OBECNÉ NOVINY

10. týždeň

2/2008

ZÁPISNICA
z 9. riadneho zasadania
Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 4.2.2008
Prítomní:
Dušan Daniel – starosta obce,
Ján Plencner – prednosta OcÚ
Eva Antlová, Marta Augustiňáková, Natália Furmanová, Július Jesze, Milan Rusnák, Dušan
Slivka, Ján Soveľ, Zdenek Štuller – poslanci OZ
Dušan Kozák – právnik OcÚ, Imrich Keruľ hlavný kontrolór obce, Helena Kiššáková – ref.
ek., Gabriela Filická – sekretariát, Jozef Jánoš
–ref. daní, Ján Dluhoš a Marián Richveis – BPaPO, Jozef Sopko, Vladimír Labuda, Milan Lapšanský – OcP
Hostia:
Ladislav Ďurči – TKŠN s.r.o.
Ospravedlnení: Dáša Baniaková – poslankyňa OZ, Anna Bobáková – ref. sociálny, Edita
Danielová – ref. stavebný, Jozef Antoni –LON
s.r.o., Peter Hrabuvčin – DDN n.o., Julián Sopko
– ZŠsMŠN
Zasadanie OZ otvoril a viedol starosta obce
Dušan Daniel, ktorý predniesol návrh dnešného
programu v zmysle pozvánky zo dňa 23.1.2008
s doplnením bodu č. 12/f) Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nálepkove
pre rok 2008. Zástupca starostu obce zároveň
požiadal o vypustenie bodu č. 12/e) Návrh
na doplnenie počtu členov Komisie finančnej
a správy obecného majetku pri OZ v Nálepkove.

Za oba body sa hlasovalo samostatne a návrh
na doplnenie a vypustenie bodov bol schválený
jednohlasne. Celkový návrh programu dnešného
rokovania bol schválený jednohlasne.
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 7. riadneho zasadania OZ, dňa 26.11.2007
3. Kontrola plnenia uznesení z 5. mimoriadneho
zasadania OZ, dňa 9.1.2008
4. Informácie hlavného kontrolóra obce
a) Záznam o výsledku kontroly stavu pokladnice na OcÚ Nálepkovo za obdobie
november - december 2007
b) Správa o výsledku kontroly vyúčtovania
dotácií pre neziskové organizácie v roku
2006 podľa VZN č. 2/2007 o podmienkach
poskytnutia dotácie
c) Záznam o výsledku kontroly prijatých
uznesení Obecným zastupiteľstvom v Nálepkove za obdobie od 29.12.2006 do
26.11.2007
d) Správa o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2007
e) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2008
5. ETP Slovensko – Housing – sociálny podnik,
n.o. založenie neziskovej organizácie právnickými osobami Občianske združenie ETP
Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
Košice a obcou Nálepkovo

6. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho a kultúrneho rozvoja obce Nálepkovo z mája 2005
k 31.12.2007
7. Plánované projektové zámery obce Nálepkovo na rok 2008 – 2013 (Akčný plán)
8. Prehľad o činnosti Obecnej polície v Nálepkove za rok 2007
9. Vyhodnotenie oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, civilnej a protipovodňovej
ochrany obce Nálepkovo za rok 2007
10. Pracovný poriadok obce Nálepkovo (OcÚ
a právnické osoby obce)
11. Majetkové veci (aktuálny písomný materiál
obdržia poslanci pred zasadaním)
12. Rôzne
a) Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho vyplývajúce závery a úlohy
b) Plány práce komisií OZ na rok 2008
c) Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
d) Ustanovenie zástupcu sobášiaceho p. Júliusa Jeszeho – doplnenie
f) Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nálepkove pre rok 2008
13. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
(na zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej
komisii návrhy na príslušné uznesenia)
14. Záver
K bodu č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľa zápisnice bola určená:
Gabriela Filická – sekretariát starostu obce
Do návrhovej komisie boli nominovaní:
Marta Augustiňáková - klub ANO - SMER, SD,
Eva Antlová - klub nezávislých
Za overovateľov zápisnice boli určení: Július
Jesze, Dušan Slivka
K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 7. riadneho
zasadania OZ, dňa 26.11.2007
Na tomto riadnom zasadaní OZ bolo celkom
prijatých 23 uznesení (uzn. č. 131-153/2007OZ), ktoré sú priebežne plnené resp. boli konštatačného alebo sú dlhodobého charakteru.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne návrhy a pripomienky a bolo prijaté
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Uznesenie č. 157/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie uznesení a úloh zo 7. riadneho zasadania
OZ, dňa 26.11.2007.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č .3:
Kontrola plnenia uznesení z 5. mimoriadneho
zasadania OZ, dňa 9.1.2008
Na tomto zasadaní boli prijaté 3 uznesenia
(154-156/2008-OZ), ktoré boli konštatačného charakteru. V otvorenej rozprave neodzneli
žiadne návrhy a pripomienky a bolo prijaté
Uznesenie č. 158/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie uznesení a úloh z 5. mimoriadneho zasadania OZ, dňa 9.1.2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 4:
Informácie hlavného kontrolóra obce
a) Záznam o výsledku kontroly stavu pokladnice
na OcÚ Nálepkovo za obdobie november
– december 2007
K tomuto bodu programu hlavný kontrolór
doplnil, že táto kontrola bola vykonaná námatkovo a stav pokladnice bol v poriadku.
Uznesenie č. 159/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie Záznam o výsledku kontroly stavu
pokladnice na OcÚ Nálepkovo za obdobie november, december 2007
Za hlasovali všetci poslanci.
b) Správa o výsledku kontroly vyúčtovania dotácií pre neziskové organizácie v roku 2006
podľa VZN č. 2/2007 o podmienkach poskytnutia dotácie
V otvorenej rozprave predkladateľ tohto návrhu Imrich Keruľ na margo uviedol, že čo sa týka poskytovania jednotlivých dotácií v roku 2008
– tie budú poskytnuté po uskutočnení kontroly
čerpania dotácie za rok 2007 u žiadateľa dotácie
na rok 2008.
Dušan Slivka
- dotazoval sa na vyúčtovanie dotácie pre Ky-

nologický klub a pani Servátkovú, či je to už
v poriadku
Dušan Daniel
- vo veci Kynologického klubu som jednal
osobne s jeho predsedom p. Konkoľom, ktorý
mi oznámil ukončenie činnosti a poskytnutú
dotáciu za rok 2007 vráti na účet obce
- vo veci pani Servátkovej, dotáciu v príslušnom kalendárnom roku nevyčerpala, ale po
dohode ju bude čerpať v nasledujúcom kalendárnom roku
Uznesenie č. 160/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na
vedomie Správu o výsledku kontroly vyúčtovania
dotácií pre neziskové organizácie v roku 2006
podľa VZN č. 2/2007 o podmienkach poskytnutia
dotácie.
Za hlasovali všetci poslanci.
c) Záznam o výsledku kontroly prijatých uznesení Obecným zastupiteľstvom v Nálepkove
za obdobie od 29.12.2006 do 26.11.2007
V uvedenom období zasadalo Obecné zastupiteľstvo 10-krát a prijalo 153 uznesení, ktoré
boli priebežne plnené resp. boli konštatačného
alebo dlhodobého charakteru.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne návrhy a pripomienky.
Uznesenie č. 161/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na
vedomie Záznam o výsledku kontroly prijatých
uznesení Obecným zastupiteľstvom v Nálepkove
za obdobie od 29.12.2006 do 26.11.2007.
Za hlasovali všetci poslanci.
d) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2007
Hlavný kontrolór vykonal celkom 10 kontrol
v uvedenom období, ktoré boli schválené v I. a II.
polroku 2007 obecným zastupiteľstvom resp. mu
boli uložené uznesením č. 30/2007-OZ zo dňa
26.3.2007 nad rámec plánu kontrol.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne návrhy
a pripomienky.

Uznesenie č. 162/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
za rok 2007.
Za hlasovali všetci poslanci.
e) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na 1. polrok 2008
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- dotazoval sa, či je tento plán konečný alebo ho
bude možné meniť a dopĺňať
Imrich Keruľ
- plán nie je konečný, dá sa v nadväznosti
na úlohy, ktoré počas tohto obdobia vyplynú
priebežne aktuálne doplniť
Uznesenie č. 163/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
I. polrok 2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 5:
ETP Slovensko – Housing – sociálny podnik, n.o.
založenie neziskovej organizácie právnickými
osobami Občianske združenie ETP Slovensko
– Centrum pre udržateľný rozvoj Košice a obcou
Nálepkovo
V úvode starosta obce poukázal na dôvodovú
správu predloženého materiálu z ktorej vyplýva,
že založenie tejto neziskovej organizácie súvisí
s realizáciou výstavby nájomných bytov s nižším
štandardom v spolupráci s Habitat for Humanity
International (charitatívna organizácia so sídlom
Georgia v USA, ktorej kancelária pre Európu
a Strednú Áziu je v Bratislave, Zochova 6-8),
na základe pracovného stretnutia dňa 9.1.2008
na odbore bytovej politiky Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR, ktoré odporučilo
realizovať túto výstavbu bez zisku. Výstavba
nájomných bytov môže byť realizovaná neziskovou organizáciou a zamestnancami obce alebo
za pomoci právnických osôb obce v spolupráci
s dobrovoľníkmi tzv. Global Village (Svet – Dedina) teamu organizovaného prostredníctvom
charitatívnej organizácie Habitat for Humanity
International.
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V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- žiadal o vysvetlenie doby trvania tejto organizácie, lebo v zakladacej listine je uvedené na
dobu neurčitú a pri rozhovore starosta obce
uviedol dobu troch rokov
- ďalej uviedol že vznik tejto organizácie v celku je veľmi správna vec ale treba zabezpečiť,
aby bola „dostupná“ pre obyvateľov obce
(informovanosť)
Dušan Daniel
- na vysvetlenie uviedol, že organizácia ako
právnická osoba vzniká na dobu neurčitú
ale doba troch rokov sa vzťahuje len na
členov Správnej a Dozornej rady z dôvodu,
že toto volebné obdobie bude trvať ešte tri
roky a potom sa to môže zmeniť
- čo sa týka dostupnosti pre obyvateľov – začne to výberom 16 – 20 rodín rodín, ktoré sa
aktívne zúčastnia výstavby 16 b.j. v RO IV.,
keď tam chcú bývať a osvetovou činnosťou,
ktorá sa bude týkať „sporiaceho programu“ na
dovybavenie bytov nižšieho štandardu (položenie linolea, zakúpenie pecí na tuhé palivo,
sociálne zariadenie a kuchynská linka)
Po krátkej rozprave, ktorá sa dotýkala Štatútu a Zakladacej listiny predmetnej n.o. bolo
prijaté nasledovné:
Uznesenie č. 164/2008-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby obec
Nálepkovo bola spoluzakladateľom právnickej osoby ETP Slovensko Housing - sociálny
podnik, n.o. so sídlom ul. Zemplínska č. 15/A,
040 01 Košice
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Štatút a Zakladaciu listinu ETP Slovensko Housing - sociálny podnik, n.o.
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za členov
Správnej rady ETP Slovensko Housing - sociálny podnik, n.o. :
- štatutárneho zástupcu obce Nálepkovo
– IČO 00329 398, ul. Stredný riadok č.
384/1, 053 33 Nálepkovo starostu obce
Ing. Dušana Daniela, r.č. 500422/140,
trvale bytom ul. Surovecká cesta 752/10,
053 33 Nálepkovo
- za mimovládne organizácie Zdenku Rabatínovú, r.č. 825414/9398, trvale bytom
ul. Hlavná č. 533/84, 053 33 Nálepkovo
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- za občianske združenia Milana Rusnáka, poslanca Obecného zastupiteľstva
v Nálepkove, r.č. 570321/7190, bytom ul.
Mlynská č. 631/15, 053 33 Nálepkovo
4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za člena
Dozornej rady ETP Slovensko Housing - sociálny podnik, n.o.:
- sociálno-terénnu
pracovníčku
obce Nálepkovo Bc. Jarmilu Lapšanskú,
r.č. 835410/9410, trvale bytom Zimná č.
611/71, 053 33 Nálepkovo
- JUDr. Dušana Kozáka, rodné číslo:
470416/192, trvale bytom: Sv. Ladislava
8, 040 01 Košice
5. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za riaditeľa
ETP Slovensko Housing - sociálny podnik, n.o. štatutárnu zástupkyňu Občianskeho
združenia ETP Slovensko – Centrum pre
udržateľný rozvoj, IČO 31751245, ul. Zemplínska 15/A, 040 01 Košice Ing. Slavomíru
Mačákovú PhD., r.č. 605919/7276, trvale
bytom Žižkova č. 29, 040 01 Košice
6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje peňažný
vklad obce Nálepkovo do neziskovej organizácie ETP Slovensko Housing - sociálny
podnik, n.o. vo výške 5.100,-Sk z celkového
vkladu n.o. 10.000,-Sk
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 6:
Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho a kultúrneho rozvoja obce Nálepkovo z mája 2005
k 31.12.2007
PHSR obce z mája 2005 sformuloval vlastné perspektívy rozvoja obce v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Hnileckej doliny (z decembra 2003)
a s Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho kraja (z júna
2003) a s Národným rozvojovým rámcom SR na
roky 2004-2007 vychádzajúc zo schváleného
Územného plánu sídelného útvaru Nálepkovo
z novembra 1999 s výhľadom do roku 2030.
V čase schválenia PHSR v Obecnom zastupiteľstve dňa 27.5.2005 (uznesenie č. 305/2005OZ) tento dokument napĺňal 12 obecných a 2
okresné projektové súhrny v rámci okresu Gelnica (Akčný plán), ktoré boli úzko naviazané na
PHSR Košického samosprávneho kraja resp.
Vyššieho územného celku Košice na roky 2003

– 2006 v štyroch strategických oblastiach (v tzv.
globálnych cieľoch Z-KSK).
K 31.12.2007 je možné vyhodnotiť plnenie
v rámci obce Nálepkovo nasledovne:
Globálny cieľ A.1 Posilňovanie sociálneho
kapitálu a inštitucionálnej spolupráce
- Kultúrno-historické pamiatky obce – renovácia, tento projekt bol zrealizovaný čiastočne za finančnej pomoci obce rekonštrukciou
krovu a výmenou strešnej krytiny na katolíckom kostole a zostáva realizovať rekonštrukciu oporného múra katolíckeho kostola
a rekonštrukciu krovu a strešnej krytiny na
evanjelickom kostole
- Nájomný bytový dom č. 585 – 6 b.j. , zámer
zrealizovaný odovzdaním 6 nájomných bytov
do užívania na začiatku septembra 2007 čím
sa zvýšila úroveň bývania a stabilizácia mladých rodín v obci
- Rómska osada III. etapa výstavby, zámer
zrealizovaný odovzdaním 20 nájomných bytov v časti Píla do užívania mladým rómskym
rodinám čím sa zvýšila ich sociálna a vzdelanostná úroveň
- Rekonštrukcia Ľudovej školy na Domov
dôchodcov, zámer zrealizovaný uvedením
tohto obecného zariadenia do prevádzky
k 1.1.2004 pri vytvorení 30 nových pracovných miest a 60 miest pre dôchodcov
Globálny cieľ B.2 Významné zvýšenie ekonomickej aktivity malých a stredných podnikateľov v oblasti rozvoja cestovného ruchu
- Rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia pre
cestovný ruch, v marci 2008 bude odovzdaná projektová dokumentácia na zvýšenie
kvality ubytovania v ubytovacom zariadení
obce (športový areál v správe TKŠN s.r.o.)
vytvorením apartmánov s kapacitou 40 miest
s možnosťou realizácie poznávacích zájazdov okolia (Slovenský raj, Tatry,...) resp.
využívania miestnych služieb vrátane rybárskeho a poľovníckeho využitia. Zároveň
s rekonštrukciou ubytovacieho zariadenia
bude uskutočnená rekonštrukcia futbalového
ihriska.
- Lyžiarky areál Nálepkovo – spevnené plochy, úloha čiastočne splnená vrátane vybudovania prístupovej miestnej komunikácie ku
vleku Tatrapoma 800. Ostáva spevniť plochy
na vybudovaných parkoviskách a zrealizo-

vať prevádzku Technicko-hospodárskeho
objektu na umelé zasnežovanie aj mimo
lyžiarskej sezóny (požičovňa bicyklov, prevádzkovanie reštauračného zariadenia, ...)
- Rekonštrukcia Mlyna na Poľovnícko-rybársky dom, zámer priebežne realizovaný od
roku 1998 s definitívnym ukončením v lete
2007 pri zmene pôvodného zámeru na Komunitné centrum z dôvodu získania dotácie
zo Štátneho rozpočtu SR a Európskeho sociálneho fondu s podmienkou prevádzkovania komunitného centra po dobu 12-tich
rokov.
Globálny cieľ B.3 Rozvoj poľnohospodárstva
a vidieka vrátane uchovania jeho tradícií
- Kultúrno-spoločenské centrum, zámer vybudovať v obci kultúrny dom doposiaľ nezrealizovaný. Na jeseň 2007 bola ukončená
zaktualizovaná projektová dokumentácia
a v súčasnosti po platnom územnom rozhodnutí je realizovaný proces vybavovania
stavebného povolenia s cieľom uchádzať sa
o zabezpečenie finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov.
Globálny cieľ C.1 Znižovanie zaťaženosti
životného prostredia – ochrana ovzdušia
a obnova územia s narušeným životným
prostredím
- Rekonštrukcia ÚK a kotolne ZŠ v Nálepkove, zámer zrealizovaný v období rokov
2005-2006 výmenou kotlov na koks za
kotly na biomasu (štiepku) vrátane obnovy
rozvodov ÚK v celej škole. Realizáciou tohto
zámeru došlo k rapídnemu poklesu splodín
z fosílnych palív a k úsporám vo financiách
za kúpu paliva (cca 400,0 až 700,0 tis.Sk
ročne).
- Ozdravné opatrenia v lesoch obce Nálepkovo, zámer zrealizovaný v plnom rozsahu,
keď v rokoch 2003-2007 bola uskutočnená
obnova lesných plôch v rozsahu 120 ha.
- Nálepkovo – rekonštrukcia a rozšírenie siete
VN/NN pre elektrické vykurovanie, zámer
priebežne realizovaný z dôvodu časovej
nedostupnosti plynofikácie obce. Priebežne
sú rekonštruované jestvujúce trafostanice
a dopĺňané nové trafostanice o výkone 630
kW (napr. DDN n.o., ...) čo je v súlade so
spracovanou štúdiou elektrifikácie obce z júna 1996.
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Globálny cieľ C.1 Znižovanie zaťaženosti ŽP
– ukončenie plynofikácie okresu Gelnica
- Zámer bol priebežne realizovaný plynofikáciou obcí Helcmanovce a Mníšek nad Hnilcom.
Po privatizácií SPP proces prestal.
Globálny cieľ D.1 Dobudovanie infraštruktúry
– rozvoj technickej infraštruktúry
- Celoobecný vodovod, verejná kanalizácia a ČOV Nálepkovo, zámer je priebežne realizovaný podľa dostupnosti finančných
prostriedkov obce resp. podľa možnosti ich
získania z dotácií (technická infraštruktúra
pri výstavbe nájomných bytov, ...) resp. z Environmentálneho fondu MŽP SR

hodnotenie plnenia Programu hospodárskeho,
sociálneho, environmentálneho a kultúrneho rozvoja obce Nálepkovo z mája 2005 k 31.12.2007.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 7:
Plánované projektové zámery obce Nálepkovo
na rok 2008 – 2013 (Akčný plán)

Globálny cieľ D.1 Dobudovanie infraštruktúry
– rozvoj dopravnej infraštruktúry
- Modernizácia štátnej cesty II/546, zámer je
priebežne realizovaný ale nie k plnej spokojnosti obyvateľov okresu Gelnica v úseku
Kojšov - Jaklovce - Mníšek nad Hnilcom
– Nálepkovo – Hnilčík. V priebehu rokov
2008-2010 by mala byť obnovená táto cesta,
ktorá je v správe Košického samosprávneho
kraja v celkovej dĺžke 46,1 km uvádzanom
úseku.

Na základe vyhodnotenia plnenia Akčného
plánu – PHSEKR obce Nálepkovo k 31.12.2007
bol v priebehu decembra 2007 až januára 2008
dopracovaný Akčný plán obce Nálepkovo na
roky 2007 – 2013, ktorý je v súlade s možnosťou čerpania finančných prostriedkov z rôznych
dostupných finančných fondov jednotlivých ministerstiev SR, rôznych nadácií vrátane štrukturálnych fondov EÚ v programovacom období
2007-2013 verejným, súkromným a občianskym
sektorom.
Na spracovávaní Akčného plánu spolupracovali s obcou podnikatelia, štatutárny zástupcovia
právnických osôb pôsobiacich na území obce
a občianskeho sektora.
V prílohe zápisnice Plánované projektové
zámery obce Nálepkovo na roky 2008 – 2013
(Akčný plán).

V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:

V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:

Natália Furmanová
- vyjadrila nesúhlas s názvom tohto bodu programu z dôvodu, že v jednotlivých vyhodnoteniach globálnych cieľoch (B2, C1,D1) sú
uvedené časové obdobia, ktoré ešte len budú
a tento bod programu je o vyhodnotení plnenia ...., ktoré už bolo (do 31.12.2007)

Dušan Slivka
- k predkladanému materiálu uviedol, že v celku je dobrý ale dodal, že mu tam chýbajú ciele
zamerané na mládež, dôchodcov - priestory
pre ich aktivity
- uviedol, že sa treba viac zamerať aj na životné
prostredie – zahrnúť tam napr. výstavbu nejakej vodnej elektrárne a využiť tak vodný tok na
výrobu elektriny
- v oblasti cestovného ruchu by bolo dobré
poňať výstavbu náučných chodníkov, cyklistických trás, využiť celoročne budovu lyžiarskeho strediska
- v oblasti školstva zrenovovanie športového
areálu, ihriska
- vybudovať v obci centrum pre získavanie
práce, ktoré by bolo občanom napomoci pri
získavaní práce či už na Slovensku alebo
v zahraničí
- čo sa týka výstavby Rómskej osady IV. etapa
vyjadril svoj nesúhlas, pretože pokiaľ nebude
vybudovaný chodník a verejné osvetlenie

Dušan Daniel
- PHSR obce z mája 2005 bol spracovaný
s výhľadom do roku 2030 v súlade so schváleným Územným plánom obce
- toto vyhodnotenie je uskutočnené priebežne
k 31.12.2007 v súlade s požadovanou aktualizáciou Akčného plánu, ktorý je nevyhnutnou prílohou pri žiadostiach o čerpanie štrukturálnych fondov v programovacom období
2007-2013
Po krátkej rozprave bolo prijaté nasledovné:
Uznesenie č. 165/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vy6

k Rómskej osade III. etapa nemôže ako poslanec ani občan tejto obce súhlasiť z dôvodu,
že je tam ohrozený ľudský život
- nadviazal na výstavbu rómskej osady na Píle
a uviedol, že je potrebné túto RO zľudštiť
– skultúrniť, vybudovať tam nejaké ihrisko pre
deti, zjednotiť výstavbu drevární
- to isté sa týka aj RO I. a RO II. v Grüne
Dušan Daniel
- výstavba chodníka k RO III. je finančne veľmi
náročná a ťažko realizovateľná aj z dôvodov
vlastníckych vzťahov k pozemkom, k ochrannému pásmu cesty II. triedy a k ochrannému
pásmu optokáblu
- potom by bolo taktiež nutné zrealizovať výstavbu chodníka napr. aj v úseku z Čiernej
Hory do obce
- samotní Rómovia v RO III. resp. v Grüne majú
možnosť aj sami zrealizovať výstavbu napr.
detského ihriska ...
Natália Furmanová
- na margo tohto bodu programu uviedla, že si
tento akčný plán rozdelila na tri časti, z ktorých za prvú – v ktorej sú projekty a zámery
nové, by hlasovala, na druhú – ktorá sa týka
výstavby RO IV. atď. – hlasovať nebude, ako
už prezentovala v minulých OZ a za tretiu
– kde sú poňaté projekty a zámery za ktoré sa
už hlasovalo v predchádzajúcich OZ – a za tie
duplovane hlasovať tiež nebude. A keďže sa
hlasuje za celok tak hlasovať nebude.
Eva Antlová
- dotazovala sa vo veci výstavby mostov a to
konkrétne v časti obce Hámor
Dušan Daniel
- vysvetlil poslankyni, o ktoré mosty sa konkrétne jedná
Po krátkej rozprave bolo prijaté nasledovné:
Uznesenie č. 166/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Akčný plán
- plánované projektové zámery obce Nálepkovo na roky 2008 – 2013
Za hlasovali 5 poslanci (Augustiňáková,
Jesze, Rusnák, Soveľ, Štuller), 2 poslanci sa
zdržali hlasovania (Antlová, Slivka) a 1 poslanec
nehlasoval (Furmanová).

K bodu č. 8:
Prehľad o činnosti Obecnej polície v Nálepkove
za rok 2007
V teritóriu obce Nálepkovo Obecná polícia v
hodnotenom období realizovala pracovné úlohy
so zameraním hlavne na zisťovanie a realizáciu
priestupkov, ochrane obecného a iného majetku,
udržiavaní verejného poriadku s dôrazom na
inkriminovanú dobu, hlavne počas vyplácania
podpôr, kultúrno-spoločenských podujatí a dodržiavania VZN obce.
Výkon služobnej činnosti bol ďalej zameraný
k spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní ( a to: OO PZ Nálepkovo, OR PZ v Spišskej
Novej Vsi – útvar justičnej a kriminálnej polície,
Okresná prokuratúra a Okresný súd v Spišskej
Novej Vsi ). V podstate na všeobecnej úrovni
Obecná polícia v Nálepkove spolupracovala
podľa potreby so všetkými Obecnými a Mestskými políciami, pri vybavovaní rôznych dožiadaní,
výsluchov a šetrení. K už uvedeným orgánom
činných v trestnom konaní podstata spolupráce
spočívala tiež vo vypracovávaní rôznych dožiadaní a šetrení, ale najviac pri vypracovávaní
správ o povestí na konkrétne osoby z miesta
trvalého bydliska. Súčasne bol okruh spolupráce
intezívne zameraný k rôznym potrebám všetkých
útvarov a sekretariátov OcÚ, LON s.r.o., TKŠN
s.r.o., DDN n.o. a ZŠ s MŠ v Nálepkove.
V hodnotenom období t.j. v kalendárnom
roku 2007, Obecná polícia realizovala celkový
nápad 225 priestupkov, čo je v porovnaní s
predchádzajúcim obdobím s rokom 2006 o 18
menej.
Štruktúra nápadu priestupkov :
− priestupky na úseku školstva a výchovy
mládeže s porušením ustanovenia §-u 31,
odst.1, zákona č.372/1990 Zb.: 180
− priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
s porušením ustanovenia §-u 49, zákona
č.372/1990 Zb.: 13
− iné priestupky proti poriadku v správe s porušením ustanovenia §-u 46, vyššie citovaného
zákona: 10
− priestupky proti verejnému poriadku s porušením ustanovenia §-u 47, taktiež už citovaného zákona: 7
− priestupky proti majetku s porušením ustanovenia §-u 50, zák. č. 372/1990 Zb. : 5
− priestupky proti verejnému poriadku s po7

rušením ustanovenia §-u 48, spomínaného
zákona: 1
− trestný čin krádeže drevnej hmoty, kvalifikovaný podľa §-u 212, odst.2, písm.d./, Trestného zákona: 2
− trestný čin krádeže na osobe, kvalifikovaný
podľa §-u 212, odst.2, písm. c/, Trestného
zákona: 1
− trestný čin ohrozenia mravnej výchovy, kvalifikovaný podľa §-u 211, odst.1, písm. b/,
Trestného zákona : 6
V štruktúre uvádzaných priestupkov bolo 9 v
počiatočnom štádiu evidovaných ako priestupky,
respektíve trestné činy, ktoré po zdokumentovaní
boli v zmysle Trestného poriadku odstúpené
podľa vecnej a miestnej príslušnosti k ďalšej realizácii orgánom činným v trestnom konaní.
Na mieste v blokovom konaní boli uložené
finančné sankcie v celkovej sume 4.300.-Sk,
väčšinou za priestupky proti verejnému poriadku
a proti občianskemu spolunažívaniu, celkovo
v 19 prípadoch, čo je numericky zahrnuté v
štruktúre nápadu.
V hodnotenom období bolo celkom zaevidovaných 314 obyčajných písomností, ktoré boli
vybavené v lehote do 30 dní. Väčšinou sa jednalo o rôzne oznámenia a podnety k priestupkom,
ktoré boli po prešetrení podľa potreby preprotokolované do denníka priestupkových spisov.
Tiež v nie malej miere boli prednostne riešené
posudky a charakteristiky. Forma, spôsob a samotný výkon spolupráce s už vyššie uvedenými
oddeleniami, sekretariátmi, komisiami a s.r.o.
spočíval okrem iného aj v roznášaní predvolaniek, doručeniek a iných zásielok s celkovým
počtom cca 1.150 písomností.
Za účelom skvalitnenia pracovných podmienok týkajúcich sa operatívnosti a mobility, zakúpil
OcÚ v Nálepkove, pre Obecnú políciu nový automobil, ktorý je za účelom služobných potrieb
najvšestrannejšie využívaný. Vďaka za túto nezištnú pomoc a vymoženosť patrí predovšetkým
vedeniu a predstaviteľom obce.
Týkajúc sa opatrení na zvýšenie kvality a
efektivity práce bude potrebné v nasledujúcom
období zlepšiť hlavne priamy výkon služby v teréne, s dôrazom na kritické obdobie vyplácania
rôznych finančných dávok s upriamením sa na
preventívne opatrenia.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
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Dušan Slivka
- uviedol, že po porovnaní minuloročnej a tohoročnej správy zistil obsahovú podobnosť
- zdôraznil, že sa mu páči časť správy, kde je
uvedené, že sa zvýšia priame služby v teréne, lebo to mu v obci chýba a je obecnú políciu málo vidieť a viac by sa mali pohybovať
po obci pešo a nie v služobnom aute
Jozef Sopko
- na pripomienky poslanca Slivku uviedol, že
50 % práce obecnej polície pohltí administratívna časť, ktorá vyplynula z preneseného
výkonu štátnej správy na samosprávu (napr.
školstvo)
- čo sa týka využívania služobného auta uviedol, že to je využité na 100 % pre služobné
účely a nie je zneužívané
- čísla, ktoré sú uvádzané v tejto správe nie sú
suchá forma, ale za tým sa skrýva množstvo
poctivo odvedenej práce polície
Eva Antlová
- požiadala náčelníka OcP o rozšírenie služieb
polície aj v okrajových častiach obce ako je
Hámor a Delava, kde rozkradli oplotenie cintorína a taktiež sa dopúšťajú krádeží železného materiálu priamo z dvorov jednotlivých
domácností
Po krátkej rozprave bolo prijaté nasledovné:
Uznesenie č. 167/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie Prehľad o činnosti Obecnej polície
v Nálepkove za rok 2007.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 9:
Vyhodnotenie oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, civilnej a protipovodňovej ochrany obce Nálepkovo za rok 2007
Na základe plánu práce OZ, technik požiarnej ochrany a bezpečnosti práce, referent civilnej ochrany podal starostovi obce a poslancom
OZ Vyhodnotenie oblasti bezpečnosti práce,
požiarnej ochrany, civilnej a protipovodňovej
ochrany obce Nálepkovo za rok 2007 v písomnej forme.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:

Natália Furmanová
- odcitovala časť správy, v ktorej sa uvádza,
že technika (cisterna na vodu) je nesprávne
umiestnená.... a požadovala patričné vysvetlenie
Dušan Daniel
- je to problematika garážovania novo získaného požiarneho vozidla, ktoré nemôže byť
naplnené vodou v zimných mesiacoch
Dušan Slivka
- k tejto téme podotkol, že garáže pre požiarnu techniku podľa pána Dluhoša mohli byť
zapracované do plánov výstavby kultúrneho domu, prečo to potom nepripomienkoval
počas vyvesenia projektovej dokumentácie
obecného domu ?
- ďalej sa dotazoval na konkrétne činnosti,
ktoré boli pre obec vykonané z požiarneho
a bezpečnostného hľadiska
Marián Richveis
- vo veci požiarno-technického a bezpečnostného je v obci intenzívna spolupráca medzi
obcou, obecnými podnikmi ale aj s živnostníkmi a podnikateľmi, ktorí v obci pôsobia či sú
to školenia o bezpečnosti pri práce, požiarnej
ochrany, alebo školenia vodičov
- čo sa týka celkom konkrétnych správ z rôznych kontrol či správ z rôznych úrazov tie sú
vedené v konkrétnych organizáciách a z časti
podliehajú pod ochranu osobných údajov,
preto nie sú prístupné verejnosti
Ján Dluhoš
- na margo pripomienky poslankyne Furmanovej vo veci garážovania cisterny na vodu
uviedol, že obec má dve cisterny, z ktorých je
jedna vždy plná vody a pripravená kedykoľvek zasiahnuť a druhá v prípade núdze bude
plnená z obecného hydrantu
- čo sa týka bežnej práce požiarneho technika
obce, tak tá pozostáva z denných povinností
ako sú kontroly pracovníkov pri práci, kontroly
pracovísk,....
Po krátkej rozprave bolo prijaté nasledovné:
Uznesenie č. 168/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na
vedomie Vyhodnotenie oblasti bezpečnosti prá-

ce, požiarnej ochrany, civilnej a protipovodňovej
ochrany obce Nálepkovo za rok 2007.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 10:
Pracovný poriadok obce Nálepkovo (OcÚ a právnické osoby obce)
Nový pracovný poriadok je vypracovaný
z dôvodu viacerých zmien v Zákonníku práce
prijatých zákonom č. 348/2007 Z.z.. Pracovný poriadok obce Nálepkovo je rozsiahlejšie
vypracovaný z dôvodu, že obec zamestnáva
tak zamestnancov, ktorí vykonávajú remeselné,
manuálne alebo manipulačné činnosti, na ktorých sa výlučne vzťahuje Zákonník práce, ako aj
zamestnancov, na ktorých sa okrem Zákonníka
práce vzťahuje aj zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.
V pracovnom poriadku sú zakotvené aj vzťahy zamestnávateľa a zamestnanca na základe
kolektívnej zmluvy uzatvorenej medzi Obcou
Nálepkovo a Základnou organizáciou odborového zväzu pri Obecnom úrade v Nálepkove, ktorá
k predloženému Pracovnému poriadku dala písomné súhlasné stanovisko.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- vzniesol otázky či tento pracovný poriadok sa
týka priamo aj starostu obce
- ďalej sa dotazoval na
• časť III., článok 1, bod č. 11 Zamestnávateľ
rozhodne o mzdovom zaradení , funkčnom
plate ... kto má právo kontroly v tejto časti
• časť V., článok 6, bod 3, písm. c) prichádzať do práce v triezvom stave a nepoužívať alkoholické nápoje .... kto má právo
kontroly v tejto časti
• časť IX. článok 15, bod 2 .... nepoužívať
alkoholické nápoje... tá istá otázka ako
v predchádzajúcom bode
Dušan Kozák
- tento pracovný poriadok sa starostu obce týka
len z časti pretože starosta nie je zamestnancom OcÚ, ale je volený
- vo všetkých uvedených bodoch má právo
kontroly nadriadený – teda starosta obce
resp. štatutárny zástupca právnickej osoby
obce,
9

-

v prípade požívania alkoholických nápojov
a omamných látok môže byť prizvaný aj bezpečnostný technik obce a zástupca odborovej
organizácie
- v prípade kontroly požívania vyššie uvedených nápojov a látok je v Pracovnom poriadku
uvedené, že ak pracovník kontrolu odmietne
– je to považované za hrubé porušenie pracovnej disciplíny (pri opakovanom porušení
– výpoveď zamestnancovi)
Marián Richveis
- doplnil právnika vo veci kontroly požívania
alkoholických nápojov a omamných látok na
pracovisku, že právo kontroly resp. povinnosť
má priamy nadriadený a tento problém je
riešený aj v príslušnej Smernici o bezpečnosti
práce...
Po krátkej rozprave bolo prijaté nasledovné:
Uznesenie č. 169/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Pracovný poriadok obce Nálepkovo.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 11:
Majetkové veci (aktuálny písomný materiál obdržali poslanci pred zasadaním)
V predmetnom vyjadrení je vysvetlené majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod ZŠsMŠN, kúpa obecných pozemkov pri rodinnom
dome č. 515 a postup vo veci predaja obecných
pozemkov, ktoré boli schválené na zasadaní
OZ dňa 26.11.2007.
Vypracované boli geometrické plány vrátane
kúpno-predajných zmlúv, ktoré boli priebežne
predkladané s návrhom na vklad do Katastra
nehnuteľností v Gelnici.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- vzniesol otázku vo veci odkúpenia pozemkov
pani Vargovou a spresnenia celkovej výmery,
keďže pri schvaľovaní uznesenia o kúpe to
bolo cca 10 000 m2
Dušan Kozák
- pri schvaľovaní uznesenia o kúpe nebol vypracovaný geometrický plán, ktorý bol me10

dzičasom dopracovaný a celková výmere je
teraz 6 858 m2
Po krátkej rozprave bolo prijaté nasledovné:
Uznesenie č. 170/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na
vedomie písomnú informáciu o majetko-právnom
vysporiadaní pozemkov resp. o realizácii predaja
obecných pozemkov jednotlivým žiadateľom.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 12:
Rôzne
a) Informácie z komisií OZ – Zápisnice
a z toho vyplývajúce závery a úlohy
V priebehu decembra 2007 a januára 2008
priebežne zasadali jednotlivé komisie, z jednotlivých zasadaní vzišli doporučenia resp. návrhy
uznesení, ktoré obdržali poslanci v písomnej
forme vrátane dôvodových správ.
Na úvod starosta obce poznamenal, že čo
sa týka finančného rozpočtu práce jednotlivých
komisií na I. polrok 2008 doporučuje schváliť
len rozpočet Komisii sociálnej a bytovej, ktorý
je reálny s dodatkom, že táto komisia dokázala
v minulom roku aj usporiť financie na jednotlivých
akciách z dôvodu získania sponzorov.
Pri komisiách ako sú – KOVP, KSÚPaŽP
(tieto nerealizujú akcie ale riešia príslušnú problematiku) doporučujem obligátnu výšku 3.000,Sk ročne ponechať.
Na vyššie uvedený úvod reagovala poslankyňa Furmanová s nasledovným doporučením:
- vzhľadom na rozdielny počet členov jednotlivých komisií treba stanoviť na jednotlivé
zasadania (pitný režim,...) paušálnu finančnú
čiastku na jedného člena
- zároveň sa poďakovala aj prítomným resp.
neprítomným sponzorom ich komisiou poriadaných akcií
Tento úvod ukončil starosta obce s doporučením, aby na marcovom zasadaní OZ komisie
predložili príslušnú paušálnu finančnú čiastku na
jedného člena resp. finančné rozpočty na rok
2008.
Komisia finančná a správy obecného majetku (zasadala v dňoch 27.12.2007
a 17.1.2008)
Starosta obce namietal k navrhovanému

uzneseniu č. 171/2008/OZ v bode č. 4, že komisia doporučuje schváliť akčný plán na roky
2008-2013 s výnimkou výstavby RO IV. a RO
V. z dôvodu, že ak by OZ tento návrh komisie
schválilo bolo by to v rozpore s prejednávaným
bodom č. 5 dnešného zasadania ETP Slovensko
Housing – sociálny podnik, n.o. .
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne návrhy a pripomienky.
Uznesenie č. 171/2008-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
čerpanie rozpočtu na úseku platenia nájomného za nebytové priestory a pozemky
k 31.12.2007 a doporučuje vyzvať neplatičov
na úhradu nedoplatkov.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán práce
komisie finančnej a správy obecného majetku
na I. polrok 2008.
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstup obce
Nálepkovo za člena Regionálneho vzdelávacie centra Košice s členským poplatkom
2,-Sk na obyvateľa.
4. Obecné zastupiteľstvo doporučuje Mgr. Irene Pronskej k žiadosti o úhradu nákladov
súkromnej materskej školy predložiť projekt
financovania a rozpočet súkromnej materskej
školy.
Za hlasovali všetci poslanci.
Komisia stavebná, územného plánu
a životného prostredia (zasadala v dňoch
18.12.2007 a 17.1.2008)
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne návrhy a pripomienky.
Uznesenie č. 172/2008-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie závery a doporučenia komisie z jednotlivých
zasadnutí.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán práce
komisie stavebnej, územného plánu a životného prostredia na rok 2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
Komisia pre ochranu verejného poriadku
(zasadala v dňoch 14.12.2007 a 11.1.2008)
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne návrhy a pripomienky.
Uznesenie č. 173/2008-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zá-

very a doporučenia komisie z jednotlivých
zasadaní.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán práce
komisie pre ochranu verejného poriadku na
rok 2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
Komisia kultúry, mládeže a športu (zasadala v dňoch 11.12.207 a 9.1.2008)
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne návrhy a pripomienky.
Uznesenie č. 174/2008-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu podanú predsedom komisie zo dňa
11.12.2007 a 9.1.2008.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán činností komisie kultúry, mládeže a športu na I.
polrok 2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
Komisia sociálna a bytová (zasadala
v dňoch 5.12.2007 a 18.1.2008)
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne podstatné návrhy a pripomienky.
Uznesenie č. 175/2008-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadaní dňa 5.12.2007 a 18.2008.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán práce
komisie sociálnej a bytovej na I. polrok 2008
vrátane rozpočtu na I. polrok 2008 vo výške
24.000,-Sk.
Za hlasovali všetci poslanci.
b) Plány práce komisií OZ na rok 2008
Plány práce komisií na rok 2008 odzneli
v predchádzajúcom bode.
c) Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
V tomto bode programu z prítomnej verejnosti
sa nik neprihlásil o slovo.
d) Ustanovenie zástupcu sobášiaceho p.
Júliusa Jeszeho – doplnenie
Návrh na doplnenie zástupcu sobášiaceho p. Júliusa Jeszeho vyplýva z uznesenie č.
66/2007-OZ zo dňa 28.6.2007 kedy bol schváleny do funkcie zástupcu starostu obce a ako
zástupca starostu obce aj v predchádzajúcom
volebnom období bol ustanovený ako zástupca
sobášiaceho.
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V otvorenej rozprave neodzneli žiadne návrhy a pripomienky.
Uznesenie č. 176/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo doplňuje zástupcu
starostu obce Júliusa Jeszeho do funkcie zástupcu sobášiaceho.
Za hlasovali všetci poslanci.
f) Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nálepkove pre rok 2008
V úvode starosta obce poznamenal, že
v zmysle zákona o obecnom zriadení je povinnosťou obecného zastupiteľstva zasadať najmenej jedenkrát za dva mesiace resp. mať
schválený časový harmonogram riadnych zasadaní OZ.
Po krátkej rozprave k predloženému návrhu
bolo prijaté nasledovné:
Uznesenie č. 178/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstvo v Nálepkove pre rok 2008, ktoré sa budú konať v zasadacej miestnosti OcÚ v Nálepkove:
Dátum
31.3.2008
26.5.2008
28.7.2008
29.9.2008
24.11.2008

Deň
pondelok
pondelok
pondelok
pondelok
pondelok

Čas
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

K bodu č. 13:
Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
(na zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej
komisii návrhy na príslušné uznesenia)

tatných koaličných poslancov vo veci nezahlasovania Programu 8. riadneho zasadania
OZ dňa 28.1.2008
- ďalej sa dotazoval či sa takáto situácia bude
opakovať pri nejakej neúčasti koaličných poslancov resp. poslanca a vyslovil svoj názor,
že zasadanie 28.1.2008 mohlo prebehnúť,
lebo nevidel žiadnu prekážku pri schvaľovaní príslušných uznesení a poznamenal, že
podľa prezenčnej listiny bolo prítomných 25
osôb, ktoré museli opätovne prísť dnes
- vo veci používania služobného motorového
vozidla prednostom OcÚ uviedol, že ten
toto vozidlo používa aj mimo pracovnej doby
a v dni pracovného pokoja. V pracovnom
poriadku sú nadčasy uvedené len výnimočne
- žiadal starostu obce o vysvetlenie. Ďalej
žiadal zdôvodniť samotné používanie tohto
motorového vozidla, lebo pri kúpe Peugeotu
bol uvedený dôvod, že auto je už zastaralé
a v zlom technickom stave a teraz sa ďalej
používa, doporučil ho odpredať.
- žiadal o opravu alebo výmenu žiaroviek na
verejnom osvetlení na ulici Letnej – pod Závadskou cestou.
Július Jesze
- využil som svoje právo poslanca napr. tak
ako dnes ho využila pani poslankyňa Furmanová, že nehlasovala za Akčný plán – ja som
sa 28.1.2008 tak isto ako koaliční poslanci
zdržal hlasovania
Marta Augustiňáková
- využila som svoje demokratické právo pri
hlasovaní o Programe .... 28.1.2008 a zodpovedám sa len svojim voličom
- takýmto spôsobom ste sa tu v obecnom
zastupiteľstve v predchádzajúcom období
zachovali aj vy a to niekoľkokrát

V tomto bode programu vystúpili:
Natália Furmanová
- v septembri 2007 sa schválili Zásady na
používanie motorových vozidiel.... žiadala
vykonať doplnenie resp. zmenu v týchto zásadách z dôvodu zakúpenia nového motorového vozidla obcou a následného presunu
používania vozidla Felície prednostom OcÚ
Dušan Slivka
- vzniesol otázku na poslanca Jeszeho a os12

Dušan Daniel
- vo veci používania služobného motorového
vozidla prednostom OcÚ uviedol, že ten
plní úlohy, ktorými ho poverujem a často
sú aj nad rámec pracovnej doby, napr. pri
organizovaní akcií športovej komisie počas
Vianočných sviatkov ...
- čo sa týka samotného používania tohto vozidla - Škoda Felícia, prednosta OcÚ za toto
vozidlo prevzal hmotnú zodpovednosť, teda
za neho zodpovedá

- problém s verejným osvetlením je v celej obci
z dôvodu vyskratovania NN vodičov počas
zlých poveternostných podmienok a je to
v riešení s príslušným energetickým podnikom
- požiadal poslanca Slivku, aby otázky vo veci
hlasovania resp. nehlasovania jednotlivých
poslancov pri prejednávaní napr. schvaľovanie programu neriešil takýmto spôsobom
na zasadaní OZ, ale aby si to poslanci medzi
sebou vydiskutovali počas prestávky resp.
pred alebo po zasadaní OZ
Na záver tohto bodu programu starosta obce
predniesol nasledovné všeobecné informácie:
- po vstupe Slovenskej republiky do Európskej
únie došlo ku veľkým legislatívnym zmenám
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci a preto obec na základe výberového konania zamestnala autorizovaného
bezpečnostného technika Mariána Richveisa (živnostník), ktorý zastrešuje samotný
obecný úrad a všetky právnické osoby obce. Tento pracovník zároveň zabezpečuje aj
príslušné potrebné školenia, na ktoré okrem
zamestnancov obce sú pozývaní aj samostatne zárobkovo činné osoby (živnostníci),
ktorí pôsobia na území obce a tým vlastne
napomáha všetkým zainteresovaným zorientovať sa v spleti právnych predpisov,
ktoré sú nevyhnutné k odbornej práci, ktorú
vykonávajú v rámci svojej živnosti.
- dňa 21.12.2007 v ZŠsMŠN bol zrealizovaný charitatívny projekt „Operácia Vianočné
dieťa 2007“ v spolupráci obce s charitatívnou
organizáciou „Charita Apoštolskej cirkvi na
Slovensku“ so sídlom v Bratislave, ktorá
v rámci Slovenskej republiky rozdelila 28
tisíc kusov darčekových krabíc od topánok,
v ktorých sa nachádzali hračky, hygienické
potreby, školské pomôcky, sladkosti, oblečenie a rôzne iné darčeky. Celkom bolo
odovzdaných 600 ks takýchto darčekov, ktorých súčasťou bola aj brožúrka s Vianočným
posolstvom o narodení Ježiša Krista.
Na celú túto akciu obec vynaložila 9.000,-Sk
vrátane autodopravy z centrálneho skladu
v Martine. Osobitne poďakovanie bude adresované Ing. Danielovi Vimpeľovi – riaditeľovi
Charity Apoštolskej cirkvi na Slovensku, ktorý
túto akciu ponúkol na základe získania informácií o obci Nálepkovo z jej webovej stránky

(pochádza z mesta Gelnica a v rokoch 1965
– 1968 bol mojim spolužiakom na Strednej
všeobecno-vzdelávacej škole v Gelnici).
- k 31.12.2007 mala naša obec 2928 obyvateľov z toho 1317 minoritných (Rómov) t.j. 45
%. Pri sčítaní ľudu v roku 2001 to bolo 2279
obyvateľov z toho 602 minoritných t.j. 26,4
%. Z uvedeného vyplýva, že za toto obdobie
celkom pribudlo 649 obyvateľov (pribudlo
715 obyvateľov minoritných a nastal úbytok
66 majoritných obyvateľov).
Týmito údajmi chcem poukázať na oprávnenosť a správnosť krokov obce od roku 1992
v riešení spolunažívania majority s minoritou
pretože paritný stav nastane už za 2 až 3
roky. Takže obec je pripravená na tento vývoj
a nemali by nastať žiadne problémy v spolunažívaní minority s majoritou.
- preto aj na základe vyššie uvedených údajov obec (zriaďovateľ ZŠsMŠN) v spolupráci
s Košickým samosprávnym krajom (zriaďovateľ Spojenej školy s organizačnými zložkami Stredného odborného učilišťa a Obchodnej akadémie v Prakovciach) vytvoria
v školskom roku 2008/2009 (od 1.9.2008)
elokované pracovisko v Nálepkove vytvorením jednej triedy učňovky v odbore: lesná
výroba a spracovanie dreva v počte 17 detí.
Ďalšia možnosť je v rámci tej istej triedy otvoriť učebný odbor: praktická žena v rámci
experimentálnych osnov. V tejto triede majú
možnosť uplatnenia zvlášť žiaci špeciálnych
tried (6. – 9. ročník).
K bodu č. 14:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starosta obce vyhlásil dnešné rokovanie za ukončené a prítomným poďakoval za účasť a zvlášť
za konštruktívny prístup počas prerokovávania
jednotlivých bodov programu a prijímaní jednotlivých uznesení, pri ktorých až na jeden prípad
bola jednohlasná zhoda.

Zapisovateľ:
Gabriela Filická
Overovatelia:
Július Jesze
		
Dušan Slivka
Prednosta OcÚ: Ján Plencner
Starosta obce: Dušan Daniel
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SP 02/2008
VO 01/2008
Príprava

Príprava

2. Rekonštrukcia ovčína na odchovňu mladého dobytka

3. Nákup strojov

4. Výstavba triediča guľatiny s odkôrňovačom,
s využitím drevnej hmoty na energetické účely

5. Výstavba agregátnej linky na spracovanie guľatiny,
s výrobou energetickej štiepky

Zámer
PD 12/2007
SP 04/2008
Zámer

9. Výstavba rekreačných domov

10. Výstavba čerpacej stanice PHM v Nálepkove

11. Umelá obnova lesa na ploche 100 ha

1. Dovybavenie Komunitného centra - Mlyn
V zásobníku projektov
Rozbeh projektu „Domov,práca, vzdelanie pre všetkých
ESF
obyvateľov obce Nálepkovo
V
prevádzke
od
2. Rozbeh prevádzky rómskej materskej škôlky - Grün
09/2007
3. Zriadenie sociálneho podniku na separovaný zber
Zámer

Projektový zámer

Stav rozpracovanosti

Zámer

8. Sociálne zariadenie - penzión

2. ĽUDSKÉ ZDROJE

PD 06/2007
SP 02/2008

7. Spracovanie drevného odpadu na biomasu

Príprava

SP 02/2008

1. Ochrana životného prostredia - Dvorové hnojisko
s technológiou na odpady organickej hmoty

6. Nákup strojov na brúsenie rezných nástrojov

Stav rozpracovanosti

OZ - Vzdelanie, naša
nádej do budúcnosti
Obec Nálepkovo

Obec Nálepkovo

Žiadateľ/obstarávateľ

Agrofarma, s.r.o.
Nálepkovo
Agrofarma, s.r.o.
Nálepkovo
Agrofarma, s.r.o.
Nálepkovo
Tom & Tom s.r.o.
Košice
Píla Nálepkovo
Tom & Tom s.r.o.
Košice
Píla Nálepkovo
Tom & Tom s.r.o.
Košice
Píla Nálepkovo
Ján Soveľ
Nálepkovo 527
Ján Soveľ
Nálepkovo 527
Ján Soveľ
Nálepkovo 527
Štefan Hozza
Nálepkovo 460
Lesy obce Nálepkovo
s.r.o.

Žiadateľ/obstarávateľ

AKČNÝ PLÁN 2008 – 2013

Projektový zámer

1. PODNIKATEĽSKÁ SFÉRA A EKONOMICKÝ ROZVOJ

10,0 mil.

4,0 mil.

4,2 mil.

Obec Nálepkovo
ŠR
Obec Nálepkovo

Obec Nálepkovo
ESF

Predpoklada- Predpokladané zdroje
ný rozpočet financovania

zdroje

zdroje

zdroje

zdroje

zdroje

Vlastné zdroje
ŠF EÚ

Vlastné zdroje
ŠF EÚ

Vlastné zdroje
ŠF EÚ

Vlastné
ŠF EÚ
Vlastné
15,0 mil.
ŠF EÚ
1,5 mil. - 1 Vlastné
dom
ŠF EÚ
Vlastné
10,0 mil.
ŠF EÚ
Vlastné
10,0 mil.
ŠF EÚ
10,0 mil.

0,6 mil.

6,0 mil.

3,5 mil.

Predpoklada- Predpokladané zdroje
ný rozpočet financovanie
Vlastné zdroje
6,5 mil.
ŠF EÚ
Vlastné zdroje
3,0 mil.
ŠF EÚ
Vlastné zdroje
4,0 mil.
ŠF EÚ

2009 - 2010

2008 - 2011

2008 - 2009

Predpokladaný časový horizont

2008-2013

2008 - 2009

2008 - 2013
30 domov

2009-2011

2008-2010

2008

2008 - 2009

2008 - 2009

2008 - 2011

2008 - 2011

2008 - 2011

Predpokladaný časový horizont
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PD 12/2007
SP 04/2008
PD 08/2005
SP 06/ 2008

1.Rekonštrukcia zariadenia na cestovný ruch

2. Renovácia oplotenia katolíckeho kostola a verejného
priestranstva

Vo výstavbe od 1993
Projekt podaný
október 2007

Verejná kanalizácia a ČOV

Zabezpečenie separácie a zhodnotenie biologicky
rozložiteľných odpadov

Obec Nálepkovo

PD 04/2005
SP 05/2007
PD 04/2005
SP 05/2007

2. Ulica pod Halmou - rekonštrukcia

3.Cintorínska ulica - rekonštrukcia
- rekonštrukcia komunikácie a parkovisko vozidiel
- Cintorín - Dom smútku - Komunikácia a parkovisko
- Verejné osvetlenie

Obec Nálepkovo

Obec Nálepkovo

Žiadateľ/obstarávateľ

PD 04/2005
SP 05/2007

DOPRAVA
1. Mlynská ulica - rekonštrukcia a úpravy
- rekonštrukcia komunikácie
- rekonštrukcia mosta pri Mlyne
- zriadenie lávok cez potok - 2 ks
- úprava verejného priestranstva pri Mlyne

Projektový zámer

Stav rozpracovanosti

Obec Nálepkovo

Celoobecný vodovod, úprava a rekonštrukcia existujúcich
Vo výstavbe od 1993
vodných zdrojov

5. SOCIÁLNA A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Obec Nálepkovo

Vo výstavbe od 1993

Celoobecný vodovod

Obec Nálepkovo

Obec Nálepkovo

Stav rozpracovanosti

Žiadateľ/obstarávateľ

1,1 mil.

1,7 mil.

4,6 mil.

Obec Nálepkovo
ŠF EÚ

Obec Nálepkovo
ŠF EÚ

Obec Nálepkovo
ŠF EÚ

Predpoklada- Predpokladané zdroje
ný rozpočet financovania

Predpoklada- Predpokladané zdroje
ný rozpočet financovania financorozpočet
vania
Obec Nálepkovo
3,2 mil.
Envirofond
Obec Nálepkovo
5,0 mil.
Envirofond
Obec Nálepkovo
10,8 mil.
Envirofond
Obec Nálepkovo
2,6 mil.
Envirofond

Predpoklada- Predpokladané zdroje
ný rozpočet financovania
Obec Nálepkovo
Obec Nálepkovo
15,0 mil.
ŠF EÚ
ŠR
Obec Nálepkovo
Farský úrad Nálepkovo 10,0 mil.
ŠF EÚ
ŠR
Žiadateľ/obstarávateľ

Projektový zámer

4. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Stav rozpracovanosti

Projektový zámer

3. CESTOVNÝ RUCH A KULTÚRA

2008 - 2009

2008 - 2009

2008 - 2009

Predpokladaný časový horizont

2008 - 2013

2008 - 2009

2008 - 2009

2008 - 2009

Predpokladaný
časový horizont

2010 - 2011

2009 - 2010

Predpokladaný
časový horizont
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Obec Nálepkovo

zámer

zámer
zámer

4. Výstaba V.etapy rómskej osady PÍLA

5. Výstavba nájomných bytov na námesti obce č. 587

6.Výstavba 11 ekodomov - areál SON s.r.o.

Obec Nálepkovo

Obec Nálepkovo

Obec Nálepkovo

Obec Nálepkovo

PD 06/2008
SP 12/2008

2. Výstavba nájomných bytov na námesti obce č. 586

3. Dobudovanie komínových telies na obecných bytov16 b.j., 6 b.j., 6 b.j.
kách

Obec Nálepkovo

Obec Nálepkovo

Obec Nálepkovo

Obec Nálepkovo

PD 05/2007
SP 02/2008

PD 04/2005
SP 05/2007
PD 04/2005
SP 05/2007
PD 04/2005
SP 05/2007

Obec Nálepkovo

PD 04/2005
SP 05/2007

20,0 mil.

14,0 mil.

10,0 mil.

1,0 mil.

10,0 mil.

14,0 mil.

10,1 mil.

1,3 mil.

1,0 mil.

4,0 mil.

1,4 mil.

4,2 mil.

Obec Nálepkovo

Obec Nálepkovo

1,1 mil.

Obec Nálepkovo

PD 04/2005
SP 05/2007

PD 04/2005
SP 05/2007
PD 04/2005
SP 05/2007

1. Výstaba IV.etapy rómskej osady PÍLA

BYTY

10. Zadný Hámor časti I-II-III-IV, rekonštrukcia
komunikácii, autobusová zástávka

9. Most - Zadný Hámor, rekonštrukcia

8. Most - Pila, rekonštrukcia

4. Ulica pri Strážnickom potoku - rekonštrukcia komunikácie
5. Nová a Školská ulica - rekonštrukcia
- Nová ulica - rekonštrukcia komunikácie
- Školská ulica - vybudovanie chodníka pre peších
- Nová ulica - verejné osvetlenie
6. Hlavná ulica - časť pri kostole, rekonštrukcia
komunikácie, parkovisko vozidiel, sadové úpravy
7. Tichovodská dolina - Záhajnica, úprava prípojných
komunikácii
- prípojná komunikácia I - rekonštrukcia
- prípojná komunikácia II - rekonštrukcia
- prípojná komunikácia III - rekonštrukcia
- verejné osvetlenie pre prípojnu cestu I - II
- zriadenie autobusových zastávok

Obec Nálepkovo
ŠFRB
ŠR
Obec Nálepkovo
ŠFRB
ŠR
Obec Nálepkovo
ŠFRB

Obec Nálepkovo

Obec Nálepkovo
ŠFRB
ŠR
Obec Nálepkovo
ŠFRB
ŠR

Obec Nálepkovo
ŠF EÚ
Obec Nálepkovo
ŠF EÚ
Obec Nálepkovo
ŠF EÚ

Obec Nálepkovo
ŠF EÚ

Obec Nálepkovo
ŠF EÚ

Obec Nálepkovo
ŠF EÚ
Obec Nálepkovo
ŠF EÚ

2010 - 2013

2010 - 2011

2009 - 2010

2008

2009 - 2010

2008 - 2009

2008 - 2009

2008 - 2009

2008 - 2009

2008 - 2009

2008 - 2009

2008 - 2009

2008 - 2009
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Spolupráca:
Júlian Sopko - riaditeľ ZŠsMŠN
Peter Hrabuvčin - riaditeľ DDN n.o.
Ladislav Ďurči - konateľ TKŠN s.r.o.
Jozef Antoni - konateľ LON s.r.o.
Ladislav Piga - konateľ AGROFARMA s.r.o.
Zdenek Tomčík - konateľ Tom & Tom s.r.o.
Ján Soveľ - podnikateľ

25,0 mil.

Obec Nálepkovo
ŠF EÚ
ŠR
Obec Nálepkovo
ŠF EÚ
ŠR

Vysvetlivky:
PD - projektová dokumentácia
SP - stavebné povolenie
ŠF EÚ - štátny fond európskej únie
ŠF - štátny fond
ESF - európsky sociány fond
ŠFRB - štátny fond rozvoja bývania
OZ - občianske združenie

Obec Nálepkovo

70,0 mil.

V Nálepkove, dňa 3.1.2008

Zámer

2. Renovácia školských dielní na praktickú školu,
spolupráca s KSK a SOU Prakovce

Obec Nálepkovo

2009 - 2010

2008 - 2009

Domov dôchodcov n.o.
2008 - 2012
ŠF EÚ
Domov dôchodcov n.o.
2010 - 2013
ŠF EÚ

2008 - 2013

Domov dôchodcov n.o.
20,0 mil.
Nálepkovo
Domov dôchodcov n.o.
30,0 mil.
Nálepkovo

Obec Nálepkovo
ŠF EÚ
ŠR
Obec Nálepkovo
Habitat for Humanity2005 - 2010
USA
ETP Slovensko

120,0 mil.

Obec Nálepkovo
1,5 mil.
OZ ETP SLOVENSKO

Obec Nálepkovo

Spracovali:
Dušan Daniel - starosta obce
Zdenka Rabatínová - zástupca OZ
Gabriela Filická - sekretariát starostu obce

PD 10/2004
SP 02/2008

1. Renovácia objektov Základnej školy
zateplenie, výmena okien, rekonštrukcia strechy,

ŠKOLSTVO

2. Pokračovanie projektu
„Skvalitenie bývania rodín s
nízkymi príjmami v Nálepkove
Projekt už prebieha
formou nenávratných finančných
výpomoci do výšky 40,0 tis. Sk na
jednu domácnosť
3.Ukončenie stavebných prác v areali
PD 03/2008
okolia Domova dôchodcvov
4. Rozšírenie ubytovacej kapacity v Domove dôchodcov
Zámer
n.o. a zabudovanie slnečných kolektorov

1. Výstavba obecného domu „na pôvodnm mieste, na PD 06/2007
námestí obce“. (Kultúrny dom)
SP 05/2008

SOCIÁLNA A OSTATNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

3. kolo Východoslovenská lyžiarska liga
„Obrovský slalom –Nálepkovo“
Za krásneho slnečného počasia a dobre upravenej trati sa 9.2.2008 uskutočnilo v Nálepkove 3.
kolo VsLL na kopci KREČNO. Z prihlásených 228
pretekárov zo 16 klubov Východoslovenského
kraja pretekalo 185 pretekárov. Súťažilo sa v 11
kategóriach od SUPER BABY až po JUNIOROV.
Preteky boli dobre zorganizované a dopadli nad
očakávanie. Vládla spokojnosť, smiech a radosť
z odovzdaných cien. Zabodovali aj domáci pretekári. V kategórii staršie predžiačky získali 3.
miesto Dária Červenková a 1. miesto Beňadik
Plencner v kategórii starší predžiaci. Na 8. mieste sa umiestnila Monika Probierová v kategórii
mladšie predžiačky. Reprezentantom blahoželáme a prajeme športové úspechy aj v ďalších
kolách. Poďakovanie patrí organizačnému výboru
TKaŠ Nálepkovo a lyžiarskym nadšencom z Nálepkova.
Predpokladáme, že pri takejto akcii sa stretneme o rok znova.
Mgr. Katarína Plencnerová
Komisia kultúry, mládeže a športu
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Separovaný zber odpadu v obci
Dôležitou zložkou ochrany životného prostredia
je separovaný zber odpadu. Po oddelení ešte využiteľných odpadov je možné ich znova použiť vo
výrobnom procese a tak odľahčiť Zem od splodín,
ktoré vznikajú spaľovaním a hromadením odpadov
na skládkach.
Pri separovanom zbere sa nepotrebná, vyhodená vec nepovažuje za odpad, ale za druhotnú
surovinu, ktorú je možno recyklovať - opäť použiť.
Aby bolo čo recyklovať, musia sa suroviny najskôr
roztriediť podľa jednotlivých druhov.
Čo všetko možno v obci separovať a ako správne
triediť:
Papier: noviny, časopisy, knihy, kartóny, zošity,
korešpondencia, lepenka
Nezbierame: znečistený papier (potravinami,
farbou), umelohmotné obaly, použité plienky, celofán, voskovaný papier
Sklo: fľaše od nápojov, sklenené nádoby, zaváraninové poháre, tabuľové (okenné) sklo
Nezbierame: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo, autosklo, žiarivky, žiarovky, TV obrazovky
Plasty: plastové fľaše od minerálok, malinoviek,
rastlinných olejov, obaly od aviváži, čistiacich prostriedkov, šampónov, záhradné, strečové a obalové
fólie, igelitové tašky, vrecia, plastové koše na odpadky a prádlo, prepravky

Nezbierame: znečistené plasty, plastové obaly
z motorových olejov a iných ropných produktov,
celofán, podlahové krytiny, gumu, molitan
Kovové obaly: konzervy od rôznych potravín,
plechovky od nápojov, hliníkové viečka (jogurt, maslo, smotana, alobal tégliky od paštét
VKM – Tetra Pack: stlačené tetrapakové obaly
od mlieka, smotany, ovocných štiav, džúsov, vína
s hliníkovou ako aj plastovou fóliou vo vnútri
V roku 2007 sa v obci vyzbieralo spolu 16,354
ton separovaného odpadu, z toho:
- 0,22 t VKM – Tetra Pack , 2,59 t plastov, 0,22 t
kovových obalov, 8 t skla, 5,3 t papiera
Obec Nálepkovo týmto ďakuje všetkým občanom, ktorí sa zapojili do tohto projektu a prispeli
k ochrane životného prostredia a zároveň vyzýva
aj ďalších občanov, aby sa v tomto roku tiež pripojili
k separovaniu odpadu. Za rok 2007 bolo z obce vyvezených okrem separovaného odpadu aj 269,07 t
zmesového komunálneho odpadu. Celkové náklady
na odvoz a likvidáciu odpadu z obce činili 766,0 tis.
Sk čo predstavuje v priemere 270,-Sk na jedného
občana – pričom obec ale vyberala poplatok za
odpad vo výške 200,-Sk na osobu čo znamená, že
z rozpočtu obce bol za rok 2007 vydotovaný každý
jeden obyvateľ obce vo výške 60,-Sk.
Ing. Jozef Jánoš, referát daní a poplatkov
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Róbert Žonda
Nórbert Dragúň
Sára Horváthová
Patrik Pokuta
Peter Žiga
Mária Rusnáková
Lucia Horváthová

Ľubomír Horváth
Vanesa Horváthová
Veronika Šarišská
Elena Rusnáková
Jaroslav Žigová
Ľudovít Holub

Opustili nás
Tibor Dunka, 1955
Andrej Smorada, 1921
Edita Šarišská, 1953
Štefan Opremčák, 1957
Vanesa Horváthová, 2002

Jozef Kreml, 1925
Irma Kolenková, 1923
Viktor Kellner, 1922
Anna Truhanová, 1929

Životné jubileum
oslávili
Ella Müllerová, 85 rokov
Ľudmila Šuitová, 75 rokov
Anna Rennerová, 85 rokov
Ida Šomšáková, 80 rokov
OBECNÉ NOVINY
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10. týždeň

2/2008

Johana Kellnerová, 70 rokov
Emília Kačírová, 70 rokov
Mária Olejárová, 70 rokov

VYDÁVA: Obecný úrad v Nálepkove.
Vychádza ako mesačník. Príspevky zasielajte na adresu:
Obecný úrad, Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo

