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NÁLEPKOVO
Informačný dvojmesačník obce Nálepkovo

SLOVO NA ÚVOD
„Chyba je veriť všetkému a neveriť ničomu“.
Seneca
Milí Nálepkovčania,
A sme tu opäť v plnej zbroji...ako sa hovorí.
Dostáva sa Vám do rúk dvojčíslie Nálepkovských novín, ktoré pevne verím je tematicky veľmi bohaté a zaujímavé. Na začiatok
Vám chcem predstaviť novú redakčnú radu.
S týmto podnetom, už začiatkom minulého roka, prišiel náš občan p. ĎURIANČÍK na
januárovom zasadaní obecného zastupiteľstva. Doteraz sa tak nestalo, aj keď starosta
to odobril, ale nikdy nie je neskoro a ako nová
šéfredaktorka novín som si zvolila do svojho

tímu týchto šikovných ľudí : Mgr. Lívia Školníková, Bc. Marcela Juhásová, Bc. Andrea Smoradová a náš babský tím oživí Ing. Ľuboš Daxner. Toto vydanie je už naše spoločné dielo.
Prečítate si tu o akciách, ktoré realizovali
obecné komisie, Domov Nálepkovo. Prekvapí Vás história vzniku Dňa matiek, dostanete
informácie z pravej ruky ohľadom nájomných bytov a možno Vás prekvapia aj oznamy
Obecného úradu.
Vďaka Vašim podnetom, pripomienkam
(aj osobným) vieme, čo očakávate v novinách
a teší nás aj Vaša spolupráca.

Noviny sú nás všetkých, takže len píšte
a píšte.
Bc. Daša Baniaková
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10. rokovanie OZ dňa 26. 3. 2012
Uznesenie č. 158/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení a úloh z 9. rokovania OZ zo dňa
26.1.2012.
Za hlasovali všetci 6 poslanci.
Uznesenie č. 159/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie vzdanie sa členstva v komisiách
OZ Janou Pronskou a Ondrejom Kleknerom.
Za hlasovali všetci 6 poslanci.
Uznesenie č. 160/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje za člena Komisie finančnej a správy obecného majetku pri OZ v Nálepkove Bc. Dašu
Baniakovú a predsedu tejto komisie Bc. Dašu
Baniakovú, za člena Komisie pre ochranu verejného poriadku pri OZ v Nálepkove Jána
Plencnera a predsedu tejto komisie Jána
Plencnera, za členov Komisie pre ochranu verejného záujmu pri OZ v Nálepkove Bc. Dašu
Baniakovú a Mgr. Ingrid Majorovú.
Za hlasovali všetci 6 poslanci.
Uznesenie č. 161/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informácie zo zasadnutí KOVP
pri OZ v Nálepkove v dňoch 11.11.2011,
9.12.2011, 13.1.2012 a 24.2.2012.
Za hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 162/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informácie zo zasadnutí KKMaŠ
pri OZ v Nálepkove v dňoch 18.1.2012,
6.2.2012 a 12.3.2012.
Za hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 163/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informácie zo zasadnutí KSaB pri
OZ v Nálepkove v dňoch 9.2.2012 a 14.3.2012.
Za hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 164/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informácie zo zasadnutí KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove v dňoch 24.10.2011,
15.11.2011, 19.12.2011, 12.1.2012 a 29.2.2012.
Za hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 165/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán činnosti KOVP na rok 2012 a berie
na vedomie informáciu o rozpočte, ktorý
pozostáva iba z odmeňovania členov komisie.
Za hlasovali 6 poslanci.
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Uznesenie č. 166/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej
kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2012.
Za hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 167/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočet obce Nálepkovo na rok 2012
a Programový rozpočet na roky 2012 – 2014.
Za hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 168/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán činnosti KKMaŠ na mesiace apríl
až júl 2012 a rozpočet na tieto akcie v sume
1660,- €.
Za hlasovali 5 poslanci, proti 1 poslanec
(Plencner)
Uznesenie č. 169/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán činnosti KSaB na II. – IV. štvrťrok 2012
a rozpočet na tieto akcie v sume 3000,- €.
Za hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 170/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o dielo č. ZoD 2011/GD/01/001 so
zhotoviteľom STRABAG, s. r. o., Mlynské nivy
61/A, Bratislava na vykonanie stavebných prác
na stavbe Rekonštrukcia MK v obci Nálepkovo.
Cena diela vrátane DPH je spolu 9997,10 €.
Za hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 171/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje VZN č. 8/2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce
Nálepkovo.
Za hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 172/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje prenájom časti nebytového priestoru –
garáže v budove ZŠsMŠ v Nálepkove, súp. č.
684, zapísanej na LV č. 2303, kat. územie Nálepkovo o výmere 12 m2 pre nájomcu Jána
Majora, bytom Zimná 585/25, Nálepkovo. Nájomné je vo výške 8,30 €/m2 za rok. Prenechanie predmetného nebytového priestoru do
nájmu sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Za hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 173/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schva-

ľuje predložený text do Obecnej kroniky za rok
2011.
Za hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 174/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na I. polrok 2012.
Za hlasovali 6 poslanci.

11. zasadanie OZ dňa 26.6.2012
Uznesenie č. 175/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na
vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení a úloh z 10. rokovania OZ zo dňa 26.3.2012.
Za hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 176/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informáciu starostu obce o svojej
činnosti.
Za hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 177/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
1. zrušenie rozpočtovej organizácie obce Nálepkovo s názvom „Obec Nálepkovo – Obecné poľovnícke združenie“ so sídlom Stredný
riadok 1, 053 33 Nálepkovo, IČO: 31965156
bez právneho nástupcu a to dňom 30. júna
2012,
2. likvidačnú komisiu v zložení: Dušan Slivka, Štefan Vdoviak, Július Jesze, Gabriela
Mattová, JUDr. Dušan Kozák, Jana Pronská.
Za hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 178/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
1. uzavretie zmluvy o užívaní poľovného revíru s budúcim užívateľom poľovného revíru,
neziskovou organizáciou „Poľovnícke združenie Nálepkovo“, sídlo Mlynská 630/14,
053 33 Nálepkovo, IČO: 42248051 postupom podľa § 13 a § 14 zákona č. 274/2009
Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dobu desať rokov
odo dňa jej podpisu s podmienkou, že
Poľovnícke združenie Nálepkovo umožní
poľovníkom – občanom obce Nálepkovo
výkon poľovného práva v poľovnom združení v súlade s poľovným zákonom,
2. náhradu za užívanie poľovného revíru za
poľovné pozemky vo vlastníctve obce Nálepkovo o výmere 3262 ha vo výške 2353,21
eur ročne.
Za hlasovali 7 poslanci.
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Uznesenie č. 179/2012-OZ
NESCHVÁLENÉ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
a) Alternatíva č. 1 – Prenájom pozemku parcela C KN č. 847, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 178 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, katastrálne
územie Nálepkovo pre nájomcu ursus Jančura, s. r. o., sídlo: Nábrežná 74/1155, 053 11
Smižany, IČO: 44 961 774, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Košice
I v odd.: Sro, vložka č. 24414/V za nájomné
vo výške 20,- eur mesačne na dobu do ....
Za hlasovali 4 poslanci
Proti hlasovali 2 poslanci
Zdržal sa hlasovania 1 poslanec
b) Alternatíva č. 2 –
1. Predaj pozemku parc. C KN č. 847, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 178 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, kat. územie Nálepkovo podľa § 9a
ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
2. Prevod majetku obce – pozemku popísaného v ods. 1 tohto uznesenia sa uskutočňuje na nadobúdateľa ursus Jančura, s. r. o.,
sídlo: Nábrežná 74/1155, 053 11 Smižany,
IČO: 44 961 774, zapísaného v obchodnom
registri Okresného súdu Košice I v odd.: Sro,
vo vložke č. 24414/V za kúpnu cenu 3,30
eur za m2. Náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti znáša kupujúci.
Za hlasovali 0 poslanci
Proti hlasovali 7 poslanci
Zdržali sa hlasovania 0 poslanci

mor č. 160/16, Nálepkovo a pozemku parcela
č. 4896/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 1
pre nájomcu Jozefa Rusnáka, bytom I. Hámor
160/15, Nálepkovo, obom o výmere po 25 m2
na účel postavenia drobnej stavby – drevárne
vo výške .......... € ročne za týchto podmienok:
- žiadatelia podajú ohlásenie drobnej stavby
na stavebný úrad s príslušnými náležitosťami,
- stavebný úrad v súlade so stavebným zákonom posúdi, či drobnú stavbu je možné
postaviť, a za akých podmienok, pretože sa
jedná o druh stavby orná pôda (dočasné
vyňatie z PPF),
- v prípade splnenia podmienok a súhlasu
stavebného úradu osadenie drobných stavieb bude vytýčené priamo v teréne.
Za hlasovali 0 poslanci.
Proti hlasovali 7 poslanci.
Zdržali sa hlasovania 0 poslanci
Uznesenie č. 181/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove ruší
v súlade s uznesením č. 151/2012-OZ zo dňa
26.1.2012, písm. b) Zmluvu o zriadení spoločného stavebného úradu so sídlom v obci
Spišský Hrušov s výkonom činnosti v Spišskej
Novej Vsi, Štefánikovo nám. 1.
Za hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 182/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim Falck Záchranná, a. s., Bačíkova 7, Košice,
ktorej predmetom kúpy je plechová garáž
o rozmeroch 6300x3300x3200 mm za kúpnu
cenu 130 eur.
Za hlasovali 7 poslanci.

c) Alternatíva č. 3 –
1. Predaj pozemku parc. C KN č. 847, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 178 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, kat. územie Nálepkovo podľa § 9a
ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
2. Prevod majetku obce – pozemku popísaného v ods. 1 tohto uznesenia sa uskutočňuje na nadobúdateľa Alijevik Džabir, Letná
78/71, 052 01 Spišská Nová Ves za kúpnu
cenu 4,45 eur za m2. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti znáša kupujúci.
Za hlasovali 0 poslanci
Proti hlasovali 7 poslanci
Zdržali sa hlasovania 0 poslanci

Uznesenie č. 183/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informácie zo zasadania KSaB pri
OZ v Nálepkove zo dňa 4.5.2012 a 1.6.2012.
Za hlasovali 7 poslanci.

Uznesenie č. 180/2012-OZ
NESCHVÁLENÉ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje uzavretie zmluvy o nájme pozemku parcela č. 4894/1, zapísanej na liste vlastníctva č.
1 pre nájomcu Štefana Mižigára, bytom I. Há-

Uznesenie č. 185/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informáciu zo zasadania Komisie
finančnej a správy obecného majetku pri OZ
v Nálepkove dňa 25.6.2012
Za hlasovali 7 poslanci.

Uznesenie č. 184/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informácie zo zasadaní Komisie pre ochranu verejného poriadku v dňoch
16.3.2012, 13.4.2012, 7.5.2012, berie na vedomie informáciu o vzdaní sa členstva v komisii p. Vladimírom Žondom a p. Vladimírom
Hajdučkom, schvaľuje doplnenie Komisie pre
ochranu verejného poriadku o 2 nových členov – p. Rudolfa Novotného a p. Jozefa Krála.
Za hlasovali 7 poslanci.
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Uznesenie č. 186/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu v Spišskej Novej Vsi/Gelnici finančný príspevok vo
výške 100,- €.
Za hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 187/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
a) berie na vedomie informácie zo zasadaní KKMaŠ v dňoch 12.3.2012, 25.4.2012
a 28.5.2012,
b) schvaľuje Plán práce KKMaŠ pri OZ v Nálepkove a rozpočet tejto komisie na II. polrok 2012 vo výške 1480,– €.
Za hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 188/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 9/2012 o kronike obce.
Za hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 189/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove v súlade s prednesenými zmenami schvaľuje VZN
č. 10/2012 o výške úhrady za sociálnu službu,
o spôsobe jej určenia a platenia v zariadení
pre seniorov a špecializovanom zariadení Domov Nálepkovo, n. o. v zakladateľskej pôsobnosti obce Nálepkovo.
Za hlasovali 6 poslanci
Proti hlasoval 1 poslanec
Zdržali sa hlasovania 0 poslanci
Uznesenie č. 190/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie závery Komisie pre ochranu verejného záujmu pri OZ z oznámenia funkcií,
zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov
starostu obce Dušana Slivku za rok 2011.
Za hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 191/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie ekonomické výsledky obchodnej
spoločnosti Lesy obce Nálepkovo, s. r. o. za rok
2011.
Za hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 192/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie ekonomické výsledky neziskovej
organizácie Domov Nálepkovo, n. o. za rok
2011.
Za hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 193/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie ekonomické výsledky rozpočtových organizácií ZŠsMŠ a OPZ za rok 2011.
Za hlasovali 7 poslanci.
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Uznesenie č. 194/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2011 a vyjadruje súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad.
Za hlasovali 6 poslanci.
Proti hlasovali 0 poslanci.
Zdržal sa hlasovania 1 poslanec.
Uznesenie č. 195/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na
vedomie Správu nezávislého audítora Ing. Vladimíra Vaščáka k účtovnej závierke za rok 2011.
Za hlasovali 6 poslanci.
Proti hlasovali 0 poslanci.
Zdržal sa hlasovania 1 poslanec.
Uznesenie č. 196/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na

vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k Záverečnému účtu za rok 2011.
Za hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 197/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1 – Navýšenie
rozpočtových prostriedkov v roku 2012. O prebytku vo výške 29218,78 €, ktorý vznikol ako
rozdiel medzi navýšením bežných príjmov
a navýšením bežných výdavkov rozhodne
obecné zastupiteľstvo.
Za hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 198/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na II. polrok 2012.
Za hlasovali 7 poslanci.

Uznesenie č. 199/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje výšku poplatku za inzerciu v Obecných novinách Nálepkovo – formát A4 10 €, formát A5
5 €, formát A6 2,50 €. Občania obce Nálepkovo
majú inzerciu zdarma.
Za hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 200/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o dielo s p. Jánom Hamráčkom pre
Turistickú ubytovňu v Nálepkove.
Za hlasovali 7 poslanci.
Starosta obce Nálepkovo v súlade s ustanovením § 13 ods. 6 Zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavuje výkon uznesenia č. 200/2012OZ, pretože odporuje zákonu.

Návrh rozpočtu obce Nálepkovo pre roky 2012, 2013, 2014

Položka
111
121
121
121
133
133
133
212
212
212
221
223
223
223
223
223
242
292
292
312
312
312
312
312
312
312
312
312
312
312
312
312

Podpol.
3
1
2
3
1
12
13
2
3
4
1
1
1
1
3
8
12
001/1
001/2
001/3
001/4
001/5
001/6
001/7
001/8
001/10
001/11
001/9
001/12
001/13

Text - príjmy
Výnos podielovej dane
Daň z nehnuteľnosti – z pozemkov
Daň z nehnuteľnosti – zo stavieb
Daň z nehnuteľnosti – z bytov
Daň za psov
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za zber a zneškodnenie odpadu
Príjmy z prenájmu pozemkov
Príjmy z prenájmu budov a bytov
Príjmy za vodu
Správne poplatky za hracie automaty
Poplatky za predaj služieb - MR
Poplatky za predaj služieb-opatrovateľ.
Poplatky za predaj služieb-kuka nádoby
Poplatky za predaj služieb-kopírka
Poplatky za stravné-dôchodcovia
Úroky z bežných účtov
Príjem z výnosov automatov
Príjem z dobropisov
Dotácia na matriku
Dotácia na stavebný úrad
Dotácia na školstvo
Dotácia na uč. pomôcky a motivačné
Dotácia na rod. prídavky/osobitný príj./
Dotácia na stravné v hmotnej núdzi
Dotácia na životné prostredie
Dotácia na register obyvateľstva
Dotácia na aktivačné práce
Kanalizácia a vodovod 95 %
Dotácia na voľby
Dotácia z rezervy predsedkyne vlády
Dotácia na projekt komunitné centrum
SPOLU bežné príjmy

2 012
612 413
4 740
16 500
135
600
470
33 140
103 200
74 600
42 000
8 500
200
0
300
450
8 500
90
250
1 660
3 784
2 861
885 388
18 600
26 800
77 500
333
1 015
17 370
55 006
1 390
10 000
40 600
2 048 395

2013
612 400
4 830
16 500
150
600
350
33 300
103 200
74 500
42 500
8 000
200
0
300
200
8 500
90
330
1 660
3 780
2 800
880 500
18 600
26 800
69 000
346
1 015
17 370
0
0
0
0
1 927 821

2014
612 400
4 830
16 500
150
600
350
33 300
103 200
74 500
42 500
8 000
200
0
300
200
8 500
90
330
1 660
3 780
2 800
880 500
18 600
26 800
69 000
346
1 015
17 370
0
4200
0
0
1 932 021

Kanalizácia a vodovod 95 %
SPOLU kapitálové príjmy

1 122 124
1 122 124

0
0

0
0

3 170 519

1 927 821

1 932 021

Kapitálové príjmy

322

SPOLU bežné a kapitálové príjmy
4
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Ekon.klas.

Funč. kl.

Zdroj

611
611
620
611
620
632001
632003
637005
637
633
633006
633016
633016
634001
634003
635004
637
642001
635004
637
611,620,637
611,620,637
611,620,637
611,620,637
611
620
632, 633,635
637
651
611,62
632
633-637
632,633,634
637
611
620
631-637,642
611
620
631-637
633,635
633-637
611
620
633,634,636
637
632,633,635
635
635
632,633,635
611
620
632,635,637
632-635
642001
633
632,637
642006
642006
642007
637001
637,642
637006
611,62
631,632
642026
611-637
614,631-635

1116
1116
1116
1116
1116
1116
1116
1116
1116
1116
1116
1116
1116
1116
1116
1116
1116
1116
1116
1116
112
112
112
112
133
133
133
133
133
310
310
310
310
320
320
412
412
412
412
412
451
451
510
510
510
510
520
630
630
640
660
660
660
760
810
820
830
840
840
860
950
10201
10405
10703
10703
10704
912
160

41
111
41
41
41
41
41
41
41
41
111
41
41
41
41
41
41
41
111
41
41
41
41
41
111
111
111
111
41
41
41
41
41
41
41
41
41
1162
1162
1162
41
111
41
41
41
41
41,11
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
111
1162
1162,41
41,11
111
111

Text
Bežné výdavky
Mzdy - zamestnanci OcU
Odmeny z dotácii - prenes. výkon št. správy
Odvody - zamestnanci OcU /SP, ZP, DDP/
Odmeny poslancov + komisie
Odvody - poslanci + komisie
Ver, správa - el. energia OcÚ, komunitné centrum
Ver.správa - telef., internet a poštové služby
Ver.správa - špeciálne služby-právne
Ver.správa - prenájom, školenie, súťaže, špec.služby
Ver. správa - spotr.mat. /kanc., hyg., knihy, ostat.m./
Ver.správa - spotr.mat. /kanc., hyg./ z dotácii
Ver.správa - reprezentačné-jubileá
Ver.správa - reprezentačné výdaje
Ver, správa - pohonné hmoty a oleje, obecné autá
Ver.správa - poistenie vozidiel
Ver. správa - údržba, strojov a vozidiel
Ver.správa - popl.,dne,clá,prídel do SF,kolky
Ver. správa - prísp. soc. a šport. komisia
Ver.správa - údržba strojov z dotácie
Ver. správa - popl,odvody, audít. Služby
Originálne kompetencie ŠKD
Originálne kompetencie MŠ
Originálne kompetencie MŠ Grun
Originálne kompetencie ŠJ
Matrika - zákl. plat
Matrika - odvody poistného a prísp.
Matrika - kanc.mat., tlačivá, softvér
Matrika - školenia, ošatné, stravovanie
Verejný dlh - splátky úrokov
Obecná polícia - platy a odvody do poisťovní
Obecná polícia - energie,telefóny
Obecná polícia - materiál a služby
Požiarná ochrana - energia, tel.,palivá, údržba
Požiarná ochrana - špec. služby, súťaže
OcÚ - pracovníci údržby
OcÚ - prac.údržby - odvody do poisť. a prísp.
OcÚ - údržba-materiál, cest., služby, náradie, prac. odevy
VPP/zákl.plat-aktiv.príspevok
VPP - aktivač. Odvody do poisťovní a prísp.
VPP - náradie, materiál, školenie,poistné
Cest.dopr. - údržba MK, prístreškov, povod.zab.
Cestná doprava - dopr. značky a povod. mat.
Odpady-zákl.plat
Odpady - odvody do poisťovní a prísp.
Odpadové hosp. - réžia
Odpady - uloženie, likvidávia
Odpadové vody - údržba
Kanalizácia a vodovod 95 %
Kanalizácia a vodovod 5 %.
Verejné osvetlenie
Bývanie a obč. vybavenosť-Zákl.plat
Býv. a obč. vybav. - odvody do poisť. a prísp.
Bývanie a obč. vybavenosť - réžia
NZZ-el. energ. v areáli zdrav. strediska
Rekreačné a šport. služby-TJ Slovan
Knižnica
Vysielacie a vydavateľské služby
Príspevky /členské/
Príspevok stavebnému úradu spoločnému
Granty kultúra, cirkev
Vzdelávanie - semináre
Stravov. dôchodcov a služby + r.2010
Rodinné prídavky cez obec
Terénni soc. pracovníci-zákl.plat FSR
Terénni pracov. - cestovné, telefón
Výdavky na stravné v hmotnej núdzi
výdavky na ZŠ s MŠ
Výdavky na voľby
SPOLU bežné výdavky

Nálepkovo 2-3/2012

2012

2013

2014

115 500
500
41 200
8 400
1 590
21 247
7 300
12 000
12 000
4 500
1 500
300
5 000
800
2 500
4 000
6 000
8 000
540
3 000
10 200
48 000
18 000
43 800
1 850
950
950
250
56 830
29 000
2 000
1 000
4 200
3 500
75 900
27 000
5 000
6 000
2 000
8 370
5 000
1 300
8 400
2 500
11 000
28 700
1 300
90 130
5 540
11 000
8 500
2 500
4 500
2 800
8 000
760
4 500
1 000
2 861
3 000
660
8 500
18 300
38 370
2 230
77 500
885 378
1 390
1 836 296

116 000
500
41 200
8 600
1 620
21 500
7 300
12 000
12 000
4 500
1 500
500
5 000
900
2 400
4 000
6 500
7 500
540
3 400
10 000
49 000
19 000
44 000
1 900
975
970
200
56 830
29 300
2 050
1 050
4 700
4 500
77 000
27 500
5 300
6 000
2 000
8 000
6 500
1 300
8 400
2 500
11 000
29 520
3 000
0
0
8 500
8 500
2 500
5 500
3 000
8 200
760
4 800
1 050
2 860
3 000
660
8 500
18 500
39 000
2 000
78 000
880 500
0
1 745 785

116 000
500
41 200
9 600
1 620
22 000
7 300
12 000
12 000
4 500
1 500
500
5 000
900
2 400
4 000
6 500
7 500
540
3 400
10 000
49 000
19 000
44 000
1 900
975
970
200
56 830
29 500
2 050
1 050
4 700
4 500
77 000
27 500
5 300
6 000
2 000
8 000
6 500
1 300
8 400
2 500
11 000
29 520
3 000
0
0
8 500
8 500
2 500
5 500
3 000
8 200
760
4 800
1 050
2 860
3 000
660
8 500
18 500
39 000
2 000
78 000
880 500
4 200
1 751 685
5
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717002
717001
717001

451
630
630

41
111
41

Kapitálové výdavky
Rekonštrukcia MK Letná
Kanalizácia a vodovod 95 %
Kanalizácia a vodovod z vl. zdr.
SPOLU kapitálové výdaje

56 850
1 122 124
68 989
1 247 963

56 850
0
0
56 850

56 850
0
0
56 850

821005
821007
821007
821007
821007
821007
821007

170
170
170
170
170
170
170

41
41
41
41
41
41
41

Finančné operácie
Splátka úveru DEXIA - vlek
Splátky podpory ŠFRB – 16 bj
Splátky podpory ŠFRB – 585
Ostatné záväzky ŠFRB - 8 b.j
Ostatné záväzky - ŠFRB 28 b.j. RO
Splátka podpory na 585
Splátka úveru DEXIA - ZŠsMŠ
SPOLU finančné operácie výdavky

59 520
4 200
1 500
2 850
7 100
5 750
5 340
86 260

55 170
3 950
1 380
3 280
7 560
5 810
5 340
82 490

55 170
3 950
1 380
3 280
7 560
5 810
5 340
82 490

3 170 519

1 885 125

1 891 025

SPOLU kapitálové výdavky, bežné výdavky a finančné operácie

Aktivačná práca – tu a teraz
Po splnení všetkých administratívnych povinností, realizujeme v súčasnosti aktivačnú činnosť podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Vyplýva
nám z toho záväzok zorganizovať každému jednému pracovníkovi výkon práce v rozsahu 20
hodín týždenne. Sústreďujeme sa na údržbu a
čistenie miestnych komunikácii, odstraňovanie
skládok komunálneho odpadu a čistenie verejných budov a priestranstiev. Samozrejmé sú aj
pomocné stavebné práce pri úpravách obecného majetku. Každodenne citlivo ladíme potreby
obce s cieľom udržania pracovných návykov
dlhodobo nezamestnaných občanov odkázaných na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k
tejto dávke. Aktivačnú prácu formou menších
obecných alebo verejnoprospešných služieb vykonáva aktuálne 75 ľudí. Každý za svoju celomesačnú snahu dostane z úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny 63,07 €.
V priestoroch obecných dielní, zhotovujeme
výrobky podľa návrhu a požiadaviek pani riaditeľky našej základnej školy. Veselé detské stoly,
či kľukatý had zaiste rozbúria fantáziu a obohatia hĺbku vyučovania i voľnočasových aktivít
žiakov.
Popri tejto kreatívnej robote dennodenne
zabezpečujeme potrebné stavebné, murárske a
betonárske práce. Servis a údržba obecných nájomných bytov zaberá tiež nemalú časť úsilia...

Poďakovanie
Od prvých predstáv o našich činnostiach až
po ich dokončenie prejde určitý čas. Je to práca,
ktorú robíme s radosťou a do ktorej sa zapájajú
aj iní ľudia. Ľudia, ktorí sú nápomocní vždy
a všade a robia to bez nároku na akúkoľvek
odmenu. Pán Milan Olejník, pán Štefan Vdoviak, pán Štefan Hoza, pán František Podolinský, pán Juraj Regec. Úprimne veľmi pekne
6

ďakujeme za dôvtip, šikovnosť a precíznosť –
jednoducho za fortieľ. Ďakujeme.

František Antl
koordinátor aktivačnej činnosti
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Nový koberec na ceste k našej
základnej škole
Z dôvery a presvedčenia ...
Pocit povinnosti vytrvať a nevzdávať sa je
v každom z nás. Sila odhodlania všetkých zúčastnených nám umožnila používať nový asfaltový koberec na ceste k našej základnej
škole. Po všetkých prípravných, čistiacich, od-

vodňovacích a betonárskych prácach, vykonávanými zamestnancami obce, aj pracovníkmi
aktivačnej činnosti sme v spolupráci s firmou
STRABAG s.r.o., poskytli do užívania širokej verejnosti, spomínanú časť vozovky. Veríme, že

hladká príjazdová cesta do školy, predurčí nerušený deň žiakom, učiteľom aj rodičom, ktorých každé pracovné ráno začína práve tu.
František Antl
koordinátor aktivačnej činnosti

Matka – pochopenie, trpezlivosť, láska,
obetavosť...
Každoročne sa druhú májovú nedeľu
oslavuje jeden z najkrajších sviatkov v roku.
Deň, ktorý patrí ženám, ktorým osud doprial
stať sa matkami.
Matky ako darkyne života oslavovali už v
starovekom Grécku. Novodobá tradícia oslavy Dňa matiek vznikla v USA, kde začiatkom
20. storočia Anna Marie Jarvisová presadila
uznanie tohto sviatku. V bývalom Československu sa tento sviatok oslavoval od roku
1923, vďaka dcére prezidenta Masaryka Alici.
Istý čas bola oslava tohto sviatku v našom
štáte zrušená a opätovne sa tento sviatok začal oslavovať po roku 1989 (zdroj: internet).
Myslím, že každá matka by súhlasila s tvrdením, že je nepredstaviteľne krásne držať
v náručí dieťa, ktoré deväť mesiacov nosila
pod srdcom, zrazu je na svete a ona ho môže
pohladiť, či pobozkať.
Narodením dieťaťa sa začína kolobeh
starostlivosti o neho, ktorý sa nekončí ani v
jeho dospelosti. Žiadna mamička nepočíta
množstvo prebdených nocí pri postieľke svojej dcérky, či synčeka v čase choroby, alebo

zlého spánku. Matka prežíva so svojím dieťaťom prvé slová, prvé kroky... Neskôr príde
na rad prvé odlúčenie spojené s pobytom v
materskej škole, odkiaľ dcérka či synček donesú prvé výkresy, či výrobky napr. v podobe
srdiečok pre mamičku. Potom príde na rad
škola, prvé čiary, písmenká, slabiky a prvé čítanie slov. Pri tomto všetkom stojí mama ako
osoba, na ktorú sa dieťa obracia so všetkými
svojimi problémami, aj v čase puberty, kedy
preberajú spolu prvé lásky, ba i sklamania...
Nie je možné sa vyhnúť tomu, aby dieťa dospelo, no i v tomto období sa deti často obracajú na svoje matky a prosia o radu či pomoc,
pretože sú si vedomí toho, že mama a otec
majú viac životných skúseností ako oni sami.
Aby toto všetko ženy – matky zvládli potrebujú mať veľa trpezlivosti, pochopenia a
lásky, ktoré rozdávajú svojim deťom plným
priehrštím.
Za to, čím všetkým musia matky prejsť,
kým vychovajú svoje deti si zaslúžia obdiv a
uznanie nielen svojich detí, svojich manželov, partnerov, či rodiny, ale aj celej spoloč-

nosti. Osobitný obdiv patrí
matkám, ktoré
sa o svoje deti
starajú samé,
bez pomoci
iných. Rovnaký obdiv patrí
aj
matkám,
ktoré vycho- Ilustračné foto – zdroj: internet
vávajú
deti
iných mám s neskutočnou láskou a obetavosťou. Nezabúdajme však ani na tie ženy, ktoré sa túžia stať matkami, no doposiaľ im to
nebolo dopriate. Je potrebné im poskytnúť
oporu a dodávať im silu, aby dokázali s týmto
údelom bojovať.
V dnešnej uponáhľanej dobe, je ťažké
popri všetkých povinnostiach myslieť aj na
iných, mama si však našu pozornosť naozaj
zaslúži. Tak dúfam, že sme si všetci spomenuli na tú svoju práve druhú májovú nedeľu,
kedy mala svoj deň.
Mgr. Lívia Školníková
7
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„DEŇ MATIEK“
V slnečné nedeľné popoludnie, dňa
13.5.2012, sa v školskej jedálni oslavoval
„Deň matiek“. Túto akciu realizovala Komisia sociálna a bytová v spolupráci s učiteľmi
Základnej školy. V úvode sa všetkým, hlavne
mamičkám prihovorila riaditeľka školy Mgr.
Bibiána Krajníková a starosta obce Dušan
Slivka.
Program bol plný piesní, tanca, básní...

všetko s tematikou: MAMA. Účinkovali žiaci
všetkých vekových skupín a dali do toho celé
svoje srdiečko, veď to bolo pre ich mamičky,
ale aj pre TIE ostatné. Pre naše mamky – to
najvzácnejšie čo máme.
Po skončení programu sa nejednej mamine objavila slza v oku – slza šťastia a radosti.
Záver pekného nedeľného popoludnia
ukončili členovia komisie poďakovaním sa

všetkým prítomným mamičkám kvetom a
sladkou odmenou.
Veríme, že táto tradícia osláv Dňa matiek
sa v našej obci zakorenila a bude sa v nej pokračovať. Prajeme všetkým mamám, mamkám, mamičkám veľa zdravia, lásky a radostí
zo života.
Komisia sociálna a bytová pri OZ
v Nálepkove

Drahí oteckovia
Tretia nedeľa
v mesiaci jún
patrí práve Vám
- všetkým mužom, z ktorých
sa stali oteckovia. V túto nedeľu sa v mnoIlustračné foto – zdroj: internet hých krajinách
oslavuje otcovstvo a pripomíname si, akí sú otcovia dôležití v
rodine a pri výchove detí.
Tento sviatok vďačí za svoj zrod s najväčšou
pravdepodobnosťou Američanke s menom
Sonora Smart Dodd, ktorá cítila potrebu uctiť
si všetkých otcov ako bol jej otec, veterán občianskej vojny William Smart. Bol to vskutku aj
otec - hrdina, po smrti svojej manželky vychoval
šesť detí a jeho dcéra si ho veľmi vážila. A keďže
sa jej otec narodil v júni, navrhla, aby sa sviatok
slávil v júni. A tak keď sa mladí chlapci vybrali
v tretiu júnovú nedeľu do kostola boli ozdobení
ružami – červená ruža bola na počesť žijúceho
otca, biela na počesť zosnulého. A sama Sonora

zaniesla darčeky tým otcom, ktorí boli pre chorobu pripútaní k lôžku.
No tento sviatok nemal veľkú podporu v
oficiálnych kruhoch, až v roku 1913 bol podaný
návrh zákona Kongresu na uznanie každoročného slávenia tohto sviatku, ale až v roku 1972
bol prezidentom uzákonený za národný sviatok
a tretia júnová nedeľa je ustanovená za Deň otcov.
Tento sviatok sa rozšíril do celého sveta, ale
deň, keď sa slávi, sa v jednotlivých krajinách líši.
Najrozšírenejšia je už spomínaná tretia nedeľa v
júni, napríklad v štátoch USA, v Kanade, Japonsku, vo Veľkej Británii, Francúzsku, v Česku i na
Slovensku. V krajinách s katolíckou tradíciou,
ako sú Taliansko, Španielsko, Portugalsko sa slávi
19. marca na sviatok sv. Jozefa. V Rusku sa napríklad oslavuje 23. februára (no tu má sviatok
iný pôvod), v škandinávskych krajinách v druhú
novembrovú nedeľu a v Nemecku je spojený so
sviatkom Nanebovstúpenia Pána Ježiša.
Takže, drahí oteckovia, chcem sa touto cestou prihovoriť práve Vám - nech už má Deň otcov
akýkoľvek pôvod a dátum. Je to deň, ktorý parí

Vám. Sme Vám
vďační, že ste
nám dali život,
ako aj naše matky, a podieľate
sa na našej výchove. Stojíte tu
pri nás deťoch
v dobrom aj v
zlom, ako sa
hovorí. To čo od
malička vkladáte
do nás vo výchove, tak my zase
budeme vkladať Ilustračné foto – zdroj: internet
do našich detí,
ako LÁSKU - ako Boh miloval svojho syna, aj keď
musel trpieť za nás, ÚCTU - vážiť si každého, lebo
každý si zaslúži, aby si ho vážili, zachovať ľudskú
dôstojnosť a ZODPOVEDNOSŤ – niesť všetky
dôsledky za svoje činy.
Na záver drahí oteckovia chceme sa Vám poďakovať, že ste tu vždy pre nás.
Bc. Andrea Smoradová

Jarná tvorivosť v tkáčskej dielni pokračuje
Vytvorený priestor na vzájomné stretávanie starších občanov obce umožňuje seniorom rozvíjať osobnostné potreby a záujmy.
Bohatý program aktivít ponúka možnosti
aktívnejšieho života seniorom. Prostredie je
útulné, príjemné, primerane zariadené.
Cieľom stretnutí je
- podporovať zdravie, utvárať stav psychickej i sociálnej pohody, rozvíjať zmyslové vnímanie,
- vyvolávať potrebu estetického zážitku,
- utvárať dôveru vo vlastné schopnosti,
stav harmónie a pohody,
- podnecovať aktivitu, tvorivosť a zodpo8

vednosť,
- precvičovať úroveň jemnej motoriky,

- rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť uplatňovaním pracovných zručností,
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- naplnením uvedených cieľov vytvoriť priaznivú klímu s upevňovaním medziľudských
vzťahov.
Záujem seniorov o získanie poznatkov
v tkáčskych technikách stúpa. Po zvládnutí
základov technológie tkania sa rozvíja individuálne tkanie, vlastná tvorba a experi-

mentovanie na úžitkových predmetoch (koberce, predložky, tašky, prestieranie a pod.).
Vo vedľajších aktivitách sa venujeme výrobe
osobných a bytových doplnkoch (šitie, obaly
na knihy, vrecká na bylinky, kapsičky, tašky,
kapsy). Obľúbená je servítková technika, vyšívanie a maľovanie na textil. V marci sme uskutočnili 3 semináre maľovania kraslíc rôznymi
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technikami. Veselý babinec sprestrili témy –
Starostlivosť o vlastné zdravie, Moja záhradka,
bylinky a kvety, Varenie, pečenie s ochutnávkou.
Výstavka prác tvorivosti reprezentuje širokú paletu výrobkov, ktoré sú motiváciou pre
ďalšie aktivity a sebarealizáciu našich seniorov.
Magdaléna Šmelková

Zo života Turistickej ubytovne, Nálepkovo
Zimná sezóna na vleku Krečno
Zimná sezóna 2012 vynikala mrazom a dostatkom prírodného snehu, takže lyžiarov na
Krečne vítali vynikajúce lyžiarske podmienky.
Svoj priestor si tu našli ako individuálni lyžiari,
tak i organizované skupiny a zaujímavé akcie.
Aj napriek tomu, že tohoročná lyžiarska sezóna bola kvôli technickým problémom s ratra-

kom oproti minulému roku skrátená o cca 2
týždne, zaznamenali sme mierne zvýšenie
individuálnej návštevnosti (o 8%) a aj nárast
tržieb. Nepochybne svoj vplyv na to mali aj
ponúkané doplnkové služby. Zimnú sezónu
sme teda úspešne zavŕšili 18.03.2012 veselou
akciou „Sánkovačka na čomkoľvek“. Rozlúčiť
9
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sa so snehom prišli malí i veľkí. Zatiaľ čo pre
tých skôr narodených bolo odmenou už to, že
si takýmto zábavným spôsobom pripomenuli

roky svojho detstva, tí najmenší si za odvahu
vyslúžili drobné darčeky. A tak radostných úsmevov nebolo konca kraja.

Všetkým spolupracovníkom ďakujeme, tešíme sa na pokračujúcu spoluprácu a už teraz
aj na novú sezónu 2012/2013.

Prevádzka a užívanie ihrísk v areáli Turistickej ubytovne,
Nálepkovo
Zima skončila a konečne je tu
niečo i pre vyznávačov letných
športov!
Obec Nálepkovo a Turistická
ubytovňa oznamuje, že športoviská vhodné na športové vyžitie, ktoré sa nachádzajú v areáli
Turistickej ubytovne (ihrisko,
bývalá TKŠ) dáva k dispozícii širokej verejnosti. Na svoje si prídu
nielen deti a mládež, ale i dospelí, ktorí si potrebujú oddýchnuť
od pracovného zhonu.
Môžete si prenajať tieto priestory:
 veľké trávnaté futbalové ihrisko
 futbalové ihrisko malé, umelé
 tenisový kurt s antukovým
povrchom
 vonkajšie multifunkčné ihrisko s umelým povrchom pre
loptové hry
 spoločenská miestnosť vhodná pre stolný tenis, zumbu
 sauna pre relax

Ubytovňa Vám v prípade potreby prenajme tenisové rakety
i loptičky, ale aj lopty na všetky
druhy loptových hier. Ihrisko si
môžete zarezervovať nepretržite
na tel. čísle 0903 632074 alebo
osobne, priamo na recepcii ubytovne.
Keďže nám záleží na tom, aby
sa deti bezcieľne netúlali, z iniciatívy starostu obce majú deti
a mládež obce do 14 rokov vstup
na športoviská zdarma (to platí
v čase, keď nie je ihrisko rezervované platiacim zákazníkom).
A to ešte nie je všetko! Na obyvateľov Nálepkova sa vzťahuje 10%
zľava z cien prenájmu ihrísk!

A na čo sa môžete tešiť v lete?
Letné akcie pod holým
nebom
Po veľkom úspechu minuloročnej Letnej zábavy pod holým
nebom sa tento rok môžete tešiť
až na dve. Užijete si tak neutíchajúcu zábavu až do rána, živú hudbu,
súťaže (len) pre dospelých a samozrejme tombolu. Tak nezabudnite a rezervujte si začiatok a koniec prázdnin pre svojich priateľov.

svojich súperov, ale hlavne samého seba. Že neviete, o čo ide?
Preteky v skoku vo vreci, streľba
zo vzduchovky (nebojte sa, nie na
okoloidúcich ) či beh s vajíčkom
na lyžičke, je len zlomok toho, čo
vás čaká. Neveríte? Pýtajte sa tých,
ktorí si tento deň užili už minulý
rok! Bolo fajn.

Plánované Športové hry pre
deti svedčia o tom, že nezabúdame ani na našich najmenších.
Budú sa tak môcť vyblázniť, zasúťažiť si a prekonať ani nie tak

Až príde čas, všetko potrebné
sa dozviete na našej stránke www.
facebook.com/nalepkovo, ale aj
formou tlačených pútačov alebo obecného rozhlasu.

10
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Letné tábory pre deti
Budú rôzne, vymysleli sme pobytové, ale aj denné,
len si treba vybrať...
Tento rok sme sa rozhodli ponúknuť novinku. Ide
o jednodňové letné tábory, každý takýto deň bude
zameraný na niečo iné a deti si užijú zábavu. Aby
sme to ušili priamo na Vaše prianie dajte nám vedieť v nasledujúcom dotazníku. Viac informácií o
týchto jednodňových táboroch dáme verejnosti

na začiatku prázdnin a to plagátmi, ale aj rozhlasom. Ak vyplníte tento dotazník a nezabudnete
naň dať Vašu adresu, tak Váš lístok bude zaradený do zlosovania. Výherca získa indiánsky letný
tábor zdarma. Lístky odovzdajte do 06.07.2012
na obecný úrad k p.Bobákovej a losovať sa bude
09.07.2012.
Plagát pobytového tábora nájdete nižšie, prihláste

sa a užijete si 5 dní indiánskej zábavy.
Chcete naplniť čas letných prázdnin vašich detí či
vnúčat aktivitou, zážitkami a novými priateľstvami? Využite možnosť zveriť Vaše ratolesti nám.
Keďže pri plánovaní táborov Vám chceme vyjsť čo
najviac v ústrety, pripravili sme pre Vás tento mini
dotazník.

Prieskum záujmu o letné tábory pre deti v Nálepkove.
Aký typ tábora by Vám alebo Vašim deťom viac vyhovoval?
Ak oba, zaškrtnite obe možnosti



5 -dňový pobytový tábor (s nocľahom a celodennou stravou)
séria jednodňových táborových dní (bez nocľahu)

V prípade, že by sa organizovali jednodňové denné tábory, aké zameranie by Vás najviac zaujalo?
Vyberte najviac 3 tematické zamerania











Asterixová športová olympiáda
Indiánske prérie - preži deň ako Indián
Športový na zdokonaľovanie sa vo futbale, volejbale, basketbale, tenise
Pukancééé s prekvapením ;)
Umelecký tábor plný maľovania, modelovania, hudby, tanca, spevu, divadla, filmovania, fotenia...
Malí hasiči, záchranári...
Multimediálny I. - vyrob si svoj obľúbený hudobný mix s vlastným nahovoreným komentárom
Multimediálny II. - vyrob si spomienkové video z vlastných digitálnych fotografií
Angličtina hrou
Pátranie so Sherlockom Holmesom

Aká forma jednodňových denných táborov by bola pre Vás najvhodnejšia?
Časové rozpätie a strava bude ovplyvňovať cenu tábora
 v čase od 8.00 do 14.00, s desiatou
 v čase od 13.00 do 19.00, s olovrantom
 v čase od 8.00 do 17.00, s desiatou, obedom, olovrantom
Vyplnený ho môžete odovzdať na obecnom úrade pri p.Bobákovej a my sa Vám odmeníme ponukou šitou presne pre Vaše potreby.
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Oslavy, stretnutia či kary v Turistickej
ubytovni
Život so sebou prináša rôzne situácie, na
ktoré sme viac či menej pripravení. Aj v týchto prípadoch sme tu pre Vás a opätovne
pozývame do našich priestorov, ktoré poskytujú ochranu pred zvedavými očami všetkých, ktorých v blízkom čase čakajú rôzne
spoločenské akcie.
Ďalšie fotografie z už zrealizovaných akcií
a množstvo aktuálnych informácií nájdete na
našej stránke www.facebook.com/nalepkovo.
Mgr. Božena Hajdučková

Dôchodcovská guľášparty
Krásny slnečný deň vylákal na výlet skupinku dôchodcov. 20.6.2012 na Suroveckej
chate sa do okolia šírila vôňa z gulášu, ktorý
sme si sami uvarili. Náladu sme si spríjemňovali spevom, hrou kariet a vtipmi. Poobede
pri kávičke sme ochutnali výborný koláč,

upečený doma jednou z nás.
Je veľmi pozitívne, keď svoj voľný čas
strávime v milej spoločnosti rovesníkov, porozprávame sa o ťažkostiach, ktoré nás trápia a radostiach, ktoré nás tešia.
Deň sa prevalil k večeru ani sme nezbada-

li ako. Domov sme sa vracali síce unavení, ale
vnútorne plní novej energie a sily. Veríme, že
v blízkej budúcnosti si opäť nájdeme čas pre
seba.
Dôchodcovia Nálepkova

HĽADÁME ZAUJÍMAVÝCH ĽUDÍ.....
(u nás doma, ale aj v okolí)
Nie nadarmo sa hovorí, že remeslo má zlaté dno... má zlaté ruky... má zlato v hrdle...
Niekedy to zlato, ktoré je tak často skloňované v rôznych našich porekadlách a prísloviach, nevyváži to najcennejšie - zdravie.
V tejto rubrike Vám chcem predstaviť ľudí,
starých, mladých, ženy, mužov...vynímajúcich
sa z radu nás „obyčajných“. Pýtate sa v čom sú
iní? Sú trpezliví, neúnavní, vynaliezaví, tvoria
niečo, čo iným robí radosť. Niektorí v sebe tú
zvláštnosť objavia až neskôr, v čase, keď prichádzajú do dôchodku. Iní tým žijú od malička.
Chcem Vám dnes predstaviť Nálepkovčana, Juraja Bureja, ktorý žije už 38 rokov v našej obci. Predstaviť nie ako osobu, ale ukázať
to jeho „zlato“. Zlato, ktoré má v rukách. Svoj
dôchodok a čas, ktorého má teraz podstatne viac zasvätil práci s drevom a výrobkom,
ktoré kedysi používali naši pradedovia a prababičky. Je technický typ, začiatky boli veľmi
ťažké, neskúsené. Videl už od svojho otca,
12

ktorý sa tiež tomu venoval, čo všetko sa dá z
jedného kúska dreva vytvoriť a očarilo ho to.

Skúšal ďalej, nedal sa odradiť a vyplatilo sa.
Teraz po rokoch tvrdej driny a práce sa tešia
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z jeho výrobkov mnohí kamaráti, známi. Ani
nám v domácnosti nechýba vareška, lopárik...
Veď sa sami pozrite, čo dokážu jeho ruky.
Osobne som si na vlastnej koži vyskúšala časť
práce. Je to namáhavé a chce to silnú vytrvalosť. Preto mu prajem len to najdôležitejšie –
zdravie, aby mohol svojho koníčka len a len
zdokonaľovať a robiť radosť sebe a okoliu.
V našej obci sa poznáme skoro všetci navzájom aj z okolia, ale vieme, čím sa líši od nás

náš sused? Napíšte nám o niekom, aby sme
sa v týchto Nálepkovských novinách mohli
podeliť o jeho výnimočnosť. Niekedy výni-

Nálepkovo 2-3/2012

močnosť je aj „obyčajná maličkosť“. Tešíme sa
na Vaše príspevky.
Daša Baniaková (dcéra)

ZLATÁ ÉRA VONDRIŠLA
Obec mala dve školy: evanjelickú a katolícku. Na jej prestavbu uvoľnila v roku 1906
obnos 14.000 korún, súčasne však pridelila aj
evanjelikom 20.000 korún, napriek tomu, že
škola bola v dobrom stave. Nastal spor, obec
striktne odmietala prispieť viac. Napokon

prispela Spišská župa a katolícka škola sa v
roku 1907 prebudovala a zmodernizovala.
V obci pôsobili dve píly: Glesingerova a
Reizmanova.
Koncom storočia sa postavili kostoly vo
filiálkach. V Černohorských kúpeľoch bola

od roku 1872 kaplnka, tá sa roku 1899 prebudovala na kostol. Kostoly boli postavené aj
v Henclovej (1890) a v Tichom Potoku (1892).
Zdroj: Monografia
obce Nálepkovo

ZO ŽIVOTA DOMOVA
NÁLEPKOVO, n. o.
Naše túlavé
topánky
Na prvé teplé lúče jarného slnka sa naši
klienti už od apríla veľmi tešili. Dali sme si totižto predsavzatie, že každý mesiac aspoň raz
sa zúčastnime na aktivitách mimo nášho zariadenia. Nové auto nám umožňuje kedykoľvek
vyraziť do blízkeho okolia za kultúrou, či príjemným posedením v prírode.
V apríli sme navštívili kaštieľ v Markušovciach. Hneď pri vstupe do jeho priestorov sme
sa ocitli akoby v 17.storočí. Prehliadka nás veľmi zaujala.
Začiatkom mája sme boli na otvorení letnej sezóny na Spišskom hrade, kde nás privítalo služobníctvo, ktoré nás odprevadilo na
13
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nádvorie. Tam sme už mohli pozerať kultúrny
program. Šerm, výstrely z dobových pušiek,
tanec, hudbu a nakoniec pasovanie za rytierov.
Veľmi zaujímavá bola návšteva hradnej mučiarne. Tam nám ukázali ako niekedy naťahovali na
škripec, ako odsúdených trestali.
Na pozvanie pána riaditeľa Domova
dôchodcov zo Spišskej Novej Vsi sme sa zúčastnili vystúpenia pani Hanky Servickej, ktorá
za sprievodu harmonikára nádherne zaspievala výberové piesne z jej albumu ,,Velebí moja

duša Pána.“ Bol to pre nás neopakovateľný zážitok.
Dňa 11.05.2012 prišli k nám deti z MŠ Nálepkovo. Pásmom piesní, tancov, básničiek a
gratulácií sme oslávili Deň matiek. V nejednom
oku sa zaligotala aj slzička.
Druhá júnová nedeľa už tradične patrí v
Smižanoch folklórnym slávnostiam a my sme
tam nechýbali. Galaprogram XXI. ročníka folklórneho festivalu obohatili aj súbory z Poráča,
Kluknavy, Poruby pod Vihorlatom, Smižian, no
záverečné vystúpenie súboru Železiar z Košíc

OBECNÉ AKCIE
Deň učiteľov
Pri príležitosti sviatku učiteľov Komisia kultúry, mládeže a športu dňa 28.3.2012 zrealizovala stretnutie bývalých pedagogických pracovníkov a poďakovala im za ich vynaloženú prácu.
Zároveň im popriala veľa zdravia a elánu v ich ďalšom živote.
Bývalým pedagógom spoločné posedenie spríjemnili žiačky ZŠ a MŠ v Nálepkove – Terezka Čarnická a Zuzka Zamišková. Predviedli kultúrny program pod vedením pani učiteľky Mgr.
Márie Krajňákovej, za čo im prináleží poďakovanie.
Ďakujeme aj pani Janke Grečkovej za príjemné a chutné občerstvenie.
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dalo podujatiu patričný punc. Naši klienti si zaspievali a zaspomínali aj na ich niekdajšie pôsobenia vo folklórnych súboroch. Večer sa vrátili
naplnení zážitkami.
Veľmi sa tešíme na posledný júnový deň,
keď privítame rodinných príslušníkov našich
klientov. V tento deň otvorených dverí chceme
ukázať naše priestory, výrobky ručných prác,
budeme súťažiť v rôznych súťažiach a nakoniec
pri guláši všetko zhodnotíme.
Silvia Kiššáková
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Dňa 23.03.2012 Komisia kultúry, mládeže a športu,
usporiadala v Snack bare Nálepkovo

„MARIÁŠOVÝ TURNAJ“
U M I E S T N E N I E:
1. miesto:

Patrik Bobák

2. miesto:

František Bobák

3. miesto:

Mgr. Michal Bartoš

ŠPORT
POHÁR O PREDSEDU SOFZ
Dňa 11.3.2012 sa konal halový turnaj vo futbale v Spišskej Novej Vsi o pohár predsedu
Spišského futbalového zväzu. Zúčastnilo sa ho aj naše družstvo mužov v konkurencii mužstiev I. a II. triedy. Po množstve namáhavých zápasoch si muži vybojovali 3.miesto. Dôkazom
je táto trofej – pohár predsedu SOFZ. Sme hrdí na našich futbalových chlapov. Len tak ďalej!
Bc. Daša Baniaková

UKONČENIE FUTBALOVEJ SEZÓNY 2011-2012
V NÁLEPKOVE
Družstvo Mužov po celoročnom úsilí a
snažení dokázalo jednotu, silu a veľkú bojovnosť. Výsledkom ich snaženia a vytrvalosti je
vylepšený status v tabuľke oproti minulému
roku. Muži môžu byť spokojní s 2. miestom
v tabuľke z celkového počtu 14 družstiev. Za
pozdvihnutie úrovne Nálepkovského futbalu

ďakujem týmto hráčom:
Brankári: Jerguš Tomčány, Marián Novotný
Obrancovia: Richard a Radovan Baniak,
Tibor Gál, Patrik Bobák, Dávid Lapšanský, Lukáš Lacko, Branislav Gobl
Záložníci: Tomáš Gobl, Dominik Vartov-

ník, Jozef Jánoš, Róbert Opremčák, Matúš
Viboh, Jerguš Gál, Vladimír Žonda, Michal
Šveda
Útočníci: Martin Ivančo, Peter Fabian, Erik
Fehér
Toto družstvo pod taktovkou trénera Jaroslava Novotného, Vendelína Opremčáka a
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Petra Lapšanského má víziu stáleho zlepšovania a zdokonaľovania sa.
Prajem nám veľa zdravia a síl, ktoré budeme potrebovať do ďalšej sezóny.
Ani družstvo Dorastencov túto futbalovú sezónu nezaháľalo. Ako nováčik v 4. lige
prekvapilo všetkých protivníkov svojou koordinovanou hrou premenenou na 21 výhier
z celkového počtu 24 odohraných zápasov.
Len jediný zápas bol pre nich sklamaním v
podobe prehry jediného gólu. Túto prehru s
Prakovcami sme oplatili Prakovčanom v domácom prostredí výhrou 7:0. Bolo mi cťou
hrať s týmto úžasnými hráčmi, s ktorými som
prežil doteraz najkrajšie futbalové roky a teším sa spolu s nimi z titulu MAJSTER 4. PODTATRANSKEJ LIGY.

A tu sú naši majstri s funkcionármi klubu:
(fotka v červených dresoch)
Horný rad zľava: František Podolinský,
Patrik Bobák, Martin Ivančo, Richard Baniak,
Radovan Baniak, Tibor Gál, Vladimír Žonda,
Milan Sedlák, Erik Fehér, Peter Lapšanský
Stredný rad zľava: Peter Kellner, Jerguš
Gál, Marián Kuchár, Štefan Labuda, Vendelín
Opremčák
Dolný rad zľava: Dominik Vartovník, Matej Čech
Naši najmladší futbalisti –Žiaci, majú veľký vzor v starších a pod vedením Jerguša
Tomčányho neustále trénujú, aby dosahovali lepšie a lepšie výsledky. Takisto aj oni sa v
tejto sezóne zlepšili a tešia sa zo 6. miesta, z
celkového počtu 10 družstiev.

Družstvo žiaci:
(fotka v modrých dresoch)
Horný rad zľava: Boris Rusnák, Michal
Hozza, Lukáš Lušňák, Patrik Gonda, Timotej
Kiššák, Martin Vaškovič
Dolný rad zľava: Branislav Vaškovič, Samuel Ciesar, Jozef Labuda, Matúš Labuda,
Daniel Ciesar, Adrián Gajan (brankár)

mi milé spomienky na toto mestečko. Výstava
mala mať názov „Šanca pre nový život!“. Avšak
presvedčil ma náš primátor Dr. Volný, výstavné priestory boli už v SNV obsadené a preto
mi ponúkli priestory v Národnopisnom múzeu
v Smižanoch. No a prečo nie?
Rodák z Vondrišľa, teraz Nálepkova, realizovať svoju výstavu v rodisku hrdinu Sovietskeho
Zväzu kpt. J.Nálepku. Ale nie som presvedčený,
že keby bol žil, či by bol súhlasil, aby pôvodne
nemecké banské mestečko nieslo jeho meno.
Ale o tom rozhodli bez jeho súhlasu iní v roku
1952.
Ďalej chcem sa poďakovať starostovi z mojej rodnej obce za knižné suveníry, ktoré boli
vydané k príležitosti 700- stému výročiu nášho
banského mestečka. Držal som v rukách monografiu mestečka. Na jej obálke čítam Nálepkovo pod tým písané Vondrišeľ, ale Wagendrussel, nemecký názov, ktorý sa používal od
roku 1315 až do roku 1945, t.j. 630 rokov nikde.
Bolo aj je mi smutno, keď si na to myslím. Akí
sme niekedy povrchní k minulosti a k samotnej
histórií. Napadá ma jeden citát: „Úcta pred minulosťou a zodpovednosť v ústrety budúcnosti
dávajú večný život“ prosím zamyslite sa nad
tým a dajte si sami odpoveď.
Nerád hovorím o minulosti, ale roku 2004
ma navštívil brat, o desať rokov starší žijúci
v Amerike, ktorý bol ako vojak a bojoval na
východnom fronte od polostrova Krym až po
Budapešť. Dlhé roky sme sa nevideli. Ja som
rozprával svoje zážitky z vojny a keď som skončil pristúpil ku mne, objal a povedal: „Brat môj
som rád, že som bol na vojne, ale ja som z toho
ani 30% nezažil čo VY!“
Najsmutnejšie obdobie bolo pre mňa, keď
som ako 13 ročný nanútený ako vysťahovalec
8.5.1945 stál na železničnej stanici v Lichkove
a už druhý deň som hľadal otca. V tom hlásili

kapituláciu Nemecka a koniec vojny. Radosť
veliká, ale pre mňa smútok, otca som nenašiel a dodnes neviem, kde je jeho hrob. A tak
by som mohol pokračovať ďalej, komentovať
jednu udalosť za druhou, ale načo má to vôbec
zmysel zmením niečo na tom? To čo predchádzalo, že som bol tam tak ako podstatná časť
obyvateľov z Nálepkova, nemeckého pôvodu
a to čo nasledovalo potom i keď bolo po vojne
nebudem hovoriť. Pri spomienke na to mi tečú
slzy a krváca srdce.
Na paneloch mojej výstavy som uviedol rodokmeň rodiny Oelschlägerovej - stará generácia, až 6. Generácii dozadu do roku 1783. Pôdorys rodinného domu, ktorý už dnes neexistuje.
Každý účastník výstavy mohol usúdiť, že moju
životnú cestu som rozdelil do časových úsekov,
kde som v danom čase pôsobil.

ĎAKUJEME našim fanúšikom, ktorí nás
sprevádzali v dobrých aj zlých chvíľach. ĎAKUJEME za ich energiu, ktorá bola našim
hnacím motorom k víťazstvam. Poďakovanie
patrí aj obci a všetkým ostatným nemenovaným, ktorí akýmkoľvek spôsobom boli a sú
spojení s nami – futbalistami.
Radovan Baniak

LISTÁREŇ
Milí Nálepkovčania,
Dostali sa mi do rúk Vaše Obecné noviny
1/2012, musím sa Vám priznať, urobili na mňa
veľmi dobrý dojem, najviac ma prekvapil obsah a forma novín, všestranný prehľad o živote
obci, mládeži, senioroch, o významných rodákoch, ako aj o aktuálnych otázkach a histórii,
výzva k občanom. Držím redakcii palce a prajem veľa dobrých nápadov, pozorných čitateľov a hlavne veľa dopisovateľov.
Narodil som sa v Nálepkove v roku 1931.
Oslavoval som nedávno svoje 80. narodeniny.
Minulého roku som usporiadal v Národopisnom múzeu v Smižanoch moju už druhú Výstavu drevorezbárskych prác. Na niekoľkokrát
som si pripravoval svoju reč k mojej výstave,
vždy som sa zamotal, precítil....A vlastne som
si uvedomil, že nie je možné niekoľkými vetami k téme „Ako sme žili, žijeme a tvoríme“ sa
vyjadriť. V prvom rade by bolo treba zachytiť
dobu v akej sme žili, žijem. A to jednoducho
nie je možné, pretože každý sa díva na danú
skutočnosť inými očami pod iným uhlom, každý zohráva v danej situácií inú úlohu. A každý
v mene spravodlivosti. Ja ako človek po prežití
80 rokov môžem prehlásiť, že v živote človeka
nie je najväčším nepriateľom ten kto stojí oproti Vám so zbraňou v ruke. Najväčšou zbraňou
sú slová v ústach človeka, ktorý chce manipulovať so skutočnosťou, svojím úsmevom
ovplyvniť ľudí a vytvárať situácie, z ktorých
môže maximálne ťažiť. V živote človeka je preto veľmi dôležité vedieť rozlišovať ozajstnú tvár
ľudí, vážiť si tých správnych a byť tvrdý k tým
zlým úcta človeku, netriediť ľudí podľa farby
pleti, podľa národnosti, náboženstva a pod.
Pôvodne som nemal úmysel zopakovať
túto síce zmienenú výstavu v SNV. Uvažoval
som ju uskutočniť v Senici Nad Myjavou v Záhorackej galérií, kde som pôsobil a mám veľ16

Drevorezba – plastiky
„Moje rodisko- Nálepkovo“ (1931-1944)
„Doba temná žaluje“ (1944-1945)
„Nová domov- Senica nad Myjavou“
(1945-1954)
„Levoča - Mariánska hora“ (1955-1963)
„Spišská Nová Ves – Slovenský raj“
(1963 až súčasnosť)
Celkove 41 výstavných predmetov. Výstavu som venoval na pamiatku svojim rodičom
a manželke! Rodičia ma vychovali k čestnosti
a spravodlivosti, k úcte človeku, k pravdivosti za každých okolností. Stále počujem slová
môjho otca (keď sme o všetko prišli a len to čo
sme mali na sebe bolo naše) - Aj poslednú roľu
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by som predal, len aby si mal vzdelanie, lebo jedine to čo máš v hlave, to nikto nemôže zobrať.
Manželka, ktorá po mojom boku stála 53
rokov vo všetkom ma podporovala, svojou

starostlivosťou, múdrosťou a šikovnosťou dotvárala rodinné zázemie pre mňa a naše 3 deti.
ŽIVOTNÉ LOGO: Maj slnko v srdci, či búri ale-
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bo sneží, nebo plno mračien, zem plná hnevu!
Dôveruj Bohu, nestrácaj odvahu! Maj slnko
v srdci a všetko bude dobré!
Váš rodák Zoltán Oelschläger

Veľmi nás potešila reakcia rodáka z Nálepkova na rubriku Listáreň. Teší nás, že sa môžeme v dnešnom čísle podeliť s jeho životnými skúsenosťami (hoci aj negatívnymi). Ak vás príspevok oslovil a oživil niečo zaujímavé z minulosti, či súčasnosti, nenechajte si to pre seba a podeľte
sa s nami všetkými. Verím, že sa nám v najbližšej dobe podarí v spolupráci s pánom Oelschlägerom urobiť výstavu jeho celoživotných diel aj
pre občanov a jeho rodákov v Nálepkove. Tešíme sa.
Bc. Daša Baniaková

„Láska je jediná sila schopná zmeniť nepriateľa na priateľa.“ Martin
Luther King

Radostná staroba od Dory Rappardovej. Predkladám Vám jednu z jej
úprimných úvah:

„Svornosťou malé veci rastú, nesvornosťou sa i najväčšie zničia.“
Gaius Sallustius Crispus

Bez Teba – s Tebou
Bez Teba, Ježišu, prázdne sú dni
moc je len slabosťou, kde nie si Ty.
Nič nie je priťažké s Tebou, keď som,
keď mocne pomáhaš a ideš predo mnou.
Bez Teba temnota, smútok v srdci,
s Tebou sa radujem, darmo bôľ mučí.
Bez Teba, Ježišu, obavy mám:
či – ako, ja slabý, či odolám?
S Tebou, ó Ježišu, dobrý je boj,
nepriateľ ľaká sa – víťazom som.
Bez Teba Ježišu, nechcem už byť.
Veď s Tebou všetko mám – v nebi smiem žiť.

„Znášanlivosť je najväčší prejav lásky. Láska náš pohľad očisťuje, robí
prenikavým. Stvoriteľ nám dal lásku ako výraz našej tváre. Vedieť milovať znamená všetko.“ Lev Nikolajevič Tolstoj
„Ani proti jedinému človeku nenachádzam niečo iného, než bezpodmienečné zmierenie, úprimné sklonenie a srdečnú lásku.“ Gerhard Tersteegen
Vážení spoluobčania,
to je moja odpoveď na „zamilované“ články. Každý občan by si mal
uvedomiť, že kto v zlosti dačo popísal, to vždy obanoval. Kto je nazlostený, ten nie je normálny. V zlosti je kúsok šialenstva. Vtedy nemáme dobrý rozum. Nakoniec by som každému vrele odporúčal prečítať si knihu:

Všetko dobré, veľa pohody a zdravie Vám praje
Jozef Ďuriančík, slobodný občan.

Malé príbehy pre potešenie duše
Cieľ
Muž, jeho kôň a jeho pes kráčali po ceste, keď ich zrazu zasiahol blesk
a bez povšimnutia poslal na cestu onoho sveta.
Cesta stúpala, slnko silno pražilo a vysmädli. Na zákrute uvideli nádhernú mramorovú bránu, za ktorou bolo námestie. Námestie bolo celé
zo zlata a jeho strede sa dvíhala fontána, z ktorej striekala číra voda.
Pútnik sa obrátil na muža, ktorý strážil vchod: „Čo je to za miesto?“
„To je nebo.“
„To je dobre, že sme prišli do neba. Sme takí smädní!“
Vrátnik mu ukázal fontánu. „Smieš vojsť a napiť sa, koľko sa ti žiada.“
„Aj môj kôň a môj pes sú smädní.“
„Veľmi ma to mrzí,“ povedal vrátnik, „ale sem majú zvieratá vstup zakázaný.“
Muž bol veľmi sklamaný. Bol veľmi smädný, ale nikdy by sa nenapil

Cisárovná
Keď zomrel cisár, mladý princ sa trochu s obavami pripravoval na
prevzatie trónu. Starý múdry radca mu povedal: „Ihneď potrebuješ pomoc. Skôr, ako nastúpiš na trón, vyber si budúci cisárovnú, ale dávaj si
pritom pozor. Musí to byť dievčina, ktorej budeš môcť slepo dôverovať.
Pozvi na dvor všetky, ktoré by chceli byť cisárovné, a ja ti poradím, ako si
vybrať tú najvhodnejšiu.“

sám. Poďakoval sa vrátnikovi a pokračoval v ceste. Dlho putovali do
kopca, až prišli na miesto, kde stála stará bránka. Za ňou sa vinul chodník z udupanej hliny, obrúbený stromami.
„Dobrý deň,“ povedal muž vrátnikovi. Vrátnik kývol hlavou.
„Ja, môj kôň a môj pes sme veľmi smädní.“
„Medzi tamtými skalami je prameň,“ ukázal a dodal, „môžete sa napiť
do vôle.“ Muž, kôň a pes šli k prameňu a napili sa.
Pútnik sa išiel poďakovať. „Mimochodom, ako sa volá toto miesto?“
„Nebo.“
„Nebo? Ale vrátnik od mramorovej brány povedal, že nebo je tam!“
„To nie je nebo, to je peklo.“
Pútnik ostal zmätený. „Mali by ste im zakázať, aby zneužívali váš názov! Táto zlá informácia určite spôsobila veľa zmätkov!“
„Vôbec nie. Vlastne nám robia veľkú láskavosť. Lebo tam sa zastavia
všetci, ktorí sa neváhajú zriecť svojich najlepších priateľov ...“

Najmladšia pomocníčka v kuchyni bola potajme zaľúbená do princa
a rozhodla sa, že sa tiež predstaví.
„Je mi jasné, že si ma nevyberie, ale je to jediná príležitosť, ako byť
blízko pri ňom, hoci len na malú chvíľu. Už len preto budem šťastná,“
povedala si.
Predstaviť sa prišli tie najkrajšie dievčatá z krajiny, vyobliekané v tých
najprepychovejších šatách, ozdobené tými najvzácnejšími šperkami.
Princ pred celým svojím sprievodom vyhlásil:
17
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„Každej z vás dám jedno semienko. Tá, ktorá mi vypestuje v priebehu
šiestich mesiacov najkrajší kvet, bude cisárovnou.“
Keď prišiel rad na dievčinu, vzala malé tmavé semienko, zakrútila ho
do šatôčky a odniesla domov. Opatrne ho zasadila do črepníka s jemnou a úrodnou zeminou. Nevyznala sa veľmi v záhradníctve, ale rastlinku pestovala s veľkou trpezlivosťou a nekonečnou nehou. Každé ráno
s nádejou pozerala na tmavú hlinu, či neuvidí vychádzať vytúžený klíček.
Prešlo šesť mesiacov, no z jej črepníka nevyrástlo nič.
V dohodnutý deň prišla do paláca. Keď vstúpila dnu s črepníkom
plným hliny, zbadala, že všetkým ostatným sa darilo oveľa lepšie. Princ
vošiel do komnaty a pozorne si všímal každé dievča. Zastavil sa pri každom. Ich kvety boli naozaj úžasné. Zastavil sa aj pri kucháročke, ktorá sa

neodvážila ani zdvihnúť zrak a pokúšala sa skryť svoj žalostne prázdny
črepník.
Napokon sa princ postavil do stredu komnaty a oznámil svoje rozhodnutie. „Novou cisárovnou, mojou nevestou, je táto dievčina.“
V hlbokom tichu bolo takmer počuť jednohlasný tlkot ich sŕdc. Princ
neváhal a podal ruku mladej kuchárke.
„Táto dievčina bola jediná, ktorá kvet naozaj pestovala. Preto je hodná stať sa cisárovnou. Vypestovala kvet čestnosti. Všetky semienka, ktoré som vám rozdal, boli len zrnká zafarbeného dreva a nemohlo z nich
vyrásť vôbec nič.“
z knihy: A kvety jednoducho rastú
Autor: Bruno Ferrero, 2008

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Prostriedky fondu opráv sa používajú
na financovanie opráv a údržby spoločných
častí bytového domu (sú to časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä
základy domu, strechy, chodby, obvodové
múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné
terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné
a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie) a zariadení bytového domu (sú to
zariadenia určené na spoločné užívanie, ktoré
slúžia výlučne tomuto domu, aj keď sú umiestnené mimo domu ako najmä výťahy, práčovne
a kotolne vrátane technologického zariadenia,
sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény,
bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné,
kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové
prípojky ako aj na financovanie:

- revízií (bleskozvody, komíny, elektrozariadenia)
- základnej technickej vybavenosti domov
(podľa realizačného projektu)
- deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie v bytových domoch a bytoch.
Ďalej sa prostriedky fondu opráv používajú na financovanie opráv a údržby, ktoré
sa priamo dotýkajú bytu:
- vodoinštalačný rozvod po centrálny uzáver v byte, vrátane meračov pretečeného
množstva vody
- vykurovanie vrátane vykurovacích telies a
ventilov ÚK v byte
- kanalizačný rozvod vrátane odbočiek v inštalačnej šachte.

Všetky drobné opravy v byte súvisiace
s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou
údržbou uhrádza nájomník. Drobnými
opravami v byte súvisiacimi s jeho užívaním
sú opravy bytu, miestnosti neslúžiacej na bývanie, ktorá je súčasťou bytu, ich príslušenstva, zariadenia a vybavenia, ako aj výmeny
drobných súčiastok jednotlivých predmetov
zariadenia alebo vybavenia, ktoré sú uvedené
v prílohe nariadenia vlády a drobné opravy,
ktoré nie sú uvedené v prílohe tohto nariadenia, ak náklad na jednu opravu neprevýši
sumu 6,64 €. Ak sa vykonáva na tej istej veci
viac opráv, ktoré spolu súvisia, je rozhodujúci
súčet nákladov na všetky tieto opravy. Náklady na drobné opravy sa uhrádzajú vopred do
pokladne obecného úradu v plnej výške.

A. Sanitárne zariadenie:

pred záchodovou nádržou, záchodovej manžety,

1. upevnenie uvoľneného umývadla, záchodovej

15. zabrúsenie padákového sedla,

misy, mušle, drezu, výlevky, vane, vylievaka,

16. výmena tesnenia, prípadne kužeľky na ventily,

bidetu, záchodovej nádrže, zrkadla, držadla,

17. oprava tlakového splachovača s výmenou jednotlivých

schránok, pľuvadla, konzol, vešiakov,

drobných súčastí,

2. oprava, výmena výtokového ventilu - kohútika,

18. oprava, výmena ochranných rámov na drezoch

3. oprava, výmena sifónu a lapača tuku,

a výlevkách.

4. oprava odpadového a prepadového ventilu,
5. oprava batérie,

B. Elektrické zariadenie:

6. oprava pevnej alebo hadicovej sprchy,

1. oprava, výmena vypínačov všetkých druhov,

7. výmena tesnenia,

poistiek a ističov všetkých druhov, zásuviek,

8. výmena retiazok a zátok k všetkým predmetom,

tlačidiel, objímok, zvončekového a signalizačného

9. oprava, výmena vešiakov, vaňových držadiel,

zariadenia, včítane tlačidla pri vchode,

10. oprava, výmena dvierok pri obmurovanej vani,

transformátora, zvončeka i miestnej batérie,

11. oprava, výmena podpier, ružíc, ťahadiel,

ak patrí k bytu,

12. oprava, výmena popolníka, schránky na toaletný

2. oprava osvetľovacích telies, prípadne výmena

papier, výmena galeriek,

ich jednotlivých súčastí.

13. čistenie zanesených odpadových rúr z bytu len
do kanalizačného stúpadla,

C. Kuchynské, izbové a kúpeľňové pece

14. oprava, výmena násosky splachovača, plavákovej

(na tuhé palivá):

gule s pákou, padákového drôtu a páky,

1. vykonávanie ochranných náterov,

sedacej dosky s poklopom, priechodného ventilu

2. výmena roštu,

18
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3. oprava, výmena ťahadla k roštu, prípadne

5. výmena roštu,

roštového lôžka,

6. výmena dymových rúr,

4. vymazanie kúreniska peciarskou hlinou alebo šamotom,

7. utmelenie kotla okolo dvierok a plášťa,

5. oprava šamotovania,

8. vyčistenie kotla od sadzí a popola,

6. úprava, vymazanie a vyhladenie kúreniska,

9. nastavenie ventilu alebo kohútika na výhrevných

7. výmena a dopĺňanie skrutiek, nitov a ostatných

telesách.

drobných súčiastok na kostre pece a príslušenstva,
8. výmena plátov,

H. Chladiace zariadenie:

9. upevňovanie a oprava ochranných rámov,

1. výmena náplne na chladiace zmesi alebo oleje,

10. oprava, výmena dvierok,

2. mazanie a čistenie motora a kompresora,

11. oprava, výmena popolníka,

3. výmena tesnenia,

12. výmena dymových rúr a kolien,

4. výmena rozbehového kondenzátora,

13. oprava, výmena regulátora ťahu,

5. výmena hnacieho remeňa,

14. vymazanie škár,

6. nastavenie termostatu,

15. náhrada kruhových platničiek na izbových peciach,

7. oprava, výmena prívodového kábla.

16. výmena sľudy,
17. oprava pečúcich rúr a plechov v kuchynskej peci,

I. Kovanie a zámky:

18. oprava ohrievačov vody.

Oprava, výmena kľuky, olivy, štítka, tlačidla, prizmatického
skla, poštovej schránky, nárazníkov,

D. Plynové a elektrické sporáky a variče, plynové

medzidverových spojov, zachytávačov roliet, západiek,

radiátory a prenosné plynové piecky:

závesov koľajničiek, kladiek, ventilácií, retiazok,

1. oprava horákov,

ťahadiel, zámkov, vložiek do zámkov, kľúčov.

2. oprava, výmena uzavieracích kohútikov plynu,
3. výmena a dopĺňanie skrutiek, nitov a ostatných

J. Okná a dvere:

drobných súčiastok,

1. tmelenie okien,

4. oprava, výmena vypínačov elektrického prúdu,

2. menšia oprava, výmena deliacich priečelí a líšt

5. oprava platničiek a pečúcej rúry,

zasklených dverí,

6. výmena prívodného kábla alebo hadice,

3. zasklievanie jednotlivých okien,

7. výmena plechu, pekáča a roštu do pečúcej rúry,

4. menšia oprava, výmena časti obloženia

8. prečistenie plynovodných prívodiek od plynomeru

okenných parapetov.

k spotrebičom.
K. Podlahy:
E. Ohrievače vody, plynové, prietokové a elektrické

1. oprava uvoľnených dlaždíc do 1,5 m2,

zásobníky:

2. upevnenie, výmena prahu,

1. oprava, výmena membrány, ventilov a páky,

3. upevnenie, náhrada podlahových líšt.

tlakového pera, regulačného zariadenia horáka,
rúr a kolien na odvod spálených plynov,

L. Rolety a žalúzie:

2. čistenie,

1. oprava, výmena navíjacieho mechanizmu,

3. vykonávanie ochranných náterov,

2. oprava plátna,

4. oprava výhrevnej patróny,

3. výmena šnúry,

5. oprava termostatu.

4. oprava drevenej zvinovacej rolety a žalúzie,
5. oprava vyklápacieho zariadenia žalúzie,

F. Merače spotreby tepla:

6. spojenie líšt, výmena pliešku,

Oprava individuálnych meračov spotreby tepla v bytoch.

7. oprava zámku na nôžkových mrežiach alebo
železných roletách,

G. Etážové kúrenie:

8. výmena pier na železných roletách.

1. oprava, výmena napúšťacieho a vypúšťacieho
ventilu, pretesnenie jednotlivých prírub,

M. Domáce telefóny:

2. oprava, výmena odvzdušňovacieho ventilčeka,

1. oprava, výmena telefónnej šnúry,

3. vykonávanie ochranných náterov,

2. mikrotelefónne a slúchadlové vložky,

4. oprava dvierok,

3. nastavenie domáceho telefónu.
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Odpadové hospodárstvo v roku 2011
Zmesový komunálny odpad a
drobný stavebný odpad z domácností a podnikateľských prevádzok
v obci Nálepkovo je zbieraný
do 110-litrových KUKA-nádob,
1100-litrových kontajnerov (BOBR)
a 7 ks veľkoobjemových kontajnerov rozmiestnených v obci. Odvoz
odpadu sa uskutočňuje každý nepárny týždeň, čo predstavuje 26
výsypov.
Obec zabezpečuje separovanie
jednotlivých zložiek komunálneho
odpadu do farebne označených
kontajnerov alebo vriec s vývozom
podľa harmonogramu.
Okrem vyseparovaných zložiek a nezisteného množstva železného šrotu sme z obce vyviezli
408,140 t zmesového komunálneho odpadu.

V roku 2011 bol v obci vyseparovaný a odvezený nasledovný odpad:
Názov odpadu
Množstvo v t
Papier a lepenka
6,784
Sk Sklo
9,442
Batérie a akumulátory
0,139
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – nebezpečný odpad
0,362
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – ostatný odpad
0,041
Plasty
8,166
Biologicky rozložiteľný odpad
61,800
Kompozitné obaly
2,583
Objemný odpad
5,000
Zmiešaný odpad
8,800
Opotrebované pneumatiky
0,372
Obaly z kovov
4,549
Kaly z ČOV
14,14
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
0,005
Vyradené zariadenia
0,156

Vysypalo sa 11.083 kusov
110-litrových KUKA nádob, 99 kusov 1.100-litrových kontajnerov
(BOBRY) z toho 52 kusov Domov
dôchodcov a 47 kusov Základná

škodňovanie komunálneho odpadu z obce boli v roku 2011 spolu
24.633,68 €, od domácností
18766,13 € a podnikateľských subjektov 5867,55 €.

škola. Obecný traktor vyviezol 78
krát odpad na riadenú skládku Kúdelník II - 244,16 t odpadu.

Výdavky na zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu z obce v roku 2011 boli spolu
46.403,49 €, z toho 9.585,76 €
mzdové náklady vrátane odvodov, 11.235,79 € náklady súvisiace
s údržbou a PHM traktora, nájmu
7 kusov veľkoobjemových kontajnerov a kosením verejnej zelene,
25.581,94 € firma BrantnerNova
s.r.o. za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu vrátane separovaného zberu.

Príjmy za zber, odvoz a zne-

Ing. Ľuboš Daxner

Straty a nálezy
Dňa 4.6.2012 sa v malom parku (ruský park) našiel zväzok kľúčov. Majiteľ nech sa prihlási na Obecnom úrade v Nálepkove, č. dverí 26.

POZVÁNKA
Asociácia furmanov Slovenska
a
Obec Nálepkovo
pozýva na prvý ročník v súťažení koní

Furmanské preteky 28. júla 2012
Program:
-

prezentácia účastníkov od 9.00 hod.
folklórna skupina
stánky s občerstvením
vyhodnotenie súťaže
bohatá tombola
atrakcie pre deti
večerná veselica

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili sa:
Marek Mižigár,
Simona Šuščáková,
Anastázia Horváthová, Natália Nebusová,
Natália Horváthová,
Juraj Kellner,
Marko Rusnák,
Simona Šarišská,
Franko Žiga,
Miroslav Karnolt,
Jaroslav Gaži,
Nikolas Žiga,
Šarlota Horváthová,
Rastislav Horváth,
Matúš Šaršaň,
Zdeno Horváth,
Bianka Kollárová,
Jaroslav Mižigár,

Manželstvo uzavreli:

Životné jubileum oslávili:
Štefan Bandi,
Marek Almáššy,
Pavol Dunka,
Samuel Horváth,
Mária Klempárová,
Alojzia Horváthová,
Koloman Horváth,
Tomáš Žiga,
Eliška Kútiková

70 rokov
Elena Gondová,
Ján Pacák,
Alžbeta Penxová,
Alfréd Šomšák,
75 rokov
Lýdia Novotná,
Magdaléna Regecová,

Margita Slivenská,
Albert Trunko,
80 rokov
Valéria Králová,
Helena Šomšáková,

Opustili nás:
Mária Palušáková, 1928
Michal Göbl, 1932
Mária Zvarová, 1925
Jozefína Novotná, 1926,
Ladislav Sedlák, 1920

85 rokov
Mária Kičáková

Tomáš Žiga a Božena Rusnáková, Zdeno Horváth a Oľga Girgová, Jozef Mozgi a Mgr. Miroslava Mikolajová
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