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NÁLEPKOVO
Informačný dvojmesačník obce Nálepkovo

SLOVO NA ÚVOD
„Nie je dôležité, čo o vás hovoria, dôležité je, kto to hovorí.“
O.WILDE
Milí Nálepkovčania,
je marec a dostáva sa vám do rúk 1. tohtoročné vydanie obecných novín. Verím,
že sme všetci do nového roku vstúpili v plnej
sile, zdraví a odhodlanosti a dúfam, že tieto
priority zotrvajú v nás po celý rok. Vďaka novinám môžete v pohodlí domova zhodnotiť
činnosť obecného zastupiteľstva, prečítať si
informácie z diania v obci, v škole, ...
Prostredníctvom novín, ktoré sú malým
zrkadielkom života obce sa Vám chceme

prihovoriť, ale zároveň aj vyzvať ostatných
spoluobčanov, aby využili možnosť stať sa
prispievateľmi a spolutvorcami novín. Veľmi by nás potešilo, ak by sa do tvorby novín
zapojilo viac našich občanov, či so svojimi
dobrými nápadmi, dobrou radou, skúsenosťou, čo ich postretla a s čím sa chcú podeliť
s ostatnými. Môžu to urobiť cez e-mail na adresu: obecnenoviny@nalepkovo.sk, listom
alebo osobne na obecnom úrade, kde sú

dvere otvorené pre všetkých občanov.
Buďme ohľaduplnejší, vnímajme ľudí okolo seba, načerpajme vnútorný pokoj, lebo
len tak zvládneme riešiť ťažké úlohy v obci.
Prajem Vám nerušené, napínavé a zaujímavé čítanie a teším sa už teraz na Vaše reakcie
a podnety.
Bc. Daša Baniaková
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Rokovania obecného zastupiteľstva
7. zasadanie OZ dňa 21.12.2011
Uznesenie č. 121/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení a úloh z 5. rokovania OZ zo dňa 31.10.2011
a z 6. rokovania OZ zo dňa 7.11.2011.
Za hlasovali 9 poslanci.
Uznesenie č. 122/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
úpravu Štatútu obce Nálepkovo.
Za hlasovali 9 poslanci.
Uznesenie č. 123/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2011 Požiarny poriadok obce Nálepkovo.
Za hlasovali 9 poslanci.
Uznesenie č. 124/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2011 Povodňový plán záchranných prác obce Nálepkovo.
Za hlasovali 9 poslanci.
Uznesenie č. 125/2011-OZ
NESCHVÁLENÉ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
Plnenie rozpočtu k 31.10.2011 a Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 31.10.2011.
Za nehlasoval nikto.
Uznesenie č. 126/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove po prerokovaní berie na vedomie upozornenie Okresného
prokurátora v Spišskej Novej Vsi na porušenie
§ 20a ods. 1 a ods. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
starostom obce.
Za hlasovali 9 poslanci.
Uznesenie č. 127/2011-OZ
NESCHVÁLENÉ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
Zmluvu o zriadení spoločného stavebného úradu
so sídlom v obci Spišský Hrušov s výkonom činnosti v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. č. 1
a dodatok č. 4 k tejto zmluve, na základe ktorého
dochádza k rozšíreniu spoločného stavebného
úradu o obec Nálepkovo.
Za hlasovali 2 poslanci,
7 poslanci hlasovali proti
Uznesenie č. 128/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie prehlásenie starostu obce, že v budúcnosti mu už neujde pozornosti ust. § 20a ods.
1 a ods. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
2

zriadení a všetky zmluvy bude uzatvárať v súlade s citovaným ustanovením zákona o obecnom
zriadení.
Za hlasovali 9 poslanci
Uznesenie č. 129/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
vyradenie majetku z evidencie podľa predloženého návrhu KFaSOM.
Za hlasovali 9 poslanci
Uznesenie č. 130/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje uzavretie Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR v sume
10000,- € účelovo určenú na „Rekonštrukciu
miestnej komunikácie na Školskej ulici v Nálepkove“.
Za hlasovali 8 poslanci, p. Ivančová
sa hlasovania nezúčastnila
Uznesenie č. 131/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
uzavretie Zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy v mieste pripojenia
Grün 17, Nálepkovo.
Za hlasovali 9 poslanci
Uznesenie č. 132/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
uzavretie Kúpnej zmluvy s predávajúcim Agrofarma, s. r. o. Nálepkovo na kúpu nákladného automobilu AVIA VALNÍK za kúpnu cenu 100,– eur.
Za hlasovali 9 poslanci
Uznesenie č. 133/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o poskytnutí daru na účely realizácie
projektu „Vianočná besiedka – spolu a krásne“ vo
výške 320,– €, poskytnutého Nadáciou Orange,
Bratislava.
Za hlasovali 9 poslanci
Uznesenie č. 134/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
Dodatok č. 10 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Nálepkovo uzatvorený s firmou Brantner Nova, s. r. o.
Spišská Nová Ves.
Za hlasovali 9 poslanci
Uznesenie č. 135/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
Zmluvu o prenájme reklamnej plochy s firmou
Blachotrapez, s. r. o., Tvrdošín.
Za hlasovali 9 poslanci
Uznesenie č. 136/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje

prenájom budovy súpisné číslo 387, na parcele
č. 229/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nálepkovo uchádzačovi, p. Matejovi Dunčkovi, Osloboditeľov 57, Spišský Štvrtok
za cenu 8,30 €/m za rok.
Za hlasovali 9 poslanci
Uznesenie č. 137/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje výšku poplatkov za stravu v Školskej jedálni
pri ZŠsMŠ v Nálepkove platnej od 1.1.2012:
MŠ denne:
Stravníci od 2 – 6 rokov:
Desiata 0,24 €, obed 0,60 €, olovrant 0,21 €,
spolu 1,05 €
Základná škola
Stravníci od 6 – 11 rokov
Obed 0,88 €
Stravníci od 11 – 15 rokov
Obed 0,95 €
Dospelí stravníci
Obed 1,05 €
Za hlasovali 9 poslanci
Uznesenie č. 138/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove nepotvrdzuje
Uznesenie č.113/2011- OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
vypovedanie zmluvy s audítorkou Ing. A. Vysopalovou a navrhuje uzatvorenie novej zmluvy s nezávislým audítorom do konca roku 2011.
Za hlasovali 5 poslanci,
4 sa zdržali hlasovania
Uznesenie č. 139/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
nepotvrdzuje
Uznesenie č.114/2011- OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
osadenie dreveného mostíka cez Železný potok
pri Alexandrovi Mackovi v termíne najneskôr
do 30.11.2011.
Za hlasovali 5 poslanci,
4 sa zdržali hlasovania
Uznesenie č. 140/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove potvrdzuje
Uznesenie č. 116/2011- OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vytvorenie
účtovných stredísk podľa živností s predkladaním
účtovných výkazov hospodárenia 1x štvrťročne,
vypracované a vytlačené priamo z ekonomického
programu.
Za hlasovali 7 poslanci, 2 sa zdržali
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Uznesenie č. 141/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove potvrdzuje
Uznesenie č. 117/2011 -OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
bezodkladné osadenie stĺpov verejného osvetlenia najneskôr však do 15.11.2011
Za hlasovali 7 poslanci, 2 sa zdržali
Uznesenie č. 142/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove vyzýva
všetky organizácie zriadené alebo založené obcou Nálepkovo na vypracovanie nových štatútov,
alebo stanov - obchodná spoločnosť tak, aby boli
v súlade so štatútom obce Nálepkovo a zákonom
o obecnom zriadení do 30 kalendárnych dní.
Za hlasovali 7 poslanci, 2 sa zdržali
Uznesenie č. 143/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
a) berie na vedomie vzdanie sa členstva v KKMaŠ
Mgr. Furmanovej a MUDr. Adriána Daniela
b) schvaľuje nových členov a to menovite Jana
Pronská, Mgr. Ingrid Majorová, Jozef Küffer ml.
Za hlasovali 9 poslanci

Uznesenie č. 148/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informáciu, že na uprázdnený mandát nastupuje Ján Plencner, ktorý zložil sľub poslanca Obecného zastupiteľstva do rúk starostu
obce a prevzal osvedčenie o tom, že sa stal poslancom OZ.
Za hlasovali 6 poslanci
Uznesenie č. 149/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje:
a) Rozsah výkonu kontrolnej činnosti funkcie
hlavného kontrolóra v súlade so zákonom
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
b) Plat hlavného kontrolóra obce podľa § 18c
ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v rozsahu polovičného pracovného úväzku.
Výška mesačného platu hlavného kontrolóra
bude spresnená po zverejnení priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky
za kalendárny rok 2011.
Ukladá hlavnému kontrolórovi

Uznesenie č. 144/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na
vedomie
a) informácie zo zasadania KSaB pri OZ v Nálepkove dňa 21.12.2011
b) berie na vedomie odvolanie p. Mgr. Lucie Lušňákovej z členstva v KSaB z dôvodu pracovnej
vyťaženosti
c) schvaľuje p. Mgr. Ingrid Majorovú za novú
členku KSaB pri OZ v Nálepkove.
Za hlasovali 9 poslanci.

8. zasadanie OZ dňa 18.1.2012
Uznesenie č. 145/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
tajnú voľbu hlavného kontrolóra obce Nálepkovo.
Za hlasovali 9 poslanci.
Uznesenie č. 146/2012-OZ
Podľa § 18a ods.3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe výberového konania za hlavného kontrolóra na polovičný úväzok bola zvolená Ing. Klaudia Baranová na funkčné obdobie
od 1.2.2012 do 31.1.2018.
Za hlasovali 9 poslanci.

9. zasadanie OZ dňa 26.1.2012
Uznesenie č. 147/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca OZ Heleny Šmelkovej.
Za hlasovali 5 poslanci.

a) Vypracovať návrh plánu kontrolnej činnosti
na šesť mesiacov,
b) Spolupracovať pri vypracovaní návrhu rozpočtu obce na rok 2012 a vypracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok
2012 a k návrhu záverečného účtu obce za
rok 2011 pred jeho schválením v obecnom
zastupiteľstve,
c) Vykonať kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva a všeobecne záväzných nariadení
obce vo vzťahu k organizáciám zriadených
obcou za rok 2011,
d) Vykonať kontrolu prevodu majetku obce
na Domov Nálepkovo, n.o. a s tým súvisiace
zmluvy a iné doklady.
Za hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 150/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb s Ing.
Vaščákom Vladimírom, audítorom, č. licencie
SKAU 299 so sídlom Oľše 18, 055 01 Margecany,
IČO: 17151805 pre zabezpečenie auditu účtovnej závierky a auditu konsolidovanej účtovnej
závierky za rok 2011.
Za hlasovali 6 poslanci
Uznesenie č. 151/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) Zmluvu o zriadení spoločného stavebného
úradu so sídlom v obci Spišský Hrušov s výkonom činnosti v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo
nám. č.1 a Dodatok č. 4 k tejto zmluve, na základe ktorého dochádza k rozšíreniu spoloč-
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ného stavebného úradu o Obec Nálepkovo,
b) Zmluva o zriadení spoločného stavebného
úradu sa schvaľuje na dobu od 26.1.2012
do 30.6.2012. V prípade, že obec do tejto
doby nezíska pracovníka s odbornou spôsobilosťou pre výkon činnosti stavebného úradu, obecné zastupiteľstvo opätovne schváli
predĺženie zmluvy o spoločnom stavebnom
úrade.
Za hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 152/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie
zmluvy na odber povrchovej vody na priemyselné využitie číslo C3a/41/3/12 medzi Slovenským
vodohospodárskym podnikom, š.p. odštepný závod Košice a obcou Nálepkovo.
Za hlasovali 6 poslanci
Uznesenie č. 153/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce
Nálepkovo č. 7/2012 o určení výšky príspevkov
na režijné náklady v školskej jedálni.
Za hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 154/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán činnosti a rozpočet KKMaŠ pri OZ v Nálepkove na I.
štvrťrok 2012
Za hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 155/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán činnosti a rozpočet KBaS pri OZ v Nálepkove na I. štvrťrok 2012.
Za hlasovali 6 poslanci
Uznesenie č. 156/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
plán činnosti a rozpočet KOVP pri OZ v Nálepkove na I. štvrťrok 2012.
Za hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 157/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
do funkcie predsedu komisie finančnej a správy
obecného majetku pri OZ v Nálepkove p. Janu
Pronskú.
Za hlasovali 5 poslanci, p. Pronská sa hlasovania zdržala
Na žiadosť poslankyne Jany Pronskej –
Vyhlásenie poslancov OZ v Nálepkove menovite Jana Pronská, Janka Ivančová, Peter Čarnický, Marián Čarnický, Ondrej Klekner, Ingrid Majorová vyhlasujú, že sa od konania starostu obce
vo veci prevodu majetku do Domova Nálepkovo
dištancujú, nakoľko sme o tejto skutočnosti neboli informovaní a s týmto postupom nesúhlasíme. Vyhlásenie poslancov nech je zverejnené
v celom znení v obecných novinách aj v zápisnici.
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Domov Nálepkovo, n.o. vo svetle pravdy
V poslednom období sa v obci rozpútalo
množstvo nepravdivých alebo polopravdivých
diskusií viažucich sa na prevod či dokonca odpredaj nehnuteľného majetku obce v prospech
Domova Nálepkovo, n.o. Niektorí poslanci OZ
sa dištancujú od prevodu tohto majetku na
Domov Nálepkovo, n.o. a vznášajú kvantum obvinení na moju osobu. Pozrite sa preto, vážení
občania, aká je skutková podstata celého prevodu a utvorte si sami názor na správnosť resp.
nesprávnosť môjho konania.
1. V roku 2003 (28. 7.) Obec Nálepkovo založila
neziskovú organizáciu, do ktorej na základe
znaleckého posudku vložila ako nepeňažný vklad budovu s príslušnými pozemkami
v sume 32.740.481,- Sk. (1.086.748,- EURO).
Toto rozhodnutie bolo podporené obecným
zastupiteľstvom a následne premietnuté
v zakladacej listine neziskovej organizácie,
ktorú zastupiteľstvo aj schválilo. Zakladacia
listina je vlastne „rodným listom“ neziskovej
organizácie. Teda nebol som to ja, kto vložil
nehnuteľný majetok obce ako nepeňažný
vklad do neziskovej organizácie.
2. Vklad zakladateľa je podstatnou náležitosťou zakladacej listiny, musí tam byť a musí
k nemu aj dôjsť (§ 6 zákona o neziskových
organizáciách). Teda je nezmyselné a bezpredmetné dištancovať sa od niečoho, čo
bolo zrealizované uznesením Obecného zastupiteľstva v roku 2003 a čo je nemenné.
3. Obec ako zakladateľ si v čase založenia neziskovej organizácie nesplnila povinnosť
požiadať Katastrálny úrad v Gelnici o vklad
budovy a pozemku do katastra nehnuteľností v prospech DDN, n.o.. Na tento stav
upozornil audítor v roku 2010, keď v DDN,
n.o. auditoval rok 2009.
4. Správna rada DDN, n.o., ktorej v tom čase
bol predsedom Dušan Daniel, prijala dňa 28.
4. 2010 uznesenie č. 105/2010 SR: „SR DDN,
n.o. ukladá riaditeľovi DDN, n.o., aby v spolupráci s právnikom obce vysporiadal zmenu
vlastníctva nehnuteľného majetku vloženého
do DDN, n.o...)“. V závere bolo prijaté uznesenie č. 109/2010-SR, kde v bode 2 sa uvádza:
„SR DDN, n.o. ukladá riaditeľovi DDN, n.o., aby
v spolupráci s právnikom obce zabezpečil vy-

sporiadanie majetkového vkladu zakladateľa
vo vzťahu k DDN, n.o. na katastrálnom úrade v Gelnici.“ Teda nie ja, som vydal pokyn
k riešeniu vkladu nehnuteľného majetku na
neziskovú organizáciu, hoci súhlasím s postupom vtedajšieho starostu obce.
5. Správna rada na svojom rokovaní dňa 10.
11. 2010 konštatovala, že jednotlivé uznesenia sú priebežne plnené, až na uznesenie č.
105/2010-SR, bod 2 s konštatovaním, že „Vysporiadanie zmeny vlastníctva nehnuteľného
majetku a technické zhodnotenie budovy
sa odsúva na I. štvrťrok roku 2011“. Teda opätovne správna rada, predsedom ktorej bol
bývalý starosta obce, presunula splnenie
predmetného uznesenia na I. štvrťrok roku
2011, kedy bolo aj splnené. Podotýkam, že
v čase splnenia predmetného uznesenia bol
ešte stále predsedom správnej rady bývalý
starosta obce, ktorý neziskovú organizáciu aj zakladal. Ako člen správnej rady som
o týchto zámeroch bývalého starostu ako
predsedu správnej rady dobre vedel a plne
som s ním aj súhlasil.
6. K návrhu na povolenie vkladu do Katastra
nehnuteľností, budovy a pozemkov, došlo v súlade s uznesením Správnej rady
vo februári 2011 na základe návrhu Obce
Nálepkovo. Nestalo sa nič menej, ani nič
viacej, len Obec Nálepkovo (zakladateľ neziskovej organizácie) si splnila zákonnú povinnosť z roku 2003. Uznesenie Obecného
zastupiteľstva v Zakladacej listine z roku
2003 sa nedalo zmeniť, bolo len povinnosťou ho zrealizovať!
7. Ubezpečujem Vás, že žiaden predaj, ani
prevod predmetnej nehnuteľnosti sa nemôže uskutočniť bez schválenia Správnej
rady DN, n.o. Členmi sú poslanci Dáša Baniaková, Július Jesze, Janka Ivančová, lekár
Ľubomír Ševčík a predsedom som ja. Absolútne tomu neverím, že títo členovia Správnej rady by urobili rozhodnutie, ktorým by
uškodili neziskovej organizácii alebo obci.
Tak, ako založenie aj zrušenie neziskovej organizácie podlieha aj schváleniu obecným
zastupiteľstvom (§ 11 ods. 4, písm. l) zákon
č. 369/1990 Zb.)

8. Snáď jedinou, právne nič neznamenajúcou
chybou je uvedenie v Návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností, kde je uvedené: Na základe
uvedeného Obec Nálepkovo ako predávajúca navrhuje... (nič sme samozrejme
nepredávali). Podstatným dokumentom
je „Vyhlásenie o vklade nehnuteľností
do neziskovej organizácie“, kde je správne uvedené, že Obec Nálepkovo, ako zakladateľ vkladá nepeňažný vklad do
neziskovej organizácie... Opäť naplnenie
rozhodnutia OZ uznesením z roku 2003
a zosúladenie písomného stavu /zakladacia
listina/ so stavom reálnym. Teda opätovne,
neurobil som nič zlé, len som naplnil vôľu
bývalého vedenia obce a nezákonný stav
som uviedol do zákonného stavu, čo by
v prípade uspenia vo voľbách určite urobil
aj pán Daniel (veď iste by nekonal v rozpore
s uznesením Správnej rady, ktoré sám uložil).
10. Nie je ani pravdou, že mesiac po prevode sa
zmenil názov neziskovej organizácie. Vklad
do katastra nehnuteľností bol zrealizovaný
vo februári roku 2011. Nezisková organizácia zmenila názov v januári roku 2012
s účinnosťou od 1. februára 2012. Teda ubehol celý rok, nie mesiac. Zmenu názvu neziskovej organizácie schválila správna rada
na svojom 24. riadnom zasadaní konanom
dňa 28.10.2011 uznesením č. 138/2011-SR.
Teda opätovne bez schválenia správnej
rady by nezisková organizácia nemohla
zmeniť ani svoj názov.
11. Existuje taký občan Nálepkova, ktorý sa
neteší z toho, že Domovu Nálepkovo, n.o.
sa darí napĺňať poslanie v súlade so založením? O naše zariadenie je vďaka kvalitným a stále sa zlepšujúcim službám veľký
záujem. Áno, správne čítate „naše“. Nie je
cudzie, ani súkromné. 100 % vlastníkom
neziskovej organizácie je Obec Nálepkovo
a obyvatelia Nálepkova /cca 90% zamestnancov/ v ňom vykonávajú náročnú prácu
v prospech klientov.
Dušan Slivka
starosta obce

Spomienka na univerzitného profesora
Ladislava Šomšáka
Prof. RNDr. Ladislav Šomšák, DrSc.
sa narodil 3. marca 1932 v Záhajnici, časti terajšej obce Nálepkovo, v tom čase Vondrišel.
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Po absolvovaní ľudovej školy v rodnej obci
a meštianskej školy v Gelnici sa upísal lesu.
Prekrásna príroda, s ktorou bol dennodenne

v kontakte, príklad otca a starších bratov nasmerovali jeho kroky do lesa, ktorý ho sprevádzal celým životom. Les vnímal a poznal
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z rôznych hľadísk. Začínal ako obyčajný lesný
robotník (v r. 1947 až 1950). Po absolvovaní
Jednoročnej horárskej školy v Liptovskom
Hrádku bol do roku 1952 vedúcim Lesníckeho oddelenia ONV v Gelnici. Jeho prirodzený
intelekt a túžba po poznaní ho nasmerovali
na Prípravný kurz pre vysoké školy v Jasove,
kde v roku 1953 maturoval. Od roku 1953 do

roku 1958 študoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského vzdelania
začal pracovať ako asistent na vtedajšej Katedre botaniky Prírodovedeckej fakulty UK,
pôsobil v rôznych funkciách a od r. 1964 bol
vedúcim Katedry geobotaniky. Od roku 1962
do roku 1990 bol aj riaditeľom Botanickej záhrady UK. Na Prírodovedeckej fakulte UK v
Bratislave pracoval až do svojej smrti v r. 2005.
V roku 1963 mal riadnu habilitáciu a od 1.
5.1964 bol ustanovený za docenta geobotaniky. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil
v roku 1968. V roku 1983 získava vedeckú
hodnosť doktora vied a v roku 1984 bol menovaný riadnym profesorom botaniky.
Ako vysokoškolský učiteľ bol profesor
Šomšák vždy uznávaný ako vynikajúci pedagóg. Počas svojho pedagogického pôsobenia vychoval okolo dvesto diplomantov
a desiatky doktorandov a kandidátov vied.
Bol členom viacerých komisií pre udeľovanie vedeckých a pedagogických hodností a
koordinátorom vedeckých úloh základného
výskumu.
Profesor Šomšák okrem bohatého pedagogického pôsobenia mal plodný aj vedecký
život. Zanechal nám množstvo monografií
a vedeckých článkov v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Venoval sa
popularizácii botaniky ako autor a spoluautor populárno-náučných publikácií. Možno
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niektorí uchovávate doma vo svojej knižnici
publikácie Rastliny lesov 1, 2, Rastliny pieskov
a strání, Rastliny vôd, močiarov a lúk alebo
náučnú literatúru Z našej prírody či Farebný
atlas rastlín, ktorých je autorom alebo spoluautorom práve profesor Šomšák.
Aj napriek tomu, že jeho bydliskom sa stala Bratislava, stále ostal verný Nálepkovu, ale
najmä Záhajnici. Tu mal svoj domov, svoju
drevenicu, skúmal prevažne lesné spoločenstvá, písal vedecké články, štúdie a tu načerpával silu a energiu ….. Zaoberal sa najmä
výskumom lesných spoločenstiev jedlín,
smrečín, bučín a lužných lesov, skúmal príčiny
hromadného hynutia smrekových lesov Slovenska, akumuláciu ťažkých kovov lesnými
drevinami na pôdach zaťažených imisiami. V r.
l995-2005 viedol riešiteľský tím vedeckej úlohy “Ekologické podklady obnovy lesov obce
Nálepkovo”.
Veľmi si vážime, že profesor Šomšák spolupracoval s Lesmi obce Nálepkovo na zisťovaní príčin rozpadu lesných ekosystémov
a na základe zistených poznatkov na vypracovaní návrhov na asanačnú obnovu lesa a pôd
ovplyvnených polutantami.
Profesor Šomšák bol jednou z najväčších
vedeckých osobností Slovenska v botanike a
ekológii rastlín. Tento rok si pripomíname 80.
výročie od jeho narodenia.
Ing. Jozef Antoni,
Lesy obce Nálepkovo s.r.o

Naši úspešní projektanti
organizácie IUVENTA-SLOVENSKÝ INŠTITÚT
MLÁDEŽE - Marián Kuchár a Komisia kultúry, mládeže a športu pri OZ v Nálepkove.
Táto akcia sa konala dňa 21. 1. 2012. Už od
rána, kedy deti povstávali z postelí, poobliekali sa a vykročili pravou nohou na svah,
sa odohrávali rôzne zábavné hry a aktivity,
ktoré boli vymyslené tak, aby sa nezabávali
iba deti, ale i rodičia. Organizátori po prekonzultovaní a získaní spätnej väzby vyhodnotili
tento projekt ako úspešný z hľadiska aktivít
a zábavy, i z hľadiska účasti, v ktorej sa nás
stretlo dá sa povedať v hojnom počte. Všetkým zúčastneným sme srdečne poďakovali
za účasť a ponúkli drobné občerstvenie v podobe čerstvo napečených šišiek a teplého
čaju. Všetci pevne veríme, že sa stretneme aj
na budúci rok a v ešte hojnejšom počte. Na
záver by som chcel poďakovať za spoluprácu členom komisie, mojej mamke, ktorá mi
s realizáciou projektu nepretržite pomáhala.
Osobné poďakovanie patrí taktiež p. starostovi D. Slivkovi a p. M. Čarnickému.
Ako aj po minulé roky, aj v tomto roku sa
na našom krásnom, ale zároveň skromnom

svahu konal MAŠKARNÝ PLES, ktorého organizátormi boli tentokrát: mladý účastník

Marián Kuchár ml.
5
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Dňa 23.01.2012 sa konal v našej škôlke
projekt s názvom ,,MALÉ TALENTY“, kde
deti ukázali svoj talent rodičom. Spievalo sa,
recitovalo, tancovalo a zahralo sa aj menšie
divadielko. Po vystúpení mali deti a rodičia

malé občerstvenie. Nakoniec bolo aj hodnotenie s porotou. Deti si losovali čísla a podľa
toho, čo si vylosovali vyhrali cenu. Bola to
menšia tombola a za ich šikovnosť získali aj
sladký balíček. Tento projekt podporila Iu-

venta- operačný program pre vzdelávanie
a EÚ. Získala som nové skúsenosti, ktoré môžem využiť pri realizovaní ďalšieho projektu.

Iuventa – operačný program pre vzdelávanie a EÚ mi umožnili dňa 21. 01. 2012
zorganizovať svoj vlastný „malý“ projekt pod
názvom Buď atraktívna a sama sebou. Mojím cieľom bolo ukázať ženám a dievčatám,
že starostlivosť o pleť je nevyhnutná v kaž-

dom veku. Získali nové informácie o výrobkoch, ako a kedy ich používať, o spôsoboch
líčenia, o každodennej starostlivosti o pleť,
ruky a nohy. Všetky účastníčky si to mali možnosť vyskúšať aj samé na sebe, čo ich potešilo.
Nielen ony, ale aj ja som si z tohto projektu

odniesla niečo nové. Som šťastná, že sa mi podarilo tento projekt uskutočniť, pretože každá
žena odchádzala nadšená, naplnená novými
poznatkami, s úsmevom a dobrou náladou.

6

Anna Bátoryová ml.

Erika Podolinská
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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
S MATERSKOU ŠKOLOU
Multikultúrna výchova v škole

Slovensko sa stalo súčasťou multikultúrneho sveta, predsa však u väčšiny z nás prevládajú
stereotypné pohľady a postoje na svet. Multikultúrna výchova je jedna z ciest, ktorá nám postupne otvára brány k tomu, ako sa vysporiadať
s kultúrnou rôznorodosťou. Naša škola sa tejto
oblasti venuje dlhšie a snažíme sa zlepšiť tieto
pohľady a postoje organizovaním rôznych kultúrnych aj športových akcií v duchu multikultúry. V mesiaci október a november 2011 sme
úspešne zorganizovali tieto akcie:
24.10. 2011 - V rámci medzinárodného dňa
knižníc sme zorganizovali podľa detí úspešnú
akciu, počas ktorej prežili celú noc s pedagógmi a rodičmi v škole.
04.10.2011 - Školské kolo v cezpoľnom
behu pripravil a zorganizoval p. učiteľ Mgr.
Tomáš Hrušovský a zúčastnilo sa ho 36 žiakov

naša Natália Trunková 6.A, tretie miesto patrilo
Dagmare Rusnákovej 6.B a 4.miesto obsadila
Alžbeta Horváthová 6.B. Títo žiaci sa zúčastnili
krajského kola v cezpoľnom behu, ktoré sa konalo dňa 12.10. 2011 v Dobšinej.
21.10. 2011 Kultúrne predstavenie spojené
s poznávaním hudobných nástrojov, konkrétne píšťal s pánom PaeDr. Michalom Smetánkom, ktoré pripravila pani učiteľka Mgr. Imelda
Trochtová, PhD.
našej školy. Tí najlepší postúpili do obvodného kola, ktoré sa konala dňa 07.10.2011
v Helcmanovciach, kde sme sa ako družstvá
(chlapci aj dievčatá) umiestnili na krásnych
1. miestach, pri jednotlivcoch mal 1. miesto:
Ondrej Horváth 8.B, na 8. mieste sa umiestnil
Dávid Dunka 8.B a 10. miesto patrilo Patrikovi
Gondovi 7.A, druhé miesto z dievčat obsadila

15.11. 2011 V rámci rómskej kultúry
na našej škole p. učiteľka Mgr. Imelda Trochtová, PhD. zorganizovala stretnutie žiakov s výtvarníkom Ľubomírom Slejzalom, spolu s ním
žiaci maľovali na steny v chodbe školy, čo sa im
veľmi páčilo.
Mgr. Ingrid Majorová
– zástupkyňa riaditeľa školy

Aktivity v ZŠ s MŠ Nálepkovo
Dňa 6. decembra 2011 navštívil našich žiakov ,,Mikuláš“ spolu s čertom. Žiaci mu zarecitovali, zaspievali a boli odmenení sladkými balíčkami.

7
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8. 12. – 9.12. 2011 sme sa zapojili do výskumného projektu : „Opatrenia na zlepšenie
vzdelávania rómskych žiakov.“
12.12. 2011 sa v našej škole uskutočnil „Multikultúrny festival“, ktorý pripravila Mgr. Imelda Trochtová, PhD. v spolupráci s ostatnými
učiteľmi základnej školy a pani riaditeľkou.

16.12. 2011 sme mali výchovný koncert –
ľudový a spevácky súbor Závačan zo Závadky.
21.12. 2011 Vianočná akadémia 

27. 01. 2012 sa v našej škole uskutočnila beseda s políciou – “Bezpečne na železničnej
stanici”.

Žiaci 0.C triedy pod vedením pani učiteľky Mgr. I. Trochtovej, PhD. a asistenta učiteľa nacvičili krásne divadielko, s ktorým sa zúčastnia aj okresnej súťaže v Spišskej Novej Vsi – ZLATÁ
PRIADKA 2012 (Prehliadka detskej dramatickej tvorivosti).

7.2. 2012 sme v našej škole zorganizovali obvodové kolo Geografickej olympiády pre 5.-9. ročník a zároveň sa konalo školské kolo Biblickej
olympiády.

14.02. 2012 VALENTÍNSKA POŠTA 
17.02. 2012 KARNEVAL 

20.02. – 24.02. 2012 Lyžiarsky výcvik pre
2.stupeň ZŠ. 
21.02. 2012 Metodický deň – lyžiarsky výcvik
pre 1.stupeň ZŠ
8

13.02. – 17.02. 2012 sme mali ,,Lyžiarsky výcvik” so žiakmi 1.stupňa ZŠ. 
Mgr. Ingrid Majorová
zástupkyňa riaditeľa školy
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ZO ŽIVOTA DOMOVA
NÁLEPKOVO, n. o.
Čo je nové v Domove Nálepkovo...
Záver roka 2011 sa niesol v duchu ukončenia realizácie viacerých aktivít a investícií.
Bola dokončená oprava havarijného stavu
dvoch sprchovacích kútov pre klientov na
štvrtom podlaží. Rozšírením priestoru na základe stavebných úprav a zakúpením masážnej výškovo nastaviteľnej vane dostávajú naši
klienti novú kvalitu poskytovaných služieb
v oblasti hygieny. V záujme zabezpečenia bezbariérovosti boli upravené ďalšie dve sprchy,
čím sa uľahčila práca opatrovateľov a klientom
so zníženou schopnosťou pohybu sa výrazne
zvýšil ich komfort sprchovania.
Pred vianočnými sviatkami bola odovzdaná
do užívania ťažká akumulačná pec. Okamžite sa
stala príjemným miestom posedenia, spoločnej
komunikácie a sledovania televíznych programov na novej plazmovej obrazovke. Túto investíciu nám „v dobrom“ závidia mnohí návštevníci.
Hlavne počas súčasných mrazivých dní dodáva
príjemné teplo a vytvára pohodu skutočného
domova.
Veľkým prínosom je aj šesť elektricky polohovateľných postelí pre klientov s obmedzenou schopnosťou pohybu a jedna špeciálna polohovateľná posteľ s elektrickým
ovládaním pre imobilného klienta. Zakúpenie
postelí nám umožnilo rozhodnutie našej bývalej klientky, ktorá z vďaky za opateru a lásku
na sklonku života zahrnula Domov Nálepkovo,
n.o. do okruhu dedičov. Touto cestou klientke,
aj jej rodine, ktorá toto rozhodnutie podporila,
v mene našom a v mene užívateľov postelí s láskou za šľachetný čin ďakujeme.
Klienti a zamestnanci dostali „pod vianočný
stromček“ aj nové 9 miestne auto. Jeho užívaním sa zlepší kvalita života našich klientov dvomi zásadnými spôsobmi: pravidelným realizovaním aktivít umožňujúcich ich účasť na živote
spoločnosti a umožňujúcich sprostredkovanie
množstva pozitívnych zážitkov a odbúraním
sociálnych bariér, ktoré sú prvotnou príčinou
sociálnej izolácie.
Súčasne sa zlepší aj oblasť starostlivosti o zamestnancov, ktorá je nevyhnutnou súčasťou
podporných procesov prebiehajúcich v Domove Nálepkovo, n.o.
Druhý januárový deň bol troška iný ako
tie ostatné. Navštívil nás starosta obce pán
Dušan Slivka a spoločne s pánom riaditeľom

Mgr. Michalom Bartošom popriali všetkým
prítomným, klientom aj zamestnancom
do nového roka všetko najlepšie.
Rovnako aj 4. január bol veľmi príjemným
dňom. Obdržali sme poštou Protokol z dozorného auditu konaného dňa 09.12.2011, cieľom
ktorého bolo zhodnotenie fungovania trvalého zlepšovania systému manažérstva kvality. V závere protokolu Certifikačného orgánu
PQM, s.r.o. vedúci audítor na základe výsledkov
z dozorného auditu skonštatoval, že Domov
dôchodcov Nálepkovo, n.o. má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa STN
EN ISO 9001:2009 a navrhol ponechať v platnosti certifikát systému manažérstva kvality. Zároveň systém manažérstva kvality zhodnotil veľmi
pozitívne.
S účinnosťou od 1. februára došlo k zmene
názvu organizácie. Rozhodnutím Obvodného úradu Košice, číslo A/2012/00128 zo dňa
10.01.2012 o zmene v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné
služby zaniká starý názov Domov dôchodcov
Nálepkovo, n.o. a vstupuje do platnosti nový
názov Domov Nálepkovo, n.o. Hlavným dôvodom takéhoto kroku bola zmena legislatívy,
ktorá priniesla aj zmenu terminológie a označenia jednotlivých druhov sociálnych služieb,
medzi nimi aj domova dôchodcov. Nahradila
ho pojmom „zariadenie pre seniorov“. Tento dôvod však nebol jediným. Pružným reagovaním
na potreby trhu sa druh poskytovaných služieb
v našom zariadení rozšíril o „špecializované
zariadenie“. Potreba zmeny názvu preto bola
logická. Spolu s názvom sme zmenili aj logo
organizácie. Naznačuje domov, v ktorom klientov predstavuje biele „rozpoltené“ srdce a plné
srdce sme my, ktorí spájame rôzne osudy našich
klientov pod spoločnú strechu spokojnosti a
dôstojnosti tak, aby sme boli otvorení smerom
dovnútra aj navonok.
Veselá bola návšteva v Materskej škole
v Nálepkove. Deti pod vedením pani učiteľky
Hozzovej nás potešili básničkami a pesničkami,
ukázali, aké sú šikovné v cvičení. Chvíle prežité
v kruhu detí sú pre našich klientov výnimočné
a vedia ich prežívať veľmi emotívne. Na oplátku
sme pozvali deti k nám.
Nezaháľame ani v práci. Stále vytvárame
nové a nové výrobky, čím u klientov podporu-

jeme jemnú aj hrubú motoriku. Zapájame ich
do pracovnej činnosti, pomáhajú pri prácach
v kuchyni, pri čistení ovocia, zeleniny, príprave
jedálne a podobne. Nezabúdame ani na fyzickú
kondíciu, ktorú podporujeme rannými rozcvičkami a pravidelnými prechádzkami na čerstvom
vzduchu.
Aj v ďalších mesiacoch chystáme pre klientov
rôzne aktivity v podobe akcií v našom zariadení,
aj mimo neho tak, aby jeseň ich života bola čo
najpríjemnejšia a najpestrejšia.
Mgr. Michal Bartoš
riaditeľ DN, n.o.
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„Náš deň“ – poďakovanie tým,
ktorí si to zaslúžia
V dnešnej spoločnosti, keď sa každý snaží
prepracovať k cieľu, ktorý si vytýčil, je veľmi ťažké zastaviť sa a pouvažovať nad tým, že medzi
nami žijú ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc.
Napriek tomu je stále vo svete rozšírená pomoc
ľuďom, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti, či už
sa jedná o bezdomovcov, nezamestnaných, či
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Ide
o pomoc založenú na báze dobrovoľníctva, kedy
ten kto pomáha, teda dobrovoľník, pomáha jednotlivcovi, či skupine bez nároku na odmenu.
Aby sa poukázalo na význam dobrovoľníctva
vo svete, vyhlásila OSN v roku 1985 piaty december za Medzinárodný deň dobrovoľníctva.
Pri tejto príležitosti organizuje Okresná rada
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
v Gelnici v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Nálepkove každoročne pri príležitostí
Medzinárodného dňa dobrovoľníctva a Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím posedenie v reštaurácii Snack Bar u Pacáka
v Nálepkove, na ktoré sú pozývaní členovia
okresnej rady a členovia výborov základných organizácií, ktoré spadajú do pôsobnosti Okresnej
rady Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Gelnici.
Organizovanie tohto podujatia má v našej
obci niekoľko ročnú tradíciu. Zúčastnení sa na
ňom dobre zabavia, vymenia si skúsenosti, porozprávajú sa. Je pre nich dôležité to, že sa môžu
stretnúť a aspoň na chvíľu zabudnúť na svoje
každodenné problémy a starosti v osobnom
živote, ale aj na tie, ktoré sú spojené s prácou
dobrovoľníka.
Tento rok sa toto posedenie konalo dňa 14.
12. 2011 o 10:00 hod. v hore uvedenej reštaurácii. Zišlo sa tu 68 dobrovoľníkov, ktorí sa rôz-

nym spôsobom snažia
pomôcť
zdravotne
postihnutým občanom
vo svojich obciach
a venujú im veľa so
svojho voľného času
bez nároku na akýkoľvek spôsob odmeny.
Práve takouto formou,
teda organizáciou tohto posedenia, pod názvom „ Náš deň“ im chceme vyjadriť poďakovanie za toto ich vynaložené úsilie.
Na podujatí sa zúčastnil aj starosta obce
Nálepkovo, pán Dušan Slivka, predsedníčka
Okresnej Rady Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých v Gelnici pani Božena Janošková,
tajomníčka tejto organizácie, slečna Soňa Gansová, ako aj jej hospodár pán Konštantín Hoza
a podpredsedníčka organizácie pani Mária Širilová.
Stretnutie príhovorom otvorila predsedníčka miestnej základnej organizácie pani Irena
Majorová, ktorá všetkých prítomných privítala a
vo svojom príhovore sa zamerala na význam
dobrovoľníctva, ako aj na ducha blížiacich sa
Vianoc tak, ako všetci ostatní hostia, ktorí sa prihovorili pozvaným neskôr.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto stretnutia
býva obľúbená tombola, ktorá samozrejme nechýbala ani tento rok. Ceny priniesol každý kto
mohol a chcel prispieť a to je na tom práve to
pekné, že sa prítomní obdarúvajú navzájom
niečím čo sami priniesli, alebo dokonca vlastnoručne vyrobili.
Celé toto naše posedenie bolo spríjemňované hrou na akordeón, ktorou nám prišiel okrášliť
deň pán Samuel Klamarčík.
Príchod očakávaných Vianoc, ešte viac

umocnilo spoločné
zaspievanie piesne
Tichá noc, po ktorej odspievaní bolo
toto stretnutie oficiálne ukončené.
Touto cestou
chceme poďakovať
všetkým zúčastneným, ktorí prispeli k organizácii
podujatia uhradením účastníckeho poplatku
a cenou do tomboly ako aj majiteľke reštaurácie Snack Bar u Pacáka v Nálepkove pani Janke
Grečkovej, za jej každoročnú ochotu vychádzať
nám v ústrety, nielen pri organizovaní tohto podujatia.
Ďakujeme aj starostovi obce a poslancom
obecného zastupiteľstva za poskytnutie finančnej podpory na organizovanie takýchto
a podobných akcií pre obyvateľov našej obce,
ale aj pre hostí z ostatných základných organizácii v okrese.
V neposlednom rade ďakujeme aj pánovi Samuelovi Klamarčíkoví za spríjemnenie tohto pre
nás dôležitého dňa hrou na akordeón.
Mgr. Lívia Školníková
tajomníčka ZO SZZP Nálepkovo

Turistická ubytovňa a vlek Krečno
Na zimnú sezónu sa vlek Krečno a Turistická ubytovňa v Nálepkove pripravovala
v predstihu už na jeseň minulého roka. Predloženie projektu do programu „Darujte Vianoce 2011“ Nadácie Orange a časté osobné
oslovenia vedení základných škôl v našom
regióne priniesli svoje ovocie. S finančnou
podporou, ktorú sme získali schválením
nášho projektu „Vianočná besiedka – spolu a
krásne“ sme pre mamičky samoživiteľky a ich
deti pripravili akciu, ktorú si všetci zúčastnení pochvaľovali. Pri tejto príležitosti sa chcem
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osobne poďakovať deťom a pedagógom
Základnej školy v Nálepkove, ktorí nacvičili
a pod vedením riaditeľky Mgr. Bibiany Krajníkovej predviedli svoje vianočné predstavenie. Bolo nádherné. Ďalej chcem poďakovať
nášmu duchovnému otcovi Mgr. Ľubomírovi
Matejkovi, ktorý svojim rozprávaním dotvoril
slávnostnú atmosféru.
Ďalšou akciou, na ktorú budú zúčastnení určite dlho spomínať, bol Silvester 2011.
Návštevníci si užili netradičnú lyžovačku až
do 24 hodiny a aby vládali, mohli sa posilniť

Grilovačka na Silvestra
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Akcia „ spolu a krásne“

Lyžiarsky zájazd

Slávnostne pripravený stôl na Silvestra

vyberanými dobrotami grilovanými pod holým nebom. Samozrejme nechýbal ani tradičný novoročný ohňostroj.
Nový rok sme rozbehli zhurta. Od januára
sa v našich priestoroch konali lyžiarske výcviky, ktoré organizovali oslovené školy. Deťom
zo Spišských Vlách, Gelnice, Prešova, Švedlára, Jakloviec či Veľkého Folkmára sa páčilo
a ich vedúci odchádzali s tým, že o rok sa určite vrátia. Tak uvidíme ;)

manželské páry z Medzeva, ktoré u nás strávili Silvestra, nebudú jediné, ktoré sa o nás
takto dozvedia.
Písanie projektov a nová webová stránka
turistickej ubytovne a vleku www.facebook.
com/nalepkovo svedčia o tom, že i pri cigaretke na dva ťahy a kávičke sa dajú robiť prospešné veci. Stránka prezentuje naše aktivity
a nielen Nálepkovčania si tu nájdu vždy čerstvé informácie o dianí u nás. Ak chcete byť
informovaní aj vy, staňte sa našimi fanúšikmi.

Slávnostna tabula na oslavu narodenín

Keďže si uvedomujeme, že nie každého
môžeme osloviť osobne, zaregistrovali sme
našu ubytovňu a vlek na známom portáli
www.ubytovanienaslovensku.sk, aby sme
čím viac spropagovali náš krásny kraj, ale aj
služby, ktoré poskytujeme. Veríme, že štyri

Na záver ďakujeme všetkým tým, ktorí
nám v tejto lyžiarskej sezóne ostali verní a
zároveň pozývame do našich priestorov,
ktoré poskytujú ochranu pred zvedavými
očami všetkých, ktorí v blízkom čase plánujú

spoločenské akcie alebo oslavy. Fotografie
s tabulami z už zrealizovaných akcií nájdete
na našej stránke.
Mgr. Božena Hajdučková

OBECNÉ AKCIE
Zabíjačka

Dňa 18.2.2012 sa konala na námestí historicky prvá verejná zabíjačka s ochutnávkou
výrobkov. Koniec fašiangového obdobia bol
preto vhodnou príležitosťou vyskúšať niečo
nové, čo v Nálepkove ešte nebolo. Klobásky,
jaternice, tlačenka, mäso z grilu, ktoré rozvoniavalo do ďaleka. Tí, ktorí sa prišli pozrieť
a ochutnali si určite pochutili. Atmosféru
výrazne spestril spevácky súbor žien zo Závadky, ktorých nádherné piesne potešili nejedného poslucháča. Aj touto cestou by sme
sa im za ich ochotu chceli veľmi pekne poďakovať, rovnako ako všetkým, ktorí priložili
ruku k dielu, vrátane sponzorov.
Komisia mládeže, kultúry a športu
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Lyžiarske preteky o Pohár starostu obce

Dňa 3.3.2012 sa na svahu Krečno v Nálepkove konali lyžiarske preteky o Pohár starostu obce, ktoré majú už tradične výborný
kredit nielen u domácich, ale aj cezpoľných
lyžiarov.
Aj tentoraz bola hojnosť účastníkov, ktorí
si chceli zmerať sily v niekoľkých kategóriách
od tých najmenších, dospelých až po veteránov. Tento rok bola najúspešnejšia lyžiarka
a náš mladý talent Dária Červenková, ktorá si
domov odniesla nielen zlatú medailu vo svojej kategórii, ale aj Pohár starostu obce ako
absolútna víťazka zjazdového lyžovania.
Dárii srdečne blahoželáme, rovnako ako

všetkým medailistom. Zároveň ďakujeme
sponzorom, organizátorom i návštevníkom,

ktorí prispeli k vydarenej športovej akcii.
Komisia mládeže, kultúry a športu.

a výsledkom 5:2 potvrdili status lídrov výsledkových tabuliek. Presne o deň neskôr na
domácej tráve hosťovali tím Vikartoviec, ktorý taktiež úspešne zdolali 2:1.
Naši najmladší futbaloví športovci začnú
jarnú prípravu začiatkom marca. Po vzore
svojich starších kolegov a so značnou motiváciou a pre nich príznačnou dravosťou
začne aj pre nich táto jarná sezóna úspešne.

Vendelín Opremčák

ŠPORT
Nálepkovská futbalová sezóna sa v novom roku slávnostne otvorila 17. januára
2012 jarnou prípravou. Náš A tím a dorast
trénovali spolu počnúc týmto dátumom
bok po boku a svojou vzájomnou podporou
a odhodlaním vyhrávať odohrali pár vydarených prípravných zápasov. Prvý odohrali 25.
februára 2012 v Spišskej Novej Vsi na umelej
tráve, kde si zmerali sily s hráčmi z Tepličky

Duchovná príprava na Veľkú noc
Veľká noc má svoju prípravu – svätý pôst.
Svätý pôst sa začína Popolcovou stredou. V tento deň sa svätí popol, ktorým kňaz maže čela
veriacich: „Pamätaj človeče, že si prach a v prach
sa obrátiš.“ Alebo „Kajajte sa a verte Evanjeliu“.
Popol na požehnanie sa pripraví z ratolestí, posvätených v minulom roku na Kvetnú nedeľu.
Myšlienky piatich pôstnych nedieľ nás povzbudzujú v boji proti nepriateľom našej duše.
Po pôstnych nedeliach je Svätý týždeň. Začína sa Kvetnou nedeľou. Bohoslužba Kvetnej
nedele má dve časti: Svätenie ratolesti a svätá
omša. Svätenie ratolesti sa koná na pamiatku
slávnostného vstupu Ježiša do Jeruzalema, kde
ho oslavujeme ako kráľa. Ratolesti sú znakom
12

víťazstva nad hriechom a čnostného života. Vo
svätej omši sa spievajú pašie – umučenie Pána
nášho Ježiša Krista. Vo svätom týždni máme
tri významné dni: Zelený štvrtok, Veľký piatok
a Biela sobota.
Na Zelený štvrtok v biskupských kostoloch
biskup svätí oleje, ktoré si kňazi prinášajú do
farnosti, ktoré používajú na požehnanie pri
sviatostiach krstu, birmovania, a pomazanie nemocných. V tento deň na svätej omši po chválospeve „Sláva Bohu na výsostiach“ sa odmlčia
zvony, čo nám pripomína zutekanie apoštolov
z Getsemanskej záhrady. Ozvú sa rapkáče, ktoré
symbolizujú zemetrasenie pri Kristovej smrti.
Na Veľký piatok si pripomíname umučenie

a smrť Krista. Tento deň sa neslúži svätá omša,
ale veriaci sa zúčastňujú na obradoch, kde sa
koná bohoslužba slova – pašie. Vrcholom obradov Veľkého piatku je poklona svätého kríža.
Veriaci si uctievajú sviatosť Oltárnu pri Božom
hrobe.
Na Bielu sobotu sa tiež uctieva poklona pri
Božom hrobe. Vo večerných hodinách sa začínajú obrady svätenia ohňa a veľkonočnej sviece. Toto svetlo znamená Kristus. Po skončení
týchto obradov sa začína svätá omša. U nás je aj
zvyk, že je obrad vzkriesenia a nakoniec svätenie veľkonočných jedál.
Veľkonočná nedeľa je vrcholným sviatkom
kresťanstva. Je stredobodom cirkevného roka.

Obecné noviny

Ráno sa svätia veľkonočné jedlá a vo svätej omši
sa oslavuje zmŕtvychvstanie Pána Ježiša.
Veľkonočný pondelok sa u nás slávi ako sviatok a traduje sa na dedinách aj inde polievačka
na pamiatku toho, že po zmŕtvychvstaní Krista
rozháňali vojaci šibaním a vodou ženy, ktoré sa

rozprávali v skupinkách o tejto udalosti. Polievanie voňavkou sa robí na znak pomazania Kristovho tela voňavými masťami.
Veľkonočné obdobie pokračuje pripomínaním si udalosti vzkrieseného Ježiša a je takým
očakávaním na prisľúbenie Pána Ježiša.
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Na štyridsiaty deň, pred učeníkmi vystúpil
do neba a o desať dní zoslal Ducha Svätého –
Turíce.
Mgr. Ľubomír Matejka
rímskokatolícky kňaz

ZLATÁ ÉRA VONDRIŠLA
Vondrišel mal už v 18. storočí mestského lekára - fyzika. Dr. Andrej Kreichel
sa po štúdiach vo Viedni a krátkej praxi
vo Švedlári usadil v roku 1861 v rodnej obci
a pôsobil tu až do svojej smrti v roku 1889.

Založil ako prvý v Uhorsku v roku 1873
ústav na očkovanie a zavádzal všeobecné očkovanie detí. Tým sa stal priekopníkom v zdravotníctve a spôsobil podstatný
obrat v detskej úmrtnosti. Do jeho lekár-

skej praxe zomierala takmer polovica detí
v detskom veku na rôzne choroby. V roku 1877
založil Samuel Honty aj „Lekáreň ku korune“.
Zdroj: Monografia obce Nálepkovo

POLICAJNÉ OKIENKO
Obecná polícia v Nálepkove informuje ...
Vo februári 2012 bola služobná činnosť
obecnej polície zameraná k ochrane verejného
poriadku, občianskeho spolunažívania, majetku obce a občanov. Okrem iného OcP dokumentovala 2 prípady trestných činov ohrozovanie mravnej výchovy mládeže (záškolactva),
ktoré odstúpila za účelom ďalšej realizácie OO
PZ v Nálepkove. Počas vyplácanie sociálnych
dávok bol jeden občan pokutovaný na mies-

te v blokovom konaní za naplnenie skutkovej
podstaty priestupku proti verejnému poriadku. Ďalej bolo ukončených a po prešetrení odložených 5 podozrení z priestupkov na úseku
školstva a výchovy mládeže. Na poli priameho
výkonu služby bola služobná činnosť zameraná po jednotlivých uliciach a častiach obce,
kde bývajú najmä starší ľudia k preventívnej
činnosti proti krádežiam z pozemkov občanov

– dvorov, záhrad a iných priestorov. V marci
bude výkon služby sústredený a koncentrovaný za účelom nerušeného priebehu volieb do
NRSR. V lokalite Grün sa výkon služby v spolupráci s miestnym Dobrovoľným hasičským
zborom sústredí k zabraňovaniu vypaľovania
suchej trávy a takto predchádzaniu hmotným
a ekologickým škodám.
Jozef Sopko – náčelník OcP

LISTÁREŇ
Nálepkovčania – táto nová rubrika dáva priestor pre Vaše listy, maily, dotazy a pripomienky. Ku každému podnetu bude kompetentná odpoveď. Príspevky podpísané odosielateľmi budú uprednostňované pred anonymnými. Príspevky sú v plnom znení bez korektúry. Prvý a posledný krát uverejňujeme príspevky hanlivé a osočujúce kolujúce po obci a internetových stránkach, nakoľko je potrebné povedať občanom
pravdu. Utvorte si vlastný názor ...
Ďakujeme.
„Vážení obyvatelia obce Nálepkovo ,
V súčasnosti je možné hodnotiť 1 ročnú prácu
novozvoleného starostu p. Slivku , ktorý sa ujal
funkcie 27.12.2010 . Obraz jeho činnosti je možné priblížiť si z web stránky poslancov OZ www.
poslanci – nalepkovo.estranky .sk .Ale vzhľadom
k tomu , že nie všetci občania majú k dispozícii
internet , preto si dovoľujem aj týmto písomným
príspevkom dať verejnosti na známosť to čo sužuje poslancov OZ v rámci spolupráce poslancov a starostu . Z pôvodne zvolených poslancov
v novembrových voľbách 2010 bolo 7 poslancov ,, starostových „ z 9 –tich .Aká je skutočnosť
k dnešku? Starosta má v OZ podporu resp. nezávislosť až 2 poslancov z 9 tich ! Skúste hľadať
spolu so mnou odpoveď na tak náhlu zmenu .
Pomôžem Vám vlastnou úvahou na základe 20
ročných skúseností ,, starostovania „ .Starosta

vôbec nerešpektoval moje konkrétne písomné
doporučenia , ktoré som odporučil v ,, Protokole o odovzdaní a prevzatí funkcie starostu „ dňa
27.12.2010 v prítomnosti prednostu OcÚ p. Plencnera . Tento protokol obsahoval celkom 126 listov
, ktoré popisovali v tom čase aktuálný stav OcÚ
a právnických osôb obce / DDN n.o. ,LON s.r.o.
,ZŠ s MŠ ,OPZN ,.. /týkajúci sa počtu pracovníkov ,
ekonomického stavu k 30.11.2010 ,problémov potreby riešenia v oblasti personalistiky- finančnej
– organizačnej vo vzťahu k obci , súčasný stav písomnej agendy- ktorá je vo vybavovaní ,ktoré úlohy je potrebné v najbližšej dobe riešiť a ktorú problematiku je potrebné riešiť ihneď !Tento protokol
obsahoval aj konkrétne ekonomické údaje vrátane výpisov z účtov OcÚ a z účtov právnickych osôb
obce a vôbec z nich nevyplývala finančná nestabilita obce , tak ako to po celý rok 2011 s obľubou
prezentovával starosta obce , snažiac sa zakryť

vlastnú ekonomickú a manažérsku neschopnosť
!Naopak nástupom do funkcie začal realizovať
personálne zmeny v rámci obce , ktorých dnešným výsledkom je vážne ochromenie fungovania
ekonomiky obce / pretože nie meno je podstatné
– ale podstatná je erudovanosť pracovníkov /a
týmto starosta plne sa podpísal pod krach obce
– protežovaním svojich politických súputnikov
na pracovné posty obce ! A toto jeho konanie je
aj výsledkom dištancovania sa ,,jeho „poslancov
v počte 7 od jeho diletantských krokov vedúcich
Nálepkovo do záhuby resp. do jeho stagnácie či
dokonca do izolácie pretože právne a ekonomické vedomie starostu je na úrovni ,, PRVÁČIKA „ So
srdečným pozdravom – Daniel ,bývalý 20 ročný
starý a unavený starosta- dnes slobodný občan
Nálepkova.“
danieldusan2204@gmail.com,
dňa 18.1.2012
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Odpoveď – Dovoľte mi len krátku reakciu
k hodnoteniu mojej práce mojim predchodcom. Ubezpečujem Vás, že naša obec nie je
v krachu, nesmeruje do záhuby, ani do izolácie.
Je pravdou, že peňazí je málo a preto o prosperite je ťažké hovoriť. Tento stav však nie je len záležitosťou našej obce, ale aj iných miest a obcí,
podnikov, organizácii a inštitúcii ako dôsledok
svetovej hospodárskej krízy s následným po-

klesom globálnej ekonomiky, nevynímajúc aj
ekonomiku obcí. S ľútosťou musím konštatovať,
že tento stav pocítili aj mnohí z Vás na ekonomike Vašich domácnosti. K podpore poslancov
len toľko – je na osobnom hodnotovom systéme a charaktere každého človeka ako koná
a kam jeho činy smerujú. Ja Vám, obyvateľom
obce, môžem sľúbiť, že tak ako som v minulosti
nikdy neuprednostnil, tak ani v budúcnosti ni-

kdy neuprednostním záujmy jednotlivca pred
záujmami obce ako celku, nech by táto skutočnosť mala akýkoľvek dopad na moju osobu.
V závere musím s potešením konštatovať, že plnenie môjho volebného programu dokazuje aj
môj najväčší kritik, ktorý v závere svojeej úvahy
konštatuje, že v obci, v ktorej som starostom sa
cíti ako slobodný občan.
Dušan Slivka – starosta obce

„Výzva
Starosta má byť dôstojný reprezentant
obce, má byť človek, ktorý má všeobecný
prehľad, morálne a etické zásady, hodný úradu, ktorý zastáva a má bezvýhradne plniť sľuby, ktoré občanom vo voľbách dal.
Rok od uvedenia do funkcie starostu obce
táto obec a OZ nerieši žiadne konštruktívne kroky nekompetentného starostu, len jeho prešľapy,
neznalosť, aroganciu a ješitnosť, ale čo je hlavné,
porušovanie zákona, nedodržiavanie VZN, rozpočtových pravidiel.
Stratil dôveru ako starosta, ako človek, ktorý
sklamal nielen poslancov OZ ale aj občanov, ktorí
ho do funkcie zvolili. Človek, ktorého vedomosti
o zákonoch, o ekonomike, o riadení obce sú na
takej úbohej úrovni , že potrebuje k svojej existencii obecného právnika a neúmerne tým zvyšuje náklady na chod obce, tie mohli byť využité
zmysluplnejšie. 99% obcí na Slovensku si v čase
hospodárskeho úpadku a krízy nemôže dovoliť
takýto luxus a ani to nerobí. Ale v ostatných obciach pravdepodobne nechýba zdravý rozum vo
vedení.
Na OcÚ nefunguje ekonomický úsek, ktorý
je základom riadenia obce, obec živorí v rozpočtovom provizóriu, do dnešného dňa neexistuje ucelený prehľad financovania jednotlivých
účtovných stredísk ako OcU, TKŠ, Vodovody a kanalizácie, nájomné byty, služby obce, cintorín...
Nikto nevie, kam sa strácajú a prejedajú finančné
prostriedky z Lesov, ktoré by mali byť využité na
investície do obce, nie na platy a plátanie dier v
neschválenom rozpočte. Nie je ucelená inventarizácia majetku, nie je organizačná štruktúra
obce, nie je programový rozpočet. O zverejňovaní,
informovaní, otvorenosti, ktoré boli v jeho predvolebnej 12 ročnej kampani toľko omieľané, je
v súčasnej situácii skôr na príťaž, je zabudnuté, je
neaktuálne! A toto je holý, smutný fakt. S postom
starostu prezliekol kabát, čo jasne hovorí aj o jeho
charaktere.
Obecné organizácie a obec pod jeho vedením
neboli schopné predložiť ani jednu správu o hospodárení na zasadanie OZ, pričom im to ukladá
zákon o obecnom zriadení a vnútorné predpisy
obce.
Originálne kompetencie, ktoré mali byť vyplatené škole podľa zákona ku dnešnému dňu za rok
2010 činia cca 88000 €, za 2011 cca 40000 €, visia
nad obecnými financiami ako Damoklov meč.
Okrem iného, starosta svojim rozhodnutím navý-

šil škodu prefinancovaním zákaziek pre školu zo
služieb obce Nálepkovo o niekoľko tisíc € na DPH.
Týmto spôsobil obci priamu škodu, neuvedomujúc si, že jeho chabá až mizivá znalosť ekonomiky
dostáva obec do závesu dlžôb.
Uskutočnil prevod majetku len štyri týždne po
jeho zvolení – budovu a priľahlé pozemky v hodnote cca 2000 000 € na neziskovú organizáciu bez
informovania a súhlasu OZ, potajme a plne v réžii
obecného právnika, pričom znížil hodnotu majetku obce bez riadneho poistenia tohto vkladu v
zakladacej listine a štatúte n.o.
Dokedy sa budeme spoliehať nato, že obec
bude riadiť starosta len s Božou pomocou s cieľom
nejako prežiť ďalší a ďalší mesiac?
Dokedy sa budeme pozerať na starostu, ktorý
verejne klame, ktorý sa pred poslancami vyjadrí,
že nevie čo podpísal? Má takýto starosta morálne
právo sedieť na OcU a rozhodovať o správe, financiách a majetku obce?
Starosta obce mal čas viac než rok dokázať,
že dokáže túto obec riadiť a zveľadiť. Opak je
pravdou. Sklamanie, frustrácia, neschopnosť,
neznalosť, škoda, strata... To sú prívlastky, ktoré
starostu sprevádzajú počas celého jednoročného
pôsobenia a obci nič dobré a pozitívne nepriniesli
a väčšina si myslí, že do budúcna ani neprinesú.
Najväčšie prešľapy starostu:
- Stavebný úrad – nezákonne podpísaná zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu
v Spišskom Hrušove ( potvrdené prokurátorom)
- Výpožička – nezákonne podpísaná zmluva
o výpožičke v firmou Vion a.s. Zlaté Moravce
na cca 300 000 € - s rizikom zadlženia obce
(potvrdené prokurátorom)
- Prevod majetku DD Nálepkovo – bez informovania OZ a bez súhlasu ( v riešení kontrolórky
a právnikov)
- Škola – dlh na originálnych kompetenciách
cca 120 000 € - v riešení ministerstva , škoda
obce na DPH.
- Požiarna zbrojnica – nezrovnalosti v projektovej a skutočnej realizácii – ohrozenie refundácie zo štátu pre nekonanie starostu ( na tento
účel boli použité finančné prostriedky určené
na povodne)
- Rozpočet – predloženie nepravdivých údajov
v zmene rozpočtu predloženého na rokovanie
OZ. Rozpočtové provizórium
- Neinformovanie, zatajovanie, odsúvanie problémov, ekonomika v kolapse...

Verejnú výzvu na odstúpenie z hľadiska morálnych zásad, ktorými sa starosta hrdil a vychvaľoval prednesie aj strana SDKÚ-DS, ktorá ho do
volieb nominovala. Neobstojí jeho vyjadrenie, že
išiel do volieb sám za seba, pretože o nomináciu
požiadal stranu pán Slivka osobne, nie naopak.
Stratil dôveru strany, poslancov i občanov. Z toho
dôvodu apelujem na jeho morálku i súdnosť. Odstúpte konečne, majte aspoň štipku chrbtovej
kosti a súdnosť v tom, že riadenie obce nezvládate! Jana Pronská“
pronsky@mail.t-com.sk, dňa 16.2.2012
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Odpoveď – Ľudské zásady ako morálka, etika, úcta a dôstojnosť vo vzťahu k obci ako celku, vo vzťahu k Vám, jej obyvateľom, vo vzťahu
k mnou riadeným pracovníkom a ich podriadeným, ale aj vo vzťahu k sebe samému mi nedovoľujú detailne reagovať na jednotlivé invektívy
uvedené vo výzve na moje odstúpenie. Mnohí
z Vás ste predmetnú výzvu už zaregistrovali na
internetovej stránke poslancov a priamo ste ma
oslovili. Nie však so žiadosťou, aby som opustil
post starostu, ale naopak so žiadosťou, aby som
„bojoval“ hrdo a dôstojne, bez osočovania, urážania a ohovárania, s využitím všetkých právne
relevantných spôsobov obrany. Zámerne som
zdôraznil slovo „bojoval“. Áno, pokúšal som
sa o post starostu našej obce viackrát, ale nie
preto, aby som bojoval a dokazoval iným svoju
moc. Chcel som pracovať, tvoriť, posúvať našu
obec pozitívnym smerom dopredu. Je pravdou,
že niektoré moje rozhodnutia a skutky neboli
schválené poslancami, avšak dôsledky z nich
vyplývajúce priniesli obci prospech, nie ujmu
a podmienené boli bezodkladným konaním
s následným informovaním poslancov. Stojím
si za svojim volebným programom zdôrazňujúc jeho prvý bod. Občan je na prvom mieste.
Žiadne kroky, ktoré som urobil nesmerovali proti občanovi, ale naopak, boli v prospech občana.
Túto skutočnosť vie dobre aj útočiaca skupinka,
ktorá sa usiluje vidieť všetko čierne, ktorá píše
katastrofické scenáre a usiluje sa o atmosféru
napätia v obci. Je skutočne ťažké v takejto atmosfére pracovať, ale nesmie to byť dôvodom
nepracovať. Touto cestou ďakujem všetkým,
ktorí mi vyjadrujú podporu a spolupatričnosť
a sľubujem, že neutečiem a aj naďalej budem
pracovať zodpovedne tak, aby sme ťažké obdobie hospodárskej krízy zvládli čo najlepšie.
Dušan Slivka – starosta obce
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
ÚRADNÉ HODINY Obecného úradu obce Nálepkovo

PONDELOK:

07:00

11:30

12:00

15:00

UTOROK:

07:00

11:30

12:00

15:00

STREDA:

07:00

11:30

12:00

16:00

ŠTVRTOK:

-

-

-

-

PIATOK:

07:00

11:30

12:00

14:00

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

ÚRADNÉ HODINY Stavebného úradu obce Nálepkovo, Ing. Beáta Lukáčová

PONDELOK:

09:00

12:00

SNV, Štefánikovo nám. 1, 3.posch.,
č.d. 401 (budova Mestský úrad)

UTOROK:

09:00

15:00

Obecný úrad Nálepkovo, č.d. 9

STREDA:

09:00

12:00

SNV, Štefánikovo nám. 1, 3.posch.,
č.d. 401 (budova Mestský úrad)

ŠTVRTOK:

-

-

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

PIATOK:

09:00

12:00

SNV, Štefánikovo nám. 1, 3.posch.,
č.d. 401 (budova Mestský úrad)

Obec Nálepkovo príjme do zamestnania referenta oddelenia výstavby a investičnej činnosti na polovičný pracovný úväzok.
Podmienkou prijatia je
- vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie príslušného smeru,
- osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu
- osvedčenia o získaní osobitných kvalifikačných predpokladov na výkon štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie na úseku
ochrany prírody a krajiny.
Bližšie informácie na tel. 053 4494230.
Žiadosti o prijatie do zamestnania posielajte
na adresu: Obecný úrad Nálepkovo,
Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo
alebo na ocunal@nalepkovo.sk

Upozorňujeme stavebníkov, ktorí si robia na svojich domoch akékoľvek stavebné úpravy (vrátane zatepľovania, či výmeny strechy), že
stavebník je povinný na svoje náklady zabezpečiť a aj zdokladovať likvidáciu odpadu (potvrdenie z riadenej skládky) v súlade so zákonom.
Nevozte odpady na miesta, ktoré nie sú na to určené. Kontajnery od 3 m³ do 20 m³ na vývoz stavebného odpadu si môžete objednať u firmy
Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves, č.t.:4166218, alebo odvoz zabezpečí obecný úrad za poplatok.

Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi:
§ 14
Povinnosti fyzických osôb
h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov
a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch
alebo v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo
v užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,5)
i) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov
pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou
lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo
po stavebných úpravách na telese komína,
Z vyhlášky 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového
spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a
používaní komína a dymovodu a o lehotách ich
čistenia a vykonávania kontrol:
§ 20
Lehoty čistenia a kontroly komína
(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.
(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a
kontrolovať najmenej v týchto lehotách:
a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz
za:
1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spo-

trebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez
vložky,
3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené
spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s
vložkou,
b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW,
raz za:
1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.
(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na
plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky
kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.
(4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na
tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo
spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie,
ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a
b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia
do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením
spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho
kontrola a čistenie.
(5) Komín v občasne užívaných stavbách sa
musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

(6) Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať
pri každom čistení komína.
(7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená
alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v
lehotách uvedených v odseku 2.
(8) Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým
sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia
odseky 1 až 6 primerane.
Obecný úrad zabezpečí podľa Zákona č.
314/2001 Z.z. kominárske služby prostredníctvom Kominárstva Marta Kakalejčíková.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom
úrade, č. d. 9 (Ing. Daxner), príp. telefonicky
053/4494230, alebo e-mailom ocunal@nalepkovo.sk
Cenník služieb
– čistenie komína 6 € + DPH
– revízia komína 20 € + DPH
– preskúšavanie komínov (novostavby) 32,50
€ + DPH
– vložkovanie komínov (potrebná osobná
konzultácia)
– k cene za prácu sa účtuje doprava 0,60 €/
km, ktorá bude rozpočítaná podľa počtu zákazníkov
15
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Výsledky hlasovania v obci Nálepkovo vo voľbách
do Národnej rady Slovenskej republiky
10. marca 2012
Počet voličov zapísaných v zozname voličov .............................................. 1986
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní................................................ 918
Počet odovzdaných platných hlasov ................................................................... 880
Účasť na voľbách: 46,2 %
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu,
politické hnutie alebo koalíciu:
Zelení ............................................................................................................................................ 25
Kresťanskodemokratické hnutie ................................................................................ 72
Strana demokratickej ľavice ............................................................................................. 4
Slovenská národná strana .............................................................................................. 90
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti ............................................................... 17
Sloboda a Solidarita ........................................................................................................... 19
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ ............................................................................................... 3
NÁŠ KRAJ ...................................................................................................................................... 1
Strana zelených ........................................................................................................................ 6
Ľudová strana Naše Slovensko ................................................................................... 38
SMER – sociálna demokracia ..................................................................................... 484
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska ...................................................... 5
Národ a Spravodlivosť – naša strana ....................................................................... 19
Komunistická strana Slovenska .................................................................................... 1
Strana Rómskej únie na Slovensku ............................................................................. 1
MOST – HÍD ................................................................................................................................. 6
99% - občiansky hlas .......................................................................................................... 15
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko ................................... 10
Robíme to pre deti – SF ....................................................................................................... 9
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana ....... 30
Strana občanov Slovenska ............................................................................................... 1
STRANA SLOBODNÉ SLOVO-NORY MOJSEJOVEJ .......................................... 21
Strana živnostníkov Slovenska ...................................................................................... 3
V Nálepkove, dňa 12.3.2012
Predseda OVK č.1: Jozef Král v.r.
Predseda OVK č.2: Leopold Andraško v.r.

Obec Nálepkovo aj tohto roku v mesiaci apríl organizuje zber elektroodpadu – staré nepotrebné elektrospotrebiče z domácností ako sú
- veľké domáce spotrebiče (chladničky, mrazničky, práčky, umývačky
riadu, sporáky, rúry, varné dosky, mikrovlnky, ohrievače, ventilátory,
konvektory),
- malé domáce spotrebiče (vysávače, žehličky, hriankovače, fritézy,
mlynčeky, kávovary, hodiny, hodinky, váhy, ...)
- informačné technológie a telekomunikačné zariadenia (počítače,
notebooky, tlačiarne, kopírky, skenery, elektrické písacie stroje, kalkulačky, modemy, telefóny, mobily)
- spotrebná elektronika (rádiá, televízory, videá, videokamery, hudobné nástroje, reproduktory)
- osvetľovacie zariadenia (žiarivky, výbojky)
- elektrické a elektronické nástroje (vŕtačky, pílky, brúsky, frézky, kladivá, skrutkovače, drviče, krájače, šijacie stroje, nožnice, zváračky, spájkovačky, kosačky a iné),
- hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely (súpravy autodráh, vláčiky, konzoly na videohry, športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami),
- zdravotnícke zariadenia (elekt. tlakomery, ...)
- prístroje na monitorovanie a kontrolu (tepelné regulátory, termostaty, prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť),
a autobatérie.
Žiadame preto tých občanov, ktorí budú mať elektroodpad a požiadavku na odvoz, aby to nahlásili na obecnom úrade osobne (č.dv.9), telefonicky (4494230, 4299482), alebo mailom (ocunal@nalepkovo.sk). Uviesť
treba typ a počet spotrebičov, meno a adresu bydliska i telefonický kontakt. Uvedený odpad môžu občania priniesť na dvor v mieste bývalých
Služieb obce Nálepkovo, na ulici Letná 376 v čase 7:00 až 15:00 hod.
pondelok až piatok.
Využite príležitosť a zbavte
sa elektroodpadu.
Zároveň upozorňujeme
občanov, že horeuvedený odpad musí byť kompletný, teda i s káblom,
motorčekom, chladiacim
zariadením a pod., v opačnom prípade takýto nekompletný elektroodpad
nebude odobratý.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili sa:
Nasťa Kandráčová
Anna Magdaléna
Žigová
Lukáš Horváth
Patrik Mižigár
Štefan Bandi
Kevin Žiga
Sebastián Žiga
Lucia Nagyová

Šarlota Žigová
Denisa Rusnáková
Franko Horváth
Daniela Šarišská
Dávid Bandy
Richard Šaršaň
Sebastián Lapšanský
Ivan Šarišský
Mikuláš Šarišský
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NÁLEPKOVO
Informačný dvojmesačník obce Nálepkovo

Životné jubileum oslávili:
Terézia Šarišská
Bryan Zbilý
Noemi Dzurová
Dávid Gajan
Natália Rusnáková
Erika Florková
Erika Horváthová
Zlatica Kandráčová
Darina Horváthová

70 rokov
Karol Zahoranský
Marta Ferková
75 rokov
Monika Letanovská
Karol Macko
Anton Smorada

80 rokov
Aurélia Smoradová
85 rokov
Jozefína Novotná
Jozef Lapšanský

Opustili nás:
Jozef Trojan, 1965
Gustáv Kerkeš, 1921
Mária Ramacsayová, 1932
Eugen Küffer, 1935
Margita Palušáková, 1921
Ján Labuda, 1956
Emília Varechová, 1935
Valter Küffer, 1926

Vydavateľ: Obec Nálepkovo, reg. č. EV 3178/09.
Zodpovedný redaktor: Bc. Daša Baniaková
Príspevky zasielajte na adresu:
Obecný úrad, Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo
e-mail: obecnenoviny@nalepkovo.sk

