V Nálepkove slávnostne ukončili „Mesiac úcty k starším“

Vážení občania, čitatelia
v dnešnom 10 čísle Obecných novín Nálepkovo Vám prinášame informácie s priebehu udalostí
a konkrétnych krokov, ktoré sa odohrali v obci za
uplynulý mesiac od 18.10.2006 k dnešku.
V Domove dôchodcov Nálepkovo n.o. v závere októbra bolo slávnostné ukončenie „Mesiaca
úcty k starším“ kultúrno-spoločenské akciou za
prítomnosti vedenia obce.
Dňa 9.11.2006 sa uskutočnilo zasadanie
Miestnej akčnej skupiny Nálepkovo, z ktorého
vyplynuli príslušné závery a doporučenia na nasledujúce obdobie 2007-2012 vedúce k rozvoju
obce s možnosťou čerpania financií z prostriedkov EÚ obcou v spolupráci s podnikateľmi pô-

sobiacimi na území obce. O tom, že sa nejedná
o jednoduchú záležitosť pochopíte po prečítaní
„Záznamu...“ z tohto stretnutia.
V súvislosti s komunálnymi voľbami sa dozviete aj o zložení okrskových volebných komisií,
ktoré budú pracovať 2.12.2006 počas volieb do
orgánov samosprávy od 7.00 hod. do 20.00 hod.
a zároveň máte možnosť oboznámiť sa s časovým
harmonogramom dopravy voličov z častí obce
Záhajnica a Tretí Hámor.
V Nálepkove, dňa 15.11.2006
Ing. Dušan Daniel
starosta obce

V Nálepkove slávnostne ukončili
„Mesiac úcty k starším“
Vedenie Domova dôchodcov Nálepkove dňa
30.10.2006 na slávnostnom ukončení „Mesiaca
úcty k starším“ poverilo príhovorom Mgr. Ingrid
Jeszeovú, ktorá v úvode privítala hostí a to starostu obce Ing. Dušana Daniela, predsedu SR DDN
n.o. Júliusa Jeszeho a predsedníčku KSaB pri OZ
Irenu Majorovú taktiež vedenie domova dôchodcov
a všetkých prítomných. V jej rozsiahlom príhovore
pripomenula nezištnú prácu starších občanov,
ktorou sa podieľali v rôznych profesiách v našom
národnom hospodárstve, v rodinách, kultúre, športe a iných činnostiach.
V Domove dôchodcov Nálepkovo, ktorého
zakladateľom je Obec Nálepkovo, sú umiestnení
občania, ktorí sa pre svoj vek, alebo zdravotný
stav nemôžu sami o seba postarať a potrebujú
pomoc, ktorú im poskytujeme v našom sociálnom
zariadení. Ďalej v príhovore bolo uvedené, že pre
zamestnancov domova dôchodcov nekončí „Mesiac úcty k starším“ v mesiaci október, ale trvá po
celý rok, pretože chcú stále zlepšovať kvalitu života
svojim klientom. K úvodnému príhovoru sa svojím
príspevkom pripojili riaditeľ domova dôchodcov
Ing. Peter Hrabuvčin a starosta obce Ing. Dušan
Daniel.
V slávnostnej atmosfére sa pokračovalo aj pri
odovzdávaní upomienkových darčekov, ktoré po2

rozdávali zamestnanci domova dôchodcov.
S veľkým obdivom a úprimným poďakovaním
prijali dôchodcovia vlastnoručné vyrobené darčeky
a upomienkové predmety od žiakov ZŠ s MŠ v Nálepkove. V kultúrnom programe vystúpili deti z MŠ
a žiaci ZŠ z Nálepkova a žiaci ZŠ zo Švedlára.
Svojimi spievankami, básničkami, tancami a scénkami vniesli radosť do ubolených srdiečok starých
ľudí. Záver kultúrneho programu patril ženskému
súboru ľudových piesní zo Závadky pod vedením
pani Bučkovej so zručným harmonikárom.
Celý slávnostný večer slovom sprevádzala
a moderovala pracovníčka domova dôchodcov
Martina Girmonová, ktorá pri tejto príležitosti vyhlásila víťazov dlhodobej súťaže v kolkoch, na prvom mieste sa umiestnil Jozef Mozgi, druhé miesto
obsadil Ján Hoza a tretiu priečku obsadil Ján Matz.
Cenu útechy získal riaditeľ domova dôchodcov Ing.
Peter Hrabuvčin.
Po slávnostnom prípitku a večeri sa rozvírila
živá rozprava medzi dôchodcami a predstaviteľmi
obce, ako aj vedením domova dôchodcov. Celý
príjemný večer hudbou sprevádzal pán Milan
Lapšanský. Príjemná atmosféra a zábava trvala do
neskorých večerných hodín.
Bol to krásny večer, ktorý splnil všetky túžby
a očakávania k spokojnosti všetkých prítomných.

Obyvatelia domova dôchodcov sa chcú verejne
poďakovať vedeniu domova dôchodcov a všetkým
pracovníkom nie len za tento krásny večer, ale aj za
každodennú prácu a nekonečnú trpezlivosť s nimi.
Poďakovanie patrí vedeniu obce, poslancom
obecného zastupiteľstva a všetkým zamestnancom domova dôchodcov za ich prácu a pomoc,

ktorou nám pomáhajú prekonávať životné starosti
a ťažkosti.
S poďakovaním za obyvateľov domova dôchodcov
Jozef Filo
Zuzana Kožeľová
Jana Trenčianská

ZÁZNAM
zo stretnutia Miestnej akčnej skupiny v Nálepkove,
konaného dňa 9.11.2006 so začiatkom o 9.00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Podstatu a význam pracovného jednania
v úvode (po predstavení jeho účastníkov) vysvetlil
starosta obce odvolávajúc sa na program uvedený
v pozvánke zo dňa 30.10.2006.
Štatutárni zástupcovia zúčastnených subjektov
resp. fyzické osoby obdržali písomné materiály dotýkajúce sa jednotlivých bodov programu.
Priebežne k jednotlivým bodom programu odznelo nasledovné:
K bodu č. 1:
Projekt rozvojového programu OSN (UNDP)
a KSK, ktorého cieľom je horizontálna podpora
vytvárania MAS – základná informácia, Ing. Peter Ťapák, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja
KSK
RNDr. M. Husár – zástupca KSK predložil
podrobnú informáciu vo veci projektu Udržateľný
regionálny rozvoj v KSK (je prílohou záznamu),
ktorý doplnila Ing. S. Mačáková – zástupca ETP
– Slovensko o informáciu zo „zasadnutia Programovej komisie v Košiciach zo dňa 20.10.2006“,
ktorá prejednávala projekt Budovanie kapacít pre
udržateľný regionálny rozvoj v KSK (je prílohou
záznamu).
Starosta obce potom poukázal na podstatu
programu LEADER (v prílohe záznamu) s podrobným vysvetlením pojmov „Lokálna akčná skupina“
a „Miestna akčná skupina“ s poukázaním na
pracovné jednanie s podpredsedom KSK Ing.

J. Szöllösom dňa 14.9.2006 so starostami obcí
regiónu Hnilecká dolina – Juh. Zároveň poukázal
na Nariadenie rady (ES) č. 1698/2005 z 20.9.2005
o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV.
Pripomenul Správu o činnosti MP SR – Štúdiu
o odporúčanej úrovni decentralizácie rozhodovacích kompetencií pre OS LEADER z 06/2006.
Taktiež pripomenul a odcitoval články 46-50 Nariadenia Rady pre podporu rozvoja vidieka.
K bodu č. 2:
Rozvojové zámery obce na rozpočtové obdobie
2007-2012 s cieľom čerpania eurofondov, Ing.
Dušan Daniel, starosta obce
Starosta obce predložil informáciu o súčasnom
stave rozpracovaných v predmete uvedených
akcií na úrovni obce vrátane Návrhu volebného
programu obce na roky 2007-2010 kontinuálne
nadväzujúceho na doterajší rozvoj obce s doplnením návrhov na využitie doposiaľ spracovaných
projektov. Poukázal na možnosť využitia rozpracovaného zámeru KSK vo veci Stratégie rozvoja
rómskych komunít.
K bodu č. 3:
Aktualizácia a doplnenie Územno-plánovacej
dokumentácie obce Nálepkovo z roku 1999, Edita
Danielová – stavebný úrad obce
Vedúca referátu stavebného úradu obce E.
Danielová predložila prítomným informáciu vo
veci podstaty Územného plánovania – územného
plánu obce (je prílohou záznamu) a zdôraznila
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význam tejto dokumentácie vo vzťahu k rozvoju
obce a preto vyzvala prítomných, aby prípadné
aktivity smerujúce k ich rozvoju resp. k rozvoju
obce adresovali písomne alebo ústne stavebnému
úradu obce, aby mohli byť pojaté do aktualizácie
ÚPD obce.
Zároveň zdôraznila, že podľa stavebného zákona obec je povinná pravidelne – najmenej však
jedenkrát za štyri roky preskúmať ÚPD, či nie sú
potrebné jej zmeny a doplnky a pripomenula, že
obec v žiadosti o poskytnutie dotácie na jej aktualizáciu v 01/2006 neuspela (možnosť získania 80
% dotácie z celkovej žiadanej sumy), ale žiadosť
opätovne zopakuje v 01/2007.
Zo strany obce sú pripravené podklady a písomné materiály (projekty, štúdie, zámery, ...),
ktoré je z pohľadu obce nutné do aktualizácie ÚPD
zapracovať.
K bodu č. 4:
Diskusia
V diskusii postupne z jednotlivými návrhmi
a doporučeniami vystúpili niektorí účastníci jednania nasledovne:
Ing. L. Piga
- doporučil rozšíriť doterajší pracovný team starostu obce vo veci sledovania vyhlasovania
jednotlivých operačných programov v nasledujúcom období 2007-2012 resp. podávania
jednotlivých projektov a žiadostí na čerpanie
fondov EÚ o manažéra obce
- zdôraznil, že základným pilierom čerpania fondov prostredníctvom projektu LEADER je obec
ako právnická osoba a preto je nevyhnutné
s obcou spolupracovať v zosúladení našich
a obecných rozvojových cieľov a zámerov
- z vyššie uvedených doporučení je nevyhnutná
osvetová činnosť vo vzťahu k obyvateľom obce
resp. podnikateľským subjektom
- nevyhnutnou podmienkou rozvoja podnikania
jednotlivých subjektov sú vysporiadané vlastnícke vzťahy
- žiaduce je využiť terajšie podmienky na čerpanie fondov EÚ (voda, lesy, poľnohospodárska
pôda a podpora rozvoja rómskej komunity)
diverzifikáciou jednotlivých činností v spomína4

ných oblastiach
- dôležitým faktorom je podchytenie rómskej
populácie vo využití ich remeselných činností
(košikárstvo, ...)
RNDr. M. Husár
- doporučil na stavebný úrad obce prijať manažéra
– projektanta, tak ako to má ZMO – Spiša
- Hnilecká dolina je perspektívna vo využívaní
materiálu z obecných lesov na výrobu štiepky
a z toho vyplývajúcich reálnych možností využívania alternatívnych zdrojov energie na vykurovanie objektov škôl, nájomných bytov,...
Ing. S. Mačáková
- zdôraznila význam aktivít spolupráce s obcou
vo vzťahu k sociálne slabším obyvateľom obce,
z ktorých vyplynula od roku 2001 realizácia viacerých projektov (TVOJ SPIŠ I, TVOJ SPIŠ II,
EQUAL, HfH, ..), ktoré prispievajú k skvalitňovaniu života týchto skupín obyvateľstva v samotnej
obci
- v nasledujúcom období 12/2006 – 12/2007 sú
nasmerované aktivity ETP v spolupráci s obcou
do ďalších cca štyroch projektov, ktoré budú
súbežne prebiehať s doterajšími aktivitami
Ing. M. Zvara
- pripomenul, že projektuje investičné akcie
(výstavba nájomných bytov, infraštruktúra obcí,
...) vo viacerých regiónoch SR (Gemer, Spiš,
Šariš,...), ale obec Nálepkovo z jeho pohľadu
je stále o krok pred ostatnými obcami, pretože
starosta obce dokáže vopred predvídať prípravu
štúdií resp. projektov smerujúcich k reálnemu
čerpaniu nenávratných dotácií resp. nízko úročných finančných zdrojov z jednotlivých ministerstiev resp. zo ŠFRB a z fondov EÚ.
Ing. P. Hrabuvčin
- pripomenul, že je žiaduce akceptovať doporučenia na vytvorenie pracovného miesta projektového manažéra obce, ktorý by zastrešoval
nie len OcÚ ale aj právnické osoby obce (LON
s.r.o., TKŠN s.r.o., DDN n.o., ZŠsMŠN) z dôvodu zosúladenia spoločného výstupu jednotlivých
zámerov rozvoja obce a právnických osôb obce,
ktoré doposiaľ menežuje starosta obce

- zdôraznil, že „politické pohľady“ na jednotlivých
podnikateľov (právnické osoby resp. SZČO) je
v záujme rozvoja obce ponechať v „úzadí“ a rozvoj obce nasmerovať v záujme jej prosperity
Ing. Z. Tomčík
- zdôraznil nedostatok piliarskej guľatiny resp.
nemožnosť jej kúpy od organizácií štátnych
lesov v okrese Gelnica resp. v rámci KSK, pretože obchodná politika riaditeľa Štátnych lesov
Banská Bystrica smeruje na predaj guľatiny do
zahraničia a tým pridaná hodnota nie je využitá
na úrovni obce, okresu, kraja ...
- požiadal prítomného zástupcu KSK – p. Husára
o intervenciu jeho nadriadených o riešenie tohto
problému na úrovni predsedov KSK a BBSK, tak
aby DPH ostalo na území obce, okresu, kraja ...
a nie v zahraničí
J. Soveľ
- k tejto problematike sa pripojil aj podnikateľ J.
Soveľ, ktorý je spracovávateľom drevnej hmoty
a má nedostatok materiálu aby vytvoril ďalšie
pracovné miesta na území obce – regiónu ...
E. Danielová
- predložila podrobnú informáciu vo veci Kultúrno-spoločného centra obce (kultúrneho domu),
táto stavebná akcia je plánovaná od roku 1987
a podrobne všetkým prečítala časový vývoj
príprav na realizáciu jeho výstavby (je prílohou
záznamu)

K bodu č. 5:
Závery a doporučenia na zefektívnenie vzájomnej spolupráce na území obce
V tomto bode programu starosta obce Ing. Dušan Daniel zhodnotil jednotlivé diskusné príspevky,
ktoré okomentoval so zdôraznením, že:
- doporučené návrhy a riešenia vyplývajúce z diskusných príspevkov bude obec priebežne riešiť
a v prípade možností aj realizovať
- požiadal zúčastnených o písomné doručenie
resp. osobnými jednaniami zo stavebných úradom ich návrhov a zámerov na rozvoj podnikania
na území obce, ktoré budú môcť byť zosúladené
s aktualizácie ÚPD obce v priebehu roku 2007
- obec bude nápomocná pri podávaní žiadostí vo
veci čerpania fondov EÚ v tej - ktorej oblasti
podnikania resp. zveľaďovania kultúrno-historických pamiatok obce a bude sa podieľať na
spolufinancovaní jednotlivých perspektívnych
rozvojových projektov na území obce
- osloví obce, ktoré sú súčasťou Hnileckej doliny
– Juh, aby sa zaktivizovali vo veci spolupráce
vytvárania MAS, ktoré budú zosúlaďovať svoje
rozvojové programy do rozvoja regiónu resp.
rozvoja KSK
Na záver pracovného jednania sa starosta obce
poďakoval zúčastneným za konštruktívny a aktívny
prístup a jednanie vyhlásil za ukončené.
V Nálepkove, dňa 9.11.2006
Zapísal: Ing. Dušan Daniel

Projekt „Udržateľný regionálny rozvoj
v Košickom kraji“
Projekt je navrhovaný ako spoločná iniciatíva
Rozvojového programu OSN (UNDP) a Košického
samosprávneho kraja. Má za cieľ posilniť pripravenosť na čerpanie fondov EÚ v rozpočtovom období
2007-2013 prostredníctvom podpory mikroregiónov.
Zámerom projektu je horizontálna podpora vytvárania miestnych akčných skupín (MAS) a stratégií pre LEADER. V tejto časti nadviaže na projekt
vytvárania národného inštitucionálneho rámca pre
LEADER, ktorý realizuje Ministerstvo pôdohospodárstva v spolupráci so Svetovou bankou. Kým pro-

jekt MP SR zabezpečí tvorbu metodiky a vytvorenie
riadiacich a monitorovacích štruktúr na národnej
a regionálnej úrovni, spoločný projekt UNDP-KSK
ho vhodne doplní a podporí aktivitami zameranými
na prijímateľov na miestnej úrovni.
Obce a mikroregióny KSK budú mať v budúcom
programovacom období možnosť čerpať prostriedky
z viacerých zdrojov, ale je predpoklad, že musia
vytvoriť fungujúce partnerstvá na geograficky súvisiacom území. Projekt zlepší komunikáciu medzi
úrovňami a sektormi v kraji a pomôže lokálnym sa5

mosprávam aktívnejšie sa zapájať do programov.
Cezhraničný efekt:
Uvedený projekt bol iniciovaný UNDP na základe
programu, ktorý realizuje UNDP od januára 2006
v regióne Cserehát na území Maďarska. Cieľom je
aktivácia miestnych komunít a zlepšenie možností
pre rozvoj regiónu prostredníctvom čerpania pomoci
z externých rozvojových programov. V prípade realizácie projektu na Slovensku sa dosiahne podpora
v rámci širšieho regiónu Košického samosprávneho
kraja a severovýchodného Maďarska. Projekt nebude viazaný len na prihraničné oblasti KSK, ale
pokryje viac regiónov v území.
Rozpočet:
Rozpočet projektu je 315 000.- USD, z čoho:
- 250 000,- USD (79%) tvorí príspevok UNDP a
- 65.000,- USD (2.000.000,- Sk - 21%) príspevok
KSK
na celý projekt na obdobie troch rokov. Obidva
príspevky budú poukázané do spoločného fondu,
z ktorého sa budú financovať projektové aktivity.
Príspevok KSK bude rozvrhnutý do viacerých ročných splátok na základe vyčlenenia prostriedkov
v ročných rozpočtoch.
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je vytvoriť dlhodobé funkčné
partnerstvá, ktoré:
- identifikujú potreby mikroregiónu (alebo širšieho
územia),

- zabezpečia prostriedky pre rozvoj,
- budú schopné monitorovať účinok realizovaných
opatrení.
Na dosiahnutie tohto cieľa projekt predpokladá
3 komponenty:
1. Odborná pomoc – bude zameraná na analýzu
prostredia, identifikovanie slabých miest a definovanie kritérií na výber regiónov pre realizáciu
pilotných projektov, ďalej na školenie pre lídrov
miestnych akčných skupín/ partnerstiev, poradenstvo a riešenie problémov
2. Pilotné projekty – zahrňujúce celú škálu činnosti
súvisiacich s vytvorením miestnej akčnej skupiny
alebo združenia zo spoločnými službami vo vytipovanom regióne
3. Grantová schéma – podpora pre mikroregióny,
samosprávy, združenia, MVO pri zlepšovaní
pripravenosti na čerpanie fondov EU
Princípom projektu bude postup zdola-nahor,
tzn. iniciovanie opatrení na miestnej úrovni so zapojením rozhodujúcich miestnych predstaviteľov.
Administráciu projektu bude kompletne zabezpečovať UNDP buď vlastnými kapacitami alebo
externou organizáciou. Koordináciu projektu bude
vykonávať pracovná skupina s paritným zastúpením
KSK a UNDP.
Navrhovaná dĺžka projektu je 3 roky. Začiatok
realizácie projektu je predpokladaný v októbri 2006.
V Košiciach, dňa 6.11.2006
RNDr. Milan Husár

Projekt Budovanie kapacít pre udržateľný
regionálny rozvoj v Košickom kraji
Zasadnutie Programovej komisie, Košice, 20.10.2006

Informácia
Programová komisia (Local Programme Advisory
Committee – LPAC)) je súčasťou schvaľovacieho
mechanizmu projektov UNDP. Jej úlohou je zhodnotiť
a v prípade ak sa nevyskytnú rozporné stanoviská
odporučiť realizáciu projektu zo strany národného
partnera. Následne po schválení LPAC je projekt
(Project Document) predložený na odsúhlasenie ria6

diacim štruktúram UNDP po ktorom nasleduje podpis
štatutárnymi predstaviteľmi oboch partnerov.
Účelom zasadnutia Programovej komisie je
posúdiť reálnosť a realizovateľnosť projektu ako
aj identifikovať prípadné dopĺňanie sa prípadne
prekrývanie sa s inými projektami a iniciatívami re-

alizovanými v cieľovom regióne. Z tohto dôvodu je
zloženie Programovej komisie také, aby odrážalo
reprezentatívne spektrum predstaviteľov daného
cieľového regiónu z hľadiska odbornosti aj z hľadiska
spoločenských sektorov.
Programová komisia projektu Budovanie kapacít
pre udržateľný regionálny rozvoj v Košickom kraji
zasadala v nasledovnom zložení:
Mgr. Daniela Gašparíková, Koordinátorka aktivít
UNDP pre Slovensko – predsedníčka komisie,
Ing. Peter Ťapák, Košický samosprávny kraj
(KSK), Odbor regionálneho rozvoja
Ing. Katarína Svistáková, expertka, KSK
Ing. Ľubica Froncová, expertka, KSK
Mgr. Daniel Pitoňák, Projektový manažér pre
miestny rozvoj, UNDP
Mgr. Milan Chrenko, Kapacity 2015, UNDP
Ing. Ladislav Bartók, poslanec zastupiteľstva
Košického kraja
Ing. István Zachariaš, primátor, Moldava nad
Bodvou
Ing. Stefan Staško, primátor, Sobrance
Ing. Slavka Mačáková, ETP Slovakia
Mgr. Iveta Tomková, Regionálna obchodná a
priemyselná komora Košice
Ing. Ladislav Garay, Regionálna poľnoshospodárska a potravinárska komora Košice
Program zasadnutia:
1. Otvorenie, predstavenie účastníkov,
2. Informácia o UNDP, priority, projekty
3. Prezentácia projektu,
4. Diskusia
5. Záver
Priebeh zasadnutia
Zástupcovia UNDP prezentovali informácie o organizácii a o pripravovanom projekte. V rámci diskusie boli prerokované pripomienky jednotlivých účastníkov. Pripomienky sa týkali nasledovných bodov:
1) Súlad s ostatným projektmi/ programami zameranými na vytváranie partnerstiev vo vidieckych
regiónoch – projekt sa bude snažiť nadviazať na
výsledky prebiehajúcich projektov a rozvíjať iniciatívy ďalej. Zároveň sa bude snažiť sprostredkovať dobré skúsenosti ďalším záujemcom a regiónom (vrátane cezhraničných);

2) Cezhraničná spolupráca – rozsah a zameranie
cezhraničnej spolupráce bude definované po
vybratí pilotných mikroregiónov v závislosti na
ich polohe a možnostiach. V každom prípade
však projekt bude zabezpečovať odovzdávanie
skúseností medzi regiónmi a to aj cezhraničnými;
3) Vytvorenie alternatívnych rozvojových modelov
pre vidiecke regióny – pilotné regióny, ktoré budú
vybraté v rámci projektu, by mali reprezentovať
krajinársky a ekonomicky odlišné typy v ktorých
bude následne navrhnutá špecifická rozvojová
stratégia zodpovedajúca ich potrebám a možnostiam. Takto bude možne určiť alternatívne
rozvojové koncepcie pre rôzne typy regiónov
Košického kraja.
4) Zredukovanie projektových výstupov – z hľadiska
prehľadnosti a lepšiemu monitoringu projektu bude počet výstupov zredukovaný na 3: 1)
tvorba kritérií a metodologických dokumentov, 2)
vytváranie miestnych partnerstiev, 3) grantová
schéma;
5) Projektový tím – bolo dohodnuté že pozície členov projektovej implementačnej jednotky (PIU):
projektový manažér a finančný a administratívny
asistent, budú obsadené obyvateľmi Košického
kraja. Pozície budú obsadené prostredníctvom
výberového konania podľa pravidiel UNDP;
6) Definícia mikroregiónu – vzhľadom na veľkú veľkostnú variabilitu a administratívnu rôznorodosť
mikroregiónov v Košickom kraji (vrátane území
bez akýchkoľvek regionálnych štruktúr) bolo dohodnuté že pred uskutočnením výberu pilotných
mikroregiónov budú expertmi projektu vypracované objektívne kritériá definujúce mikroregióny,
ktoré budú rešpektovať princípy objektivity a rovnosti príležitostí;
7) Nasmerovanie pomoci – otázku, či majú byť na
realizáciu projektových aktivít zvolené najzaostalejšie alebo najrozvinutejšie regióny kraja
bude riešiť Rada projektu po začiatku realizácie
projektu.
Záver
Projekt bol členmi Programovej komisie pozitívne
hodnotený a odsúhlasený na realizáciu.
Vypracoval:
Daniel Pitoňák
Bratislava, 23.11.2006
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LEADER
V ČOM SPOČÍVA PROGRAM?
Program „LEADER“ podporuje realizáciu spoločného rozvojového programu,
zostaveného zástupcami verejného, súkromného a občianskeho sektoru, tzv.

lokálnymi akčnými skupinami
vo vidieckych, hlavne zaostávajúcich oblastiach. Tento program sa v EÚ realizuje pre územia
s počtom obyvateľov od 10 000 do 100 000.
Na základe spracovaných programov sa potom jednotlivé partnerstvá
– lokálne akčné skupiny,
– uchádzajú o získanie finančnej podpory na jeho realizáciu.
Výhodou tohto programu je, že malí a začínajúci podnikatelia, malé obce, miestne aktívne
združenia a spolky, majú omnoho väčšiu šancu na získanie podpory zo štrukturálnych fondov.

Poznámka:
Súčasťou lokálnych akčných skupín sú miestne akčné skupiny (napr. MAS Nálepkovo). Podmienka naplnenia počtu najmenej 10 000 obyvateľov LAS vyplýva z Prezenčnej listiny z pracovného stretnutia podpredsedu KSK so starostami obcí regiónu Hnilecká dolina – Juh, konaného
dňa 14.9.2006 v Nálepkove, ktorá je prílohou č. 2.
Podľa sčítania obyvateľov... v roku 2001 mala Hnilecká dolina – Juh cca 14 700 obyvateľov.
V Nálepkove, dňa 4.11.2006
Pozn. doplnil: Ing. Dušan Daniel
starosta obce

Územné plánovanie – územný plán
Územný plán je najsilnejší nástroj pre regulovanie životného prostredia. Životným prostredím je
všetko , čo vytvára prirodzené podmienky existencie
organizmov včítane človeka a je predpokladom ich
ďalšieho vývoja. Zložkami životného prostredia sú:
- ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy.
Územným plánovaním sa určujú zásady riešenia
využívania územia, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností, ktoré ovplyvňujú životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty
územia. Utvárajú sa predpoklady na zabezpečenie
trvalého súladu všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie
,dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie
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trvalo udržateľného rozvoja , na šetrné využívanie
prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Územné plánovanie
zahŕňa tieto činnosti:
- určuje regulatívy priestorového usporiadania
a funkčného využívania územia
- určuje potrebné asanačné, rekonštrukčné alebo
rekultivačné zásahy do územia
- vymedzuje chránené územia , chránené objekty,
oblasti pokoja
- určuje zásady a podmienky vecnej a časovej koordinácie miestne sústredenej výstavby jedného
alebo viacerých stavebníkov
- posudzuje a hodnotí územno-technické dôsledky

pripravovaných stavieb a iných opatrení v území
a navrhuje ich rozsah, , ktorý podmieňuje ich enviromentálne vhodné a bezpečné využívanie
- rieši umiestňovanie stavieb a určuje územno-technické, urbanistické, architektonické a enviromentálne požiadavky na ich projektovanie
a uskutočňovanie
- určuje zásady využívania prírodných zdrojov,
podmienok územia a celého životného prostredia
, aby sa činnosťami v ňom neprekročilo únosné
zaťaženie územia, vytvárala a udržiavala ekologická stabilita krajiny
- utvára podklady pre tvorbu koncepcií výstavby
a technického vybavenia územia
- navrhuje poradie výstavby a využívania územia
- navrhuje územno-technické a organizačné
opatrenia nevyhnutné na zlepšenie životného
prostredia, dosiahnutie ekologickej stability
a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja
Územnoplánovacou činnosťou je: obstarávanie, spracovanie, prerokúvanie a schvaľovanie
územnoplánovacej a udržiavanie jej aktuálneho
stavu
Územnoplánovacia činnosť sa vykonáva podľa
najnovších poznatkov, spoločenských, prírodných
a technických vied a poznatkov o stave životného
prostredia a to spôsobom vymedzeným stavebným
zákonom, na túto činnosť používajú sa mapové
podklady základného štátneho mapového diela,
automatizovaného informačného systému geodézie,
kartografie a katastra.
Územnoplánovacia dokumentácia sa spracúva
pre stupeň celoštátny, regionálny, pre obce a časti
obce. Územnoplánovacia dokumentácia je základným nástrojom územnoplánovacieho rozvoja
a starostlivosti o životné prostredie Slovenskej
republiky, regiónov a obcí. Koncepcie rozvoja
obcí a iné programy týkajúce sa hospodárskeho,
sociálneho alebo kultúrneho rozvoja musia byť
v súlade so záväznými časťami územnoplánovacej
dokumentácie to znamená že s súlade s územným
plánom obce.
Obec Nálepkovo má schválený územný plán
obce uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa
29.11.1999 č. uznesenia 64/1999 a prijaté VZN
č.39/99, ktoré nadobudlo právoplatnosť 9.12.1999.
Územný plán obce spracoval prof. Šarafin Michal
autorizovaný architekt a kolektív riešiteľov. Tento

územný plán obce je uložený na obci na stavebnom
úrade a je podkladom pre rozhodovaciu činnosť
stavebného úradu. Podľa §-u117 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vo
väzbe na zákon č. 416/2001 o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na
vyššie územné celky v znení neskorších predpisov bolo ustanovené: stavebným úradom je obec
a pôsobnosť stavebného úradu je výkonom štátnej
správy. Obec a samosprávny kraj sú povinné pravidelne, najmenej však raz za štyri roky , preskúmať
schválený územný plán obce, či nie sú potrebné jeho
zmeny alebo doplnky v zmysle §-u 30 stavebného
zákona. Vzhľadom na skutočnosť, že územný plán
obce určuje rozhodujúce podmienky na rozvoj obce,
určuje územie pre rozvoj podnikateľskej činnosti,
využitie územia pre rekreačnú a oddychovú činnosť
a pre výstavbu verejnoprospešných stavieb sa po
preskúmaní plánu zistilo, že nespĺňa a nezahŕňa
všetky aktivity obce a je potrebné ho aktualizovať.
Aktualizáciu zabezpečuje obec a samosprávny kraj
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá
podľa §-u 2a.) stavebného zákona nemôže byť
súčasne aj spracovateľom.
Podľa oznámenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa
8.8.2005 bol vydaný výnos o poskytovaní dotácii na
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie na
základe žiadosti obce aj na aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie.
Oprávnené náklady na spracovanie tejto dokumentácie sa preukazujú uzatvorenou zmluvou s riešiteľom a odborne spôsobilou osobou. Na základe
tohto výnosu naša obec požiadala o dotáciu pre
rok 2006 formou žiadosti, ktorá spĺňala náležitosti a
podmienky, ale pre nedostatok finančných prostriedkov Ministerstva nám dotácia nebola pridelená.
Schválená územnoplánovacia dokumentácia
je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným
podkladom pre územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.
Vzhľadom na skutočnosť, že územný plán nebol
z aktualizovaný v plánovanom termíne obec naďalej rešpektuje schválený územný plán obce z roku
1999, preto je potrebné tak ako vo Vašom záujme
aj v záujme rozvoja obce zahrnúť do aktualizácie
územného plánu všetky aktivity a rozvoj v podnika9

teľskej sfére pre obdobie rokov 2007 - 2013 (obchod, služby, remeslá, doprava, stavebníctvo, rozvoj
cestovného ruchu, lyžovanie, vidiecka turistika,
športovo – rekreačné aktivity), na území Nálepkova.
V oblasti sociálno ekonomických činností, v oblasti
projektov súvisiacich so životným prostredím čiže
projekty environmentálnej infraštruktúry ( vodovodov,
kanalizácii, obnoviteľných zdrojov energie, ochrany
ovzdušia, odpadového hospodárstva a ochrany
prírody) plánované činnosti v rámci rozširovania

prevádzok formou prístavby, nadstavby, zmeny stavieb, zmeny v užívaní stavieb, rekonštrukcie aby bola
zabezpečená bezpečnosť a vhodnosť týchto stavieb.
Vaše návrhy, riešenia a koncepty plánovanej
činnosti a projektov zakomponujeme do aktualizácie
súčasnej schválenej územnoplánovacej dokumentácie ( UPD ) obce Nálepkovo.
Spracovala: Danielová Edita
Stavebný úrad Nálepkovo
V Nálepkove dňa 03.11.2006

Kultúrne a spoločenské centrum
V roku 1987 bolo vydané rozhodnutie - povolenie
na odstránenie stavby s názvom „ Hostinec a škola
„ na pozemkoch parcelné č. 875, 456/2, ktoré vydal
Okresný národný výbor odbor územného plánovania a stavebného poriadku v Spišskej Novej Vsi.
V uvedenej budove boli miestnosti, v ktorých sa
uskutočňovali kultúrne a spoločenské akcie a kino .
Vzhľadom na skutočnosť, že uvedená budova bola
odstránená obec Nálepkovo ostala bez priestorov
na uskutočňovanie rôznych kultúrnych činností ,
spoločenských stretnutí a iných podujatí . V rámci
schváleného územného plánu obce Nálepkova je
zahrnutá výstavba obecného domu v zozname verejno - prospešných stavieb, ktorá tvorí záväznú časť
regulatívov. Na základe tohto začala obec pripravovať
a zabezpečovať prípravné práce na uskutočnenie
výstavby . V prvom rade sa zabezpečili projekty v
roku 1999, po spracovaní projektovej dokumentácie
sa začali zabezpečovať všetky potrebné podklady
pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného
povolenia . Územné rozhodnutie bolo vydané Okresným úradom, odborom životného prostredia ako príslušným stavebným úradom v Gelnici dňa 15.4.1999
a právoplatnosť nadobudlo dňa 6.5.1999. Na základe
tohto dokumentu obec žiadala o pridelenie finančných
prostriedkov a o zaradenie investičnej výstavby do
plánu investičných programov konkrétne o zaradenie
do programu „ Rozvojový program verejných prác
na roky 2002 -2004“, Rozvojový program na roky
2004-2006 . Na základe uznesenia vlády č.769 /2004
bol vypracovaný návrh rozvojového programu priorít
verejných prác na roky 2005-2007 v tomto návrhu
sme boli zaradený pod číslom verejnej práce 74 27
4 6 Kultúrno spoločenské priestory so stavebným zá10

merom nad 40 mil. Sk (viď doklad o zaradení) V tomto
roku v rámci Rozvojového programu priorít verejných
prác na roky 2006-2008 schváleného uznesením
vlády SR č. 550/2005 bola verejná práca so začatím roku 2006 schválená pre obec Nálepkovo s názvom stavby Kultúrno spoločenské priestory (obecný
dom) číslo verejnej práce 74 27 6 16. Na základe tohto
obec pokračuje vo vybavovaní stavebného povolenia
(ním súvisiacich podkladov) pre uvedenú kultúrnu
stavbu. Zároveň pokračuje v podávaní a predkladaní
žiadosti o zaradenie ďalších stavieb v rámci zákona
č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach podľa ktorého
sa každoročne spracováva Rozvojový program priorít
verejných prác kraja na príslušné trojročné obdobie.
Na základe §-u3 a 9 zákona NR SR č. 503/2001 Z.z.
o podpore regionálneho rozvoja, Košický samosprávny kraj pripravuje Program verejných prác aj na roky
2007- 2009 . Do tohto návrhu verejných prác zo dňa
7.2.2006 pre roky 2007-2009 sú navrhnuté verejnoprospešné stavby tieto:
- Rekonštrukcia MK a VP obce predp.náklady
40 mil. Sk
- Celoobecný vodovod a kanalizácia a ČOV
obce 40 mil. Sk
- Rekonštrukcia ZŠ a MŠ strecha (zateplenie)
40 mil. Sk
- Rómska osada Píla IV. etapa 14 mil.Sk
- Rekonštrukcia zariadenia na cestovný ruch
(TKŠ) 10 mil. Sk
Návrh uvedených programov bude schvaľovať
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
V Nálepkove dňa 8.11.2006
Stavebný úrad Danielová Edita

Zloženie okrskových komisií pre voľby
do orgánov samosprávy obcí, dňa 2.12.2006
Okrsok č.1
Helena Majkutová – ANO
Tomáš Suržin – KDH
Alžbeta Jánošová – SMER-SD
Mária Antlová – ĽS-HZDS
Katarína Plencnerová – SNS
Mgr. Irena Pronská – SDKU-DS
Gabriela Filická

-

predseda
podpredseda
člen
člen
člen
člen
zapisovateľka

Okrsok č. 2
František Pisarčík – ANO
Ondrej Sekely – SDKU-DS
Anton Rusnák – SMER-SD
Dušan Hadovský – SNS
Slávka Házerová – ĽS-HZDS
Cecília Rubintová – KDH
Ingrid Kolarčíková

-

predseda
podpredseda
člen
člen
člen
člen
zapisovateľka
V Nálepkove, dňa 15.11.2006

Rozdelenie ulíc obce Nálepkova do okrskov
pre voľby do samosprávy obce
Okrsok č.1 – Letná, Hlavná, Pod Halmou, Zimná, Mlynská, Stredný riadok,
Pri Strážnickom potoku, Cintorínska, Pod školou, Farská, Krátka
Okrsok č.2 – Hámorská, Školská, Nová, Strmá, Trosky, Úzka, Čierna Hora,
Grün Hámre I., II., III., Surovecká cesta, Záhajnická cesta

Harmonogram náhradnej autobusovej
dopravy pre voľby dňa 2.12.2006
Odchod z Tretieho Hámru do Nálepkova
Späť
Odchod z Nálepkova do Hámru

o 8.30 hod.

a

o 14.00 hod.

o 10.00 hod.

a

o 15.30 hod.

Odchod zo Záhajnice do Nálepkova
Späť
Odchod z Nálepkova do Záhajnice

o 9.15 hod.

a

o 14.45 hod.

o 10.45 hod.

a

o 16.15 hod.
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Dňa 2. 12. 2006 uplynie rok, odkedy nás náhle opustil náš rodák

Profesor RNDr. Ladislav Šomšák, DrSc.,
ktorý žil a pôsobil v Bratislave, ale stále sa vracal domov do Nálepkova
na svoju Záhajnicu. Profesor Šomšák úzko spolupracoval s Lesmi obce
Nálepkovo s.r.o. a jeho odborné rady, ale aj praktické skúsenosti boli
a sú cenným prínosom nie iba pre Lesy obce Nálepkovo s.r.o.,
ale aj pre obec samotnú..
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú
Lesy obce Nálepkovo s.r.o.
a
vedenie obce
VYDÁVA: Obecný úrad v Nálepkove.
Vychádza ako mesačník. Príspevky zasielajte na adresu:
Obecný úrad, Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo
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