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Veľká noc
Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky alebo Pascha je najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý budeme tento rok sláviť v druhej
polovici apríla. Veľká noc je pre kresťanov oslavou zmŕtvychvstania (resp. vzkriesenia) Ježiša
Krista po jeho smrti na kríži. Udalosti Veľkej
noci a ich interpretácia úzko súvisia s významným židovským sviatkom Pesach, ktorý sa slávi
zhruba v rovnakej dobe. V prostredí Gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi sa pre tento sviatok používa takmer výlučne názov Pascha.
Kresťanské oslavy Veľkej noci sa v Novom
zákone nespomínajú, najstarším svedectvom
o Veľkej noci je Veľkonočný preslov Melita zo
Sárd z 2. storočia. Oslavy Veľkej noci sa teda
v cirkvi objavili veľmi skoro.

Vysvetlenie pôvodu názvu „veľká“ treba
hľadať v časoch židovského otroctva v starovekom Egypte. Faraón nebol ochotný prepustiť
svojich izraelských otrokov, a preto Boh trestal
krajinu desiatimi ranami. Až po poslednej z
nich, keď zomreli všetky prvorodené egyptské
deti, faraón prepustil zotročený ľud. Židov, ktorí pomazali veraje svojich dverí krvou baránka,
sa táto pohroma netýkala a anjel smrti ich obišiel. Baránok je preto symbolom Ježiša Krista,
ktorého krv nás všetkých zachránila od večného zatratenia. Ako sa ďalej uvádza v Biblii, po
vyslobodení z Egypta previedol Boh ľud na čele
s Mojžišom cez Červené more, ktoré rozdelil a
vysušil. Tu niektorí hľadajú pôvod tradičného
židovského názvu pre Veľkú noc: pésach - pre-

chod. Iní slovo pésach vysvetľujú ako obídenie,
vyhnutie sa, a vzťahujú ho na anjela smrti, ktorý obchádzal domy potreté krvou. Obídenie aj
prechod predstavujú veľké Božie skutky, ktoré
urobil počas jednej noci pre svoj ľud, a preto
každoročnú spomienku na tento deň Izraeliti
nazvali Veľkou nocou.
Symbolika prechodu z otroctva do slobody sa
preniesla aj do kresťanstva ako prechod z hriechu do života v Božej milosti, ktorý zabezpečil
Ježiš Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním.
Veľkonočné oslavy sa podľa regiónov líšia.
Pretože sa časovo zhruba prekrývajú s pohanskými oslavami príchodu jari, ľudové tradície
prevzali z predkresťanských dôb mnoho zvykov
a obyčajov.
zdroj: internet

Foto: internet

Obecné noviny

Nálepkovo 1–2/2014

Obecné noviny

Nálepkovo 1–2/2014

UZNESENIA OZ dňa 27. 12. 2013
Uznesenie č. 330/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu rozpočtu Obce Nálepkovo na rok
2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 331/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2014
s výhľadom na roky 2015 a 2016 s pripomienkami, ktoré sú uvedené v zápisnici.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali:8
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 332/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
úpravu rozpočtu Obce Nálepkovo na rok 2013.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 6 (Bc. D. Baniaková, M. Čarnický,
P. Čarnický, J. Jesze, J. Plencner, Bc. J. Ivančová)
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 2 (J. Pronská, O. Klekner)

UZNESENIA OZ dňa 3. 3. 2014
Uznesenie č. 333/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informáciu starostu obce o kontrole plnenia uznesení.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 334/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informácie o činnosti Komisie
na ochranu verejného poriadku zo zasadaní
v dňoch 20.12.2013 a 17.1.2014.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 335/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje Plán činnosti Komisie na ochranu
verejného poriadku a návrh finančného rozpočtu zvýšený o 300 € na branno-športovú
akciu na rok 2014.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 4 (Baniaková, Pronská, Jesze,
Plencner)
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 1 (Klekner)
Uznesenie č. 336/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove v
zmysle Metodickej príručky pre miestne
samosprávy vydanej v marci splnomocnencom vlády SR pre Rómske komunity pod
názvom „Rómske občianske hliadky“ (ROH)
schvaľuje vytvorenie ROH v obci Nálepkovo.
Naplnenie vytvorenia ROH je podmienené
vypracovaním a následne schválením žiadosti obce k dotácii na vystrojenie členov
ROH a na ich odmeňovanie po dobu 2 rokov.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
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Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 2 (Pronská, Klekner)

Uznesenie č. 337/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
ukladá predsedovi Komisie na ochranu verejného poriadku v spolupráci s Obecnou
políciou v Nálepkove zabezpečiť v predstihu
vypracovanie žiadosti o dotáciu v zmysle Zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií
vo veci zriadenia ROH po vyhlásení výzvy.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 341/2014-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje Plán práce a rozpočet Komisie kultúry, mládeže a športu na rok 2014 v sume
3570,- € s doporučením predsedovi komisie
doplniť už schválenú sumu 400 € na futbalový turnaj zakomponovať do plánu práce.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 2 (Baniaková, Jesze)
Proti hlasovali: 1 (Klekner)
Zdržali sa hlasovania: 2 (Pronská, Plencner)

Uznesenie č. 338/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informácie o činnosti Komisie
sociálnej a bytovej zo zasadnutí v dňoch
5.12.2013, 17.1.2014 a 3.2.2014.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 342/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informácie o činnosti Komisie
finančnej a správy obecného majetku zo zasadaní v dňoch 12.12.2013 a 28.2.2014.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 339/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje Plán práce a rozpočet Komisie sociálnej a bytovej na rok 2014 v sume 2190,- €,
z toho cca 240,- € bude použitých na nákup
reflexných pások pre dôchodcov.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 343/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie vzdanie sa funkcie tajomníčky
Komisie finančnej a správy obecného majetku p. Evy Antlovej k 31.12.2013 a schvaľuje
p. Gabrielu Mattovú ako novú tajomníčku
komisie.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 340/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informácie o činnosti Komisie
kultúry, mládeže a športu zo zasadnutia dňa
21.2.2014.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 3 (Baniaková, Jesze, Plencner)

Uznesenie č. 344/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje Plán práce Komisie finančnej a
správy obecného majetku na I. polrok 2014.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
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Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 345/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje finančný príspevok v sume 1000,- €
pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Nálepkovo na základe žiadosti z 6.12.2013 účelovo
viazanú na výmenu okien na kostole.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 346/2014-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje finančný príspevok na základe žiadosti p. Slávky Smoradovej zo dňa 14.1.2014
v sume 150,- €.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 2 (Klekner, Pronská)
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 3 (Baniaková, Jesze,
Plencner)
Uznesenie č. 347/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie priebežnú informáciu o činnosti
Obecnej polície v Nálepkove v roku 2013.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 348/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správy o hospodárení za rok
2013 Domova Nálepkovo, n. o. a ZŠsMŠ v
Nálepkove.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

znení neskorších predpisov týchto prísediacich na Okresný súd Spišská Nová Ves:
Jozef Král, nar. 13.5.1947, trvale bytom Hlavná 395, Nálepkovo,
Ondrej Klekner, nar. 24.4.1975, trvale bytom
Hlavná 744/129, Nálepkovo,
Eva Antlová, nar. 3.12.1955, trvale bytom Hámor 182, Nálepkovo,
Zuzana Šaršaňová, nar. 3.9.1951, trvale bytom Letná 308/137, Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 351/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje Dodatok č. 3 k zmluve o vzájomnej
spolupráci zo dňa 1.10.2012, uzavretej medzi záujemcom Cirkevné centrum voľného
času Harichovce a poskytovateľom Obec
Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 352/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
na zhotovenie stavby „Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo – dokončenie“ zo dňa
27.8.2012, uzavretej medzi objednávateľom
– Obcou Nálepkovo a zhotoviteľom DÚHA,
a. s., Prešov.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 349/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje uzavretie zmluvy o nájme trojizbového bytu v bytovom dome súp. č. 580
na Zimnej ulici č. 15 v Nálepkove s nájomcom Ladislavom Bučkom, bytom Nálepkovo,
Trosky 648/13.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 353/2014-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb uzatvorenú s dodávateľom
Ing. Vladimírom Vaščákom, audítorom, č.
licencie SKAU 299 so sídlom Oľše 18, Margecany. Cena za audit účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2013 v sume 1400,- eur,
za audit súladu výročnej správy za rok 2013
v sume 50,- eur a za audit konsolidovanej
účtovnej závierky v sume 150,- eur.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 2 (Baniaková, Jesze)
Proti hlasovali: 1 (Klekner)
Zdržali sa hlasovania: 2 (Plencner, Pronská)

Uznesenie č. 350/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje v zmysle § 140 ods. 1 zákona č.
385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Uznesenie č. 354/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje uzavretie Zmluvy o nájme časti
pozemku o výmere 24,50 m2 na parcele C
KN č. 763/2, zapísanej na liste vlastníctva č.
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1, kat. Územie Nálepkovo s prenajímateľom
Lesy obce Nálepkovo, s. r. o. so sídlom Cintorínska 594, IČO: 36 587 311 za nájomné vo
výške 8,30 €/m2 za rok. Nájom sa uzatvára
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 355/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje uzavretie Dodatku č. 2 k Dohode
o zabezpečení stravovania pre Obec Nálepkovo, zmena sa týka zvýšenia ceny jedného
obeda pre dôchodcov na sumu 2,55 €.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 3 (Baniaková, Jesze, Plencner)
Proti hlasovali: 1 (Pronská)
Zdržali sa hlasovania: 1 (Klekner)
Uznesenie č. 356/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nálepkovo na I. polrok 2014.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 4 (Klekner, Plencner, Pronská,
Baniaková)
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 1 (Jesze)
Uznesenie č. 357/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje termíny rokovaní OZ v Nálepkove v roku 2014 takto - 23.5.2014, 15.8.2014
a 7.11.2014 so začiatkom rokovania o 15,00
hod.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 358/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove navrhuje predložiť zmenu rozpočtu Základnej
školy s materskou školou v Nálepkove na rok
2014 na najbližšie zasadnutie OZ v prítomnosti riaditeľky školy.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 359/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2014.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
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UZNESENIA OZ dňa 26. 3. 2014
Uznesenie č. 360/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje doplnenie rezervného fondu
o sumu prebytku rozpočtového hospodárenia z roku 2013 vo výške 80.687,95 €, použitie
rezervného fondu na poskytnutie návratnej
finančnej výpomoci vo výške 50.000,- € pre
Domov Nálepkovo, n. o. na výstavbu kotolne
na tuhé palivo, a súčasne poveruje starostu
obce na uzavretie zmluvy o pôžičke s tým, že
Domov Nálepkovo, n. o. bude obci poskytnutú pôžičku splácať po dobu 4 rokov v jednorázových splátkach vždy k 31.10. nasledujúceho roka, t. j.
- k 31.10.2015 - 12.500,- €
- k 31.10.2016 - 12.500,- €
- k 31.10.2017 - 12.500,- €
- k 31.10.2018 - 12.500,- €
Pôžičku je možné splatiť podľa ekonomickej situácie Domova Nálepkovo, n. o. aj predčasne.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 361/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje

Alternatíva č. 2
Obec Nálepkovo nevyužíva svoje predkupné právo na kúpu časti budovy Zdravotníckeho zariadenia, súp. č. 591, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 763/4 a časti
pozemku parc. č. 763/4 o výmere 638 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
zapísané na liste vlastníctve č. 2375, kat. územie Nálepkovo do podielového spoluvlastníctva v podiele 2106/10000 k celku.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 5 (Baniaková, Pronská, Klekner,
Jesze, Plencner)
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 2 (M. Čarnický, P. Čarnický)
Uznesenie č. 362/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje Plán práce a rozpočet Komisie kultúry, mládeže a športu pri OZ Nálepkovo na
rok 2014.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 4 (Jesze, Baniaková, P. Čarnický,
M. Čarnický)
Proti hlasovali: 1 (Plencner)
Zdržali sa hlasovania: 2 (Klekner, Pronská)

OBECNÉ AKCIE
Deň učiteľov
Pri príležitosti sviatku učiteľov komisia
kultúry, mládeže a športu dňa 27.3.2014
zorganizovala stretnutie bývalých pedagogických pracovníkov a poďakovala im za ich
vynaloženú prácu. Zároveň im popriala veľa
zdravia a elánu v ich ďalšom živote. Bývalým
pedagógom posedenie spríjemnili kultúrnym programom žiačky ZŠsMŠ Nálepkovo
Terezka Čarnická, Katka Vojtilová, Dianka
Grečková a Jakubko Čarnický.
Poďakovať chceme aj Janke Grečkovej,
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majiteľke Snackbaru za chutné menu a príjemné prostredie, kde si učitelia zaspomínali
na bývalé školské časy.
Taktiež poďakovanie patrí predsedovi komisie kultúry, mládeže a športu Mariánovi
Čarnickému, pánu starostovi Dušanovi Slivkovi a Mgr. Márii Krajňákovej za zorganizovanie príjemného posedenia.
Komisia kultúry, mládeže a športu
pri OZ v Nálepkove

Uznesenie č. 363/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje uzavretie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k parcele E KN č. 1655/1 o výmere 1455 m2, druh
pozemku orná pôda, zapísanej na liste vlastníctva č. 1296, kat. územie Nálepkovo, ktorej
Obec Nálepkovo je podielovým spoluvlastníkom v podiele 4/5 k celku a Kováčiková Mária
v podiele 1/5 k celku. Dohoda sa schvaľuje v
zmysle geometrického plánu č. I-9/2014 zo
dňa 3.2.2014, podľa ktorého Obec Nálepkovo sa stane výlučným vlastníkom pozemku parc. E KN č. 1655/1 o výmere 1164 m2 a
Kováčiková Mária sa stane výlučným vlastníkom pozemkov parc. C KN č. 1655/2 o výmere 194 m2, parc. C KN č. 1655/5 o výmere
20 m2, parc. C KN č. 1737/40 o výmere 45 m2
a parc. C KN č. 1737/41 o výmere 32 m2, t. j.
spolu výlučným vlastníkom o výmere 291 m2,
čo zodpovedá jej podielu.
Počet prítomných poslancov: 6 (Ondrej Klekner neprítomný)
Za hlasovali: 6
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
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Listáreň
Neuverejnené príspevky v obecných novinách
V období posledných týždňov moju e-mailovú schránku zahlcuje množstvo
príspevkov. Príspevky nie konštruktívne
a podnetné, ale nenávistné, oklieštené zaslepenosťou, nepriateľstvom, neznášanlivosťou
a nevedomosťou v prejave najnižších pudov
závisti, hnevu, zloby, obviňovania a podozrievania spôsobujúcich zahmlievanie mysle a stratu súdnosti. Ťažko hodnotiť, či ide
o stupídnu snahu upútať pozornosť, alebo
o bezprostredné výplody podvedomia bez
adekvátneho zamyslenia sa, či pokus byť originálnym tajne dúfajúc, že v jeho dôsledku
bude prekryté prežívané zúfalstvo.

Ktosi múdry raz povedal: „Nech myšlienka neopustí miestnosť, v ktorej sme“. Našou
miestnosťou je súčasnosť. Spomienky predstavujú minulosť, niečo, čo bolo. Budúcnosť
je hypotetická, je niečím, čo sa len udeje. Prítomnosť je tým, čo žijeme. Neustále riešenie
minulosti aj úteky do budúcnosti sú len obyčajnou snahou uniknúť súčasnosti. Zamyslíte
sa. Nie je to len prejav nespokojnosti so sebou samým? Nie je to len niečo, čo si človek
nevie alebo nechce priznať? V snahe zbaviť
sa vlastnej zodpovednosti za všetko, čo bolo
ochotne umožnené a tolerované je najjednoduchšie označiť vinníka všetkých možných

chýb a omylov a z pozície neomylného rozniesť na kopytách toho, koho názory a skutky
sú odlišné len preto, že sú iné. Lebo tie jediné
správne sú len jeho názory a skutky. Nejde
len o voľbu najjednoduchšej cesty? Pokúsiť
sa hľadať chybu v sebe, je v skutku neľahké.
Skúsme žiť tu a teraz. Vnášať svetlo tam,
kam prídeme. Buďme k sebe láskaví, tolerantní, spolupracujúci. Rozdávajme dobro,
radosť, lásku a pochopenie. Som presvedčený, že to čo rozdáme, dobro aj zlo, sa nám
znásobené aj vráti.
Dušan Slivka, starosta obce

Rodák obce Nálepkovo
Vážený pán starosta,
dlho som zvažoval, či vám adresovať týchto pár slov alebo nie. Posledná návšteva rodiska ma prinútila napísať vám a položiť vám
priame otázky. Núti vás mlčať vaša nekonfliktná povaha alebo nebodaj ľahostajnosť?
Čo vám chýba na to, aby ste ukončili fantasmagórie popísané na internetovej stránke?
Myslíte vôbec na to, že príspevky čítajú aj
ľudia, ktorí nenavštevujú obec a nemajú informácie od našincov? Teda si urobia mienku
len podľa toho, čo prečítajú? Nie je podľa vás
komické prizerať sa ako nemenovaná umel-

kyňa reči manipulatívne podsúva hlúposti
štedrému prispievateľovi? A potom sa mu za
chrbtom smeje akého hlupáka z neho robí,
doslovne sa s ním hrá ako mačiatko s myšou?
(viď omieľané Trefanoviny a podobné hlúposti, hoci po celej dedine vrabce čvirikajú
kto je autorkou Trefanovín.) Nemáte potrebu
brániť sa? Nie ste len civilná osoba, ale aj štatutár obce. Nemáte potrebu brániť naše rodisko? Neodhalila hádam NKÚ porušenia, za
ktoré nemôžete vy ale váš predchodca? Alebo hádam neviem čítať? Mohol by som takto
pokračovať na niekoľkých stranách. Chcem

vás poprosiť, nedávajte hlavu do piesku, nenechajte ďalej špiniť našu obec a jej občanov.
Neuvediem svoje meno. Nie preto, že sa za
svoje slová hanbím, ale preto, že v Nálepkove
žijú moji rodičia a súrodenci. Nechcem ich
vystaviť hnevu osôb, ktoré sa určite v tomto
liste nájdu. Preto budem rád, ak si vaše odpovede prečítam v Obecných novinách.

ODPOVEĎ:
Vážený pisateľ,
vychádzajúc z Vašich postrehov usudzujem,
že reagujete na príspevky uverejnené na poslaneckej stránke, prevádzkovanie, ktorej je výlučne
v zodpovednosti jej zriaďovateľov. Myslím si,
že ako štatutárovi obce mi neprislúcha komentovať osobnostné rysy ani počiny jednotlivých
obyvateľov obce a to ani v prípade, že manipuláciou zneužívajú iného obyvateľa k dosiahnutiu

vlastných záujmov tak, ako v liste uvádzate. Nie
je prínosné, podľa môjho názoru ani vyjadrovať
sa k faktom, ktorých objektívne skutočnosti, aj
podľa Vášho názoru, sú občanom dobre známe.
Nakoniec ide o tvrdenia nepodložené žiadnymi
dôkazmi, čo taktiež o niečom svedčí, viď spomínané Trefanoviny, o existencii, ktorých som sa
dozvedel práve od môjho predchodcu, ktorý ma
absurdne pasuje do role ich pisateľa. Ku kontrole
NKÚ som sa vyjadril už skôr. Samozrejme, že vie-

te čítať a vami uvedená skutočnosť k predmetnej
veci je pravdivá. Nechcem a ani nebudem očierňovať prácu ľudí spred obdobia, kedy som nebol
starostom obce. Nikto z nás nie je neomylný, je len
dôležité, aby sme sa z vlastných chýb a chýb iných
poučili. Je však nesporné, že obec v čase môjho
zvolenia do funkcie sa skutočne nachádzala v nezávideniahodnej ekonomickej situácii, čo v dohľadnej dobe podložím verejnosti dôkazmi.
Dušan Slivka

Ďakujem za porozumenie.
S prianím všetkého dobrého
ostávam s pozdravom.
Košice, 11. marca 2014

Aká si mi krásna
Už deti v materskej škole sa učia, že smeti
patria do koša, ten upratovačka vynesie do
smetnej nádoby, ktoré smetiari vyvezú na určené miesto. V základnej škole sa žiaci učia,
čo je separovaný – triedený odpad. Nuž, ale
od školských čias ubehlo už niekoľko rokov,
a okrem toho, že sme zabudli malú násobilku
mnohí zabudli na pojmy – životné prostredie, hygiena, poriadok ...
Keď si myslíte, že zábery sú z časti obce,
kde žijú rómski spoluobčania musím vás uis-

tiť, že je to omyl. Takto vyzerá ulica, na ktorej
žijú a bývajú len občania z majority.
No predsa sa, ale musím poopraviť, lebo
tento odpad je triedený, a to na plienky, o pár
metrov vyššie je to domový odpad a ešte
vyššie rozbité sklo.
Aká si mi krásna, ty rodná zem moja,
krásne i tie smetiská, kolem dookola.
Mgr. Natália Furmanová
5
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Poďakovania
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na
Slovensku Švedlár, Švedlár č. 13
„... ochotného darcu miluje Boh.“ (2 Kor 9,7)
Na základe rozhodnutia presbyterstva
Cirkevného zboru ECAV vo Švedlári a z poverenia veriacich fílie Nálepkovo úprimne
ďakujeme Obecnému zastupiteľstvu Obce

Nálepkovo za schválenie žiadosti o finančný
príspevok na opravu fasády evanjelického
kostola.
Uvedomujeme si vzácnosť tohto vášho
rozhodnutia prispieť nám, aj napriek ťažkej

finančnej situácií a krízy, ktoré zasiahli naše
spoločenstvo. Ono je povzbudením aj pre
nás, aby sme neustávali a klopali aj na iné
dvere a prosili o pomoc pre toto naše malé
spoločenstvo veriacich žijúce v Nálepkove a
na ich snahu opraviť miesto nášho spoločného stretávania s Bohom.
Ešte raz úprimná vďaka a nech Vás všetkých požehná a chráni svojou milosťou náš
nebeský Otec.
S bratským pozdravom
Mgr. Vladimír Schvarc, zborový farár
(9. 12. 2013)

Rímskokatolícka cirkev, farnosť
Nálepkovo, Hlavná 385, Nálepkovo

občanov obce.
O to viac si vážime a sme povďační za
každý prejav dobrej vôle a ochoty prispieť
k zveľadeniu našej farnosti.

„Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú, tí čo ho stavajú.“
V duchu týchto evanjeliových slov sa
chcem ja, správca Farnosti Nálepkovo Mgr.
Ľubomír Matejka v mene všetkých farníkov
s vďačnosťou a úprimnosťou poďakovať

Pán nech odmení Vašu štedrosť hojným
požehnaním, láskou a milosťou.

Obecnému zastupiteľstvu v Nálepkove za
sponzorský dar na opravu budovy farského
úradu a kostola v Nálepkove.
Súčasné obdobie je sprevádzané neľahkou situáciou nie len pre veľké spoločnosti,
ale aj pre malé firmy ako aj pre samostatných

S katolíckym pozdravom správca farnosti
Mgr. Ľubomír Matejka
(18. marca 2014)

Obecný úrad informuje
Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta
a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom
verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je zriadená
a vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob
nakladania s odpadovými vodami (§ 23, odst. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. – Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách).
Postup odberateľa pri budovaní kanalizačnej prípojky:
1. Odberateľ – vlastník nehnuteľnosti alebo iná osoba poverená vlastníkom nehnuteľnosti si vyžiada na stavebnom úrade v Nálepkove tlačivo „Ohlásenie drobnej stavby “.
2. OcÚ po prijatí kompletnej žiadosti vydá
písomné stanovisko k žiadosti.
3. Napojenie na verejnú kanalizáciu môže
byť vykonané až po súhlasnom stanovisku
obce a taktiež po uvedení verejnej kanalizácie do prevádzky .
Zásady budovania a pripájania kanalizačnej prípojky:
1. Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa
zásadne zriaďuje jedna samostatná prípojka. Odkanalizovanie dvoch a viacerých nehnuteľností jednou spoločnou kanalizačnou
prípojkou je možné len v odôvodnených
prípadoch a to so súhlasom správcu verejnej
kanalizácie (VK).
2. Producent môže do VK vypúšťať výlučne
6

splaškovú odpadovú vodu v množstve podľa
skutočnej spotreby. Na splaškovú kanalizáciu
možno napojiť len odpadové vody z kuchynských drezov, WC, kúpeľní a prádelní.
3. Producent nesmie do VK vypúšťať odpadovú vodu cez domovú čistiareň, septik
alebo žumpu.
4. Producent nesmie do VK vypúšťať
vodu z povrchového odtoku (voda z atmosferických zrážok), drenážnu vodu, priesakovú vodu, alebo inú balastnú vodu, ktorá
by narieďovala splaškovú odpadovú vodu
a hydraulicky zaťažovala stokovú sieť.
5. Do VK možno vypúšťať odpadové vody
s mierou znečistenia, ktoré zodpovedá prevádzkovému poriadku VK. Pre producentov
z domácností a nerozhodujúcich producentov platia všeobecné limity znečistenia charakteristická pre mestské (komunálne) odpadové vody (STN 75 6401).
6. Producent odpadových vôd nesmie do
VK vypustiť obzvlášť škodlivé látky a škodli-

vé látky uvedené v zoznamoch v prílohe č.1
k zákonu č.364/2004 Z.z. o vodách.
7. Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťa do VK nemeria a tvorí ich len voda odobratá z verejného vodovodu (VV), množstvo
vypúšťaných odpadových vôd sa bude určovať podľa merania množstva dodanej pitnej
vody z VV.
8. Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťa do VK nemeria a tvorí ich voda odobratá z rôznych zdrojov vody, množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa vypočíta podľa
prílohy č.1 k Vyhláške MŽP SR č.397/2003 Z.z.
Technické podmienky pre zriadenie kanalizačnej prípojky:
1. Do verejnej kanalizácie sa prípojkou
odvádzajú len splaškové odpadové vody
vznikajúce výhradne bežnou prevádzkou domácnosti, resp. činnosťou prevádzky nevýrobného charakteru. Vzhľadom na charakter
verejnej kanalizácie (splašková) nesmú byť do
prípojky pripojené dažďové zvody a drenážne systémy.
2. Najmenšia menovitá svetlosť potrubia
kanalizačnej prípojky je DN 150. Kanalizačné
prípojky väčšie ako DN 200 je potrebné doložíť hydrotechnickým výpočtom.
3. Najmenší dovolený sklon kanalizačnej
prípojky a DN 150 je 2%, DN 200 je 1%.
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4. Kanalizačná prípojka musí byť čo najkratšia, priama, v jednom sklone, z jedného
druhu materiálu a rovnakého profilu (svetlosti). V prípade nutnosti zmeny smeru alebo
sklonu potrubia musí byť v každom bode
zmeny vybudovaná kanalizačná šachta.
5. Kanalizačné prípojky môžu byť z plastových materiálov ako PVC, PP a PE. Iný materiál je možné použiť len v súlade s platnými
STN pri zabezpečení 100 % vodotesnosti samostatných rúr a spojov.
6. Na VK sa nehnuteľnosť môže pripojiť
len ak technické parametre prípojky a technické podmienky, týkajúce sa miesta a spôsobu napojenia, vyhovujú pre bezpečné
prevedenie vypúšťaných odpadových vôd
z nehnuteľnosti za každých okolností a kanalizačná prípojka vyhovuje podmienkam
vodotesnosti, mechanickej a chemickej
odolnosti.
7. V prípade nepriaznivých výškových pomerov sa producent napojí na VK výtlačným
potrubím a odpadovú vodu dopravuje do RŠ
prečerpávaním cez zriadenú domovú čerpaciu stanicu (čerpaciu šachtu) odpadových
vôd. Akumulačná nádrž čerpacej stanice má
mať maximálny objem 600l, čo je cca jednod-

ňová spotreba vody priemernej rodiny. V prípade väčších akumulačných nádrží ČS OV by
odpadová voda, sústredená aj niekoľko dní
v nádrži, zahnívala a zapáchala.
8. Kanalizačná revízna šachta sa osádza na
hranici pozemku. Kanalizačné potrubie musí
byť priamo napojené od nehnuteľnosti až do
revíznej kanalizačnej šachty. Potrubie nesmie
byť prerušené. To znamená nie prerušene
do žumpy a odtiaľ vývodom do kanalizácie,
žumpy musia byť vyradené z prevádzky.
9. Kanalizačná prípojka nesmie byť zrealizovaná tak, aby splašková voda pritekala do
žumpy,septiku alebo domovej čistiarne, kde
sa bude akumulovať a následne odtekať do
kanalizačnej prípojky. V prípade nutnosti trasovania prípojky miestom týchto zariadení je
potrebné ich odstrániť, resp. zasypať.
10. Do kanalizačnej prípojky sa nesmie
prečerpávať obsah žúmp, septikov a domových čistiarní a vypúšťať látky chemického
a biologického charakteru silnej koncentrácie.
11. Vlastník nehnuteľnosti je povinný
udržiavať časť prípojky, ktorú vybudoval na
vlastné náklady a vykonávať na nej opravy
a údržbu.
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Viete že …
Vodomer po skončení platnosti overenia
je neplatný a nemožno podľa neho fakturovať spotrebu vody?
Výmena vodomerov na vlastnom zdroji
Podľa zákona o verejných vodovodoch
a kanalizáciách č. 442/2002 Z. z. a vyhlášky
MŽP SR č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody
dodanej verejným vodovodom a množstva
vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd
z povrchového odtoku a o smerných číslach
spotreby vody.
„Ak sa voda odoberá len z jedného
vlastného zdroja producenta a množstvo
odpadových vôd vypúšťaných do verejnej
kanalizácie sa nemeria určeným meradlom,
množstvom odpadových vôd sa určuje
podľa odpočtu meradla, ktoré meria množstvo odobranej vody z vlastného zdroja, toto
meranie zabezpečuje producent svojím meradlom, ak sa vlastník verejnej kanalizácie
alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie
nedohodne s producentom inak.“

Hromadná žiadosť nájomcov
bytového komplexu
Hlavná 755, 744, 743, Nálepkovo na výstavbu komínov
zo dňa 19. 7. 2013
Nájomníci v žiadosti apelujú na výstavbu
komínov k prenajímaným bytom z dôvodu neustálych problémov s nebezpečnou
a život ohrozujúcou plesňou a neúmerou
vlhkosťou. Za pôsobenia bývalého prednostu OcÚ p. Jána Plencnera v roku 2010
sa uskutočnilo meranie vlhkosti v nájomných bytoch v obci – Odborný posudok č.
0-5/2010 zo dňa 15.3.2010, ktorý vypracoval
Ing. Vladimír Uhrík, Kalná nad Hronom. Záver
poukázal na dôvody vysokej vlhkosti:
• vysoký difúzny odpor konštrukcií,
• slabá prirodzená infiltrácia,
• nedostatočné prirodzené vetranie.
Odstránenie je možné urobiť núteným vetraním s využitím rekuperácie vzduchu. Použitím rekuperácie sa v byte bude vetrať tak,
že odchádzajú vzduch odovzdá svoju tepelnú energiu vzduchu prichádzajúcemu. Šetria
sa náklady na dokúrenie prichádzajúceho
vzduchu, vetraním sa zabezpečí nízka hodnota relatívnej vlhkosti vzduchu, priebežné

vetranie bytu, úspora energie pri vykurovaní, odstránenie kondenzácie na stenách,
zamedzenie vzniku plesní. Dostupnou jednotkou rekuperácie vzduchu na trhu je jednotka, ktorá nevyžaduje rozvody vzduchu.
Prevádzkové hodnoty na jednu jednotku sú
iba 3 W a dá sa nainštalovať počas zimy.
Ďalšie stavebné úpravy v týchto nájomných bytoch, ktoré boli financované zo
Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na
základe Zmluvy o poskytnutí podpory podľa
ustanovení Zákona NR SR č. 124/1996 Z. z.
o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, je možné vykonať len so
súhlasom ŠFRB a príslušného ministerstva.
Zmluvy sú uzatvorené so ŠFRB a MVRR SR
a platia 30 rokov od uzavretia zmluvy:
• Záložná zmluva MVRR SR č.93/520-2001/Z zo dňa 26.9.2002 na nehnuteľnosti: stavba s.č. 743 na parc.č. 1/3, stavba
s.č. 744 na parc.č. 1/4 v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja

SR, Bratislava, IČO 31751067, V 856/02 –
152/02.
• Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa
4.6.2003 na nehnuteľnosti: stavba s.č. 743
na parc.č. 1/3, stavba s.č. 744 na parc.č.
1/4 v prospech Štátneho fondu rozvoja
bývania SR, Bratislava, IČO 31 749 542,
V 384/03 – 76/03.
• Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa
22.4.2004 na nehnuteľnosti: obytný dom
s.č. 755 na parc.č. 1/7 v prospech Štátneho
fondu rozvoja bývania SR, Lamačská cesta
8, Bratislava, IČO 31749542, V 198/2004 –
97/04.
• Záložná zmluva č. 385-520-2002/Z zo dňa
16.4.2004 na nehnuteľnosť: obytný dom
s.č. 755 na parc.č. 1/7 v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
SR, Bratislava, Špitálska 8, IČO 31751067,
V 277/2004 -112/04.
Dušan Slivka, starosta obce
7
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ZLATÁ ÉRA VONDRIŠLA
Tam prevažovali jednoznačné prohungaristické postoje. V prevratových peripetiách
prechádzalo hnutie od požiadavky územnej
integrity a verejnosti starému Uhorsku po
koncipovanie hospodárskych, jazykových,
kultúrnych, cirkevných a samosprávnych
požiadaviek. V pamätnom Memorande ich
v auguste 1919 preložilo československým
politickým predstaviteľom v Prahe a v Bratislave. Tieto požiadavky sa stali základom
programu samostatnej politickej strany, ktorá sa vytvorila 22. marca 1920 v Kežmarku
pod názvom Spišskonemecká strana – Zipser Deutsche Partei (ZdP).
Nová strana vychádzala z konkrétnej politickej situácie a po rokovaniach s niektorými

predstaviteľmi maďarských a sudetonemeckých strán, s ktorými spoločne kandidovala
s maďarskou kresťansko–sociálnou stranou,
ku ktorej sa v Košickom volebnom kraji pripojila aj Slovenská ľudová strana. Vondrišel
patril práve do tohto volebného kraja a voliči si mohli vybrať kandidátku zo šiestich politických strán a zoskupení.
V rámci predvolebnej kampane a rozšírenia politického vplyvu vedúci činitelia ZdP
opriadali prvé schôdze aj na dolnom Spiši.
Prišli do Gelnice, Medzeva, Švedlára a Štósu až 30. marca 1920. V Medzeve tamojší
advokát Dr. V. Balázsi neradil pred voľbami
zakladať novú stranu, aby sa netrieštili sily,
pretože treba postupovať proti sociálnej

jednote. Obdobné stanovisko pretrvávalo aj
v tejto oblasti pomerne dlho. V nemeckých
obciach v údolí Hnilca sa im predsa podarilo
založiť prvé organizácie. Po Gelnici, Mníšku,
Švedlári v polovici apríla 1920 sa vytvorila
miestna skupina ZdP aj vo Vondrišli. Základom štruktúry politického života bol pluralitný systém. Vzhľadom na pomery v predvojnovom Uhorsku politické strany mali len
nepatrnú základňu. V novej situácii museli
zadaptovať a inovovať programy a organizačnú činnosť. Vznikali nové strany, svoje
filiálky si zakladali viaceré české a nemecké
strany. Dôležitú úlohu zohralo náboženské
a nacionálne rozvrstvenie. Vo Vondrišli sa to
prejavilo najmä v preferencii spomínaného
bloku okolo maďarskej kresťansko-sociálnej
strany.
Zdroj: Monografia obce Nálepkovo

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili sa:
Ján Major
Dávid Mižigár
Ivana Rusnáková
Marián Šarišský
Laura Horváthová
Stanislav Horváth
Valentín Horváth
Dagmara Levyová
Ivana Žigová

Alexander Rusnák
Sofia Bandiová
Nela Mastiliaková
Beáta Horváthová
Zoltán Horváth
Patrícia Horváthová
Marián Horváth
Nikolas Bandy
Laura Kandráčová

Opustili nás:
René Kakura
Pamela Kandráčová
Štefan Demeter
Roxana Horváthová
Tibor Šarišský
Ondrej Šarišský
Jozef Zbilý

Manželstvo uzavreli:

Životné jubileum oslávili:

Dušan Šarišský a Zlatica Horváthová
Jaroslav Dunka a Žaneta Suchá
Miloš Mižigár a Lucia Rusnáková
Zoltán Horváth a Zlatica Horváthová
Pavol Horváth a Žaneta Rusnáková

Mária Klučárová, 70 rokov
Anna Hozová, 70 rokov
Veronika Šarišská, 70 rokov
Helena Labudová, 70 rokov
Michal Rusnák, 70 rokov
Dušan Kolesár, 70 rokov
Margita Lapšanská, 80 rokov
Adela Mastiliaková, 80 rokov
Margita Kellnerová, 80 rokov
Agáta Bendžáková, 85 rokov
Anna Kukučková, 85 rokov
Rozália Küfferová, 85 rokov
Ondrej Mulík, 85 rokov
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Kristián Horváth, 2008
Helena Plencnerová, 1926
Róbert Dunka, 1986
Anna Lukascová, 1924
Erik Mozgi, 1986
Mária Rennerová, 1927
Július Saltzer, 1935
Mária Mižigárová, 1929
Irena Trunková, 1936
Hermína Dunková, 1936
Tomáš Končula, 1980

Pozvánka na Furmanské
preteky 2014
Komisia kultúry, mládeže
a športu pri OZ v Nálepkove
pozýva všetkých na furmanské
preteky, ktoré sa uskutočnia

26. 7. 2014 (sobota)
na Farskej lúke v Nálepkove.

Srdečne vás všetkých
pozývame.
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