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NÁLEPKOVO
Informačný dvojmesačník obce Nálepkovo

SLOVO NA ÚVOD
Vážení čitatelia,
sme na začiatku roku 2011 a zároveň na
začiatku nového volebného obdobia. Výsledky
volieb, ktoré prebehli v minulom roku ukázali,
že naša obec si po dvadsiatich rokoch zvolila

zmenu. A zmenou prechádzajú aj naše obecné
noviny, ktoré Vám budú prinášať všetky informácie o činnosti v obci, o aktivitách, o podujatiach, o prebiehajúcich i plánovaných projek-

toch, atď. Dúfame, že sa Vám nový formát bude
páčiť, že si v nich každý čitateľ nájde to svoje.
Želáme vám úspešný rok 2011, prežitý
v zdraví, šťastí a pokoji.

PRÍHOVOR NOVÉHO STAROSTU
Vážení spoluobčania,
v prvom rade by
som sa chcel poďakovať za prejavenú
dôveru a svoju prácu na poste starostu
našej obce chcem
vykonávať tak ako som to sľúbil vo volebnom
programe.
Byť prvým občanom v obci je veľké vyznamenanie, no zároveň aj veľký záväzok, pre-

tože som starostom nielen pre tých, ktorí ma
volili, ale aj tých, ktorí ma nevolili a musím byť
pre všetkých vľúdny a spravodlivý.
Som si vedomý toho, že každému
nemôžem vyhovieť a nie každý bude s mojou
prácou spokojný, no aj ja mám určité možnosti, čo môžem a čo nie. Tieto možnosti sa
v značnej miere odrážajú od ekonomickej
situácie v obci.
Výkon funkcie starostu chcem vykonávať

čestne a zodpovedne, spolu s poslancami,
ktorí boli vo voľbách zvolení.
Do spolupráce by som chcel zapojiť všetkých občanov, aj rómskych, zúročovať a realizovať pripomienky vznesené Vami, občanmi obce.
Vaša spokojnosť bude závisieť od toho,
ako budú riešené problémy tejto obce.
Teším sa na spoluprácu.
Dušan Slivka – starosta obce

NA AKTUÁLNU TÉMU...
Žaloba za zmanipulované voľby na Ústavnom súde
Najprv som sa nechcela k tejto téme vracať,
nakoľko som verila a stále verím, že voľby, ktoré vyhral náš nový starosta pán Dušan Slivka,
sú a budú vyhlásené ústavným súdom za platné. Po dvoch predchádzajúcich kandidatúrach
na starostu napokon občania ukázali, že v obci
si žiadajú zmenu vedenia a väčšinou, veľmi
tesnou, ale predsa záväznou, sa po čestnom
súboji s protikandidátmi stal starostom obce.
O to viac ma šokovalo oboznámenie sa
s presným znením žaloby, ktorá je verejnou lis-

tinou, že voľby majú byť vyhlásené za neplatné, zo strany volebnej komisie zmanipulované, skrátka obvineniami, ktoré sú miestami tak
bohapustá lož, ktorá kričí až priamo do neba.
Takéto závažné, nepodložené obvinenia typu:
„jedna pani povedala“, vrhajú zlé svetlo nielen
na členov komisií, ktorí zodpovedne dohliadali nad priebehom volieb, ale hlavne na občanov, ktorí si zvolili tak, ako si zvolili, aj keď sa to
niekomu nepáči. Ale o tom už voľby sú.
Vážení čitatelia, neprináleží mi komento-

vať text žaloby, ale jedno viem naisto a dovolím si verejne vyjadriť svoj názor. Ľudia vedia
a pamätajú, čo sa dialo pred voľbami a v deň
volieb zvlášť. Kto aké straty výsledkom volieb
utrpel...
Raz darmo, ak spravodlivosť ešte celkom
neoslepla, nedá sa zlákať cvengotom mincí,
ale bude sa riadiť úctou k zákonom a ľuďom,
ktorí slobodne prejavili svoju vôľu.
Jana Pronská
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ZASTUPITEĽSTVO
USTANOVUJÚCA
SCHÔDZA
Vyberáme
zo Z Á P I S N I C E
z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove, dňa 27.12.2010
Program:
1. Úvod – starosta obce
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva v Nálepkove – predseda
miestnej volebnej komisie
4. Sľub novozvoleného starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva
5. Ustanovenie pracovnej komisie (návrhová
a volebná)
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
7. Zvolenie zástupcu starostu obce
8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
9. Určenie a schválenie sobášiacich
10. Schválenie platu starostu obce
11. Návrh na zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva
12. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu obce Nálepkovo č. 11/2009
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Nálepkovo
13. Schválenie termínov riadnych zasadnutí OZ
14. Rôzne (pripomienky a dotazy obyvateľov
obce a interpelácia, pripomienky a dotazy
poslancov OZ)
15. Záver
Úvod
Zástupca starostu obce Július Jesze privítal prítomných na ustanovujúcom zasadaní Obecného zastupiteľstva v Nálepkove po
komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnili dňa
27.11.2010. Zdôraznil, že dnešný program bol
pripravený v zmysle Metodického návodu MV
SR č. SVS-OKMVS2-2010/027257 z 30.11.2010
pre obce na zabezpečenie prvých zasadnutí
obecných zastupiteľstiev.
Pozvánku na dnešné zasadnutie obdržali novozvolení poslanci OZ, vedúci referátov OcÚ a riaditelia právnických osôb obce.
Uznesenie č. 3/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove konštatuje,
že
1. novozvolený starosta obce Dušan Slivka zložil
zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
Eva Antlová, Marián Čarnický, Peter Čarnický
MUDr. Adrián Daniel, Bc. Janka Ivančová
Július Jesze, Ondrej Klekner, Jana Pronská
Helena Šmelková
Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Novozvolený pán starosta Dušan Slivka vo
svojom vystúpení na úvod poďakoval všet-
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2010
Dňa 27.11.2010 sa v obci konali voľby na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva.
Zo správy miestnej volebnej komisie o výsledku volieb:
V obci sa volilo vo dvoch volebných okrskoch
do jedného volebného obvodu. V zoznamoch
voličov bolo zapísaných 1947 osôb. Volieb sa
zúčastnilo 1361 voličov, čo predstavuje 69,90%
účasť. Pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 1241 platných hlasovacích lístkov.
Pre voľbu starostu bolo odovzdaných 1265
platných hlasovacích lístkov. Z nich obdržali
šiesti kandidáti na post starostu obce nasledovný počet hlasov:

Za starostu obce bol zvolený Dušan Slivka
Pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo
odovzdaných 1241 platných hlasovacích lístkov. Do obecného zastupiteľstva bolo zvolených 9 poslancov.

Ing. Dušan Daniel, SMER-SD,ĽS-HZDS,SNS
368 hlasov
t.j. 29,09%
Jozef Ďuriančik, EDS
6 hlasov
t.j. 0,05%
Jozef Mozgi, SF
9 hlasov
t.j. 0,07%
Ivan Repaský, KDH
382 hlasov
t.j. 30,19%
Dušan Slivka, SDKÚ-DS
389 hlasov
t.j. 30,75%
Helena Šmelková, nezávislý kandidát
109 hlasov
t.j. 8,62%
Milan Rusnák, nezávislý kandidát (vzdal sa kandidatúry)
2 hlasy

Peter Čarnický

Janka Ivančová
Marián Čarnický
Eva Antlová
Adrián Daniel
Helena Šmelková

Ondrej Klekner
Jana Pronská
Július Jesze

403 hlasov
32,47%
378 hlasov
30,46%
336 hlasov
27,07%
309 hlasov
24,90%
266 hlasov
21,43%
254 hlasov
20,47%
245 hlasov
19,74%
242 hlasov
19,50%
241 hlasov
19,42%

V obecnom zastupiteľstve bude zastúpených:
5 poslanci za SDKÚ-DS
t.j. 55,5%
2 poslanci za SMER
t.j. 22,2%
1 poslanec za EDS
t.j. 11,1
1 poslanec nezávislý kandidát
t.j. 11,1 %

SPOLOČNOSŤ
Domov dôchodcov na prelome
rokov 2010 a 2011
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kým občanom, ktorí ho volili. Uviedol, že bude
vykonávať funkciu starostu podľa volebného
programu. Zároveň sa poďakoval odchádzajúcej poslankyni p. Mgr. Natálii Furmanovej
za jej 20 –ročnú činnosť v OZ, jej pôsobenie
bude prínosom pre nových poslancov.
Pani Furmanová v krátkosti poďakovala,
ťažko sa jej odchádza, pretože sa snažila pre
obec niečo urobiť, táto dedina jej nie je ľahostajná. Popriala novým poslancom a novému starostu pevné nervy, veľa síl a chuti do
práce. Kolektív je mladý, perspektívny, určite
bude pokračovať v tom, čo začali starší.
Uznesenie č. 6/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Janu Pronskú za zástupkyňu starostu obce
Nálepkovo.
Uznesenie č. 7/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
Helenu Šmelkovú - poslankyňu OZ, ktorá bude
okrem starostu a zástupkyne oprávnená zvolávať a viesť zasadnutia OZ.

Domov dôchodcov v našej obci je neziskovou organizáciou poskytujúcou sociálne
služby pre cieľovú skupinu seniorov a osoby
trpiace zdravotným postihnutím, akým je
najmä Alzheimerova choroba a demencia
rôzneho typu etiológie. Celkom 31 zamestnancov sa stará o kvalitné služby pre 67 seniorov, čo je kapacita zariadenia.
V roku 2010 sme sa hlavne ekonomicky
stabilizovali a najväčšou investíciou bolo zriadenie vlastnej kuchyne s modernou technológiou. Kamerový systém je dobrým strážcom
a zároveň pomocníkom pre obsluhujúci personál. Inštalovaných 12 kamier umožňuje
dostatočný vizuálny pohľad do vnútorných
aj vonkajších priestorov domova. Záver roka
nás preveril v podobe certifikácie v zavádzaní systému manažérstva kvality. Naše úsilie
bolo potvrdené získaním certifikátu kvality
podľa normy STN EN ISO 9001:2009. Je to
zároveň záväzok pre zamestnancov kvalitne
pracovať, aby sme ako poskytovatelia sociálnych služieb boli žiadaní.

Čo chceme zlepšiť v roku 2011?
Zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
okrem iného zavádza a definuje aj štandardy
kvality poskytovaných služieb. Je to pre nás
cesta, na ktorej chceme minimálne obstáť
s konkurenciou tak, aby sme v závere roka
2011 obhájili získaný certifikát ISO kvality.
Najväčšou investíciou v tomto roku bude
výstavba novej kotolne v priestoroch záhrady. Súčasné vykurovanie elektrickým kúrením
je veľmi drahé a teplo hlavne v spoločných
priestoroch a na chodbách je nedostatočné. Keď sa nám podarí nájsť finančné zdroje a obnoviť oplotenie pozdĺž Letnej ulice,
budeme s investíciami na tento rok spokojní. Čo nás však nestojí žiadne peniaze, to je
otváranie sa domova pre obyvateľov Nálepkova. Každú stredu organizujeme kartové
hry. Už niekoľko krát sa o tomto presvedčili tí
seniori, ktorí prišli a spolu s našimi si zmerali
sily v žolíku, sedme alebo mariáši. Nuž pozývame aj ďalších.
Mgr. Michal Bartoš, riaditeľ

KOMUNITNÉ CENTRUM
A JEHO ČINNOSŤ
Realizuje sa:
- v oblasti administratívnych úkonov sa
zameriava na vypisovanie žiadostí o poskytnutie štátnych sociálnych dávok, vypisovanie
potvrdení, čestných prehlásení, splátkových

kalendárov pre úrady ako sú napr. úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny, sociálnu poisťovňu,
okresné súdy, exekútorské úrady a ďalšie. Do
uvedenej oblasti patrí taktiež aj vysvetlenie

Uznesenie č. 8/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
sobášiacich:
Dušan Slivka – starosta obce
Bc. Janka Ivančová, Jana Pronská
Uznesenie č. 10 - 11/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove zriaďuje
komisie a predsedov komisii:
Komisia finančná a správy obecného majetku
– KFaSOM – Eva Antlová
Komisia na ochranu verejného poriadku – KOVP
– Ondrej Klekner
Komisia kultúry, mládeže a športu – KKMaŠ
– Marián Čarnický
Komisia sociálna a bytová – KSaB – Bc.Janka
Ivančová
Komisia stavebná, územného plánu a životného
prostredia – KSÚPaŽP – Peter Čarnický
Komisia pre ochranu verejného záujmu – KOVZ
– Július Jesze, MUDr. Adrián Daniel, Helena
Šmelková
Uznesenie č. 12/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nálepkovo č. 11/2009 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Nálepkovo.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 11/2009, okrem ustanovení uvedenýchv Dodatku č. 1, ostáva naďalej v platnosti aj na rok 2011.
Uznesenie č. 13/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
termíny riadnych zasadnutí OZ v Nálepkove
a to 24.1.2011 o 16,00 hod., 18.4.2011 o 16,00
hod., 18.7.2011 o 16,00 hod. a 17.10.2011
o 16,00 hod.
Dotazy poslancov a hostí:
Eva Antlová
- ako obec dostala podielové dane za rok 2010
a v akej výške? Odpovedal starosta obce, že má
informáciu o tom, že sú opozdené o 1 mesiac a 1
mesiac nebol vyplatený.
- splácajú sa úvery? Odpovedal prednosta OcÚ,
áno podľa dohody, pravidelne mesačne.

3

Obecné noviny

Nálepkovo 1/2011

Dušan Slivka
- lyžiarsky vlek – dlhodobo ho Nálepkovčania
splácajú, ale výhody nemajú žiadne. Požiadal
p. prednostu, aby spracoval návrh a to takto:
2 € dospelí denne, 1 € deti celosezónna permanentka, 1 € denne študenti, dôchodcovia, 15 € dospelí celosezónna permanentka.
Ale podmienkou je, že každý účastník musí
byť označený, musí mať na viditeľnom mieste
pripnutý lístok, príp. permanentku, ak nebude označený, tak bude musieť opustiť priestor
lyžiarskeho vleku. A tieto lístky budú na meno.
p. Ďuriančík
- obecné noviny – stále rovnako vyzerajú, treba
ich oživiť, aby aj príspevky mali charakter autorského práva, aby bola aj redakčná rada. Na tieto
dotazy odpovedal starosta obce – po dohode
s p. Pronskou sa zmení štruktúra novín, vzhľad
a bude tam viac príspevkov zo života obce.
Zároveň ju poveruje, aby vytvorila redakčnú
radu.
Mgr. Natália Furmanová
- dotaz na novozvoleného predsedu športovej
a kultúrnej komisie – p. Mariána Čarnického,
má záujem, aby kultúra v obci ožila, napr. aby
na Silvestra sa niečo na lyžiarskom vleku uskutočnilo.
Celá zápisnica zo zasadania visí na verejne
dostupnej vývesnej tabuli a na internetovej
stránke:
http://www.nalepkovo.sk/images/zapisnice_vzn/oz-zapis-1-2011.pdf

Výpis zo
ZÁPISNICE
z 2. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove, dňa 24.1.2011
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z 1. riadneho zasadania OZ zo dňa 27.12.2010
3. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010 a plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2011
4. Voľba členov komisií Obecného zastupiteľstva
5. Schvaľovanie plánov práce a rozpočtov
jednotlivých komisií
6. Návrh starostu obce na ustanovenie okruhu úkonov a činnosti, ktoré je zástupca starostu obce oprávnený vykonávať
7. Prehľad činnosti Obecnej polície za rok
2010
8. Voľba nového člena do Rady školy
8.
a) Žiadosť o zmenu Spoločného
školského úradu
8.
b) Informácia starostu obce
o zmene organizačného poriadku
Obecného úradu v Nálepkove
8.
c) Schválenie Školského poriadku
pre materskú školu v Nálepkove
9. Žiadosť o preplatenie dovolenky bývalého
starostu obce p. Ing. Dušana Daniela
10. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov OZ a občanov
11. Záver
Uznesenie č. 17/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
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rozhodnutí a výziev doručených z rôznych
inštitúcií a úradov;
- v oblasti vyplácania prídavkov na deti,
ktorých je obec osobitným príjemcom, sa
sústreďuje na dozor pri preberaní tovaru
v podobe potravín, ošatenia, hygienických
a školských potrieb;
- v oblasti výkonu aktivačných prác a menších obecných služieb, do ktorých boli zapojení dlhodobo nezamestnaní uchádzači
o zamestnanie bolo sociálne poradenstvo
poskytnuté taktiež;
- oddelením sociálno-právnej ochrany detí
a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi, detašované pracovisko v Gelnici, prevádza šetrenie
v rodinách, kde bol ustanovený dohľad nad
maloletými deťmi, alebo bola deťom súdom
nariadená ústavná výchova. Tieto šetrenia
sa vykonávajú pravidelne raz za 6 mesiacov.
Intenzívna spolupráca prebieha aj s inými
oddeleniami uvedeného úradu, predovšetkým s oddelením štátnych sociálnych dávok
a oddelením dávok v hmotnej núdzi;
- Okresným súdom v Spišskej Novej Vsi
a inými okresnými súdmi pri písaní správ
o povesti maloletých matiek a ich rodičov,
ktorým mali byť zverené deti do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov;
- Obvodným oddelením policajného zboru
v Nálepkove - v oblasti záškoláctva maloletých, prevažne rómskych detí. Zintenzívnil
sa výkon osvetovej činnosti zameranej na
komunikáciu s rodičmi maloletých záškolákov, ako aj na rozhovory zo záškolákmi
samotnými, aby si rodičia aj deti uvedomili
dôsledky tohto patologického javu;
- Spolupráca s miestnou pediatričkou pri
avízovaní rodičov o potrebe pravidelného
očkovania detí v rómskych osadách.

kde a na koho sa majú obrátiť, aby nastala
náprava,
- pomoc seniorom pri vybavení rôznych
kompenzačných pomôcok alebo dávkach,
- pomoc mladým rodinám, ktoré majú zlú
ekonomickú situáciu formou žiadosti
o sociálnu kompenzáciu od štátu, ktorá
prináleží každému občanovi.
Preto chceme apelovať na občanov
Nálepkova - ak máte problém, s ktorým si
sami neviete poradiť , príďte do komunitného centra, radi Vám pomôžeme.
VPP – práce pri obci + služby obce
VPP práce v obci Nálepkovo sa opätovne
spustili v októbri minulého roku. Aj keď tento
projekt mal trvať 6 mesiacov, vďaka zmene
zákona trval iba 3 mesiace. Pracovníci boli
nápomocní pri realizačnej stavbe multifunkčného ihriska pri Základnej škole v Nálepkove,
ktoré treba ešte dokončiť. Aj keď projekt trval
len tak krátko, v obci sa stihlo následovné:
vyčistili sa kanály na Hlavnej ulici pri
železničnej stanici, Strmej ulici, Zimnej ulici,
pokosil sa a pripravil sa lyžiarský vlek Krečno na lyžiarsku sezónu, vykosili a vyčistili sa
rezervoáre vody obce, urobil sa poriadok
v osade na Píle.
VPP pracovníci spravili poriadok v osade
Grün, ale aj na neďalekej bytovke obývanej
rómskou komunitou.
Práca pracovníkov zamestnaných na VPP

Pripravujeme v roku 2011
V súčasnosti pripravujeme nový projekt
zameraný na sociálnu prácu, ktorý by sa mal
začať realizovať v prvej polovici tohto roka.
Projekt bude trvať 2 roky a bude zamestnávať
viacero dlhodobo nezamestnaných občanov
Nálepkova. Bližšie informácie poskytneme
po jeho spustení a následnej činnosti.
Svoju činnosť v komunitnom centre
by sme chceli rozšíriť aj na seniorov, ktorí
v dnešnej problémovej dobe potrebujú
pomoc. Mnohí si myslia, že komunitné centrum poskytuje sociálnu pomoc len Rómským
občanom, ale pravda je taká, že komunitné
centrum je tu pre všetkých občanov Nálepkova.
Naši sociálni pracovníci Vám určite
pomôžu pri riešení napríklad týchto situácií:
- vypísanie akéhokoľvek formulára,
- mamičky s deťmi sa na nás môžu obrátiť
pri domáhaní sa výživného, ak otec detí
neplatí. V tomto prípade im vieme poradiť

je pre obec osožná, pretože sa vďaka tomu
zveľaďuje nielen samotná obec, ale aj jej okolie. Výhodou týchto prác je, že finančne obec
nezaťažujú, pretože prostriedky na týchto
pracovníkov poskytuje ÚPSVaR. Pracovníci si
po splnení štátom určených podmienok prilepšia k dávke v hmotnej núdzi a zároveň je
nemenej dôležitá snaha vybudovať u týchto
ľudí pracovné návyky.
Mgr. Božena Hajdučková

Škola
Dňom 1.1.2011 bola do funkcie riaditeľky
Základnej školy s materskou školou v Nálepkove uvedená pani Mgr. Bibiána Krajníková.
Viac info:
http://zssmsnalepkovo.edupage.sk/
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tajomníka a členov Komisie finančnej a správy
obecného majetku pri OZ v Nálepkove:
Marta Hamráčková, Jana Pronská
Zuzana Šaršaňová, Anna Kolesárová
Uznesenie č. 18/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tajomníka
a členov Komisie pre ochranu verejného poriadku pri OZ v Nálepkove:
Vladimír Labuda, Milan Lapšanský,
Vladimír Žonda, Vladimír Hajdučko,
Štefan Czölder, Ivan Rusnák
Uznesenie č. 19/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
tajomníka a členov Komisie kultúry, mládeže
a športu pri OZ v Nálepkove:
MUDR. Adrián Daniel, Peter Čarnický
Mgr. Natália Furmanová, Ondrej Klekner
Mgr. Mária Krajňáková, Štefan Štuller
Ingrid Kolarčíková
Uznesenie č. 20/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
tajomníka a členov Komisie sociálnej a bytovej
pri OZ v Nálepkove:
Ondrej Klekner, Bc. Dáša Baniaková
Mgr. Lívia Školníková, Mgr. Lucia Lušňáková
Mgr. Božena Hajdučková, Anna Bobáková

V posledný deň roka sa na vleku uskutočnila veľmi vydarená akcia Nočné lyžovanie s privítaním Nového roku. Bola prvá, dúfajme, že
z mnohých, ktoré sa pod novým vedením obce
uskutočnia.
Silvestrovský večer bol síce mrazivý, až poriadne oziabalo nielen uši ale aj ruky, hlavne pre
tých, ktorí sa prišli len popozerať, ale atmosféra
rozhodne stála zato! Horúci punč a čaj príjemne zahriali, kým sa čakalo na odbitie dvanástej.
Vlek aj budova praskali vo švíkoch! Veľmi
príjemne nás všetkých prekvapilo, koľko ľudí
sa na tejto akcii zúčastnilo. Už teraz sa začína
plánovať, čo všetko pre Vás, milí spoluobčania,
na budúci Silvester pripravíme.

Poďakovanie patrí pani Mgr. Furmanovej a Mariánovi a Petrovi Čarnickým, ktorí
túto akciu zorganizovali v rekordne krátkom
čase, v neposlednom rade aj sponzorom, ktorí
na akciu prispeli a samozrejme aj všetkým
ostatným, ktorí priložili ruku k dielu.

Výstup na Barackú skalu
Už niekoľko rokov sa na nový rok organizuje
tradičný novoročný výstup na Barackú skalu.
Tento rok sa opäť na 8 km dlhý pochod vydala
skupina skalných nadšencov a nádheru mrazivej zasneženej scenérie z vrcholu im nemohlo nič nahradiť. Na budúci rok sa rozhodne
nechajte inšpirovať aj Vy a pridajte sa.

PRÍSPEVKY ČITATEĽOV
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, prosím, aby som sa vyjadril
k voľbám ako radový občan, ktorý kandidoval
aj na starostu obce.
Myslím si, že za momentálnej situácie
dopadli pre obec voľby dobre. Aspoň naoko.
Mám skúsenosti s ľuďmi, čo sa týka spolupráce, že sa na začiatku ukazovali ako perspektívni
a schopní ľudia, ale všedný deň ďalej dokázal,
že iba veľmi málo ľudí je obetavých, vytrvalých
a charakterných. Fandím preto novému starostovi, aby sa obklopil čo najviac takými ľuďmi,
lebo až vtedy je radosť pracovať, aj keď prídu
ťažké chvíle.
Prepáčte mi pri tejto príležitosti, že som
veľmi zvedavý, či úžasný entuziazmus, ktorý

nepochybne má, vydrží celé funkčné obdobie
našej novej zástupkyni starostu.
Nechcem sa vyjadrovať na tomto mieste
o priebehu volieb, veď na dedine každý každému vidí do hrnca. Chcem povedať, čo stále vravieval môj nebohý priateľ Jožko Sopko a to, že
čo bolo-to bolo, treba pozerať dopredu a podľa
toho konať. Chcem z toho miesta poprosiť
všetkých občanov, aby pomohli podľa svojich
síl a možností obecnému zastupiteľstvu. Ako
povedal prezident USA: „Nepýtajte sa, čo Vám
dá Amerika, ale čo dáte Vy Amerike.“
Tak, nech nám všetkým v tomto úsilí Pán
Boh pomáha.
Váš spoluobčan Jozef Ďuriančik.

Uznesenie č. 21/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
tajomníka a členov Komisie stavebnej, územného plánu a životného prostredia pri OZ v Nálepkove:
Július Jesze, Marián Čarnický
Ing. Ľuboš Daxner, Edita Danielová
Rozprava:
Jana Pronská, Marián Čarnický – dotaz na
náčelníka Obecnej polície, ohľadom zefektívnenia ich práce, dozor pri športových akciách, pri
cintoríne a v čase príchodov a odchodov detí zo
školy. Má záujem uskutočniť stretnutie poslancov OZ a náčelníka OcP.
Odpovedal Jozef Sopko – stretnutie nie je problém zorganizovať a nájsť spoločnú reč.
Uznesenie č. 29/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
nového člena do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Nálepkove, p. Mariána
Čarnického.
Uznesenie č. 30/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove ruší Uznesenie OZ v Nálepkove č. 316/2005-OZ zo dňa
27.6.2005 o vstupe obce Nálepkovo do Školského úradu Smižany od 1.9.2005.
Zároveň schvaľuje podľa § 7 ods. 2 zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 20a zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení uzavretie zmluvy o spoločnom obecnom úrade pre výkon štátnej správy
v školstve s Školským úradom v Margecanoch
so sídlom Obchodná 7, 055 01 Margecany.
Uznesenie č. 31/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na
vedomie rozhodnutie starostu obce o zmene organizačného poriadku Obecného úradu
v Nálepkove zo dňa 18.1.2011, ktorým bola
dňom 20.1.2011 zrušená funkcia – prednosta
Obecného úradu.
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Uznesenie č. 32/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
Školský poriadok pre materskú školu v Nálepkove
Uznesenie č. 33/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove neschvaľuje preplatenie dovolenky bývalého starostu
obce Ing. Dušana Daniela v počte 23 dní.
K bodu č. 10: Interpelácie, pripomienky a dotazy
poslancov
Marián Čarnický
– dotaz na p. Richveisa, aby oboznámil poslancov so svojou prácou, kde sídli, akú činnosť
vykonáva pre našu obec. Na tieto dotazy veľmi
podrobne odpovedal p. Richveis, okrem iného spomenul aj vytvorenie úzkej spolupráce
s KSÚPaŽP, pretože je nutné, aby sa táto komisia oboznámila so súpisom škôd a návrhov na
riešenie povodňovej situácie v obci.
Ďalej vzniesol požiadavku na ometanie schodov pred kostolmi v zimnom období a v lete
kosenie trávy v kostolných záhradách pracovníkmi na aktivačné práce. Pripomenul, že
v posledných dňoch nesvieti pouličné osvetlenie v niektorých častiach a taktiež nefunguje
rozhlas.
Na všetky dotazy odpovedal starosta obce,
vysvetlil nefunkčnosť verejného osvetlenia
a rozhlasu, prisľúbil aktivačných pracovníkov
pri kostoloch.
Ďalej požadoval informácie o prebiehajúcich
projektoch v obci, na všetky otázky odpovedal
starosta obce a p. riaditeľka ZŠsMŠ.
Eva Antlová
- nádoby na separovaný zber je potrebné
umiestniť aj v Hámri
- ak by bolo možné, tak dať zábradlie na schody ku kostolu v Hámri, veľmi sa tam šmýka
- je potrebné umiestniť odpadkový kôš aj na
autobusovú zástavku Surovec
Jana Pronská
- vyjadrenie k verejnej súťaži pre LON, s. r. o.,
nesúhlasí s týmto obstarávaním. Uviedla, že
gratuluje obci k dosiahnutiu najvyššej ceny
v strednej Európe za m3 dreva a dúfa, že
pán podnikateľ, ktorý je víťazom súťaže to
bude zvládať platiť celých 6 mesiacov.
Peter Čarnický
- aká je cena palivového dreva pre občanov
a či bude dostupné pre každého obyvateľa
Nálepkova. Odpovedal p. Július Jesze, že
cena sa nemenila, vychádza to približne 14
eur mäkké ihličnaté priestorový meter a 17
eur listnaté
Zdena Küfferová
- máme informácie, že minulý rok sa nálepkovské drevo vyvážalo vonku, hlavne do
Spišskej Novej Vsi, niektorí naši občania
nedostali prípravné lístky, ale iní vyvážali,
takéto situácie by sa už nemali opakovať.
Odpovedal starosta obce, že sa uskutoční
stretnutie s riaditeľom LON, s. r. o., tieto veci
sa prejednajú a je potrebné takýmto situáciám do budúcna zabrániť
Celú zápisnicu z 2. riadneho zasadania zastupiteľstva môžete nájsť na vývesnej tabuli OcÚ
alebo na internetovej stránke.
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OZNAMY OCÚ
Výzva na informovanie občanov
Nelegálny výkup opotrebovaných
batérii a akumulátorov
od občanov pojazdnými
výkupcami na území obcí
Obvodný úrad životného prostredia
Spišská Nová Ves, stále pracovisko Gelnica
Vás týmto upozorňuje na nelegálny výkup
opotrebovaných batérii a akumulátorov od
občanov pojazdnými výkupcami na území
obce.
Podľa parag. 19 ods. 4 zákona č. 223/2001
Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) fyzická
osoba, ktorá nie je podnikateľom (občan)
nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako
ustanovenia paragrafu 19 odseku 1 písm. b),
f ), k), a m) a primerane ustanovenie odseku 1
písm. i) zákona o odpadoch.
To znamená, že v zmysle paragrafu 19
ods.1 písm. f ) zákona o odpadoch je aj občan
povinný odovzdať odpady, s ktorými nakladá len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie
sám. Ak odpad odovzdá osobe, ktorá nemá
oprávnenie nakladať s odpadmi, dopúšťa sa
priestupku podľa parag. 80 ods. 1 písm. d)
zákona o odpadoch a môže mu byť uložená
pokuta do výšky 663,87 €.
Zároveň podľa parag. 39 ods.5 zákona
o odpadoch je pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, teda
aj občan, povinný nakladať alebo inak s nimi
zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. Taktiež je povinný
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych
odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce
systému zberu komunálnych odpadov
v obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich
oddelené zložky a drobné stavebné
odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych
odpadov v obci.
Medzi oddelené zložky komunálnych
odpadov patria aj použité batérie a akumulátory a obec, ktorá v zmysle parag. 39 ods.
2 zodpovedá za nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré
vznikli na území obce, je povinná okrem
povinností ustanovených parag. 19 ods. 1 a 2
zákona o odpadoch

a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu
komunálnych odpadov vznikajúcich na
jej území na účely ich zhodnotenia alebo
zneškodnenia v súlade s týmto zákonom
vrátane zabezpečenia zberných nádob
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia
priestoru, kde môžu občania odovzdávať
oddelené zložky komunálnych odpadov
v rámci separovaného zberu,
b) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných
odpadov na účely ich zhodnotenia alebo
zneškodnenia, oddelene vytriedených
odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.
Podľa parag.39 ods.7 vykonávať zber,
prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov na území obce môže
len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie takejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama. Stále sa však
musí jednať o osobu, ktorá je oprávnená na
vykonávanie takejto činnosti v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
Ak si obec plní svoje povinnosti v zmysle
zákona o odpadoch, nesmie povoliť takúto
nelegálnu činnosť vykupovania použitých
batérii a akumulátorov neoprávnenými osobami na svojom území. Povolením takejto
činnosti konajú obce v rozpore so zákonom
o odpadoch.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti
Vás vyzývame, aby ste svojich občanov informovali, že odovzdávanie použitých batérií
a akumulátorov neoprávneným osobám
na nakladanie s týmto druhom odpadu je
priestupkom v zmysle zákona o odpadoch
a za takúto činnosť im môže byť uložená
sankcia.

Obec Nálepkovo informuje:
Oznámenie občanom.
Obec Nálepkovo zastúpená starostom
obce Dušanom Slivkom ako vecne a územne
príslušný orgán ochrany ovzdušia v zmysle
ustanovení zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorý sa mení a dopĺňa zákon
č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
informuje občanov, že uvedený zákon upravuje práva a povinnosti právnických osôb
a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred
vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a pri obmedzovaní príčin a zmier-
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ňovaní následkov znečisťovania ovzdušia
v obci. V našej obci evidujeme podnikateľské
subjekty, ktoré sú evidované na Obvodnom
úrade životného prostredia Gelnica ako malé
zdroje znečisťovania ovzdušia prevádzkovaných právnickou osobou alebo fyzickou
osobou oprávnenou na podnikanie za obec
Nálepkovo:
Tom a Tom Košice prevádzka Nálepkovo
Ján Soveľ Nálepkovo č. 572
Michal Šaršaň Nálepkovo č. 308
Viktor Riemer Nálepkovo č. 589
Dušan Kuzár Nálepkovo č. 342

KR PZ Košice PZ Nálepkovo
ŽSR Sekcia ZTS Košice obvod Hnilec
Lesy SR kancelária Nálepkovo
Obec Nálepkovo Nájomný bytový dom
s. č. 585
Obec Nálepkovo II. a III. etapa
rómskej osady
Jana Kalafusová Nálepkovo DISCO-BAR
Jana Grečková Nálepkovo SNAK-BAR
Katarína Maláková Tretí Hámor Potraviny
Agrofarma s.r.o. Nálepkovo č. 452
PhDr. Štefan Rutkay Lekáreň
Prevádzkovatelia malých zdrojov sú
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povinní podľa parag. 20 ods. b) a d) umožniť
prístup zamestnancom inšpekcie a obce ku
zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné doklady.
Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný
podľa zákona o poplatkoch parag. 6 odsek
4 oznámiť každoročne do 15. Februára obci
za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia
spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú tunajšiemu orgánu ochrany ovzdušia.
E.Danielová

KULTÚRA
Zlatá éra Vondrišla
Vyberáme zaujímavosti:
Mestskú správu v roku 1853 vytvárali
richtár, mestský hospodár, senátori, notár,
pokladník, kontrolór, stavebný inšpektor,
horár, sirotský opatrovník, mestský lekár,
evanjelicky a katolícky učiteľ. Do evanjelickej
školy chodilo 124 chlapcov a 127 dievčat, do
katolíckej 40 chlapcov a 25 dievčat. V roku
1851 mal Vondrišel 13 428 ríšskych zlatých
príjem a 12 055 ríšskych zlatých výdavok.
Najväčší príjem bol z prenájmu a užívania
regálnych práv, ďalej za seno, za prenájom
hámrov, z lesa. K mestskému majetku patrila
radnica, 3 mlyny, pivovar, 2 hámre a teheľňa.
Okrem poľnohospodárstva sa obyvateľstvo živilo aj remeslom a železiarstvom.
V roku 1848 boli vo Vondrišli nasledujúce

remeslá: cech obuvníkov (51 zamestnancov,
z toho 36 majstrov) cech kováčov a kolárov (50 zamestnancov, z nich 26 majstrov)
cech krajčírov(27 zamestnancov, z toho 18
majstrov), cech stolárov a zámočníkov (27
zamestnancov, z toho 13 majstrov) cech kožušníkov (8 zamestnancov, majstrov 6), cech
farbiarov(8 majstrov), ďalej pôsobili bez cechov: garbiari(5 zamestnaných), pekári(2),
mäsiari 12, mydliari(2), debnári 6, mlynári
(8 zamestnaných, z toho 3 majstri), baníkov
bolo 300, uhliarov 50. Celkovo zamestnával
priemysel 558 obyvateľov Vondrišla.
V roku 1870 bolo vo Vondrišli 321 číslovaných domov a asi 7 cigánskych chatrčí,
v ktorých bývalo 7 rodín. Počet obyvateľov
bol 3112. Už o 7 rokov na to (1877) stúpol

počet budov na 494. Mestečko chovalo 95
koní, 2 somárov, 984 kusov hovädzieho dobytka, 1500 oviec, 3 kozy, 400 bravov a 150
klátov včiel.
Zdroj: Monografia obce Nálepkovo
Po prečítaní týchto informácií príde človeku smutno, keď si predstaví, kde mohla
naša obec dnes byť! Ale aj o tom sú dejiny.
V každom čase a v každej dobe boli rozhodnutia dobré i tie menej vydarené. Z čias
dávnej slávy zostalo len málo a je len na nás,
či bude obec prosperovať alebo sa budeme
len smutne pozerať ako zapadá prachom.
V každom ďalšom čísle vyberiem kúsok
z histórie Nálepkova a verte, je sa na čo tešiť.

Knižné novinky, ktoré by Vás mohli zaujímať:
Ranč u starého otca
Táňa Keleová-Vasilková
Ikar 2011

Najúspešnejšia slovenská autorka Táňa
Keleová-Vasilková prichádza s novinkou
Ranč u starého otca. Hlavná hrdinka príbehu Julka sa po rozvode presťahuje s dcérou na samotu, do domu, ktorý zdedila po
milovanom starom otcovi. Rozhodne sa žiť
inak, začať odznova. Podarí sa jej to? Zvykne si aj dcéra Tamara? Alebo im odľahlý vidiek pripraví len problémy a trápenia?
Dom po starom otcovi zdedila Julka
pred desiatimi rokmi. Bol príliš veľký... a ďaleko od mesta, kde žila. Bývala v peknom,
luxusnom byte, mala svoju prácu, rodinu i
priateľov. Dom na samote jej bol nanič, no
všetko sa zmenilo pred piatimi rokmi, keď
jej Karol z ničoho nič oznámil, že sa chce
rozviesť... Žila s ním pätnásť rokov a odjakživa ho milovala. Verila ich láske, robila všetko pre neho, pre rodinu a zrazu... Rozvod ju
doslova šokoval a hoci všetko v nej kričalo,
súhlasila.

Potom išlo všetko rýchlo. V robote dala
výpoveď, zbalila veci, vysťahovala byt, odhlásila Tamarku zo školy a odišla do domu
starého otca. Na samotu. Prvý rok bol hrozný. Zápasila s pavúkmi, prachom, špinou a
Tamarinou nechuťou, ktorá ju zrazu, zo dňa
na deň, znenávidela. Znenávidela, pretože
musela opustiť svoje milované mesto, kamarátky a spolužiačky, školu, jednoducho
všetko, čo tvorilo jej svet. Neskôr Julka dom
prerobila na malý penzión, v ktorom hosťom ponúkala oddych v oáze ticha, domácu
stravu a možnosť výjazdov na koni. Lenže
ani vzdialenú samotu neobchádzajú citové
vzplanutia, trápenia a problémy...
Info: dúfame, že sa nám v najbližšej
možnej dobe podarí presťahovať a akotak sfunkčniť obecnú knižnicu. Bližšie
informácie poskytneme, až keď to bude
reálne. Tak nám v tomto úsilí, vážení čitatelia, držte palce! 
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RECEPTY STARÝCH MÁM
Pamätáte si?

me, potrieme lekvárom a posypeme zomletým makom a cukrom.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA

Zemiakové dolky s makom
Vyprážané zemiakové pagáčiky
800 g hrubej múky, 200 g zemiakov, vajce, 20 g droždia, mlieko, 150 g slivkového
lekváru, 60 g masti, 80 g maku, 80 g práškového cukru
Do múky dáme pretlačene uvarené zemiaky, vajce, soľ, droždie a vlažne mlieko. Vypracujeme tuhšie cesto a necháme ho nakysnúť
na teplom mieste. Vykysnuté vyvaľkáme na
pomúčenom lopári na hrúbku prsta a okrúhlou formou vykrajujeme dolky. Vykrojené
necháme ešte podkysnúť. Pečieme na šporáku z oboch strán. Upečené dobre pomastí-

Narodili sa:
Fabián Kandráč
Zuzana Horáková
Martin Šarišský
Vanesa Horváthová
Pamela Horváthová
Dominik Horváth
Vladimíra Bandyová
Adam Rusnák
Nikolas Suchý
Aladár Demeter

1 kg zemiakov, 350 g hrubej múky, vajce,
soľ, 200 g masti na vyprážanie
Zemiaky uvaríme v šupke, olúpeme a
pretlačíme. Pridáme muku, vajce, soľ a vypracujeme cesto. Vyvaľkáme ho na pomúčenom
lopári, okrúhlou formičkou vykrajujeme
pagáčiky a vyprážame v horúcej masti.
(poznámka: tento recept sa dodnes podáva v luxusných reštauráciách ako ruská špecialita spolu s kyslou smotanou a kaviárom. )

SÚŤAŽ!
A pozor, milé gazdinky a hlavne čitateľky, ak máte staré recepty, s ktorými by ste
sa chceli podeliť s ostatnými, dajte nám o tom vedieť. Získať môžete novú knihu od
Táni Keleovej-Vasilkovej, Ranč u starého otca, ktorú sme Vám v novinách predstavili!

Životné jubileum oslávili:
Emil Macko, 70 rokov
Aladár Letanovský, 70 rokov
Anna Podolinská, 75 rokov
Irena Trunková, 75 rokov
Amália Hozová, 85 rokov

Opustili nás:

Zaujímavosť

na Január 2011 

Vedeli ste že, tento mesiac je zvláštny? Má totiž 5 sobôt, 5 nedieľ, 5 pondelkov.
Stáva sa to len raz za desiatky rokov.

INZERCIA

Rudolf Sucheňák, 1943
Mária Richnavská, 1919
Ondrej Kačír, 1945
Peter Farkašovský, 1958

Duna – Centrum starostlivosti o zvieratá

II.Hámor 21/3, 053 33 Nálepkovo

Salón pre psov

Vám ponúka svoje služby:

Úprava srsti psov všetkých plemien do kreatívnych
praktických strihov i na výstavy, kúpanie, depilácia
a čistenie uší, strihanie pazúrov...

Výcvik psov
Základný výcvik psov všetkých plemien
bez použitia násilných metód.

Hotel pre zvieratá
Postaráme sa o Vášho psíka, mačičku,
či iné zvieratko v dobe Vašej neprítomnosti

Kynologická poradňa
Poradíme Vám pri akomkoľvek probléme s Vašim psíkom.
Otvorené denne (aj v sobotu a nedeľu)
od 8.00 do 20.00 hod.
Je nutné vopred sa telefonicky objednať
Tel: 053/ 4494055, 0910933388

www.salonprepsikov.sk
Vaše príspevky, inzeráty, návrhy, pripomienky, otázky, pochvalu či kritiku posielajte na adresu obecného úradu alebo priamo na mail.
Ďakujeme za každú reakciu.
Jana Pronská
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