Šťastné a veselé!

Nad Betlehemom jasná hviezda, to prekrásne
znamenie, príchod Svetla, lásky, šťastia, nositeľa
nádeje. Krásne Vianoce a šťastný nový rok .
obec Nálepkovo

Vážení čitatelia, spoluobčania,
dostáva sa Vám do rúk posledné tohtoročné vydanie obecných novín, v ktorom nájdete priebeh posledného zasadania obecného zastupiteľstva, s prijatými
uzneseniami a treťou zmenou rozpočtu obce na rok
2006. Ďalej Vám chcem ozrejmiť výhody a význam
vybudovania koreňovej čističky v Treťom Hámri a samozrejme nezabudli sme ani na vyhodnotenie výsledkov komunálnych volieb do samosprávy obce na roky
2007-2010, kde ste vy svojimi hlasmi rozhodli o novom
vedení obce. Ďalej by som rád poukázal na fotografie
uvedené v úvode a závere týchto novín, kde sú vyobrazené práce – umelecké diela nášho spoluobčana
Tibora Terifaja.
Nadväzujúc na predchádzajúce informácie sa Vám
chcem úprimne poďakovať za Vašu prejavenú dôve-

ru pri hlasovaní o post starostu obce. Pevne verím,
že Vás nesklamem a aj naďalej budem zodpovedne
pristupovať k všetkým úlohám vyplývajúcim z tejto
funkcie a spolu s obecným zastupiteľstvom a všetkými
zamestnancami obce budeme realizovať už prezentovaný volebný program tak aby po uplynutí ďalších
štyroch rokov sme mohli zodpovedne konštatovať jeho
úspešné naplnenie.
V závere mi ostáva už len popriať Vám príjemné
a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich
najbližších a do nového roka zaželať pevné zdravie a
veľa úspechov v súkromnom i pracovnom živote.
V Nálepkove, dňa 12.12.2006
Ing. Dušan Daniel
starosta obce

ZÁPISNICA
zo 40. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva
v Nálepkove, dňa 27.11.2006
Prítomní:
Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Mgr. Marta Augustiňáková,
Ing. Ľuboš Daxner, Mgr. Natália Furmanová,
Ing. Miloš Hamrák, Július Jesze,
Jozef Král, Irena Majorová, Zdenek Štuller
- poslanci OZ
JUDr. Dušan Kozák – právnik OcÚ,
Ing. Imrich Keruľ – hlavný kontrolór
Helena Kiššáková – ek. ref.,
Edita Danielová – stavebný úrad,
Ján Dluhoš a Marián Richveis – BPaPO,
Vladimír Labuda – náčelník OcP,
Zdenka Rabatínová, Diana Kakurová,
Mgr. Lívia Školníková – KC Mlyn
Hostia:
Ing. Ladislav Ďurči – TKŠN s.r.o.,
Mgr. Julián Sopko – ZŠsMŠN,
Ing. Peter Hrabuvčin – DDN n.o.,
Ing. Jozef Antoni – LON s.r.o.
Neprítomní:
Božena Sedláková, Gabriela Filická,
Ing. Jozef Jánoš – ospravedlnení
Verejnosť:
podľa prezenčnej listiny - v počte 28
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40. riadne zasadanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Dušan Daniel, ktorý predložil program dnešného
rokovania v zmysle pozvánky zo dňa 16.11.2006. Ten bol
následne schválený.
PROGRAM:
1. Úvod - ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z 39. riadneho zasadania OZ, dňa 27.10.2006
1. Ekonomické výsledky rozpočtových a príspevkových
organizácií obce a OcÚ za obdobie 01-09/2006
vrátane neziskovej organizácie DDN – predkladajú
riaditelia organizácií a vedúca ek. ref. OcÚ
2. Zmena rozpočtu obce na rok 2006 – predkladá vedúca
ek. ref. OcÚ
3. Rôzne
4. Interpelácie poslancov
5. Návrh uznesení
6. Záver
7. Verejné zhromaždenie s obyvateľmi obce
K bodu č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľa zápisnice bol určený:
Július Jesze - zástupca starostu obce
a za overovateľov zápisnice boli určení:
Ing. Ľuboš Daxner, Zdenek Štuller

Do návrhovej komisie boli zvolení:
Mgr. Marta Augustiňáková
Irena Majorová
Ing. Miloš Hamrák
K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 39.riadneho zasadania OZ, dňa 27.10.2006 – starosta obce
Na 39. riadnom zasadaní OZ bolo prijatých celkom 11
uznesení (459-470/2006-OZ), ktoré sú priebežné plnené
resp. boli konštatačného a informatívneho charakteru.
- 25.10.2006 bola doručená OcÚ technická štúdia „Nálepkovo – zhodnotenie vodných zdrojov pre obecný
vodovod v častiach obce Tichovodská dolina (Záhajnica – Píla) a Hnilecká dolina (Peklisko – Hámor)
- výstavba MK na ul. Strmej a Letnej je pred ukončením
- zabezpečenie jednotlivých domácnosti obce palivovým drevom pokračuje v zmysle uzn. č. 470/2006-OZ
a k dnešku bolo vydodaných 451 prm ihličnatého
dreva a 80 prm tvrdého dreva. Z celkovej požiadavky
515 prm dreva zo dňa 26.10.2006 bolo v skutočnosti
vydodaných spolu 531 prm palivového dreva
Do konca roka 2006 budú priebežne realizované dodávky podľa požiadaviek občanov.
- pred ukončením stavebných prác je koreňová čistička
v Treťom Hámri, ktorá bude uvedená do prevádzky
po vysadení príslušných rastlín v 03/2007 (napojenie
5 rodinných domov na čistenie odpadu zo žúmp).
V prílohe text o význame a spôsobe vplyvu na životné
prostredie koreňovej čističky v častiach obce Tretí
Hámor a Záhajnica.
V tomto bode programu starosta obce poukázal na
písomnú Informáciu v Obecných novinách č. 9/2006 vo
veci realizácie investično-stavebných a rekonštrukčných
akcií v obci Nálepkovo od roku 1992 až 11/2006, ktorá
približuje zvlášť prvovoličom význam a rozsah týchto akcií
realizovaných v uvedenom období.
V otvorenej rozprave poslanec J. Král doporučil, aby
LON s.r.o. obmedzili výdaj prípravných lístkov na samovýrobu a aby prijali opatrenia vo veci postupného dodávania
palivového dreva do domácnosti priebežne počas celého
roka a zároveň doporučil výdaj palivového dreva len
v pracovných dňoch.
Na tieto doporučenia odpovedal riaditeľ LON s.r.o.
a starosta obce, ktorí informovali, že po pracovnej línií
bol vydaný dňa 24.10.2006 Príkazný list č. 1/100-2006
konateľom spoločnosti LON s.r.o., ktorý tieto doporučenia
zahŕňa.
Kontrolu plnenia uznesení a úloh OZ zobralo na
vedomie.

K bodu č. 3:
Ekonomické výsledky rozpočtových a príspevkových
organizácií obce a OcÚ za obdobie 01-09/2006 vrátane
neziskovej organizácie DDN – predkladajú riaditelia organizácií a vedúca ek. ref. OcÚ
V úvode pripomenul starosta obce, že poslanci obdržali v písomnej forme rozbor HV OcÚ k 30.9.2006 a prehľad o príjmoch a výdajoch ZŠsMŠN k 30.9.2006 a čerpanie príjmov a výdajov OPZN k uvádzanému termínu.
Rozbor HV DDN n.o. za 01-09/2006 je záležitosťou
prejednávania v Správnej rade DDN n.o., ale tieto HV
budú prejednané aj na dnešnom zasadaní.
Vedúca ekonomického referátu OcÚ, starosta obce
a riaditelia právnických osôb obce postupne predložili
nasledovné informácie:
Obecný úrad v Nálepkove – rozpočtová organizácia
Celkové príjmy činili 44 936,0 tis.Sk, z toho dotácia
zo ŠR na školstvo 13 712,0 tis.Sk a celkové výdaje činili
34 887,0 tis.Sk. Počet pracovníkov 34, na bežných účtoch
OcÚ bol zostatok 1 248,0 tis.Sk.
Základná škola s materskou školou Nálepkovo
– rozpočtová organizácie
Celkové príjmy činili 14 952,0 tis.Sk, z toho vlastné
príjmy 88,0 tis.Sk a celkové výdaje činili 12 410,0 tis.Sk.
Počet zamestnancov 64, zostatok na bežných účtoch bol
2 542,0 tis.Sk.
Obecné poľovnícke združenie Nálepkovo – rozpočtová organizácia
Celkové príjmy činili 121,5 tis.Sk (z toho 84,0 tis.Sk
členské príspevky) a celkové výdaje činili 114,1 tis.Sk pri
počte pracovníkov 0.
Domov dôchodcov Nálepkovo – nezisková organizácia
Celkové príjmy činili 8 142,9 tis.Sk a celkové výdaje
7 623,5 tis.Sk, pri počte pracovníkov 31.
V otvorenej rozprave niektoré aktuálne údaje boli
bližšie vysvetlené, zo strany poslancov neboli vznesené
podstatné pripomienky.
Vyššie uvedené ekonomické výsledky OZ zobralo na
vedomie.
K bodu č. 4:
Zmena rozpočtu obce na rok 2006 – predkladá vedúca
ek. ref. OcÚ
Na základe predchádzajúceho bodu programu jedna3

nia vyplýva z dosiahnutých celkových príjmov a celkových
výdajov nevyhnutná zmena rozpočtu obce resp. OcÚ
v Nálepkove za obdobie 01-09/2006 z nasledovných
dôvodov:
1. V oblasti kapitoly bežných príjmov a výdajov:
- zvýšenie príjmov z výnosu podielovej dane zo ŠR
+ 2 900,0 tis.Sk
- zvýšenie príjmov z prenájmu pozemkov obce
+ 3 900,0 tis.Sk
- zvýšenie dotácie na školstvo + 2 100,0 tis.Sk
2. V kapitole kapitálových príjmov a výdajov:
- príjem z predaja pozemkov a budov obce
+ 1 445,0 tis.Sk
- dotácia na kotolňu a rozvody ÚK v ZŠsMŠN
+ 6 435,0 tis.Sk
- nevyčerpanie dotácie na RO - III. etapa, Píla
- 6 880,0 tis.Sk
3. Finančné operácie:
- vyšší príjem o
2 690,0 tis.Sk
Na základe vyššie uvedeného bolo možné zrealizovať zvýšenie výdavkov v oblasti:
- verejnej správy
+ 1 184,0 tis.Sk
- OcP
+ 320,0 tis.Sk
- PO
+ 140,0 tis.Sk
- výstavba MK a ich údržba
+ 1 270,0 tis.Sk
- dotácií spoločenským organizáciám a cirkvám
+ 185,0 tis.Sk
- v sociálnej oblasti
+ 340,0 tis.Sk
V otvorenej rozprave vedúca ekonomického referátu
OcÚ zdôraznila, že sa jedná v poradí o tretiu zmenu rozpočtu obce, ktorá je v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách a vykonaná na základe skutočných príjmov
a výdajov za obdobie 01-10/2006. Zo strany poslancov
neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky.
Návrh na zmenu rozpočtu obce, ktorý je vyrovnaný
obecné zastupiteľstvo schválilo.
K bodu č. 5:
Rôzne
V tomto bode programu OZ prejednalo:
(priebežne k jednotlivým bodom bola otváraná rozprava a zároveň boli prijímané príslušné uznesenia)
a)

-
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Zápisnice KSaB pri OZ zo dňa 4.10.2006,
30.10.2006 a 6.11.2006, informácie predložila
predsedníčka komisie I. Majorová:
prehodnotenie žiadostí o pridelenie 20 b.j. v RO
- III. etapa, Píla spracovaním zoznamu žiadateľov
v časovom období
doporučenie absolvovať návštevu jednotlivých

-

-

domácností žiadateľov s cieľom posúdenia oprávnenosti ich požiadaviek na pridelenie b.j.
vyhodnotenie „Októbra – mesiaca úcty k starším“ vrátane účasti členov komisie na kultúrno-spoločenskom podujatí v DDN n.o. konaného
30.10.2006
kontrola kvality bývania v RO – I. etapa a RO – II.
etapa v časti Grün

Na záver poslankyňa Mgr. Furmanová vzniesla
otázku na predsedníčku komisie, aby vysvetlila podľa
akých kritérií boli uskutočňované návštevy v jednotlivých
domácnostiach počas mesiaca Úcty k starším.
Na túto otázku zodpovedala predsedníčka KSaB pri
OZ a starosta obce, ktorí uviedli, že z celkového počtu
345 občanov vo veku od 60 rokov bolo navštívených
210 občanov od polovice októbra do polovice novembra.
Z časových dôvodov nebolo možné uskutočniť návštevu
u všetkých.
b) Zápisnicu KOVP pri OZ zo dňa 10.11.2006, informácie predložil predseda komisie J. Král:
riešenie nezhôd v domácnosti, v dome č. 261
riešenie znečistenia Železného potoka pri dome č.
472
riešenie nezhôd medzi rodinami v RO – I. etapa,
Grün po vzájomnej zámene bytov
riešenie problematiky znečisťovania okolia RB 24
b.j. vrátanie vchodov (poschodí a suterénu)
c) Zápisnicu KFaSOM pri OZ zo dňa 20.11.2006,
informácie predložil predseda komisie Ing. Ľ. Daxner:
prejednanie ekonomických výsledkov obecného
úradu za 9 mesiacov 2006
prejednanie a doporučenie schválenia zmeny rozpočtu obce na rok 2006
doporučenie schváliť finančný príspevok pre ZRPŠ
pri ZŠsMŠN
prejedanie informatívnej správy o nedoplatkoch za
komunálny odpad
d) Písomnú požiadavku občanov obce Nálepkova
– časti Záhajnica (zo dňa 9.11.2006 – 49 podpisov)
vo veci zabezpečenia výstavby obchodného centra
LIDL na pozemku bývalého Benzinolu.
V otvorenej rozprave bola prečítaná táto požiadavka v plnom znení, ku ktorej odzneli nasledovné
vyjadrenia:
Ing. D. Daniel, poukázal, že na 38. riadnom zasadaní OZ dňa 29.9.2006 v bode č. 5 Rôzne , písm. g)
bola prejednávaná ponuka Slovnaftu a.s. Bratislava
– výsledkom bolo uzn. č. 458/2006-OZ (neschválenie účasti obce Nálepkovo na výberovom konaní
o schválenie kúpy nehnuteľností od Benzinolu).
k dnešku je už známy súkromný podnikateľ, ktorý

e)
-

•
•
•
•

-

•
•
•
•
•

-

f)
-

v súťaži uspel a je len na ňom samotnom ako naloží s nadobudnutým majetkom, obec ho v žiadnom
prípade nemôže prinútiť aby napr. zriadil predajňu
LIDL, takže táto požiadavka je vo vzťahu k obci
bezpredmetná.
Informácie starostu obce o priebehu a záveroch
z rokovania Rady školy konanej dňa 19.10.2006:
na škole pracuje 34 krúžkov s rôznym zameraním
návrhy na zlepšenie spolupráce Rady školy so
Združením rodičov a priateľov školy
uskutočnenie Dňa otvorených dverí v škole dňa
23.11.2006
prejednaná Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za
školský rok 2005/2006
počet žiakov 600 (246 na I. stupni, 307 na II. stupni,
47 v MŠ) pri počte 25 učební
do 1. ročníka bolo zapísaných 65 žiakov a 73 žiakov ukončilo ZŠ v 06/2006
počet pracovníkov školy 64, z toho 44 učiteľov
závery zo Správy z komplexnej inšpekcie vykonanej v 03/2005 resp. odstránenie nedostatkov vtedy
zistených „Následnou inšpekciou v 06/2006“, ktorá
konštatovala, že všetky opatrenia uložené inšpekciou v 03/2005 boli zrealizované s konštatáciou „...
splnením opatrení a akceptáciou odporúčaní sa
výrazne zvýšila celková úroveň školy“
ciele školy resp. jej sprístupnenie verejnosti počas
celého školského roka a to hlavne telocvične, pohybové štúdium a počítačové učebne
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej
školy za školský rok 2005/2006:
prijatých 47 detí, zadelené sú v dvoch triedach MŠ
3 – 4 ročné deti v počte 6
4 – 5 ročné deti v počte 12
5 – 6 ročné deti v počte 29
9 rómskych detí prijatých na začiatku, 29 detí bude
končiť predškolskú prípravu v 06/2007
Predložené informácie doplnil riaditeľ školy:
škola je dosť veľký kolos, ktorý zamestnáva 64
pracovníkov a 15 uchádzačov o zamestnanie
krúžky vedú aj rómsky asistenti učiteľa
v rámci projektu Otvorená škola je pre verejnosť
sprístupnená telocvičňa, pripravujeme sprístupnenie na internet
následná inšpekcia zhodnotila, že škola po personálnej a materiálnej stránke je dobre zabezpečená
Informáciu zapisovateľky MVK p. A. Bobákovej
v súvislosti s komunálnymi voľbami.
dňa 15.11.2006 sa uskutočnilo 1. zasadanie OVK
č. 1 a OVK č. 2, na ktorom delegovaní členovia
do komisií zložili sľub a zvolili resp. dohodli sa na
funkciách predsedov a podpredsedov OVK

-

g)

h)

i)

j)
•
•

•
k)
•

•
•

dňa 22.11.2006 sa uskutočnilo školenie predsedov,
podpredsedov a zapisovateľov OVK v Gelnici
na základe predchádzajúcich skúseností z volieb
(do NR SR resp. komunálnych) bol vypracovaný
dopravný poriadok na 2.12.2006 v častiach obce
Záhajnica a Tretí Hámor, ktorý bol zverejnený
v Obecných novinách č. 10/2006
Žiadosť Antonína Zidku a manž. Lucie, bytom
Nálepkovo č. 408 o kúpu časti obecnej parcely č.
140 o výmere 9 m2 z dôvodu majetko-právneho
vysporiadania sa s obcou po vyhotovení geometrického plánu č. 19/2006 zo dňa 23.3.2006 ich
rodinného domu. Ide o zosúladenie skutočného
stavu zo stavom právnym.
Doplnenie uznesenia č. 377/2006-OZ zo dňa
3.3.2006 (spresnenie výmery pozemku) vo veci
schváleného predaja pozemku parc. č. 5570/2, keď
geometrickým plánom č. 27/2006 bola stanovená
výmera uvedeného pozemku na 1213 m2
Správu a o výsledku kontroly prijatých uznesení OZ
v Nálepkove v období od 1.1.2006 do 27.10.2006,
ktorú predložil hlavný kontrolór obce Ing. Imrich
Keruľ. V uvedenom období bolo vykonaných 8
riadnych zasadaní OZ a celkom bolo prijatých 104
uznesení a 2 mimoriadne zasadania, na ktorých
bolo prijatých 7 uznesení.
Informácie HK obce o :
vykonaní následnej finančnej kontroly OcÚ za I.
polrok 2006
od 1.1.2006 do 30.6.2006 bolo vykonaných 877
predbežných kontrol
za sledované obdobie celková suma finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu predstavovala
18 928 990,-Sk
vykonaní následnej finančnej kontroly OcÚ za III.
štvrťrok 2006
kontrolou pokladne neboli zistené závady a pokladničná kniha je vedená dobre
Správu z kontroly aktuálnosti VZN platných na
území obce, ktorú predložil HK obce:
od roku 2003 bolo prijatých 14 VZN, ktoré sú aktuálne podľa príslušných zákonov
HK doporučil doplniť v nasledujúcom období nasledovné VZN
o podmienkach poskytovania dotácií a návratných
finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám na území obce Nálepkovo
o nakladaní s obecnými nájomnými bytmi
o chove a držaní psov
K bodu č. 6:
Interpelácie poslancov
J. Král interpeloval riaditeľa TKŠN s.r.o. vo veci:
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- zabezpečenia prevádzky vleku a zabezpečenia
klientely v mesiacoch 12/2006 až 02/2007
- prepustenia dvoch pracovníkov z kamenárskej výroby a ako chce zabezpečovať tieto práce v obci
Riaditeľ TKŠN s.r.o. Ing. L. Ďurči odpovedal
nasledovne:
- v prípade priaznivého počasia môžeme začať okamžite realizovať technické zasnežovanie, v priebehu
nasledujúcich 7-10 dní bude uskutočnená repasácia
ratraku
- klientelu od 20.12.2006 do 31.12.2006 máme zabezpečenú, dokonca nie sme schopný uspokojiť všetky
objednávky
- v mesiacoch 01-02/2007 už máme zabezpečenú
naplnenosť pre lyžiarske výcviky stredných škôl
- kamenárska výroba bola ekonomicky neefektívna,
pretože spomínaní dvaja zamestnanci odmietali
niektoré práce, na ktoré boli zadeľovaní napr. zasnežovanie, zemné práce pri výstavbe pomníkov, ...
- máme veľké množstvo reklamácií na nekvalitu
kamenárskych práce z obdobia z pred 3 – 4 rokov,
nielen tu v obci ale aj z okolitých obcí
- máme kontakt na kamenársku firmu, ktorá je schopná realizovať prostredníctvom našej s.r.o. takéto
práce v obci
K bodu č. 7:
Návrh na uznesenie
Návrhy uznesení predkladala predsedníčka návrhovej komisie Mgr. M. Augustiňáková priebežne počas
prejednávania jednotlivých bodov programu.

K bodu č. 8:
Záver
Na záver posledného 40-tého riadneho zasadania
OZ vo volebnom období 2003-2006 starosta obce poďakoval poslancom OZ, riaditeľom právnických osôb obce a pracovníkom obecného úradu za dobrú spoluprácu
a celkovú prácu pri plnení volebného programu.
K bodu č. 9:
Verejné zhromaždenie s obyvateľmi obce
Po naplnení programu zasadania OZ starosta obce
otvoril verejné zhromaždenie s prítomnými obyvateľmi,
na ktorom boli prejednané tieto otázky:
Štefan Rusnák
- vzniesol otázku či prístupové terasy na výstavbe
RO – III. etapa, Píla sú definitívne ukončené
Kristína Žondová
- vzniesla kritiku vo veci výstavby MK na ul. Letnej
pred jej domom s tým, že v prípade dažďov bude mať
určite zatopenú pivnicu a ako sa tento negatívny stav
dá riešiť
Na tieto otázky odpovedal starosta obce, ktorý vysvetlil, že pri kolaudácií stavby RO – III. etapa, Píla a pri
kolaudácií MK ul. Letnej budú tieto problémy riešené.
Zapisovateľ: Július Jesze
Overovatelia: Ing. Ľuboš Daxner,
Zdenek Štuller
Starosta obce: Ing. Dušan Daniel

UZNESENIA
zo 40. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva
v Nálepkove, dňa 27.11.2006
Obecné zastupiteľstvo

a príspevkových organizácií obce, OcÚ a DDN n.o. za
obdobie 01-09/2006.

A/ BERIE NA VEDOMIE
Uznesenie č. 471/2006-OZ
Kontrolu plnenia uznesení a úloh z 39. riadneho
zasadania OZ, zo dňa 27.10.2006.
Uznesenie č. 472/2006-OZ
Dosiahnuté ekonomické výsledky rozpočtových
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Uznesenie č. 473/2006-OZ
Informácie KSaB pri OZ zo dňa 4.10.2006,
30.10.2006 a 6.11.2006.
Uznesenie č. 474/2006-OZ
Závery a doporučenia KOVP pri OZ zo dňa
10.11.2006.

Uznesenie č. 475/2006-OZ
Závery a doporučenia KFaSOM pri OZ zo dňa
20.11.2006.
Uznesenie č. 476/2006-OZ
Požiadavku občanov obce Nálepkova, časť Záhajnica vo veci zabezpečenia výstavby obchodného centra
LIDL s prijatým záverom, že predmetné nehnuteľnosti
Benzinolu vlastní podnikateľ obce, ktorého je potrebné
v tejto veci osloviť.
Uznesenie č. 477/2006-OZ
Informácie starostu obce o priebehu a záveroch
rokovania Rady školy konanej dňa 19.10.2006.
Uznesenie č. 478/2006-OZ
Informácie zapisovateľky MVK o plnení harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia komunálnych volieb dňa 2.12.2006.
Uznesenie č. 479/2006-OZ
Správu o výsledku kontroly prijatých uznesení
Obecným zastupiteľstvom v Nálepkove za obdobie od
1.1.2006 do 27.10.2006.
Uznesenie č. 480/2006-OZ
Informácie hlavného kontrolóra obce o vykonaní
následnej finančnej kontroly Obecného úradu v Nálepkove za I. polrok 2006 a za III. štvrťrok 2006.

B/ SCHVAĽUJE
Uznesenie č. 482/2006-OZ
Zmenu rozpočtu obce na rok 2006 (podľa prílohy),
keď celkové príjmy a celkové výdaje sú vyrovnané vo
výške 64 238,0 tis.Sk.
Uznesenie č. 483/2006-OZ
Predaj časti obecného pozemku parc. č. 140, zapísaného na LV č. 1 o výmere 9 m2 za kúpnu cenu
35,-Sk/1m2 podľa geometrického plánu č. 19/2006, vyhotoveného Ing. Ladislavom Tichým, Spišská Nová Ves
dňa 23.3.2006 pre nadobúdateľa Antonína Zidku a jeho
manželku Luciu, obaja bytom Nálepkovo č. 408 z dôvodu majetko-právneho vysporiadania sa s obcou.
Uznesenie č. 484/2006-OZ
Doplnenie uznesenia č. 377/2006-OZ, zo dňa
3.3.2006 – predaj pozemku parc. č. 5570/2 o výmere
1213 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaného na LV
č. 1 pre nadobúdateľa Vincenta Janočka s manželkou za
kúpnu cenu 20,-Sk/m2.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti (správny
poplatok za návrh na vklad) znášajú kupujúci.
Uznesenie č. 485/2006-OZ
Finančný príspevok vo výške 5.000,-Sk pre ZRPŠ pri
ZŠsMŠN na usporadúvanie akcií pre deti školy.

Uznesenie č. 481/2006-OZ
Správu hlavného kontrolóra obce o aktuálnosti VZN
platných na území Nálepkova od roku 2003.

Zapisovateľ: Július Jesze
Overovatelia: Ing. Ľuboš Daxner,
Zdenek Štuller
Starosta obce: Ing. Dušan Daniel

Obecný úrad 053 33 Nálepkovo
Návrh na zmenu rozpočtu príjmov pre rok 2006
I.

Príjmy-bežné suma v tis. Sk

Položka podpoložka text rok 2006 po III.zmene
111
121
121
121
133
133
133
211
212

003
001
002
003
001
012
013
003
002

výnos podielovej dane
daň z nehnuteľnosti-z pozemkov FO,PO
daň z nehnuteľnosti-zo stavieb FO,PO
daň z nehnuteľnosti - z bytov
daň za psov 25,0
daň za užívanie verej.priestranstva
daň za zber a zneškodňovanie KO
dividendy
príjmy z prenájmu pozemkov

12.500,0
150,0
480,0
4,0
12,0
500,0
22,0
5.705,0
7

212
221
223
223
223
223
223
223
242
312
312
312
312
312
312
312
312
312
292
292
312
spolu

003
004
001/8
003
001/1
001/2
001/3
001/4

príjmy z prenájmu budov a bytov
správne poplatky
poplatky za MR
poplatky za stravné-dôchodcovia
poplatky za opatrov-službu
poplatky za predaj KUKA
poplatky za kopírovacie práce
za predaj propagačného materiálu
úroky z bežných účtov
dotácia na strav.,RP
dotácia na komunitných prac.
dotácia na matriku
dotácia na školstvo
dotácia na stavebný úrad
prostriedky na aktivačné
dotácie ostatné/ŽP+CD/
dotácia voľby
prostriedky na kompost.+soc.poradenstvo
príjem z dobropisov
výnos z automatov
dotácia na uč.pomôcky + motivačný pr.
príjmy

001
001/3
001/6
001/5
001
001
001
001
001
012
008
001
bežné

II.

Príjmy kapitálové

322
233
231
322
322

001

001
001

kap.transfer na výstavbu „585“ z MV
príjem z predaja pozemkov
príjem z predaja budov
kapitálový transfer na kotolňu ZŠsMŠ
kapitálový transfer na RO III.-Píla

2.150,0
200,0
6,0
270,0
36,0
10,0
17,0
0,0
4,0
2.310,0
600,0
84,0
17.894,0
69,0
570,0
17,0
62,0
150,0
485,0
5,0
590,0
44.927,0

0,0
700,0
745,0
6.435,0
6.820,0

spolu kapitálové príjmy

14.700,0

ROZPOČET PRÍJMOV /bežné+kap.príjmy/

59.627,0

III. Rozpočet príjmových finančných operácií
454
prevody z fondov
514 002
podpora zo ŠFRB na „585“
spolu finančné operácie

1.431,0
3.180,0
4.611,0

PRÍJMY OBCE

64.238,0

Návrh na zmenu rozpočtu výdavkov pre rok 2006
I.

Bežné výdavky

Oddiel skupina trieda podtrieda
01
1
1
6
01
1
2
01
3
3
01
6
0
8

suma v tis.Sk
text
rok 2006 po III.zmene
výdavky verejnej správy /poslanci/
6.667,0
finančná a rozpočtová oblasť
53,0
matrika
94,0
voľby
62,0

01
7
0
03
1
0
03
2
0
04
1
2
04
5
1
05
1
0
06
4
0
06
6
0
08
1
0
08
2
0
08
3
0
08
4
0
09
5
0
10
2
0
10
2
0
08
6
0
10
4
0
06
3
0
10
7
0
07
6
0
09
1
2
10
4
0
10
7
0
08
1
0
spolu bežné výdavky

5

1
2
5
4

3

II.
Kapitálové výdavky
06
1
0
06
1
0
04
4
3
06
1
0
06
1
0
09
1
2
01
1
6
04
5
1
04
4
3
06
3
0
04
5
1
spolu kapitálové výdavky

splátka úrokov z úverov
policajné služby-obecná polícia
požiarna ochrana
všeobecná prac.oblasť-VPP+KSP
cestná doprava-MK
nakladanie s odpadmi+verej.zeleň
verejné osvetlenie
bývanie a obč.vybavennosť
športové služby-TJTKŠ
knižnica
vysielacie a vydavat.služby-MR
nábož.a iné spol.služby-DS+org.
vzdelávanie-semináre
zariadenia soc.služieb-staroba-dôch.
opatrovateľská služba
granty na opravy kostolov
rod.prídavky cez ob ec
údržba čističky
stravné v hmotnej núdzi
NZZ – el.energia
ZŠsMŠ – posudky +ostatné výdaje
soc.poradenstvo
dávky v hmotnej núdz
TkaŠ s.r.o.-vykrytie straty

výstavba „585“ z úveru a dotácie
výstavba „585“ z vlastných
prestavba mlyna
výstavba-RO III. Píla z dotácie
výstavba RO III.Píla z vl.
rekonštrukcia kotolne
nákup HIM a DHIM
výstavba aut.zastávok
prestavba DD
výstavba vodovodu-hydranty
výstavba MK

ROZPOČET VÝDAJOV/bežné,kapitálové/
III. Rozpočet výdavkových finančných operácií
08
1
0
vklad do s.r.o. TkaŠ
01
7
0
splátka úveru+podpory ŠFRB
spolu finančné operácie
VÝDAJE OBCE
+ výdaje ZŠsMŠ z príjmov rozpočtu obce
SPOLU VÝDAJE OBCE

2.050,0
1.320,0
440,0
2.050,0
1.200,0
770,0
290,0
1.320,0
360,0
11,0
170,0
195,0
21,0
640,0
230,0
20,0
662,0
20,0
1.648,0
190,0
40,0
70,0
20,0
431,0
21.044,0

3.180,0
250,0
127,0
6.820,0
1.400,0
6.372,0
172,0
165,0
1.480,0
300,0
45,0
20.311,0

41.355,0

1.033,0
990,0
2.023,0
43.378,0
20.860,0/OK,PK,UP,MP+konvek./
64.238,0
V Nálepkove dňa 15.11.2006
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Koreňová čistiareň v časti Tretí Hámor

Nezisková organizácia CREATIVE z Košíc pod vedením Ing.arch. Róberta Zvaru v spolupráci s obcou Nálepkovo získala prostredníctvom nadácie Ekopolis a nadácie
REC finančné prostriedky na realizáciu koreňovej čistiarne
odpadových vôd v sume 370.000,-Sk. V spolupráci s obcou bolo potrebné nájsť samostatnú lokalitu domov, pre
ktorú bolo výhodnej vybudovať malú čistiareň a taktiež nájsť
obecnú parcelu vhodnú pre osadenie čistiarne. Čistiareň,
ktorá sa v súčasnosti realizuje pre 5 rodinných domov
v časti Tretí Hámor je zhotovená ako extenzívna biologická
čistiareň (využíva prírodné čistiace procesy bez umelého
prevzdušňovania dúchadlami), ktorá pracuje bez typovej
technológie a zhotovuje sa priamo na stavbe bežnými
nenáročnými stavebnými postupmi. Tento typ technológie
používa na predčistenie ako prvý stupeň čistenia upravený
malý septik, z ktorého predčistená voda nateká do odizolovaného štrkového lôžka – tzv. koreňového poľa, v ktorom
sú nasadené vodné rastliny. Voda pretekajúca cca 10 cm
pod povrchom štrku, tým nevytvára otvorenú vodnú hladinu
pre hmyz a komáre. Odtok prečistenej vody smeruje do
mernej šachty, z ktorej je vytvorený odtok do vodného toku

Hnilec. Tohto roku bude ukončená čistiareň a na jar budúceho roku sa zrealizuje kanalizácia a napojenie rodinných
domov na kanalizáciu.
Výhodou týchto čistiarni je ich použitie pre malé zdroje
znečistenia s nepravidelným nátokom odpadovej vody
(do 100 obyvateľov- cca 20-25 domov) sú ich optimálne
stavebné náklady, minimálne prevádzkové náklady ktoré
pracujú bez použitia elektrickej energie a náročnej technológie. Technológia je vhodná aj pre samostatne stojace
rodinné domy, kde postačuje betónový príp. plastový septik
o objeme 1 m3 a koreňové pole o ploche cca 20 m2. Nevýhodou sú ich plošné nároky (dimenzuje sa na plochu 5
m2/obyvateľa).
Na Slovensku je postavených cca 10 koreňových čistiarni, no v zahraničí (napr.Česká republika- cca 150 čistiarni, od veľkosti pre rodinné domy až po čističky pre celé
obce) sa stáva často používanou nenáročnou technológiou
pre domy a vidiecke usadlosti, kde koreňové pole príjemne
dotvára časť záhrady vegetáciou vodných rastlín a vodu po
prečistení používajú na zavlažovanie záhrady a vytvorenie
záhradných jazierok.
Ing. Róbert Zvara

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV
KOMUNÁLNYCH VOLIEB
Volieb sa zúčastnilo 1368 voličov z celkového počtu zapísaných 1835, v percentách to predstavuje 75,6%-tnú
účasť. Pre voľbu starostu bolo odovzdaných 1335 platných hlasovacích lístkov. Z nich obdržali štyria kandidáti na
post starostu obce nasledovný počet hlasov:
Ing. Dušan Daniel, ANO a SMER-SD
691 hlasov
t.j. 51,76 %
Viera Geletková, Slobodné fórum
22 hlasov
t.j. 1,65 %
Jana Pronská, SDKÚ-DS
57 hlasov
t.j. 4,27 %
Dušan Slivka, SNS, ĽS-HZDS, KDH
565 hlasov
t.j. 42,32 %
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Za starostu obce bol zvolený Ing. Dušan Daniel, ktorý bude pôsobiť v tejto funkcii už piate volebné obdobie.
Pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných celkom 1321 platných hlasovacích lístkov
a zvolených bolo nasledovných 9 poslancov:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Meno a priezvisko:
Dušan Slivka
Ján Plencner
Marta Augustiňáková
Július Jesze
Zdenek Štuller
Dušan Daniel
Ján Soveľ
Eva Antlová
Dáša Baniaková

Politická strana:
SNS
SNS
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
SNS
SNS

Počet hlasov:
485
371
349
340
325
313
304
274
261

%
36,7
28,0
26,4
25,7
24,6
23,7
23,0
20,7
19,7

Náhradníci:
10.
11.
12.

Natália Furmanová
Milan Rusnák
Irena Majorová

SDKÚ-DS
ANO
ANO

259
214
204

19,6
16.2
15,4

Prvým náhradníkom je Mgr. Natália Furmanová, SDKÚ-DS 259 hlasov (19,6 %), ktorá nahradila Ing.
Dušana Daniela. Ten bol zvolený za starostu obce.
V obecnom zastupiteľstve bude zastúpených :
4 poslanci za SNS
t.j. 44,4 %
4 poslanci za ANO
t.j. 44,4 %
1 poslanec za SDKÚ-DS
t.j. 11,1 %
Ostatný kandidujúci poslanci do obecného
P.č.
Meno a priezvisko:
13.
Zuzana Šaršaňová
14.
Arpád Rener
15.
Miloš Hamrák
16.
Zlatica Kellnerová
17.
Jozef Král
18.
Štefan Czölder
19.
Zdenka Rabatínová
20.
Ondrej Klekner
21.
Jana Pronská č
22.
Božena Sedláková
23.
Jozef Mozgi
24.
Mária Almássyová
25.
Ľuboš Daxner
26.
Tibor Dunka
27.
Helena Fabianová
28.
Jozef Gabonay
29.
Rudolf Novotný
30.
Jozef Küffer
31.
Peter Dudžák
32.
Ján Kalafus
33.
Jana Králová
34.
Dušan Novotný
35.
Mária Marfláková
36.
Ján Rusnák
37.
Alexander Macko
38.
Milan Suržin

zastupiteľstva získali nasledovné počty hlasov:
Politická strana:
Počet hlasov:
%
SMER-SD
195
14,8
SNS
194
14,7
SMER-SD
173
13,1
KDH
173
13,1
SMER-SD
171
12,9
SMER-SD
170
12,9
SMER-SD
162
12,2
SDKÚ-DS
152
11,5
SDKÚ-DS
145
11,0
ANO
137
10,4
Slobodné fórum
136
10,3
ĽS-HZDS
133
10,1
SMER-SD
131
9,9
SMER-SD
130
9,8
ANO
129
9,7
SNS
117
8,8
SNS
106
8,0
SDKÚ-DS
95
7,1
KDH
94
7,1
SNS
94
7,1
Slobodné fórum
79
6,0
SDKÚ-DS
78
5,9
SMER-SD
75
5,6
SNS
72
5,4
SDKÚ-DS
57
4,3
KDH
28
2,1
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Spoločenská kronika
Narodili sa:

Navždy nás opustili:

Daniela Kakurová
Lucia Kroščenová
Daniel Horváth
Veronika Holubová
Dávid Girga
Daniela Horváthová

Margita Vizinová,
Jozef Tulák,
Katarína Gondová,
Juliana Kollárová,
Elena Sobinovská,
Edita Štecová,
Marta Kollárová,

1941
1922
1910
1925
1948
1941
1949

Významné životné jubileá:
Jozefína Novotná, 80 rokov
Leopold Hoza, 85 rokov

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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