýva aj nevyhnutne zmena rozpočtu a rozpočtových opatrení, ktoré sú
predložené v návrhu na zmenu rozpočtu
Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 Príjmy, z ktorého vyplýva zvýšenie rozpočtu
obce po I. polroku 2016 o 292 063,36 €
(celkom v 13 položkách) a návrh na
zmenu rozpočtu Rozpočtové opatrenie
č. 2/2016 Výdaje celkom o 338 552,56 €
o zvýšení výdajov, a o 46 489,20 € o znížení výdajov (celkom v 50 položkách).
V rozpočtových opatreniach sú realizované predovšetkým rozdiskutované
v komisiách OZ a neskôr aj prijímané
v tejto súvislosti príslušné uznesenia na
zasadaniach OZ k dnešku.
Rozprava:
Dušan Slivka – vzhľadom k tomu, že
sa zmena rozpočtu riešila na finančnej
komisii, tak tie opatrenia by už mali byť
zapracované v rozpočte (bod po bode).
Starosta obce – bolo to podpísané
v júni, a teraz sa to dostalo do OZ. Bolo
potrebné to pripraviť skôr. Námietku beriem a rešpektujem.
Ing. Klaudia Baranová - finančná
komisia by to mala najskôr prejednať.
Taktiež v účtovníctve je nezrovnalosť týkajúca sa finančných grantov pre cirkev.
Starosta obce –objasnil poskytovanie finančných príspevkov na tradičné
banícke ofery miestnych cirkví a poskytnutie príspevkov na renováciu fasády
kostola evanjelikov a renováciu vykurovania kostola katolíkov.
Ing. Klaudia Baranová – upozornila
na potrebu opravy výšky jednotlivých
príspevkov. Zároveň sa dožadovala in-

formácií týkajúcich sa nákladných vozidiel.
Starosta obce – informácie boli uvedené do júna 2016, tak sa nemohli odzrkadliť v súčasnom období.
Ing. Klaudia Baranová –mala dotaz
na príspevok do sociálneho fondu vzhľadom k tomu, že mzdy sa neustále menia.
Ak, sa bude meniť percento, tak je to
potrebné schvaľovať. Zároveň poukázala
na sumu, ktorá je vyčlenená na dohody
o vykonaní práce a riešila zvýšenie čísel
na strane príjmov a výdavkov.
Starosta obce – k všetkým dotazom
poskytol patričné odpovede.
Dušan Slivka – mal otázku týkajúcu sa úhrady nákladov na umiestnenie
p. Oliny Ogurčákovej.
Starosta obce – je tam isté dorovnanie nákladov, výška vyrovnávky bude
preverená a prejednaná.
Uznesenie č. 222/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1
Príjmy a Rozpočtové opatrenie č. 2 Výdaje.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 6
(Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus,
Slivka, Čarnický)
Zdržali sa hlasovania: 2
(Baniaková, Pocklanová)
Proti hlasovali: 0
Bod č. 8:
Domov Nálepkovo, n.o. - Aktualizácia Zakladacej listiny neziskovej
organizácie Domov dôchodcov, n.o.
zo dňa 28. 7. 2003 a Štatútu neziskovej organizácie,Domov dôchodcov
Nálepkovo“ n.o. zo dňa 2. 7. 2003
vrátane Dodatku č. 1 Štatútu neziskovej organizácie,Domov Nálepkovo“
n.o. zo dňa 28. 11. 2011 a Dodatku č. 2 Štatútu neziskovej organizácie,Domov Nálepkovo“ n.o zo dňa
25. 6. 2012
Na 3. riadnom zasadaní OZ v Nálepkove dňa 27. 1. 2003 uznesením
č. 26/2003-OZ boli schválené:
• Založenie neziskovej organizácie obce Nálepkovo s názvom „Domov dôchodcov Nálepkovo, n.o.“ (DDN, n.o.)
• Zakladacia listina neziskovej organizácie DDN, n.o.
• Štatút neziskovej organizácie DDN,
n.o.
V zmysle Zakladacej listiny zo dňa
28. 7. 2003 členmi Správnej rady sa stali
predsedovia komisií Obecného zastupiteľstva (KFaSOM, KSaB) a zástupca
starostu obce z pozície poslanca OZ,
vedúca referátu sociálnych vecí Obecného úradu v Nálepkove a odborný garant - lekár, zdravotník.
Do Dozornej rady boli v zmysle Za-

kladacej listiny zapísaní právnik obce,
zástupca zamestnancov n.o. a odborný
garant (v tom čase riaditeľka Neštátneho
zdravotníckeho zariadenia mesta Gelnice - NsP Gelnica).
Podľa Čl. V. - Nepeňažný vklad zakladateľa obec Nálepkovo podľa znaleckého posudku č. 151/2003 vložila
nehnuteľný majetok do n.o.
a/ pozemok p. č. 447, druh pozemku zastavané plochy vo výmere 4 424 metrov štvorcových, zapísaný na LV č. 1,
k.ú., Nálepkovo v hodnote 560 609
SKK
b/ stavbu súpisné číslo 352 na p. č. 447
vrátane studne a vonkajších úprav,
zapísané na LV č. 1, k.ú., Nálepkovo
v hodnote 31 953 540 SKK
c/ pozemok p. č. 448, druh pozemku záhrada vo výmere 1 786 metrov
štvorcových, zapísaný na LV č. 1, k.ú.
Nálepkovo v hodnote 226 322 SKK
Takže obec Nálepkovo v zmysle vyššie uvedených údajov vložila do založenia DDN n.o. nepeňažný vklad v hodnote 32 740 471 SKK, s ktorým nakladá
od 1. 8. 2003 n.o. „Domov dôchodcov
Nálepkovo“, resp. Domov Nálepkovo,
n.o po zmene názvu od 01/2011 - ALE
bez vedomia Obecného zastupiteľstva,
ale len po prejednaní v Správnej rade
bývalého DDN n.o. Podľa mňa je to protiprávny stav!
V štátnom rozpočte na rok 2002 zákonom č. 586/2001 z 29. 12. 2001 obci
Nálepkovo bolo vyčlenených 16 mil. SKK
na dostavbu domova dôchodcov. Ďalej
na vytvorenie 7 pracovných miest ZŤP
Okresný úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Spišskej Novej Vsi poskytol
finančný príspevok vo výške 1,05 mil.
SKK a Košický samosprávny kraj na
vybavenie interiéru Domova dôchodcov
poskytol finančný príspevok vo výške
1,44 mil. SKK.
V rámci zmeny názvu zariadenia DDN
n.o. mal byť v OZ prejednaný Doplnok
č. 1 k Zakladacej listine DDN n.o. zo
dňa 28. 7. 2003 čo sa k dnešnému dňu
doposiaľ vôbec neudialo.
V zmysle Čl. VI. Záverečné ustanovenia v bode č. 2 je citácia „Zakladateľ
vydáva Štatút neziskovej organizácie,
ktorý je súčasťou Zakladacej listiny“.
K Zakladacej listine zo dňa 28. 7. 2003
neboli žiadnym komentárom, resp.
uznesením OZ, resp. oficiálnou právnou
cestou doplnené (neberiem do úvahy
uznesenia Správnej rady DDN n.o., resp.
DN n.o.):
- Dodatok č. 1 k Štatútu neziskovej organizácie,Domov Nálepkovo, n.o.“ zo
dňa 28. 10. 2011
- Dodatok č. 2 k Štatútu neziskovej
organizácie,Domov Nálepkovo, n.o.“
zo dňa 25. 6. 2012 a podotýkam,
že tieto Dodatky č. 1 a č. 2 neboli

vôbec prejednávané v obecnom zastupiteľstve, ale len na zasadaniach
SR DDN n.o., resp. DN n.o. uzneseniami č. 138/2011-SR, resp. uzn.
č. 149/2012–SR.
Tieto uvedené „nedostatky“ je potrebné vyriešiť do konca roka 2016 na
pôde obecného zastupiteľstva, zakladateľa neziskovej organizácie obce z roku
2003!
Správa katastra Gelnica Rozhodnutím
číslo vkladu: V 52/11 zo dňa 22. 2. 2011
na základe návrhu obce Nálepkovo zo
dňa 28. 1. 2011 povolila vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
k nehnuteľnostiam uvedených v Zakladacej listine DDN n.o. v prospech Domov
dôchodcov, n.o. IČO 31257305, Letná
352/8 v podiele 1/1 na základe vyhlásenia vkladateľa Obec Nálepkovo o vložení nehnuteľností do majetku právnickej
osoby obce. Týmto úkonom vlastníkom
majetku obce v hodnote 1 086 784,53 €
sa stala právnická osoba obce DDN n.o.,
resp. DN n.o. bez uvedenia ŤARCHY
v časti C / LV č. 2524 v prospech zakladateľa, t. j. v prospech obce!
Uznesením č. 123/2011-SR zo dňa
16. 6. 2011 SR DDN n.o. zvolila na funkčné obdobie od 3. 7. 2011 do 2. 7. 2015 za
členov SR DDN n.o. (prečo nie DN n.o.?)
D. Slivku, J. Jeszeho, Bc. D. Baniakovú,
Bc. Ivančovú - v tom čase poslancov
OZ (dnes J. Jesze a Bc. Ivančová už nie
sú poslancami), MUDr. Ľ. Ševčíka (od
08/2015 ho nahradila p. Antlová - v tom
čase obyvateľka obce bez mandátu poslankyne).
Uznesením č. 124/2011-SR zo dňa
16. 6. 2011 SR DDN n.o. zvolila na obdobie 3. 7. 2011–2. 7. 2015 do Dozornej
rady DDN n.o. JUDr. D. Kozáka (od
08/2015 - J. Pocklanová - poslankyňa
OZ), A. Bobákovú - ref. soc. vecí OcÚ
a Z. Šaršaňovú za Miestnu organizáciu
Jednoty dôchodcov v obci.
Preto sa chcem opätovne vrátiť k Zápisnici z 15. zasadania OZ v Nálepkove,
dňa 30. 6. 2016 str. 6/25 bod č. 5, kde
v dôvodovej správe som uviedol konštatáciu, ktorú po druhýkrát OZ pripomínam,
kontrolóri NKÚ SR v 07/2012 v Protokole
o výsledku kontroly, napr. konštatovali:
,Tým, že upravenú Zakladaciu listinu
DDN n.o. ako aj upravený Štatút DDN
n.o. neschválilo OZ, bol porušený § 11,
ods. 4 Zákon o obecnom zriadení - Zákon č. 369/1990 Zb.“
Preto na dnešnom zasadaní OZ predkladám poslaneckému zboru aktualizáciu, resp. plné znenia Zakladacej listiny
neziskovej organizácie Domov dôchodcov n. o. zo dňa 28. 7. 2003 a Štatútu
neziskovej organizácie Domov Nálepkovo n. o. zo dňa 28. 7. 2003 tak, aby
boli aktuálne a platné k 1. 10. 2016 po
náprave uvedených faktov a argumentov
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a aby v Správnej rade DDN n.o., resp.
DN n. o. malo obecné zastupiteľstvo
z titulu vloženého majetku obce rozhodujúce slovo prostredníctvom svojich
zástupcov, t. j. demokraticky zvolených
poslancov na príslušné 4 ročné volebné
obdobie a aby to nebolo na,svojvôli“
Správnej rady - dopĺňaním neposlancami obce, ale aby o otázkach riadenia
právnickej osoby obce rozhodovali štatutárne orgány obce legitímnym spôsobom v pravidelných 4 ročných volebných
obdobiach do orgánov samosprávy obce
v zmysle Zakladacej listiny DDN n. o.
zo dňa 27. 1. 2003, t.j. starosta obce
a obecné zastupiteľstvo v zmysle príslušných § - ových znení Zákona o obecnom zriadení - Zákon č. 369/1990/ Zb.
Rozprava:
Starosta obce – doplnil a vysvetlil
informácie k predmetnej veci, zároveň
informoval, že sa riešenie a ďalšie postupy budú prejednávať na decembrovom zastupiteľstve, pretože k dnešku nie
je doriešená otázka aktualizácie Zakladacej listiny DDN, n.o. z roku 2003.
Ondrej Klekner – nie je jasné, čo je
potrebné teraz schvaľovať.
Starosta obce – môžeme schvaľovať
Štatút, jeho návrh Dodatkom pod č. 3
„Štatútu“ (úplné znenie) n.o. DN, n.o.,
ktorý spracoval právnik OcÚ, a ten je
predmetom dnešného rokovania.
Ondrej Klekner – citoval požiadavky
NKÚ, ktoré sú smerované obci. Vyžadujú
schválenie Štatútu v OZ, Zakladaciu listinu nemáme k dispozícii.
JUDr. Dušan Kozák –čo sa týka
Štatútu aj Zakladacej listiny vrátane dodatkov č. 1 a 2, dnes je návrh prejednať
dodatok č. 3, aby sa upravili vzťahy.
Ondrej Klekner - poznamenal, že
OZ dáva návrh a schvaľuje Správna
rada. Ako zakladateľ máme právo dať
návrh.
JUDr. Dušan Kozák – Zakladacia
listina je teraz platná. Netreba predbiehať
situáciu. Aby sa niečo nerozprávalo, čo
nie je pravda. Ak bude všetko pripravené potom sa urobia kroky. Teraz hovoríme o návrhu Štatútu – obec si chce
zabezpečiť, aby mala v Správnej rade
poslancov.
Ondrej Klekner – v zákone je jasne
napísané, že Správna rada rozhoduje.
Aké práva si máme teraz vyhradiť? Nech
nám to vysvetlí nejaký prokurátor – aký
máme zvoliť postup? Nezoberieme teraz
práva Správnej rade?
Starosta obce – súčasťou Zakladacej listiny je Štatút zariadenia. Pán
poslanec máte pravdu najprv musí byť
zaktualizovaná Zakladacia listina, ktorej
súčasťou je Štatút zariadenia. V decembri na zasadaní OZ to musíme uzatvoriť
tak, aby k 1. 1. 2017 bola zaktualizovaná
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Zakladacia listina a Štatút DN, n.o. Nájdeme nezávislú inštitúciu, ktorá poskytne
poradenstvo k tejto veci.
JUDr. Dušan Kozák – nechajme tak
zakladaciu listinu. DN, n.o. funguje, ako
má, všetko je v poriadku. Štatút by bolo
potrebné zmeniť.
Starosta obce – štatút sme schvaľovali v r. 2003 pri založení DDN, n.o.
Zariadenie si počína od založenia ekonomicky celkom dobre. Nie sú tam žiadne problémy, ale skladal som sľub, že
okrem iného budem hájiť záujmy obce,
zveľaďovať jej majetok a spolu s OZ sme
spoluzodpovední za vývoj od roku 2003.
V súčasnosti je veľmi ľahko možné majetok „sprivatizovať“.
Ondrej Klekner - nemôžeme schvaľovať ani navrhovať – veď rada nemusí
prijať tieto návrhy. Zaujíma ma skôr ten
právny názor a urovnanie vecí do poriadku.
Dušan Slivka – navrhol, aby starosta
zvolal stretnutie členov Správnej rady,
Dozornej rady a poslancov. Uveďte mi,
aký právny rámec dáva možnosť stanoviť
návrh? Správna rada musí o tom niečo
vedieť. Aký je tam právny titul?
Starosta obce – dnes nebude sa prijímať, ani schvaľovať nič. Do konca októbra treba urobiť stretnutie OZ, Správnej
rady, Dozornej rady a starostu. Zároveň
oslovíme firmu na poradenstvo, aby sa to
ukončilo s posúdením z celkového stavu
od roku 2003 k dnešku.
Bc. Daša Baniaková – som členkou
správnej rady, je to neplatená funkcia
na 4 ročné obdobie. Mňa osobne sa
dotklo, že pán starosta obce konštatoval
v dôvodovej správe, že Správna rada
svojvoľne dopĺňa jej členov neposlancami obce. DN, n.o. funguje, pán riaditeľ
prezentuje dobré čísla, riešime problémy
priebežne. V dozornej rade sme schválili
p. Pocklanovú – za predsedkyňu, pretože rozumie ekonomike. Dodatok č. 1
schvaľoval p. Slivka. Je to všetko o nás
bez nás. Chýba tu komunikácia. Mohlo
sa urobiť nezáväzné stretnutie, aby sa
problémy vyriešili.
Ondrej Klekner – je potrebné urobiť
to čo nás žiada NKÚ. Návrhy NKÚ treba rešpektovať a zosúladiť so Zákonom
o obecnom zriadení, t.j. z § 11 ods. 4
- upravenú Zakladaciu listinu DN, n.o.
ako aj upravený Štatút DN, n.o. malo
schváliť OZ.
Starosta obce – odcitoval zo zápisnice NKÚ (ako následná kontrola plnenia
opatrení) vyššie uvedený text dotýkajúci
sa § 11 ods. 4 Zákona o obecnom zriadení.
Ondrej Klekner – NKÚ chce, aby
sme schválili súčasnú Zakladaciu listinu,
nie novú. Aby sme neurobili horší krok,
ako je doteraz.
JUDr. Dušan Kozák – z návrhu

na uznesenie vypusťte slovo „prokurátor“, Ak s tým poslanci súhlasia.
Mgr. Michal Bartoš – všetko je vo
väzbe so Správnou radou. Overoval som
si na krajskom úrade Zakladacie listiny,
Štatút. Je to platné. Aj keď je chyba vyčítaná zo strany NKÚ. Navrhujem, aby
OZ a Správna rada šli cestou konsenzu.
K dnešnému dňu je na liste vlastníctva
vlastníkom nehnuteľností DN, n.o. Je
veľmi ťažko vracať vlastnícke vzťahy, ale
je potrebné nájsť v tejto veci spoločné
riešenia, aj vzhľadom do budúcna. Ja
chápem pána starostu, že chce, aby
obec mala istú garanciu vo vzťahu jej
vloženému majetku pri založené zariadenia.
Patrik Bobák – členovia zastupiteľstva si to tam chcú dať, tak to tam bude.
Vyžaduje si to NKÚ.
Uznesenie č. 223/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
požiada Okresnú prokuratúru v Spišskej
Novej Vsi o vyjadrenie a právne stanovisko k predmetnému vyjadreniu NKÚ
z 3. 7. 2012 v časti s tým, že upravenú
zakladaciu listinu, ako aj upravený štatút
DDN, n.o. neschválilo OZ – tým bol porušený § 11 ods. 4 zákona č. 369/1992
na to, aby bola zjednaná náprava s doporučením ďalšieho postupu k zosúladeniu prijatia záverov ku nálezu NKÚ
z 03. 07. 2012.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 9:
Návrh na schválenie Dodatku č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu
obce Nálepkovo č. 17/2014 zo dňa
15. 12. 2014
Dňom 1. januára 2016 nadobudol
účinnosť zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto zákonom bol zrušený zákon č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Časť X. „Finančná kontrola a hlavný kontrolór obce“ bola v predmetnom
VZN schválená v tom čase v náväznosti
na vyššie uvedený už zrušený zákon
č. 502/2001 Z.z.
Základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly sú uvedené
v zákone č. 357/2015 Z.z. obec v náväznosti na zákon č. 357/2015 Z.z. prijala Smernicu č. 1/2016, ktorá nadobudla
účinnosť 1. 1. 2016. Táto smernica podrobnejšie upravuje postup vykonávania
finančnej kontroly v pôsobnosti obce
Nálepkovo.
Zákon č. 357/2015 Z. z. určuje pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kon-

trolóra len na základe odkazu na § 18e
zákona o obecnom zriadení. Pravidlá
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
sú v súlade s § 18e zákona o obecnom
zriadení bližšie upravené v Pravidlách
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Nálepkovo zo dňa 10. 6. 2016,
ktoré boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 197/2016-OZ dňa
30. 6. 2016.
Rozprava:
Neodzneli žiadne pripomienky resp.
návrhy.
Uznesenie č. 224/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu obce Nálepkovo
č. 17/2014 „Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nálepkovo“ zo dňa 15. 12. 2014, ktorým sa zrušuje Časť X. (Finančná kontrola a hlavný
kontrolór obce) tohto nariadenia.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 10:
Správa HK obce Nálepkovo o vykonanej činnosti za I. a II. štvrťrok
2016 v zmysle § 18 ods. 8 Štatútu
obce Nálepkovo zo dňa 3. 10. 2011
V zmysle § 18 f, ods. 8 Štatútu obce
Nálepkovo zo dňa 3. 10. 2011 hlavná
kontrolórka predkladá obecnému zastupiteľstvu správu o vykonanej činnosti za
I. a II. štvrťrok 2016.
Predložený materiál nemá dopad na
rozpočet obce, činnosť obecného úradu
a orgány samosprávy obce.
Rozprava:
Starosta obce - zhodnotil správu HK
a vytkol jej formálne nedostatky v písomnom vyjadrení.
Ing. Klaudia Baranová –za tieto nedostatky sa ospravedlnila.
Uznesenie č. 225/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie Správu o kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok
2016.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 11:
Nákup nákladných vozidiel
Na 6. zasadaní OZ dňa 29. 6. 2015
bola podaná informácia zo zasadania KFaSOM vo veci doporučenia OZ
schváliť zakúpenie 2 nákladných vozidiel
(úžitkové a nákladné) pre potreby obce.

K tomuto doporučeniu nebolo prijaté
uznesenie a preto je potrebné ho schváliť
na dnešnom zasadaní a to už aj ku konkrétnym vozidlám po priebehu verejného
obstarávania.
Rozprava:
Starosta obce – objasnil podmienky
vysúťaženia vozidiel.
Ondrej Klekner – sa dožadoval či ide
o nové autá a aká bude ich suma.
Ján Plencner – informoval prítomných, že to budú úžitkové vozidlá. Ide
o vozidlo s úložnou plochou aj na presun
osôb potrebujeme prac. vozidlo. Avia má
26 rokov.
Ing. Klaudia Baranová –máme rozpočtové opatrenia do 30. 09. 2016. Máme vyrovnaný rozpočet. Z čoho budú
peniaze na autá? Nemôžeme ísť do
schodku.
Starosta obce – nepôjdeme do
schodku. Do konca roka ušporíme.
Dušan Slivka – v rozpočte sme neschvaľovali nákup vozidiel. Z kadiaľ
vezmeme peniaze?
Starosta obce - za prvý polrok 2016
sme dosiahli príjmy v rozpočte obce o 5%
vyššie a výdavky o 20% nižšie. Rozpočtovým opatrením prakticky vykryjeme
finančné prostriedky na nákup týchto
vozidiel. Úžitkové vozidlo Ford z roku
2001 s najazdením cca 120 000 km sme
vysúťažili za 5 499,90 €. V súčasnosti
prebieha verejné obstarávanie na ďalšie
nákladné vozidlo – sklápač.
Ing. Klaudia Baranová – treba uviesť
aj to druhé vozidlo, v akej bude výške.
Starosta obce – nevieme, aká to
bude suma – ale budeme sa snažiť hospodáriť efektívne.
Bc. Daša Baniaková – navrhujem pri
kúpe druhého vozidla stanoviť sumu do
20 000,– Eur.
Uznesenie č. 226/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje zakúpenie 2 nákladných vozidiel – úžitkové a nákladné, pre potreby
obce na základe výberového obstarávania v sume do 5 000,– Eur, resp. do
20 000,– Eur bez DPH.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 12:
Informácia o stave inventarizácie
obce Nálepkovo k 31. 12. 2010 do
30. 9. 2015
Na príkaz starostu obce č. 1/2015
k vykonaniu inventarizácie majetku
a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2010 zo dňa 27. 05. 2015,
ktorým bolo v zmysle ustanovení § 29
a § 30 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z.

o účtovníctve v znení neskorších predpisov na zabezpečenie preukázateľnosti
účtovníctva účtovnej jednotky nariadené
vykonať riadnu inventarizáciu majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31. 12. 2010 do termínu 30. 09. 2015.
Rozprava:
Starosta obce – oboznámil prítomných o stave inventarizácie. Je tam
návrh schváliť vyradenie nepotrebného
majetku. Najskôr je to potrebné prejednať v KFaSOM s návrhom na schválenie
v OZ.
Ing. Klaudia Baranová – nie je to
zbytočné robiť inventarizáciu k dátumu
s minulých rokov spätne? Mala by sa
urobiť k 31. 12. 2016.
Starosta obce – návrh NKÚ bolo
urobiť ju do konca roku 2010, tam som sa
vyjadril, že ju urobíme do 03/2015 – čo
sa nepodarilo zrealizovať.
Ing. Klaudia Baranová – z roku 2013
sa nenašla inventarizácia?
Starosta obce - našiel som iba Nariadenie starostu obce č. 1/2011 zo dňa
14. 06. 2011 z obdobia rokov 2011 –
2014.
Uznesenie č. 227/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o stave inventarizácie obce Nálepkovo
k 31. 12. 2010 do 30. 9. 2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 1 (Slivka)
Proti hlasovali: 0
Bod č. 13:
Návrh na schválenie Všeobecne
záväzného nariadenia obce Nálepkovo č. 9/2016 – Prevádzkový poriadok
pohrebiska
Doposiaľ platný Prevádzkový poriadok pohrebiska sa riadil Všeobecne
záväzným nariadením obce Nálepkovo
č. 14/2010 zo dňa 5. 11. 2010, ktoré
nadobudlo účinnosť dňom 1. 1. 2011.
Toto VZN bolo prijaté z dôvodu zrušenia
zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve
a prijatia nového zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve.
Obec v tomto roku zrealizovala výstavbu Kolumbária s nákladom
11 787,30 €. V tejto cene nie sú zahrnuté
ďalšie náklady (príprava staveniska, výkopové práce a pod.), ktoré práce obec
vykonala vo vlastnej réžii.
V kolumbáriu je zabudovaných 21
schránok. Do jednej schránky je možné
umiestniť tri až štyri urny s popolom nebohého, takže schránka môže slúžiť aj
pre viac generácií rodiny.
Vo VZN je daná možnosť žiadateľovi
buď si schránku v kolumbáriu prenajať
na základe nájomnej zmluvy, alebo si
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schránku kúpiť, a tým vlastnícke právo
schránky prejde na kupujúceho.
Prílohami tohto VZN je Cenník pohrebných služieb a Cenník prenájmu hrobového miesta, cena prenájmu a kúpy
schránky v kolumbáriu. Navrhované ceny sú oproti doposiaľ platným cenníkom
upravené a boli porovnávané s cenami
iných obcí.
Rozprava:
V rozprave vystúpili poslanec Dušan
Slivka, hlavná kontrolórka, starosta obce
a JUDr. Dušan Kozák vo veci prenájmu
hrobového miesta 10 -20 -30 rokov
uvádzaných v predkladanom VZN, výsledkom rozpravy bola zhoda, že prenajímať sa budú hrobové miesta na dĺžku
tlecej doby, t.j. na 30 rokov (tlecia doba
stanovená orgánom štátnej správy – hygieny) v doterajšej sume 70 €.
Uznesenie č. 228/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 9/2016 – Prevádzkový poriadok pohrebiska.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 14:
Návrh na schválenie Dodatku č. 1
k Zmluve o nájme nehnuteľností uzatvorenej medzi obcou Nálepkovo ako
prenajímateľom a Lesmi obce Nálepkovo, s. r. o. ako nájomcom
Zmluvou o nájme nehnuteľností zo
dňa 4. 3. 2014 obec Nálepkovo prenechala Lesom obce Nálepkovo na užívanie časť pozemku o výmere 24,50 m2
z parcely C KN č. 763/2.
Následnou finančnou kontrolou hlavná kontrolórka v uvedenej zmluve zistila nedostatok a to, že v zmluve nie sú
ustanovené sankčné postihy v prípade
v prípade neuhradenia dohodnutej ceny
v stanovenej lehote.
Tento nedostatok zmluvy je predmetným dodatkom č. 1 odstránený.
Rozprava:
Neodzneli žiadne pripomienky, resp.
návrhy
Uznesenie č. 229/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností uzatvorenej medzi
prenajímateľom obcou Nálepkovo a nájomcom Lesy obce Nálepkovo, s. r. o.
dňa 4. 3. 2014.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Bod č. 15:
Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nálepkovo č. 10/2016, ktorým sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 30/1997, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet
služobného tajomstva v pôsobnosti
obce, obecného úradu a obecných
organizácií v Nálepkove
Všeobecne
záväzné
nariadenie
č. 30/1997 bolo prijaté na základe zákona
č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovanej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších
predpisov. Tento predpis bol predpisom
č. 241/2001 Z.z. zrušený, a preto predmetné VZN stratilo svoju opodstatnenosť.
Rozprava:
Neodzneli žiadne pripomienky, resp.
návrhy.
Uznesenie č. 230/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove ruší Všeobecne záväzné nariadenie
č. 30/1997, ktorým sa vydáva zoznam
skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti obce,
obecného úradu a obecných organizácií
v Nálepkove.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 16:
Informácie z komisií OZ
Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
Komisia zasadala v dňoch 27. 7. 2016
a 19. 8. 2016. Na júlovom stretnutí zhodnotila činnosť za I. polrok 2016 a prejednala návrh úpravy cesty v osade Grün
z dôvodu zlého prístupu vozidiel ako
RZP, polície a iných. Na augustovom
zasadaní prejednala problematiku psov,
komunálny odpad a nelegálne skládky
odpadu v rómskych osadách, susedskú problematiku s občanmi bývajúcimi v „mašinke“, opakovanú deratizáciu
v rómskej bytovke a Grüne, svojpomocnú
opravu poškodených ciest, nedostatočný
dozor rodičov na maloleté deti, problematiku chatárov v časti Hámre a Peklisko
(odpad, zlá príjazdová cesta a iné).
Rozprava:
Dušan Slivka –poukázal na neúnosný stav „mašinky“
Starosta obce – Plánuje sa betónové
oplotenie, vyvozili sme 200 m3 komunálneho odpadu. Ale je to na Vás poslancov,
akým spôsobom sa to bude riešiť.
Dušan Slivka – vzniesol otázku vo
vzťahu prejednávania možnosti predlže-

nia lyžiarskeho vleku v stavebnej komisii.
Starosta obce – je potrebné urobiť
štúdiu na rozšírenie vleku, spracovať
predpoklad finančných nákladov na túto
akciu a posúdiť aj technické možnosti.
Ján Plencner – poukázal na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov
na vleku, ktoré sa konalo v Spišskej
Novej Vsi.
Patrik Bobák – je potrebné zriadiť
turnikety.
Uznesenie č. 231/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie informácie zo zasadania KOVP pri OZ v Nálepkove v dňoch
27. 7. 2016 a 19. 8. 2016.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia sociálna a bytová (KSaB)
Komisia zasadala v dňoch 3. 8. 2016
a 13. 9. 2016. Na zasadaní dňa 3. 8. 2016
prejednala kontrolu bývania v rómskych
osadách, prípravu zájazdu Splav Dunajca a zhodnotenie akcie EĽRO.
Dňa 13. 9. 2016 predseda komisie
zhodnotil akcie v mesiaci august 2016.
Znova bola prediskutovaná otázka čiernych stavieb v obci, prejednané nedoplatky na nájomnom, žiadosti na nájomné byty, žiadosť o jednorázový príspevok
a návrh pozvánky na 16. rokovanie OZ.
Rozprava:
Neodzneli žiadne pripomienky, resp.
návrhy.
Uznesenie č. 232/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KSaB pri OZ v Nálepkove
z 3. 8. 2016 a 13. 9. 2016.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia kultúry, mládeže a športu
(KKMaŠ)
Komisia zasadala v dňoch 12. 8. 2016
a 13. 9. 2016. Prejednávala plnenie akcií
za posledné obdobie a zaoberala sa
plánom činnosti na najbližšie obdobie
poriadané komisiou. Konal sa 4. ročník
Jánskej vatry v areáli ihriska. V spolupráci s komisiou sociálnou a bytovou
pripravuje neuskutočnené podujatia –
tenisový turnaj, preteky na kolieskových
korčuliach a v mesiaci október mariášový
turnaj a poker.
Rozprava:
Neodzneli žiadne pripomienky, resp.
návrhy.

Uznesenie č. 233/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie informácie zo zasadania KKMaŠ pri OZ v Nálepkove dňa
12. 8. 2016 a 13. 9. 2016.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia finančná a správy obecného
majetku (KFaSOM)
Komisia zasadala dňa 14. 9. 2016,
kde prejednala:
• mimoriadnu dotáciu pre cirkevný zbor
evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a pre rímskokatolícku cirkev
v Nálepkove,
• dosiahnuté výsledky právnických
osôb obce za I. polrok 2016,
• Výročnú správu obce Nálepkovo za
konsolidovaný celok za rok 2015,
• Monitorovaciu správu o plnení Programového rozpočtu a cieľov rozpočtu
obce Nálepkovo za I. polrok 2016,
• zmenu rozpočtu obce Nálepkovo na
rok 2016 - rozpočtové opatrenia,
• Dodatok č. 1 k VZN č. 17/2014,
• nákup nákladných vozidiel,
• Domov Nálepkovo n.o. - aktualizácia
Zakladacej listiny a Štatútu z roku
2003, resp. ich dodatkov,
• informáciu o priebehu plnenia Príkazu starostu obce na vykonanie
inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov obce
k 30. 9. 2015 zo dňa 27. 5. 2015.
Rozprava:
Neodzneli žiadne pripomienky, resp.
návrhy.
Uznesenie č. 234/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie informácie zo zasadania KFaSOM pri OZ v Nálepkove dňa
14. 9. 2016.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali:0
Komisia stavebná, územného plánu
a životného prostredia (KSÚPaŽP)
Komisia zasadala v dňoch 12. 8. 2016
a 13. 9. 2016, na ktorých prejednala:
• plánované stretnutie vlastníkov pozemkov na lyžiarskom vleku,
• návrh na vydanie územného rozhodnutia pre VSD, a. s. v zastúpení firmy
Enerpro, s. r. o. pre stavbu „Nálepkovo – Hámor 3 – úprava NN siete“,
• žiadosť o orezanie stromov v blízkosti
rodinných domov,
• žiadosť o súhlas na vybudovanie elektrickej prípojky, ktorá ale je v kompetencii správcu predmetného pozemku,

• žiadosť o zhotovenie komína,
• plánovanú stavbu oplotenia „mašiny“,
5 členov komisie neodporúča obecnému zastupiteľstvu schválenie a 2
členovia schválenie odporúčajú,
• doručenú petíciu, ktorá podľa
JUDr. Kozáka obsahuje závažné nedostatky a nespĺňa podmienky petície,
• plánovanú úpravu chodníka pred
Pronským,
• potrebu rozmiestnenia nádob na biologicky rozložiteľný zelený odpad,
• žiadosť o stavebné povolenie pre
stavbu „Záhajnica – úprava NN a DP“
od žiadateľa Enerpro, s. r. o.,
• návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Včelárska chata“,
• žiadosť o zmenu v užívaní stavby pre
stavbu „Stavebné úpravy priestorov
rodinného domu pre cukrárenskú výrobu“,
• žiadosť o odborné posúdenie stavu
zárubne a balkóna v nájomnom byte,
• návrh na prípravu dokumentácie
k predĺženiu lyžiarskeho vleku,
• žiadosť o odkúpenie pozemku parc.
číslo KN-C 7130 vo výmere 60 m2.
Rozprava:
Neodzneli žiadne pripomienky, resp.
návrhy.
Uznesenie č. 235/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie informácie zo zasadania KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove
z 12. 8. 2016 a 13. 9. 2016.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 236/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
neschvaľuje žiadosť Marcela Rusnáka,
bytom Trosky 661/21, Nálepkovo vo veci
žiadosti o prenájom rodinného domu na
adrese Trosky 654/8, Nálepkovo prejednanú na zasadaní KSÚPaŽP pri OZ
v Nálepkove dňa 12. 8. 2016.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 237/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove neschvaľuje vybudovanie oplotenia
„mašiny“ na základe hlasovania piatich členov komisie stavebnej, územného plánu a životného prostredia dňa
12. 8. 2016.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 4
(Bobák, Klekner, Pocklanová, Baniaková)

Zdržali sa hlasovania: 4
(Slivka, Čarnický, Kalafus, Plencner)
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 238/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
neschvaľuje žiadosť Vojtecha Horvátha,
bytom Zahájnická cesta 783/107, Nálepkovo vo veci odkúpenia pozemku parcelné číslo KN-C 7130, prejednanú na
zasadaní KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove
dňa 13. 9. 2016.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 1
(Plencner)
Proti hlasovali: 0
Bod č. 17:
Interpelácie, pripomienky dotýkajúce sa starostu obce a poslancov OZ
Dušan Slivka – poukázal na nehygienické pomery vodného zdroja (studničky pri „Kuzárovi“) spôsobené rómskymi deťmi, ktoré chodievajú pre vodu
do nádob.
Jarmila Pocklanová – vzniesla požiadavku od občanov bývajúcich v časti
Trosky, ktorí požadujú presunúť kontajner na komunálny odpad ďalej od ich
obydlí. Pripomenula havarijný stav podjazdu v III. Hámri vedúci k rodinnými domom (pri pánovi Babišovi). Poďakovala
sa vedeniu obce a poslancom za pomoc
pri oprave kostola v III. Hámri – za nákup
materiálu na renováciu exteriéru a interiéru kostola vrátanie zadelenia pracovníkov na aktivačných prácach.
Dáša Baniaková – požadovala o zabezpečenie poriadku pri vývoze smetí
počas piatkov. Požaduje o zabezpečenie pracovníkov AČ v priebehu týždňa
o dohľad.
Bod č. 18:
Rôzne
Starosta obce v tom to bode programu predložil nasledovné informácie:
- v priebehu septembra 2016 boli
ukončené práce na spracovaní, Bezpečnostného projektu informačných
systémov obce Nálepkovo“ podľa
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších
predpisov.
Tento dokument v rozsahu 51 strán
v období apríl - máj 2016 spracovával
referát správy majetku obce v spolupráci
s náčelníkom Obecnej polície, ktorí zároveň začiatkom októbra t.r. uskutočnia
aj pracovné stretnutie oprávnených osôb
s cieľom preškolenia a oboznámenia ich
najmä o rozsahu zodpovednosti pri prichádzaní do styku s osobnými údajmi
v rámci svojho pracovného zaradenia
v zmysle Článku 5. 1. 5 - Rozsah zodpovednosti oprávnených osôb
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- posledné zasadanie OZ v roku 2016
bude 12. 12. 2016 /pondelok/ o 10.00
hod., návrh programu bude rozposlaný
zo zápisnicou z dnešného zasadania
- z pohľadu do pracovného kalendára
r. 2017 v súlade s programom zasadaní
ktorý musí byť zladený s príslušnými zákonmi NR SR resp. Nariadeniami vlády
SR či s Finančnými opatreniami MF SR
budú zasadania obecného zastupiteľstva v dňoch : 13. 3. 2017 /pondelok/,
12. 6. 2017 /pondelok/, 11. 9. 2017 /
pondelok/, 11. 12. 2017 /pondelok/
- dňa 9. 10. 2016 v miestnom kostole
evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sa uskutoční tradičná Banícka ofera
na ktorú je pozvané predstavenstvo obce
/ starosta a poslanci/, preto prosím potvrdiť účasť do 4. 10. 2016.
- v novom školskom roku 2016/2017
nastúpilo do lavíc našej školy 644 žiakov,
z toho: 1.stupeň - 336 žiakov v 18 tich
triedach, 2.stupeň - 218 žiakov v 11 tich
triedach, - 90 žiakov v 10 tich špeciálnych triedach.
Materskú školu začalo navštevovať 43
detí v I. MŠ pri ZŠsMŠ v 2 triedach a 26
detí v II. MŠ v Komunitnom centre Grün
v 2 triedach.
Z uvedeného vyplýva, že ZŠsMŠ
v obci navštevuje 713 detí a patrí po
Základnej škole Nad medzou v Spišskej Novej Vsi / 726 žiakov v školskom
roku 2014/2015 / medzi najväčšiu školu
v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica.
Škola zároveň patrí medzi najväčších
zamestnávateľov na území obce, pretože zamestnáva 88 pracovníkov a z to-

POZVÁNKA

Tabuľka č. 1:
Zoznam zazmluvnených dohôd s ÚPSVaR pri tvorbe pracovných miest
Číslo dohody
Trvanie prac. pomeru
Počet prac. miest
§ 54 zákona č. 5/2004 Z. z. (na 9 mesiacov)
č. 45/ § 54
01. 11. 2015 - 31. 07. 2016
28
č. 51/ §54
01. 12. 2015 - 31. 08. 2016
10
č. 9/ § 54
01. 02. 2016 - 31. 10. 2016
15
§ 52 zákona č. 5/2004 Z. z. - AČ (na 6 mesiacov)
č. 2/ § 52
01. 02. 2016 - 31. 07. 2016
21 + 1 koordinátor
č. 9/ § 52
01. 03. 2016 - 31. 08. 2016
24 + 1 koordinátor
č. 28/ § 52
01. 05. 2016 - 31. 10. 2016
25 + 1 koordinátor
č. 45/ § 52
01. 07. 2016 - 31. 12. 2016
24 + 1 koordinátor
§ 12 zákona č. 5/2004 Z. z. - MOS (na 12 mesiacov)
č. 16/ § 12
01. 07. 2016 – 30. 06. 2017
96
§ 10 zákona č. 5/2004 Z. z. Dávka (na 12 mesiacov)
č. 16/ § 10
01. 07. 2016 – 30. 06. 2017
60
§ 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. (nepretržite, podľa doby platnosti zákona)
Priznanie postavenia chránenej dielne
01. 09. 2015 – nepretržite
4
v zmysle žiadosti č. 2015/342577
x
x
Spolu: 311

ho: 62 učiteľov, 4 asistentov učiteľa, 2
vychovávateľov a 20 nepedagogických
pracovníkov.
- čo sa týka demografického vývoja
v obci, tak k 31. 8. 2016 mala obec 3 385
obyvateľova z bývalej majority sa stala
minorita v pomere 44,8 % : 55,2 % /
1 516 obyvateľov: 1 869 obyvateľov/.
- od novembra 2015 až do júna 2017
priebežne obec resp. OcÚ zamestnával resp. zamestnáva v rámci Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci príslušných § - ov celkom
311 pracovníkov prostredníctvom Dohôd medzi obcou Nálepkovo a ÚPSVaR

v Spišskej Novej Vsi. Celkový prehľad je
uvedený v nasledovnej tabuľke č.1:
Bod č. 19:
Záver
Po naplnení bodov programu starosta
obce vyhlásil zasadnutie OZ za ukončené a poďakoval všetkým za účasť na
zasadaní. Zasadnutie OZ bolo ukončené
o 12:55 hod.
Ing. Dušan Daniel
starosta obce
Jarmila Pocklanová,
Marián Čarnický
overovatelia

Srdečne Vás pozývame na vianočné vystúpenie speváčky
HANKY SERVICKEJ, ktoré sa bude konať 26. decembra 2016
o 17,00 hod. v Rímskokatolíckom kostole v Nálepkove.

Naša základná škola po prvom štvrťroku
Tento šk. rok sme začínali po novom.
Do funkcie nastúpila nová riaditeľka školy Mgr. Magdaléna Čerťanská a špeciálne triedy začali s novým zástupcom
PaedDr. Jánom Štulerom, no a my všetci
s novými telocvičňami, respektíve staronovými.
Nové alebo staronové, to je jedno,
hlavne, že ich máme, keď už nie sme
vlastníkmi multifunkčného ihriska. Veď
pri počte žiakov (vyše 640) našej školy
sú aj tie dve telocvične málo. Nefňukáme. Naopak – vážime si, čo máme.
Veľká i malá telocvičňa prešli rozsiahlou rekonštrukciou, stálo to nemálo
vybavovačiek, množstvo odbornej práce
a ešte viac peňazí.
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Verte – neverte, telocvičňu si užívame
naplno.
Úcta človeka k človeku akosi vymizla
z našich slovníkov, v našom správaní
je tiež minimalizovaná. Staršie ročníky
spomínajú na úctu dieťaťa k rodičom, úctu mladých k predavačke, šoférovi či cudziemu človeku. Len tak. Samozrejme.
Dnes samozrejme?
Dnes je to naozaj ojedinelé.
Žiakov však k tomu vedieme. Na hodinách i mimo nich.
Október – Mesiac úcty k starším je
príležitosťou dať slovu úcta ten správny
rozmer.
Naši žiaci v októbri prispeli kyticou
piesní k spríjemneniu dní mesiaca ok-

tóber obyvateľom Domova dôchodcov
v Nálepkove pod vedením Mgr. I. Krajcárovej a Mgr. Š. Žondovej.
V mnohých dotazníkoch na otázku:
„Aká je vaša najobľúbenejšia hodina
v školskom rozvrhu“ bola odpoveď respondentov väčšinou jednoznačná – hodina TV.
V dnešnej dobe to už nie je pravdou.
Žiaci totiž nemajú telocvičný úbor, i keď
je prvý štvrťrok už za nami.
A koľko výhovoriek naši telocvikári
počúvajú… uf.
Rodičia na to nereagujú ani po mnohých upozorneniach zo strany vyučujúcich! Ďalšia smutná skutočnosť. Napriek
tomu sme už v októbri zožali prvý veľký

úspech na poli športu.
Každoročne usporadúvame školské
kolo súťaže Cezpoľný beh. Mgr. T. Hrušovský, Mgr. S. Kočtuchová a Mgr. L.
Kiššák zostavili súťažné družstvá a zorganizovali školský cezpoľný beh. Z víťazov zostavili dve súťažné družstvá – 3
dievčatá a troch chlapcov, ktoré nálepkovskú školu reprezentovali v okresnom
kole v Gelnici.
A radosť a úspech boli na našej strane.
Dievčenské družstvo bodovalo. Družstvo
v zložení B. Rusnáková, L. Rusnáková,
R. Žigová vybojovalo zlatú medailu.
Fyzika všeobecne nie je najobľúbenejší predmet, no máme žiakov, ktorí
sa jej venujú aj súťažne. Pod vedením
Mgr. M. Steinerovej sa traja žiaci zapojili
do X. ročníka Fyzikálno korešpondenčného seminára UFO.
Ide o súťaž v riešení netradičných
fyzikálnych problémov, zaujímavé experimenty a situácie z bežného života. Súťažiaci riešia každý polrok tri série úloh.
Dve deviatačky K. Vojtilová a N. Vartovníková sa zapojili do celoslovenskej
súťaže PIKOFYZ a po druhom kole majú pekné umiestnenia, súťaž ešte

pokračuje.Do tretice sa desať žiakov
1. 12. 2016 zúčastní celoslovenskej
súťaže EXPERT GENIALITY SHOW.
Držíme palce.
Som Slovák. Som hrdý Slovák. Som
človek, ktorý ovláda slovenský jazyk.
Všetky tri atribúty tohto tvrdenia sa
vzťahujú na Katku Vojtilovú, deviatačku

našej školy, ktorá sa zapojila do školského kola Olympiády zo slovenského
jazyka, okrem nej súťažilo 17 žiakov
ôsmeho a deviateho ročníka a výsledky
boli takéto:
1. miesto- K. Vojtilová – IX.A
2. miesto – D. Drabová – IX.A
3. miesto – T. Mulíková – VIII.A
Do okresného kola postúpila Katka
a v Gelnici si vybojovala prvenstvo.
Takže Katka pod vedením Mgr. Z.
Dúbravskej bude reprezentovať okres
Gelnica v krajskom kole v Košiciach.
Je termín záložka známy v 21. storočí,
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keď čítanie kníh vytláča internet a facebook?
Pri úžasnom napredovaní počítačovej
techniky a nechuti mladých ľudí čítať by
sa zdalo, že termín záložka do knihy je
pojem neznámy.
V našej škole je to inak. Už druhý
rok sa žiaci zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý vedie
Mgr. H. Repaská. Výtvarné spracovania
záložiek nálepkovských žiakov spojili ZŠ
s MŠ Nálepkovo so ZŠ s MŠ v Ľubotíne

(okres Stará Ľubovňa). Najviac nás potešili slová pedagógov spomínanej školy:
„Veľmi milo nás všetkých prekvapili listy
a fotografie od Vašich žiakov. Je to na
dnešnú dobu až neuveriteľne milé, srdečné a pozorné. V tom uponáhľanom
a chladnom svete na mňa osobne ich
listy pôsobili až dojímavo. Pre všetkých
nechávam odkaz, že to bol veľmi pekne
čin a náš pedagogický i žiacky kolektív
veľmi pozitívne prekvapili. Skladáme im
poklonu a posielame veľkú pochvalu. To

bola tá najkrajšia a najúžasnejšia výmena záložiek, a to sa do projektu zapájame už niekoľko rokov.“
Slová z Ľubotína nás prekvapili o to
viac, že nič o nás nevedia a napriek tomu
takýmto nádherným spôsobom ohodnotili prácu učiteľov a žiakov nálepkovskej školy. Teší nás to.
- zdedubr foto: Mgr. T. Hrušovský
Mgr. L.Lapšanský
Mgr. H. Repaská

ZO ŽIVOTA DOMOVA NÁLEPKOVO, n.o.
Jeseň života
Ani tohto roku sme nezabudli na našich zverencov v Domove Nálepkovo.
Dňa 26. 10. 2016 sa konala v priestoroch
nášho sociálneho zariadenia kultúrno-spoločenská akcia pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Po úvodnej básni, ktorú
zarecitovala pani Bc. Monika Šišovová sa
ujal slova pán riaditeľ Mgr. Michal Bartoš, ktorý pozdravil a privítal všetkých
prítomných. Pekné myšlienky a úprimné
slová venoval v úvode programu úcte
k skôr narodeným, ktorí si to bezpochyby
zaslúžia. Pestrý kultúrny program pre
našich seniorov pripravili i deti zo Zák-
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ladnej školy v Nálepkove. Pod vedením
pani učiteľky Mgr. Krajcárovej zaspievali
rôzne ľudové piesne, ktoré vyčarili úsmev
na tvári nás všetkých. Staršie deti zasa s temperamentným rómskym tancom
oživili atmosféru kultúrneho podujatia.

Pekné vystúpenie našim seniorom venoval aj spevácky súbor Vondrišel z Nálepkova, ktorý svojimi piesňami dojal
všetkých prítomných.
Na záver programu pán riaditeľ Domova
Nálepkovo, n.o., Mgr. Michal Bartoš všet-

kým účinkujúcim za vystúpenie poďakoval.
Posedenie spojené s krásnym programom
detí a speváckeho súboru Vondrišel bolo
prejavom úcty a obdivu k zrelému veku,
životu a životným skúsenostiam.
Vyhotovila: Mgr. Libuše Slivková

Návšteva v Galérií umelcov Spiša
Dňa 7. 10. 2016 sme s našimi aktívnymi seniormi navštívili Galériu umelcov
Spiša v Spišskej Novej Vsi. Expozícia
umeleckých diel bola prezentovaná do
viacerých tematických celkov. Súbežne
s výstavou Petra Smika, ktorý prezentoval keramickú tvorbu za obdobie posledných dvoch rokov, sme mali možnosť
pozrieť si ďalších šesť výstav a stále expozície v Galérii umelcov Spiša. Výstava
„Umenie ducha“ bola zapracovaná
do exteriéru záhrady a ponúkala diela
tridsiatich autorov slovenskej profesionálnej scény od 70. rokov 20. storočia
po súčasnosť. S veľkým zaujatím si
naši seniori prezreli nádherné plastiky z hliny a glazovanej keramiky.
Zaujali ich aj veľkoplošné fotografie od
amerického fotografa Joela Meyerowitza
k 15. výročiu pádu Dvojičiek. Súčasťou
výstavy bola stála expozícia Jozefa Hanulu, ktorá chronologicky zachytávala
tvorivé začiatky, vývoj a vrchol tvorby na prelome 19. a 20. storočia, ako
aj poslednú tvorivú fázu jeho života.

Umeleckú výstavu v Galérii umelcov
Spiša tematicky doplnil dokumentárny

film o tvorbe spišského výtvarníka
Petra Smika.
Po prehliadke umeleckých diel v Galérii umelcov Spiša sme sa presunuli
do obchodného centra Madaras v Spišskej Novej Vsi. Najprv sme si spoločne prezreli obchodný dom, navštívili aj
cukráreň, kde sme si všetci pochutili
na dobrej kávičke a sladkom zákusku.
Domov sme sa vracali spokojní a plní
dojmov. Kultúrne podujatie zlepšilo našim zverencom náladu a navodilo pocit
pohody.
Vyhotovil: Mgr. Libuše Slivková
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Diecézna púť v Svätom Roku Milosrdenstva do Smižian
V mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva sa konala púť Rožňavskej diecézy do Svätyne Božieho milosrdenstva
v Smižanoch. Púť sa uskutočnila dňa
19. 10. 2016 (streda).
Aj my sme mali tú možnosť vyprosovať si Božie milosrdenstvo pre náš
každodenný život ako jedno diecézne
spoločenstvo s naším otcom biskupom
Stolárikom, kňazmi a veriacimi.
Ďakujme Pánovi, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky!
Vyhotovil: Bc. M. Šišovová

Vianoce 2016
Vianoce. Tieto najväčšie a najkrajšie kresťanské sviatky v roku sa slávia v mnohých krajinách
po celom svete. Ľudové zvyky a tradície, ktoré sú
s nimi spojené, sa líšia od národa k národu a sú
veľmi rozmanité.
V našom zariadení sa na Vianoce, sviatky
narodenia Ježiša Krista, pripravujeme už štyri
týždne dopredu. Počas tohto obdobia nazývaného Advent, ktoré nám v sebe nesie posolstvo
očakávania príchodu malého Ježiška, aj my
všetci v Domove Nálepkovo myslíme na svojich
blízkych v modlitbách, ozdobujeme si svoj domov
dekoráciami.
Svoje nezastupiteľné miesto má adventný
veniec z čečiny, ktorý je ozdobený štyrmi sviecami zodpovedajúcimi počtu adventných nedieľ.
Umocňuje vianočnú atmosféru v období pred
Štedrým dňom. Je znamením nádeje a holdom
tomu, ktorý prichádza.
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Na Vianoce a v roku novom
vinšujeme vám nastokrát
teplé slnko nad domovom,
dobré skutky s dobrým slovom,
zdravia, šťastia akurát,
aby vás mal každý rád.
Obyvatelia a zamestnanci
Domova Nálepkovo, n.o.

Ako správne separovať odpad?
Hoci odpady triedime už dlhší čas,
stále sa dopúšťame chýb. Sú medzi
nami aj taký, ktorý s triedením odpadom nemajú žiadne skúsenosti. V nasledujúcich riadkoch Vám dáme stručný prehľad, ako správne separovať.
Modré nádoby sú určené na zber papiera
Vhadzuje sa:
noviny, časopisy, kancelársky papier,
kartóny, reklamné letáky, krabice, papierové obaly a pod.
Nevhadzuje sa:
mokrý, mastný a znečistený papier,
asfaltový a dechtový papier, voskový papier, použité plienky a hygienické potreby, preklepový papier (indigo),
vrstvový papier s iným materiál, použité papierové vreckovky, vata a výrobky
z vaty, použité papierové utierky, celofán, obaly od korenín a pudingov a pod.

Nevhadzuje sa:
porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, televízne obrazovky, žiarovky
a žiarivky, plexisklo, silne znečistené
sklo a pod.
Žlté nádoby sú určené na zber plastov
Vhadzujú sa:
PET fľaše od nápojov (ich objem je
potrebné najskôr znížiť napr. zošliapnutím, stlačením), kelímky, igelitové vrecká, fólie, polystyrén a pod.
Nevhadzujú sa:
PET fľaše od potravinárskych olejov,
novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok ako napr. motorových olejov,
chemikálií, farieb a pod.

Červené nádoby sú určené na zber kovov
Vhadzuje sa:
kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky a pod.
Nevhadzuje sa:
Kovové obaly kombinované s iným
obalom, napr. obaly zo zubnej pasty.
Všetky informácie o triedení môžete
nájsť na www.triedime.sk. Stránka nielen
inštruuje, kam s ktorým druhom odpadu,
ale aj odhaľuje „život“ odpadu po jeho
vyhodení do správneho kontajnera.
V Nálepkove, dňa 18. 10. 2016
Ing. Adriana Starinská, Stavebný úrad
– referát pre životné prostredie

Zelené nádoby sú určené na zber skla
Vhadzuje sa:
nevratné obaly zo skla rôznej farby od nápojov, sklenené nádoby bez
kovových uzáverov, sklenené poháre
z konzervovaných potravín (zelenina,
kompót, detská výživa, káva a pod.),
tabuľové sklo, sklené črepy, poháre na
pitie a pod.

Oznámenie pre odberateľov pitnej vody v obci Nálepkovo
Biele zafarbenie vody
Ak naleješ vodu z vodovodu do pohára a je biela, nezľakni sa, to spôsobil
len vzduch. Chvíľu počkaj, hneď bude
zasa čistá a môžeš ju bez obáv piť.
Biele zafarbenie vody je spôsobené
nasýtením vody vzduchom. Pri kontakte
studenej vody z verejného vodovodu
s teplejšími vnútornými rozvodmi vo Vašom dome alebo pri opravách vodovodného potrubia, keď sa do siete dostane vzduch, vzniká množstvo drobných
bubliniek rozptýlených vo vode, ktoré
vytvárajú dojem bielej farby.
Hrdzavé zafarbenie
Stalo sa u Vás doma, že z vodovodu
tiekla odrazu červená až hrdzavá voda?
Zafarbenie vody spôsobujú častice
oxidu železa, ktoré vznikajú koróziou
(hrdzavením) vnútorných stien vodovodného potrubia, ktorým sa dostáva
voda priamo do vodovodného kohútika
k Vám domov. Tieto častice sa za normálnych okolností usadzujú na stenách
potrubia. Pri zvýšení prietoku vody, pri

opravách alebo údržbe rozvodných sietí
a pod., sa častice oxidu železa môžu
uvoľniť do dodávanej pitnej vody a spôsobiť tak jej sfarbenie.
Ani hnedé sfarbenie vody spôsobené zvýšeným obsahom železa nemôže
ohroziť Tvoje zdravie. Môže zmeniť len
vzhľad a chuť pitnej vody.
Aby u Vás doma opäť tiekla priezračná, čistá voda, stačí ju nechať chvíľu
odtiecť. Pokiaľ by sa Ti však zdalo, že
hrdzavo sfarbená voda tečie príliš dlho,
alebo že sa tento jav opakuje príliš
často, mali by Tvoji rodičia kontaktovať
pracovníkov vodárenskej spoločnosti.
Vieš, že…
chlór v pitnej vode nespôsobuje jej
biele zafarbenie a do pitnej vody je pridávaný v takom malom množstve, že
v žiadnom prípade nemôže ohroziť Tvoje
zdravie?
Ty už teraz presne vieš, čo spôsobuje biele zafarbenie vody, niektorí
Tvoji kamaráti si však stále myslia, že to
spôsobuje chlór v pitnej vode. Nie je to

však pravda.
Chlórovanie je hlavnou metódou dezinfekcie, ktorá sa používa už viac ako 50
rokov na celom svete. Je veľmi účinné
v boji proti množeniu škodlivých baktérií
vo vode. Ako jednu z najbezpečnejších
metód dezinfekcie ju odporúča Svetová
zdravotnícka organizácia WHO.
Voda opúšťa úpravňu vody vo výbornej bakteriologickej kvalite a obsahuje len minerálne látky potrebné pre
Tvoje zdravie, najmä soľ a minerály.
Aby takto kvalitná voda pritiekla až do
Vašich vodovodných kohútikov a aby
bolo zabránené akémukoľvek nebezpečenstvu náhodného znečistenia, je
potrebné pridať do upravenej vody chlór.
Do vodárensky upravenej vody sa dávkuje také malé množstvo chlóru, aby si to
nepocítil v chuti, ani v zápachu pitnej vody.
Chlór je navyše prchavá látka, ktorá
z vody napustenej do pohára, alebo do
inej otvorenej nádoby, po krátkom čase
vyprchá.
zdroj: www.pijemzdravuvodu.sk
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Vydávanie potravinovej a hygienickej pomoci v našej obci
Tento rok sa na Slovensku začala
vydávať potravinová a základná materiálna pomoc pre osoby poberajúce
pomoc v hmotnej núdzi alebo osoby
v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej
životnej situácii.
Jedná sa o pomoc získanú z prostriedkov Európskej únie, v rámci OP
FEAD - Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci,
ktorého realizácia je nastavená v časovom období rokov 2014 až 2020. Riadiacim orgánom pre OP FEAD je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Pri vydávaní potravinových a hygienických balíčkov sa uplatňujú nasledovné opatrenia OP FEAD:
Opatrenie 1 Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej
deprivácie.
Opatrenie 4 Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej
deprivácie.
V okrese Gelnica potravinové a hygienické balíčky distribuuje Slovenský
Červený kríž územný spolok Spišská
Nová Ves. Tí, občania našej obce, ktorí sa nachádzali v zozname prijímateľov potravinovej a hygienickej pomoci

Foto: OcP
si svoje balíčky mohli v obci vyzdvihnúť v dvoch termínoch. Prvý termín bol
03. 08. 2016 a druhý termín 27. 10. 2016
v priestoroch Hasičskej stanice Nálepkovo, za účasti riaditeľky Slovenského Červeného kríža pre územný spolok
Spišská Nová Ves, pani Mgr. Janky Kipikašovej, v prvom termíne aj za účasti
dobrovoľníčky Slovenského Červeného
kríža pani Bc. Márie Tomašovej, príslušníkov Obecnej polície Nálepkovo, členov
občianskej hliadky obce a terénnych sociálnych pracovníčok obce. O termíne

ďalšieho vydávania potravinovej a hygienickej pomoci budú občania obce
včas informovaní.
Na záver, by sme chceli ešte pre
všetkých občanov zverejniť informáciu,
že prijímatelia potravinovej a hygienickej
pomoci boli vyberaní Ústredím práce,
sociálnych vecí a rodiny, keďže ono vystupuje ako prijímateľ pomoci v zmysle
OP FEAD.
Mgr. Lívia Kútiková
terénna sociálna pracovníčka

Zájazd pieniny – splavovanie dunajca a návšteva Červeného
Kláštora
Komisia
sociálna
a bytová pri OZ v spolupráci s Komisiou kultúry,
mládeže a športu pri OZ
usporiadala 25. 8. 2016
zájazd do Pienin, ktorého sa zúčastnilo 76
osôb. Účastníci zájazdu
si vychutnali splavovanie Dunajca na pltiach
v prostredí Pieninského
národného parku. Po
splave si mohli prezrieť
nádvorie a priestory Červeného Kláštora.
Foto: A.S., M.J.
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Akcie Komisie kultúry, mládeže a športu pri OZ
v Nálepkove za II. polrok 2016

Komisia kultúry, mládeže a športu pri OZ Nálepkovo pracovala aj v druhom polroku podľa plánu činnosti na rok 2016.
Dňa 24. 6. 2016 pripravila Jánsku vatru na svahu Krečno za účasti približne 300 občanov obce. Podujatie zabezpečil Jozef Küffer, do tanca hrala
hudobná skupina Rolland z Čirča.
V septembri komisia pripravila tradičné preteky na kolieskových korčuliach na Letnej ulici.
Víťazom kategórie do 5 rokov sa stal Marek Čarnický, kategória od 5 do
8 rokov víťaz Jakub Čarnický, v kategórii od 8 do 10 rokov zvíťazila Timea
Grečková a od 12 do 14 rokov bol víťazom kategórie Denis Gajan.
V mesiaci november komisia v Pizzérii uskutočnila pokerový turnaj. Víťazom tohto turnaja sa stal Tomáš Suržin.
KKMaŠ
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vo, ktorý finančne pomohli.
Osobitné poďakovanie chcem
venovať ešte raz všetkým
občanom, ktorí svojou rukou
prispeli k dielu.

Sedembolestná Panna Mária
20. výročie kostola v Treťom Hámri
15. september - je sviatkom Sedembolestnej Panny
Márie, patrónky Slovenska,
ktorá je taktiež patrónkou
kostola v III. Hámri.
Slováci k nej oddávna prechovávali osobitnú úctu a dôveru ako k svojej národnej
patrónke už 15. storočí. Tak
ako všetko v živote má svoj
príbeh, nie je tomu inak, ani
v našom kostole v III. Hámri.
Možno sa nám to dnes zdá
jednoduché, ale treba si pripomenúť a v prvom rade
poďakovať v duchu našich
predkov, že vo viere postavili
kostol v III. Hámri, ktorý stále
zvelaďujeme.
Opravou kostola sme dokázali zjednotiť sily všetkých

občanov Tretieho Hámru
a dokázali sme s pánom farárom, Mgr. Ľubomírom Matejkom, splniť si sen o opravenom kostole. 20. výročie sme
oslávili v krásnom opravenom
kostole a túto peknú atmosféru nám dotváral spev speváckeho zboru z Nálepkova.
Chcem poďakovať v mene

všetkých občanov nášmu pánovi starostovi a zástupcovi
Obecného úradu Nálepko-

S poďakovaním a úctou
Pocklanová Jarmila

Oznamy
LSSP v Spišskej Novej Vsi
Od 1. 7. 2016 sa prevádzka Lekárskej služby prvej pomoci
pre dospelých nachádza v zdravotnom stredisku na sídlisku
Mier - Šafárikovo námestie č. 3 v Spišskej Novej Vsi (oproti
kinu Mier), tel. č. 053/45 97 408.
MUDr. J. Bodnár

09499 721 995
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Prieskum verejnej mienky
Vážení obyvatelia, v súvislosti so spracovávanou „Stratégiou prevencie kriminality a inej protispoločenskej
činnosti pre región MAS HNILEC“ chceme prostredníctvom
dotazníka získať informácie súvisiace s vnímaním pocitu bezpečnosti obyvateľmi vybraných obcí a zistiť ich názor na prácu
polície (t. j. spokojnosť, resp. nespokojnosť, prípadne aj odporúčania občanov pre skvalitnenie práce polície do budúcnosti).
Chceme Vás upozorniť na skutočnosť, že predkladaný dotazník je anonymný. V snahe získať pravdivý, objektívny
a neskreslený obraz o tejto problematike Vás preto žiadame
pravdivo odpovedať na všetky otázky.
Privítame maximálnu otvorenosť a znovu zdôrazňujeme, že
ide o anonymný prieskum! Za pravdivé vyplnenie dotazníka
vopred ďakujeme.
Oznam nájdete aj na našej webovej stránke www.nalepkovo.sk v časti Oznamy.
Dotazník sa nachádza na http://www.mashnilec.sk/prieskum-verejnej-mienky/
MAS HNILEC o.z.
E-mailové adresy poslancov OZ v Nálepkove
Od 1. 12. 2016 majú poslanci Obecného zastupiteľstva
v Nálepkove zriadené pracovné e-mailové adresy prostredníctvom, ktorých ich môžete kontaktovať:
Bc. Daša Baniaková - baniakova@nalepkovo.sk
Patrik Bobák - bobak@nalepkovo.sk
Marián Čarnický - carnicky@nalepkovo.sk
Ján Kalafus - kalafus@nalepkovo.sk
Ondrej Klekner - klekner@nalepkovo.sk
Ján Plencner - plencner@nalepkovo.sk
Jarmila Pocklanová - pocklanova@nalepkovo.sk
Dušan Slivka - slivka@nalepkovo.sk
Ján Soveľ - sovel@nalepkovo.sk
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NÁLEPKOVO 2017 – zber separovaného odpadu

Všetko dobré do Nového roku Vám praje

1. Nálepkov
Nálepkovská
vská záložňa
záložňa „PACÁK“
„PACÁK

Predaj zlatých šperkov už od 26 €.
Každý piaty výber bez úrokovej sadzby.
Otvorené NON STOP na telef. čísle 0903389982, 0915923547

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Narodili sa:
Matej Šmelko
Tamara Ferková
Laura Horváthová
Nela Labudová

Jadranka Kandráčová
Mária Horváthová
Eduard Rusnák
Radka Šarišská

Dávid Kakur
Bryan Horváth
Darina Mižigárová
Dávid Horváth

Patrik Horváth
Ladislav Dzurňák
Jakub Jánoš
Ladislav Mižigár

Gabriel Rusnák
Natália Demeterová
Trinidad Bandiová

Manželstvo uzavreli:
Milan Lukáč a Ivana Kleknerová
Jozef Rusnák a Marta Mižigárová

Boris Žiga a Marcela Horváthová
Marián Furman a Zuzana Oravcová

Životné jubileum oslávili:
Anna Kasanická, 70 rokov
Dušan Hadovský, 70 rokov
Ľubomír Antl, 70 rokov
Anna Palušáková, 70 rokov
Vlasta Smoradová, 70 rokov
Valéria Czölderová, 70 rokov

Elena Daxnerová, 75 rokov
Mária Hozová, 75 rokov
Jozef Wesselenyi, 75 rokov
Edita Combová, 75 rokov
Zuzana Trunková, 75 rokov
Helena Kleinová, 80 rokov

Arpád Czölder, 80 rokov
Štefan Geletka, 80 rokov
Anna Macková, 80 rokov
Anton Mozgi, 80 rokov
Anna Ondrejčíková, 85 rokov

Opustili nás:
Jozef Sopko, 1952
Sabina Kandráčová, 2015
Dávid Bandi, 2016

OBECNÉ NOVINY

16. 12. 2016
Ročník XV.

Dušan Šarišský, 1954
Ľubomír Šomšák, 1975
Michal Burej, 1923
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Miroslav Schönwiesner, 1969
Alžbeta Marfláková, 1947
Miroslav Horváth, 1974
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