ZÁPISNICA
z 23. riadneho zasadania Obecného
zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 28. 5. 2010
Prítomní:
Dušan Daniel – starosta obce,
Ján Plencner – prednosta OcÚ
Eva Antlová, Dáša Baniaková,
Natália Furmanová, Július Jesze,
Irena Majorová, Dušan Slivka, Milan Rusnák,
Zdenek Štuller – poslanci OZ
Dušan Kozák – právnik OcÚ,
Imrich Keruľ – HK obce,
Milan Lapšanský, Vladimír Labuda,
Jozef Sopko – OcP
Ospravedlnení:
Ján Soveľ, Marián Richveis, Ľuboš Bazár,
Jozef Antoni
Hostia:
Michal Bartoš – DDN n.o.
Verejnosť:
Cyril Šmelko, Arpád Czölder
Na úvod zasadania predložil starosta obce
program 23. riadneho zasadania OZ v zmysle
pozvánky zo dňa 19.5.2010, ktorý bol prítomnými
poslancami schválený.
Programu:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií

2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z 22. riadneho zasadania OZ, dňa 29.3.2010
a) Kontrola záznamov o jazde motorových vozidiel OcÚ
3. Záverečný účet obce za rok 2009
a) Vydanie správy audítora k riadnej účtovnej
závierke za rok 2009
b) Vydanie správy audítora o súlade Výročnej
správy účtovnej jednotky a závierky za rok
2009
c) Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu
rozpočtu a k záverečnému účtu obce za rok
2009
4. Predaj pozemku parc. E KN č. 2908 o výmere
840551 m2 , druh pozemku trvalé trávne porasty, zapísaného na LV č. 1, k. ú. Nálepkovo
5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2010
o podmienkach držania psov v katastrálnom
území obce Nálepkovo
6. Rada školy – delegovanie nového člena Rady
školy pri ZŠsMŠN
7. Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho
vyplývajúce závery, uznesenia a úlohy
8. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
9. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
(na zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej
komisii návrhy na príslušné uznesenia)
10.Záver
K bodu č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií

Za zapisovateľa zápisnice bol určený:
Július Jesze – zástupca starostu obce
Do návrhovej komisie boli nominovaní:
Dáša Baniaková
Irena Majorová
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Dušan Slivka
Zdenek Štuller
K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 22. riadneho zasadania OZ, dňa 29.3.2010
Na 22. riadnom zasadaní OZ bolo prijatých
celkom 19 uznesení (uzn. č. 448-466/2010-OZ),
ktoré sú priebežne plnené resp. boli konštatačného a dlhodobého charakteru.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky
resp. pripomienky.

V priebehu apríla tohto roku bol uskutočnený
audit účtovnej závierky obce Nálepkovo, ktorý
vychádzal z Finančného výkazu o plnení rozpočtu, Výkazu ziskov a strát, Súvahy a z Poznámok
k účtovnej závierke k 31.12.2009 autorizovaným
audítorom Slovenskej komory. V rámci auditu boli
vykonané všetky kontrolné postupy, ktoré dokumentujú správnosť vedenia účtovníctva. Záver
auditu je nasledovný:
- účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu obce Nálepkovo
- výsledky hospodárenia a peňažné toky
k 31.12.2009 sú v súlade so Slovenským zákonom o účtovníctve
Auditom neboli zistené nedostatky, ktoré by
mali vplyv na vykázané výsledky hospodárenia
obce. Obec zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a za rok 2009 zabezpečila prezentáciu
závierky na zodpovednej úrovni. Finančné výkazníctvo nadväzuje na riadne vedené rozpočtované
účtovníctvo.

Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 467/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení a úloh z 22.
riadneho zasadania OZ, dňa 29.3.2010.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
a) Kontrola záznamov o jazde motorových vozidiel OcÚ
Predloženie Záznamu z kontroly záznamov
o jazde motorových vozidiel OcÚ vyplýva z Plánu práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2010,
schválené uznesením č. 428/2010-OZ.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne podstatné otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 468/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záznam z kontroly záznamov o jazde motorových
vozidiel OcÚ.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
K bodu č. 3:
Záverečný účet obce za rok 2009
a) Vydanie správy audítora ku riadnej účtovnej
závierke za rok 2009
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b) Vydanie správy audítora o súlade Výročnej
správy účtovnej jednotky a závierky za rok
2009
Na základe našej previerky sme nezistili žiadne
skutočnosti, na základe ktorých by sme sa mohli
domnievať, že hospodárenie Obce Nálepkovo vykázané v priebežných finančných výkazoch k 31.
decembru 2009 neposkytuje verejný pohľad a nie
je v súlade s vyššie uvedeným zákonom.
Závery auditu boli 20.5.2010 prejednané aj
v KFaSOM pri OZ a komisia Správu audítora
a závery doporučuje OZ zobrať na vedomie.
c) Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu
rozpočtu a k záverečnému účtu obce za rok
2009
Na úvod starosta obce poznamenal, že Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného
účtu za rok 2009, ktorého záver je doporučenie
schváliť celoročné hospodárenie obce bez výhrad
bolo taktiež prejednané dňa 20.5.2010 v KFaSOM
pri OZ.
Komisia po prerokovaní doporučuje OZ celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad.
V otvorenej rozprave k bodom 3 a) b) c) neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky.

Na záver boli prijaté:
Uznesenie č. 469/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
I. Celoročné hospodárenie.
II. Prebytok rozpočtového hospodárenia obce
za rok 2009 vo výške 47 482,99 €, ktorý pozostáva z bežného a kapitálového rozpočtu
Obecného úradu a rozpočtových organizácií
obce (ZŠsMŠN a OPZN).
- z prebytku rozpočtového hospodárenia použitie prostriedkov v roku 2009 vo výške
12 405,28 € na splácanie návratných zdrojov
financovania v zmysle § 10 ods. 7 zákona č.
583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách.
III. Rozdelenie vysporiadaného prebytku rozpočtu
obce za rok 2009 vo výške 35 077,71 € sa
vykoná nasledovne:
- prebytok rozpočtového hospodárenia t.j.
35 077,71 € previesť do rezervného fondu
a v priebehu roka 2010 zapojiť do rozpočtu
obce.
IV. Tvorba a použitie peňažných fondov obce:
• Rezervného fondu – Dexia
- počiatočný stav k 1.1.2009 8 290,03 €
- zostatok prebytku finančných operácií z roku
2008 41 065,09 €
- úbytky z rezervného fondu 48 688,58 €
- konečný stav k 31.12.2009 666,54 €
•
-

Sociálneho fondu – Dexia
počiatočný stav k 1.1.2009 275,53 €
zákonná tvorba 2 383,58 €
čerpanie fondu pre zamestnancov obce
2 352,60 €
- poplatky za výber 28,20 €
- konečný stav k 31.12.2009 278,31 €

VÚB –

bežný účet
24024592/0200
696,70 €
VÚB – dotačný účet
1601759551/0200
42,35 €
DEXIA – bežný účet
3531776004/5600
33 810,63 €
DEXIA – sponzorský účet-sociálne účely
3531778018/5600
258,96 €
DEXIA – dotačný účet-stravné, motivačné
3531776012/5600
-3,35 €
DEXIA – dotačný – terénni soc. pracovníci
3531770016/5600
38,56 €
DEXIA – depozitný účet
3531777111/5600
16,60 €
Spolu peňažné prostriedky na účtoch
34 860,45 €
Vrátenie dotácie-dopravné rok 2009 ZŠsMŠ
- 809,10 €
Iné poplatky
- 88,94 €
Zostatok prostriedkov k 31.12.2009
33 962,41 €
Pokladňa
1 115,30 €
Zostatok prostriedkov k 31.12.2009
35 077,71 €
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
Uznesenie č. 470/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Vydanie správy audítora ku riadnej účtovnej závierke
za rok 2009.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
Uznesenie č. 471/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Vydanie správy audítora o súlade výročnej správy
účtovnej jednotky a závierky za rok 2009.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
Uznesenie č. 472/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
obce Nálepkovo za rok 2009.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.

V. Výsledok hospodárenia za rok 2009, ako rozdiel nákladov a výnosov, strata vo výške 3 240
€, zaúčtovať z účtu 431 – výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

K bodu č. 4:
Predaj pozemku parc. E KN č. 2908 o výmere
840551 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty,
zapísaného na LV č. 1, k. ú. Nálepkovo

VI. Stavy peňažných prostriedkov na bankových
účtoch:

Prevod majetku popísaného v návrhu na
uznesenie bol už predmetom rokovania na 20.
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riadnom zasadaní obecného zastupiteľstva dňa
30.11.2009. Uznesenie č. 414/2009-OZ o prevode tohto majetku obce nebolo prijaté z dôvodu, že
hlasovaním sa nedosiahla potrebná trojpätinová
väčšina prítomných poslancov. Podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku
obce je možné uskutočniť v prípadoch hodných
osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných
poslancov. Je to zásadná podmienka prevodu
majetku obce podľa vyššie citovaného ustanovenia zákona o majetku obce, a posúdenie prípadov
hodných osobitného zreteľa patrí do výlučnej právomoci poslancov obecného zastupiteľstva.
Predajom predmetného pozemku obec zabezpečí finančné prostriedky na rozpracované
projekty, ako aj na už zahájenú výstavbu (požiarna zbrojnica, škola, vodovod a kanalizácia),
čím sa vyhne sankciám zo strany ministerstva
výstavby a dodávateľov stavebných prác. Tým,
že obec za uvedené stavby zaplatí 5 % z hodnoty
diela, majetok obce sa zhodnotí o 95 % uvedených stavieb, čo je pre obec výhodné.
Predmetný pozemok sa nachádza v časti
Švedlárska hora, je z väčšej časti porastený krovím, z časti zamokrený. Pre poľnohospodárske
využitie je vhodný na pasenie dobytka a oviec.
Pre využitie na poľnohospodársku výrobu (pestovanie poľnohospodárskych plodín) je potrebné
pôdu rekultivovať, čo vyžaduje značné finančné
náklady. Obec tento pozemok nevyužíva, a nie je
ani predpoklad, aby ho mohla v budúcnosti využívať, preto je možné tento pozemok považovať aj
ako prebytočný.
Žiadosti o kúpu uvedeného pozemku podali
traja uchádzači, a z toho dôvodu nie je v návrhu
na uznesenie uvedený kupujúci a kúpna cena,
čo sa doplní podľa výsledku hlasovania obecným
zastupiteľstvom. O kúpu pozemku majú záujem:
1. Agrofarma spol s r.o. Nálepkovo, ktorá ponúka
kúpnu cenu 0,15 € za m2 v rozložení platby na
tri ročné obdobia.
2. Róbert Smrek, Krupinská č. 8, Košice ponúka
kúpnu cenu 1100 € za hektár, čo je 0,11 € za
m2.
3. Ján Soveľ, Nálepkovo č. 527 ponúka kúpnu
cenu 0,15 € za m2.
Pred otvorením rozpravy vystúpil starosta obce, ktorý požiadal prítomných poslancov o uvedomenie si vážnosti súčasnej finančnej a hos4

podárskej krízy, ktorá sa dotýka aj našej obce
a pripomenul, že prílohou písomných materiálov
k tomuto bodu programu sú aj:
- článok z 21.5.2010 „Kraje a obce prišli pre
krízu o tretinu príjmov“, z ktorého vyplýva, že
ZMOS ohlásil približne 30%-tný pokles príjmov za prvé štyri mesiace tohto roka oproti
predchádzajúcemu obdobiu z čoho vyplýva
pre obec Nálepkovo pokles o 58,6 tis.€ (zo
195,0 tis.€ na 136,0 tis.€) čo predstavuje
1.767.000,-Sk a pri tomto trvajúcom trende do
konca roka to predstavuje pokles o 175,8 tis.€
(5,3 mil.Sk)
- výpočet hodnoty pôdy (ceny) podľa Vyhlášky MP SR č. 38/2005 Z.z. o určení hodnoty
pozemkov a porastov na účely pozemkových
úprav (orientačne sa táto vyhláška využíva aj
na stanovenie kúpnej ceny dohodou pri predaji
pozemkov), z ktorej vyplýva, že BPEJ 0,86212
p. č. E KN 2908 má hodnotu 0,07 €/m2 – 2,10
Sk
- článok z Korzára zo dňa 14.4.2010 „Rožňava sa trápi ...“, v ktorom sa uvádza diskusia
o možnosti predaja lesov mesta Rožňavy
z dôvodu zvýšenia dane z nehnuteľností v k.
ú. obce Pača
Starosta obce ďalej pripomenul, že:
- na 20. riadnom zasadaní OZ dňa 30.11.2009
OZ schválilo uznesenie č. 414/2009-OZ, že
schvaľuje predaj predmetnej parcely za kúpnu
cenu najmenej 0,17 €/1 m2 s podmienkou, že
kúpna cena a nadobúdateľ (kupujúci) budú
opätovne schválený na nasledujúcom riadnom
alebo mimoriadnom zasadaní OZ po spresnení
ponuky ceny záujemcov o kúpu – čo sa koná
dnes
- 0,17 € za 1 m2 oproti BPEJ 0,07 €/1m2 predstavuje 2,43-násobok ceny čo pri ploche
840 551 m2 z 58.8383,57 € (1.765.157,-Sk)
predstavuje finančný nárast o 84.055,10 €
(2.539.658,-Sk) na 142.893,67 € (4.304.815,Sk)
- zaviazaním sa podielu 5 % finančnej spoluúčasti obce príslušnými uzneseniami schválenými v OZ na čerpanie štrukturálnych fondov
je potrebné do konca roku 2010 vynaložiť cca
60,0 tis.€ na rekonštrukciu Hasičskej stanice
(kolaudácia v 10/2010), cca 70,0 tis.€ na rekonštrukciu ZŠsMŠN (kolaudácia v 09/2010),
cca 13,0 tis.€ na výstavbu kanalizácie a vodovodu (1. splátka v 12/2010) čo predstavuje
celkom cca 143,0 tis.€ (4,304 tis.Sk) čo vlastne

sa rovná čiastke predaja pozemku
- na zasadaní KFaSOM pri OZ dňa 20.5.2010
v bode č. 8 bol prejednaný aj návrh predaja
predmetného pozemku a väčšina členov tejto
komisie bola proti predaju a nedoporučuje OZ
schváliť tento predaj

Vašu zodpovednosť za ďalší rozvoj resp. úpadok
obce v prípade neschválenia 3/5 väčšinou hlasov
predaja majetku obce.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Eva Antlová
- finančná komisia nedoporučuje predaj, naopak
je potrebné dvihnúť nájom za predmetnú parcelu pre Agrofarmu s.r.o., ktorá túto parcelu
užíva
- navrhovaná cena je veľmi nízka oproti tomu
ako sa predávajú pozemky na území obce
(35,-Sk až 70,-Sk)
- žiadosti uvedených troch kupcov sme vôbec
nevideli
- predmetnú parcelu môžeme využiť v prospech
obce, dotácia na 1 ha predstavuje 5,0 tis.Sk až
8,0 tis.Sk
- 2,5 mil.Sk na 5%-tnú spoluúčasť obce už sme
mali z predaja pozemkov obce v roku 2008 až
2009
- navrhujem zníženie platov zamestnancov OcÚ
a zníženie odmeny zástupcovi starostu obce

Práve preto chcem Vám vážení poslanci pripomenúť náš 5%-tný finančný záväzok spoluúčasti obce a chcem Vám pripomenúť čo nastane
ak predaj neschválite:
- nenaplníme platné schválené uznesenia týkajúce sa realizácie predmetných stavieb a tým
aj platné zmluvy s MVaRR SR resp. MŽP SR
a stavby bude nutné zastaviť
- obec bude musieť doposiaľ vykonané práce
zhotoviteľmi v plnej výške uhradiť (Hasičská
stanica cca 150,0 tis.€, ZŠsMŠN cca 310,0
tis.€ a zároveň bude musieť vrátiť do štátneho
rozpočtu už zrealizovanú úhradu 60,0 tis.€ za
rekonštrukciu Hasičskej stanice nehovoriac
o možných súdnych sporoch medzi obcou
– MVaRR SR a medzi obcou a zhotoviteľmi
realizovaných stavieb
- na KFaSOM pri OZ som vyjadril názor, že asi
nebolo potrebné vôbec sa pokúšať o realizáciu
predmetných stavieb a dnes by nebol žiaden
problém, ale stavby by boli ďalej chátrali ...
- finančná a hospodárska kríza bude vrcholiť
v závere tohto roku a preto bude potrebné pre
nasledujúce volebné obdobie pripraviť návrhy
na ďalšie predaje majetku obce s cieľom vyrovnania finančného deficitu
- predaj majetku obce je ozaj posledným riešením, ale takýmto spôsobom obec pred finančným úpadkom zachránil aj bývalý richtár
pán Soos odpredajom majetku obce Rusínom
z priľahlej obce Závadka v okrajovej časti obce
Peklisko počas veľkej hospodárskej krízy v rokoch 1930 – 1940
- vážení poslanci chápem Vaše ťažké postavenie
pred vážnym rozhodnutím, ale jednoducho táto
otázka je pred Vaším závažným rozhodnutím
a súvisí s ďalším rozvojom obce Nálepkovo
- taktiež nás čaká náročná úloha dotýkajúca
sa renovácie objektov areálu TKaŠN, s. r. o.,
ktorú rieši v súčasnosti prednosta OcÚ
- nie je reálna cesta riešiť súčasnú finančnú
situáciu obce ďalším úverom, pretože obec je
na hranici úverovej zaťaženosti

Dušan Slivka
- ani jeden s troch žiadateľov nesplnil podmienku 0,17 €/m2
- prečo sa záujemcovia bijú o tak nezaujímavú
pôdu, dotáciu 5,0 tis.Sk až 7,0 tis.Sk nech
poberá obec
- väčšie obce a mestá nemajú obecnú políciu
tak prečo ju máme v Nálepkove, jej zrušením
dokážeme veľkú finančnú úsporu, taktiež je
potrebné znížiť aj počet zamestnancom OcÚ

Celkom na záver tohto úvodného vstupu
chcem Vám pripomenúť poslanci a poslankyne

Cyril Šmelko
- mám splnomocnenie od konateľa Agrofarmy

Natália Furmanová
- súčasná zlá finančná situácia je výsledkom
neefektívneho nakladania s finančnými prostriedkami získanými z LON s.r.o. a so zbytočnými dotáciami na chod obecných podnikov
(TKŠN s.r.o., SON s.r.o., VaKN s.r.o.)
- riadny hospodár zveľaďuje svoj majetok a nepredáva ho
- nikdy som nebola proti zamestnávaniu našich
ľudí, ale zbytočne boli vynaložené peniaze na
projekty, ktoré sú v zásuvke
Dušan Kozák
- oboznámil prítomných s plným znením všetkých troch žiadostí o kúpu predmetnej parcely
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na dnešné zasadanie OZ s tým, že napr. predajom tohto pozemku bude zamedzený prístup
k dvom košiarom oviec
- naša firma sa zameriava na chov oviec a v súčasnosti budujeme zariadenie na strojné dojenie
- konateľ firmy je ochotný dvihnúť cenu na 0,17
€/m2
Na záver bolo navrhnuté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 473/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Predaj pozemku parc. E KN č. 2908 o výmere
840551 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, kat.
územie Nálepkovo podľa § 9a ods. 8 zákona
SNR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Prevod majetku obce – pozemku popísaného
v odseku 1. tohto uznesenia sa uskutočňuje
na nadobúdateľa Jána Soveľa, Hlavná č. 527,
Nálepkovo za kúpnu cenu 0,17€/m2. Náklady
spojené s prevodom nehnuteľnosti a vecného
bremena v prospech Agrofarmy s.r.o. znáša
kupujúci.
Počet prítomných poslancov: 8 poslanci
Za prijatie uznesenia hlasovali:
4 poslanci (Jesze, Majorová, Rusnák, Štuller)
Hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Proti prijatiu uznesenia hlasovali:
4 poslanci (Antlová, Baniaková,
Furmanová, Slivka)
K bodu č. 5:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2010
o podmienkach držania psov v katastrálnom území obce Nálepkovo
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov bolo už prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29.03.2010.
Po pripomienkach a pozmeňujúcich návrhoch
bolo prijaté uznesenie č. 453/2010-OZ s tým, že
predložené VZN sa berie na vedomie, a že po
jednotlivých textových úpravách bude opätovne
prerokované na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Medzičasom bola NR SR prijatá novela zákona č. 282/2002 Z.z., a to zákonom číslo 102/2010
Z.z., ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.04.2010.
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Uvedená novela zákona sa týka najmä postupu
na úseku prejednávania priestupkov a ukladania
sankcii, a je doplnený § 6 zákona o povinnosti
obce vydať držiteľovi psa náhradnú známku za
úhradu, ktorá nesmie byť vyššia ako 3,50 €. Zmeny zákona prijaté uvedenou novelizáciou sú už
pojaté v predkladanom VZN.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 474/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo číslo
13/2010 o podmienkach držania psov v katastrálnom území obce Nálepkovo.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
K bodu č. 6:
Rada školy – delegovanie nového člena Rady
školy pri ZŠsMŠN
Po rozviazaní pracovného pomeru predchádzajúceho zástupcu zriaďovateľa – člena rady
školy pani Helenou Kiššákovou je predkladaný
tento návrh.
V súčasnosti má rada školy v zmysle § 25 ods.
5 novelizovaného zákona č. 596/2003 Z.z. o školskej správe a školskej samospráve (zákonom č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, školský
zákon ...):
- 2 učiteľov: Katarínu Vdoviakovú, Katarínu
Plencnerovú
- 1 zamestnankyňu školy: Perlu Šaršaňovú
- 4 zástupcov rodičov: Katarínu Pacákovú, Jarmilu Pocklanovú, Zdena Štullera, Ingrid Fehérovú
- zo 4 zástupcov zriaďovateľa školy: Dušana
Daniela, Júliusa Jeszeho, Štefana Štullera, ...
V otvorenej rozprave prijal členstvo v RŠ poslanec Dušan Slivka.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 475/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo deleguje za nového
člena Rady školy pri ZŠsMŠN Dušana Slivku
– poslanca OZ ako zástupcu člena rady školy za
zriaďovateľa.
Za hlasovali 7 poslanci a 1 sa zdržal hlasovania (Slivka).

K bodu č. 7:
Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho
vyplývajúce závery, uznesenia a úlohy
Komisia pre ochranu verejného poriadku
(zasadala v dňoch 12.3.2010 a 16.4.2010)
Dňa 12.3.2010 komisia riešila dožiadanie obyvateľky domu č. 153 vo veci bývania vnuka, bolo
spracované uznania dlhu vo veci zničenia autobusových zastávok, na základe vlastných zistení
bolo riešené znečisťovanie cintorína v blízkosti
hrobu neb. Štefana Horvátha najbližšími rodinnými
príslušníkmi.
Na zasadaní dňa 16.4.2010 komisia riešila
budenie verejného pohoršenia na verejnom priestranstve, žiadosť obyvateľky domu č. 68 vo veci
riešenia zarovnania výkopu na vodovodnú prípojku majiteľom rekreačného zariadenia v časti
obce Hámre, ďalej bola vykonaná kontrola čistoty
dvora domu č. 543 a č. 544 so záverom zorganizovania brigády na likvidáciu odpadu v termíne
do 15.5.2010.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 476/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadaní KOVP pri OZ v Nálepkove zo
dňa 12.3.2010 a 16.4.2010.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
Komisia kultúry, mládeže a športu (zasadala
v dňoch 24.3.2010 a 29.4.2010)
Komisia na svojich zasadaniach prejednala
plnenie plánu za mesiac apríl: veľkonočný volejbalový turnaj, príprava cyklistických pretekov pre
deti a olympiáda pre deti MŠ a ZŠ.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 477/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadania KKMaŠ pri OZ z dňa
24.3.2010 a 29.4.2010.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
Komisia stavebná, územného plánu a život-

ného prostredia (zasadala dňa 7.4.2010)
Komisia na svojom zasadaní prejednala žiadosti o povolenie drobných stavieb (výstavba drevární, chatrčí), žiadosť o zbúranie ruín rodinného
domu na Strednom riadku, ktoré ohrozujú bezpečnosť susedov, sťažnosť vo veci výstavby drevárne a jej zasahovanie do susedného pozemku.
Ďalej komisia riešila problém plesní v obecných
nájomných bytoch s príslušnými závermi.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 478/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadania KSÚPaŽP pri OZ zo dňa
7.4.2010.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
Komisia sociálna a bytová (zasadala v dňoch
27.4.2010 a 4.5.2010)
Na svojich zasadaniach komisia riešila prípravu
akcie Dňa matiek a prejednala záznam z kontroly
rómskej osady, ktorý bol cestou prednostu OcÚ
postúpený KFaSOM.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 479/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadania KSaB zo dňa 27.4.2010
a 4.5.2010.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
Komisia finančná a správy obecného majetku (zasadala dňa 20.5.2010)
Komisia na svojom zasadaní dňa 20.5.2010
a prejednala návrh na schválenie záverečného
účtu, správu audítora k účtovnej závierke za rok
2009, stanovisko HK, čerpanie rozpočtu daní, komunálneho odpadu, nájomné za byty, predaj pozemku, sponzorské príspevky, čerpanie fondov na
stavbách Hasičskej stanice a rekonštrukcie ZŠsMŠN a prijala príslušné závery a doporučenia.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
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Uznesenie č. 480/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadania KFaSOM pri OZ zo dňa
20.5.2010.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
Uznesenie č. 481/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- čerpanie rozpočtu na úseku daní k 20.5.2010
- čerpanie rozpočtu platenia nájomného za byty
k 1.5.2010
- čerpanie rozpočtu na úseku komunálneho odpadu k 20.5.2010
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
Uznesenie č. 482/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje finančný
príspevok pre Jána Bátoryho, bytom Nálepkovo,
ul. Letná č. 379.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
Uznesenie č. 483/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje finančný
príspevok pre Územný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany v Spišskej Novej Vsi/Gelnici.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
K bodu č. 8:
Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
V tomto bode programu vystúpil náčelník OcP
Jozef Sopko ako obyvateľ obce a reagoval na kritické pripomienky poslanca Slivku k OcP vrátane
jej zrušenia:
- štatistické čísla o počte priestupkov sú len ozaj
čísla a potrebné je zdôrazniť, že významná je
preventívna činnosť OcP vrátane asistencie pri
vyplácaní sociálnych dávok na miestnej pošte
a vyplácania tzv. inštitútu osobitného príjemcu
na OcP
- môžeme vďačiť súčasnému starostovi obce, že
predvídavo ešte v roku 1994 obec zriadila OcP
a jej zrušením by to bola ozaj cesta „do pekla“
tak ako reagoval starosta obce na Váš návrh
zrušenia OcP
K bodu č. 9:
Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
Natália Furmanová
- vzniesla otázku na riaditeľa DDN n.o. vo veci
zriadenia kuchyne v DDN n.o.
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Na túto otázku vyčerpávajúco odpovedal riaditeľ DDN n.o., ktorý zároveň zhodnotil svoje doterajšie pôsobenie vo funkcii riaditeľa od 1.4.2009.
V rámci tohto bodu programu vystúpili ďalší
poslanci:
Eva Antlová
- vzniesla požiadavku na umiestnenie odpadkových košov pri zastávke SAD pri kostole
v Treťom Hámri
Natália Furmanová
- vzniesla požiadavku na realizáciu kosby
miestneho cintorína
- dotazovala sa zástupcu starostu obce či počas
PN poberal odmenu (reagoval starosta obce
odpoveďou, že áno, pretože pravidelne počas
PN v čase vychádzok, cca 4 hod. denne, sme
aktívne spolupracovali)
Prednosta OcÚ požiadal poslancov aby najneskôr do 1.6.2010 nahlásili účasť na družobnú
návštevu Bledowa v dňoch 2.-5. 7. 2010.
Celkom na záver vystúpil starosta obce, ktorý
predložil:
- informáciu o odchode riaditeľa školy
k 31.5.2010 na vlastnú žiadosť
- nutnú zmenu rozpočtu obce na rok 2010 do
20.6.2010
- nutný prechod na program URBIS v LON s.r.o.
k 1.7.2010
- informácie dotýkajúce sa novelizácie zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení k 1.4.2010
vyplývajú úlohy pre OZ (vypracovanie Zásad
odmeňovania poslancov – prejednať najskôr
v komisiách OZ, stanoviť počet poslancov na
nasledujúce volebné obdobie, určiť rozsah
výkonu funkcie starostu obce, ...)
K bodu č. 10:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Zapisovateľ: Július Jesze
Overovatelia: Dušan Slivka,
Zdenek Štuller
Prednosta OcÚ: Ján Plencner
Starosta obce: Dušan Daniel

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE NÁLEPKOVO
ČÍSLO 13/2010
O PODMIENKACH DRŽANIA PSOV
V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ OBCE NÁLEPKOVO
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkovo v zmysle §
4 ods. 3 písm. g) a n) zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
podľa § 11 ods. 4 písm. g) citovaného zákona vydáva pre katastrálne územie obce Nálepkovo toto
všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach
držania psov:
I.
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je zabezpečiť čistotu
obce, chrániť životné prostredie a zdravie občanov vrátane bezpečnosti cestnej premávky.
2. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetkých psov
v katastri obce Nálepkovo.
3. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa
nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.
4. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky
mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb
zvláštneho psa (§ 2 písm. a) zák. č. 282/2002
Z.z.) bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku
ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
5. Za zodpovednú osobu sa považuje držiteľ psa
alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom
vykonáva dohľad.
6. Za túlavého psa sa považuje:
a) pes, u ktorého nejestvuje chovateľ alebo
držiteľ, a správaním takéhoto psa dochádza
k porušeniu záujmu chránenému týmto nariadením, alebo iným všeobecne záväzným
predpisom,
b) pes, pohybujúci sa na verejnom priestranstve, verejnosti prístupnom mieste, cudzom

majetku alebo na inom mieste, kde je vstup
so psom alebo jeho voľný pohyb zakázaný,
a to bez dozoru zodpovednej osoby za podmienky, že sa na výzvu príslušného orgánu
nik ako zodpovedná osoba neprihlási,
c) pes, u ktorého zodpovedná osoba nedbá na záujem chránený týmto nariadením
a dochádza k jeho porušovaniu spôsobom
uvedeným v písm. a) alebo b).
7. Zodpovedná osoba, ktorá psa prevedie dočasne alebo trvale do vlastníctva, chovu alebo
držby inej osoby, je povinná takúto osobu
poučiť o povinnostiach vyplývajúcich z tohto
nariadenia a platných všeobecne záväzných
predpisov.
8. Ak bol pes odcudzený, zodpovedá zaň až do
jeho vrátenia poškodenému ten, kto psa odcudzil v miere rovnakej, ako je ustanovené pre
zodpovednú osobu.
9. U maloletej osoby je za zodpovednú osobu
považovaný jej rodič alebo zákonný zástupca.
II.
Evidencia psov
1. Evidencii psov podlieha každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní. Držiteľ psa je povinný
prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní
od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej
v prvej vete, ak sa pes v danom roku prevažne
nachádza v obci.
2. Evidenciu vedie obec a zapisuje sa do nej:
a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak
ho pes má,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu
držiteľa psa,
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území
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obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
e) skutočnosť, že pes pohryzol človeka bez
toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane
alebo v krajnej núdzi,
f) úhyn psa,
g) strata psa.
3. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa
zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný
do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja
oznámiť obci za účelom vyznačenia zmeny
skutočností a údajov v evidencii.
4. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, na ktorej sa
uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, a údaj
o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou
držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
5. Známka je neprenosná na iného psa a jej
odcudzenie, zničenie alebo stratu je držiteľ
psa povinný do 14 dní oznámiť obci. Obec za
úhradu 1,50 € vydá držiteľovi psa náhradnú
známku.
III.
Vodenie psa
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je
fyzicky a psychicky spôsobila a schopná ho
ovládať v každej situácii, pričom je povinná
predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným
spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode
a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
2. Vodiť nebezpečného psa môže len osoba plne
spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený
náhubok.
3. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie je povinný osobe, ktorú pes pohryzol oznámiť svoje
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu.
Súčasne je povinný oznámiť obci a obecnej
polícii skutočnosť, že pes pohryzol človeka.
4. Vodenie psov je zakázané na:
a) detské a športové ihriská, cintorín a pietny
park,
b) všetky prevádzky vykonávajúce spracovanie, distribúciu alebo predaj potravín a liečiv
a na miesta, kde sa vykonáva lekárska
prax,
c) ostatné miesta označené upozornením na
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zákaz vodenia psov, alebo kde je vstup
so psom zakázaný, ktoré okrem miest vo
vlastníctve, správe alebo užívaní obce označí vlastník, správca alebo užívateľ takýchto miest.
5. Ustanovenia ods. 4 sa nepoužijú, ak ide o slepeckého vodiaceho psa.
6. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi,
je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
7. Voľný pohyb psa je povolený v priestoroch býv.
kynologického klubu za športovým areálom na
vyznačenom mieste, kde bude umiestnená aj
hygienicky vhodná nádoba na zhromažďovanie výkalov.
IV.
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
- neprihlási psa do evidencie,
- neoznámi obci každú zmenu skutočností
a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, a to
do 30 dní od ich zmeny,
- umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa
podmienky čl. III. ods. 1 a ods. 2 tohto nariadenia,
- neohlási, že pes pohryzol človeka bez toho,
aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej
obrane,
- neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu
známky,
- nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestoru na to určenému.
2. Ten kto vedie psa sa dopustí priestupku, ak
- neohlási svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes
pohryzol,
- nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera,
alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,
- neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho,
aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo nutnej
obrane,
- nepreukáže totožnosť psa, nerešpektuje zákaz
vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu
psa,
- neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes
znečistil verejné priestranstvo.
3. Za priestupky podľa ods. 1 a ods. 2 tohto člán-

ku je možné uložiť pokutu podľa § 7 ods. 3 zák.
č. 282/2002 Z.z. v rozpätí od 65 € do 165 €.
4. Priestupky prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia podľa zák. č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
5. V blokovom konaní priestupky podľa tohto
VZN a zákona č. 282/2002 Z.z. prejednávajú
aj orgány Policajného zboru. Výnos pokút je
v takomto prípade príjmom štátneho rozpočtu.
V.
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1. Povinnosti ustanovené týmto všeobecne záväzným nariadením sa primerane vzťahujú
aj na osoby, ktoré psov do katastra obce
dopravujú, z neho vyvážajú, alebo cez obec

prepravujú na iné miesto, a to od okamihu, keď
vstúpia na katastrálne územie obce.
2. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva v Nálepkove č.
55/2002 o podmienkach chovu a držania domácich, úžitkových a iných zvierat v katastri
obce Nálepkovo zo dňa 30.9.2002.
3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa
uznieslo Obecné zastupiteľstvo uznesením
číslo 474/2010-OZ zo dňa 28.05.2010.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda
právoplatnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom a účinnosť pätnástym dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli obce.
V Nálepkove, dňa 11.05.2010
Ing. Dušan Daniel
starosta obce

RIEŠENIE PROBLÉMOV SOCIÁLNE VYLÚČENÝCH
SKUPÍN OBYVATEĽOV PROSTREDNÍCTVOM
PROJEKTU „TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
V OBCI NÁLEPKOVO“ – POHĽAD NA JEHO
APLIKÁCIU V PRAXI
Obec Nálepkovo, nachádzajúca sa v okrese
Gelnica v Košickom samosprávnom kraji, realizovala v časovom období od 01.04.2008 do 31.03.2010
projekt: „Terénna sociálna práca v obci Nálepkovo“.
Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Realizácia uvedeného projektu bola zameraná
na členov marginalizovaných rómskych komunít,
ako aj na členov iných skupín obyvateľov postihnutých sociálnym vylúčením.
Jeho cieľom bola priama podpora a pomoc
jednotlivcom a rodinám pri riešení rôznorodých
životných problémov. Zabezpečili sa tak okolnosti,
ktoré napomáhajú procesu ich začleňovania do

spoločnosti.
Cieľová skupina, na ktorú sa projekt vzťahoval
sú vylúčené skupiny obyvateľov, ktoré sú postihnuté, ohrozené sociálnym vylúčením alebo rizikom
chudoby. Išlo hlavne o obyvateľov segregovaných
a separovaných rómskych komunít, ťažko zdravotne
postihnutých občanov, matky na materskej dovolenke ako aj nezamestnaných.
Hlavnou aktivitou a zároveň zámerom projektu
bol výkon činnosti sociálnych pracovníkov a ich
asistentov v teréne. Prostredníctvom poskytovania
základného sociálneho poradenstva sa snažili pomáhať klientom pri riešení ich problémov. Výraznou
pomocou bolo sprevádzanie uvedenej skupiny ľudí
na úradoch a inštitúciách. V prípade potreby bol
klientom zabezpečený aj doprovod k odborným
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pracovníkom.
Terénni sociálni pracovníci a ich asistenti sa
v spolupráci s ďalšími odborníkmi snažili klientom
pomôcť hlavne v nasledujúcich oblastiach:
- v oblasti administratívnych úkonov sa zamerali
na vypisovanie žiadostí o poskytnutie štátnych
sociálnych dávok, vypisovanie potvrdení, čestných prehlásení, splátkových kalendárov pre
úrady ako sú napr. úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, sociálnu poisťovňu, okresné súdy,
exekútorské úrady a ďalšie. Do uvedenej oblasti
patrí taktiež aj vysvetlenie rozhodnutí a výziev
doručených z rôznych inštitúcií a úradov;
- v oblasti sprevádzania klientov na úrady, súdne
pojednávania, do zariadení sociálnych služieb
atď;
- v oblasti vyplácania prídavkov na deti, ktorých
je obec osobitným príjemcom, sa sústredili na
dozor pri preberaní tovaru v podobe potravín,
ošatenia, hygienických a školských potrieb;
- v oblasti výkonu aktivačných prác a menších
obecných služieb, do ktorých boli zapojení dlhodobo nezamestnaní uchádzači o zamestnanie
bolo sociálne poradenstvo poskytnuté taktiež;
V rámci spolupráce s inými úradmi a inštitúciami
terénni sociálni pracovníci a ich asistenti intenzívne
spolupracovali najmä s:
- oddelením sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Spišskej Novej Vsi, detašované
pracovisko v Gelnici, pri prevádzaní šetrení v rodinách, kde bol ustanovený dohľad nad maloletými deťmi, alebo bola deťom súdom nariadená
ústavná výchova. Tieto šetrenia sa vykonávali
pravidelne raz za 6 mesiacov. Intenzívna spolupráca prebiehala aj s inými oddeleniami uvedeného úradu, predovšetkým s oddelením štátnych
sociálnych dávok a oddelením dávok v hmotnej
núdzi;
- Okresným súdom v Spišskej Novej Vsi a inými okresnými súdmi pri písaní správ o povesti
maloletých matiek a ich rodičov, ktorým mali
byť zverené deti do starostlivosti nahradzujúcej
starostlivosť rodičov;
- Obvodným oddelením policajného zboru v Nálepkove v oblasti záškoláctva maloletých prevažne rómskych detí. Zintenzívnil sa výkon
osvetovej činnosti zameranej na komunikáciu
s rodičmi maloletých záškolákov, ako aj na roz12

hovory zo záškolákmi samotnými, aby si rodičia
aj deti uvedomili dôsledky tohto patologického
javu;
- príslušníkmi Obecnej polície v Nálepkove, ktorí
boli nápomocní v rôznych oblastiach, svojim
aktívnym prístupom napomáhali k spokojnosti
clenov cielových skupín, ako aj majority;
- miestnou pediatričkou pri avízovaní rodičov
o potrebe pravidelného očkovania detí v rómskych osadách, predovšetkým v čase zvýšeného
výskytu hepatitídy typu A.
Po dobu realizácie projektu boli terénni sociálni pracovníci a ich asistenti nápomocní všetkým
obyvateľom obce a priľahlého okolia, ktorí pomoc
potrebovali a vyhľadali ju.
Členovia marginalizovaných rómskych komunít
a členovia iných skupín postihnutých sociálnym
vylúčením, majú neustálu potrebu pomoci pri vybavovaní a uplatňovaní nárokov, ktoré zabezpečuje
štátna sociálna sieť. Bez pomoci iného človeka
majú títo ľudia problém presadiť sa a uplatniť si
svoje práva. Tento fakt vyplýva taktiež z toho, že títo
klienti majú často veľmi nízku vzdelanostnú úroveň.
Nevedia si poradiť s vyriešením problémov, do ktorých sa každodenne dostávajú, upadajú do pasivity
a snažia sa nevidieť svoju náročnú životnú situáciu,
do ktorej sa dostali.
Práca terénnych sociálnych pracovníkov a ich
asistentov v jednotlivých oblastiach pomoci ako aj
spolupráca s jednotlivými organizáciami prebiehala
hlavne v teréne priamo v rodinách klientov. To malo
pozitívny dopad hlavne na otvorenosť klientov voči
týmto pracovníkom, pretože vo svojom prirodzenom
prostredí sa cítili sebaisto a vedeli otvorene rozprávať o svojich problémoch.
Po ukončení realizácie projektu sa čiastočne
zlepšila sociálna situácia jednotlivcov, rodín a komunít, nakoľko aktivity projektu boli zamerané na
preberanie zodpovednosti za riešenie situácie, do
ktorej sa klienti dostali. Predchádzalo sa tak vzniku
krízových situácií v rodine, vzhľadom na zabezpečenie práv a záujmov detí. Napomohlo sa tým
integrácií cieľových skupín projektu do majoritnej
spoločnosti. Realizácia projektu prispela k zlepšeniu sociálnych, zdravotných a bytových podmienok
obyvateľov obce.
Obyvatelia obce boli informovaní o možnosti
poskytovania sociálneho poradenstva v obci a túto

možnosť využívali a môžu využívať aj naďalej, nakoľko obec sa rozhodla zabezpečiť poskytovanie
vyššie uvedených služieb z vlastných zdrojov aj po
ukončení realizácie projektu.
Ďalšie informácie o programe
Uvedený program bol zaradený do prioritnej
osi č. 2 Podpora sociálnej inklúzie, opatrenie č.
2.1 v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2007/2.1/01.
Podrobné informácie o projekte sú dostupné aj na
internetových stránkach Európskeho sociálneho
fondu www.esf.gov.sk a Fondu sociálneho rozvoja
www.fsr.gov.sk.
Požadovaná výška nenávratného finančného
príspevku bola: 68 257,32 €, obec Nálepkovo sa
spolupodieľala na financovaní uvedeného projektu
vo výške 5%.

Podrobné informácie o uvedenom programe
dostanete:
• na Obecnom úrade v Nálepkove –
tel.: 053/4494230, fax: 053/4494128,
• v Komunitnom centre v Nálepkove:
tel.: 053/4494612
e-mailová adresa: ocunal@nalepkovo.sk,
internetová stránka: www.nalepkovo.sk
Na programe pracovali:
• Terénni sociálni pracovníci - Mgr. Lívia Školníková, Andrea Smoradová
• Asistenti terénnych sociálnych pracovníkov Marcela Juhásová, Július Demeter
Mgr. Lívia Školníková
terénna sociálna pracovníčka

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V NÁLEPKOVE
Tradícia DHZ v Nálepkove pretrváva už vyše
100 rokov. Počas celej svojej existencie a pôsobenia zohrával a aj naďalej zohráva významnú
a neoddeliteľnú úlohu. Plní predovšetkým svoju primárnu funkciu, teda chráni život a majetok
občanov a zároveň je dôležitou kultúrnou a reprezentatívnou súčasťou obce. Ľudovo povedané
žije spolu s ňou. Sme na to právom hrdí, nakoľko
pokračuje v duchu náboženskej tradície a v odkaze našich starých otcov, keď starší členovia idú
príkladom pre mladších členov.
Tieto moje slová najlepšie dokazujú činy a skutky, ktoré sme v poslednom období dosiahli a o ktorých Vás chcem touto cestou poinformovať.
DHZ Nálepkovo dosiahol za rok 2009 v súťaži o najlepší DHZ v okrsku 1. miesto.
Vďaka patrí všetkým aktívnym členom a hlavne členom výboru DHZ pod vedením predsedu
p. Štefana KLUČÁRA.

Neoddeliteľnou súčasťou prípravy členov DHZ
na svoje poslanie sú aj súťaže hasičských družstiev. Úspešnému účinkovaniu na súťaži predchádza tvrdá odborná príprava. Odborná príprava
členov je zameraná na dosiahnutie znalostí, zručností, fyzickej zdatnosti a návykov potrebných na
vykonávanie činností pri zdolávaní požiaru a vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných
pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
Odbornú prípravu v tomto roku vykonávajú
družstvá DHZ v Nálepkove a DHZ v Treťom
Hámri.
Previerkou ich prípravy bolo obvodové kolo
súťaže DHZ okresu Gelnica, ktoré sa uskutočnilo
30.05.2010 v Helcmanovciach. Súťaže sa zúčastnili títo členovia:

DHZ Nálepkovo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ján ONDREJČÍK
Marek LUKAČOVSKÝ
Roman ŠARŠAŇ
Jozef GABONAY
Radovan TURČANIK
Štefan GELETKA
Tomáš GÖBL
Branislav GÖBL
Štefan TURČANIK
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DHZ Tretí Hámor
1.

Ľubomír SMORADA

2.

Jozef SMORADA

3.

Jozef SCHMIDT

4.

Anton LABUDA

5.

Marcel HOZA

6.

Ľubomír SMORADA ml.

7.

František KELLNER

8.

Jaromír BAKOŠ

O prípravu, technické zabezpečenie ako aj samotný výcvik sa starali: Štefan KLUČÁR, Ján DLUHOŠ, František ORAVEC a Marián RICHVEIS.
Výsledky obidvoch družstiev len potvrdili to, že títo muži majú hasičské remeslo v krvi. Počas súťaže
sa obidva družstva správali disciplinovane a ja som rád, že sa podarilo odvekých rivalov skĺbiť v jeden
celok čo nasvedčuje aj tento obrázok.

Zo súťaže sme sa vrátili plní novej chute do ďalších súťaží, a už dnes sa pripravujeme na pohárovú
súťaž vo Veľkom Folkmári, ktorá sa uskutoční dňa: 20.06.2010.
Ďakujem všetkým za vzornú reprezentáciu.
Poďakovanie od všetkých členov súťažných družstiev odovzdávam starostovi obce Nálepkovo,
Ing. Dušanovi DANIELOVI za finančné a materiálne zabezpečenie našej činnosti, ale aj za osobnú
morálnu podporu.
Pozývam medzi nás všetkých tých, ktorí majú o túto vysoko humánnu činnosť záujem.
Spracoval: Marián RICHVEIS
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VÝSLEDKY HLASOVANIA Z VOLIEB
NÁRODNEJ RADY SR, KONANÉ DŇA 12.6.2010
ZA OBEC NÁLEPKOVO
Vo volebnom okrsku č. 1 a 2 boli tieto výsledky:
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet odovzdaných obálok
Počet platných odovzdaných hlasov

1966
969
969
912

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
Európska Demokratická Strana
Únia – Strana pre Slovensko
Strana Rómskej koalície – SRK
Paliho Kapurková, veselá politická strana
Sloboda a Solidarita
Strana demokratickej ľavice
Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
Komunistická strana Slovenska
Slovenská národná Strana
Nová Demokracia
Združenie robotníkov Slovenska
Kresťanskodemokratické hnutie
Ľudová strana Naše Slovensko
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická Strana
AZEN – Aliancia za Európu národov
SMER – sociálna demokracia
MOST – Híd

35
136
3
2
55
11
0
75
5
79
1
4
90
64
89
0
244
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V Nálepkove, dňa 14.6.2010

POLICAJNÉ OKIENKO
Nápad trestnej činnosti a priestupkov
za mesiace apríl a máj 2010
v obci Nálepkovo:
Za uvedené obdobie bolo spáchaných:
4 trestné činy, z toho
- 1 x ublíženie na zdraví
- 1 x neoprávnené užívanie
cudzieho motorového vozidla
- 2 x zanedbanie povinnej výživy,
13 priestupkov, z toho
- 3 prípady – priestupky proti majetku, drobné
krádeže

- 10 prípadov – priestupky proti občianskemu
spolunažívaniu
Nakoľko sa onedlho začnú letné prázdniny
a dovolenky, tak by sme touto cestou chceli upozorniť občanov na zvýšený pohyb cudzích osôb
v obci Nálepkovo, a na možnosť zvýšenia páchania trestnej činnosti cudzími občanmi v obci, ako
aj priestupkov páchanými cudzími občanmi.
V Nálepkove, dňa 11.6.2010
Tieto informácie poskytol
referent špecialista
Obvodného oddelenia PZ Nálepkovo
por. Bc. Maroš Pavlík
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Spoločenská kronika
Narodili sa:
Štefan Rusnák
Sofia Maková
Ján Demeter
Dávid Horváth
Matúš Novotný
Viktor Dunka
Eva Horváthová
Ondrej Horváth
Barbora Horváthová
Sofia Mižigárová
Dušana Horváthová
Katarína Horváthová
Dávid Žiga
Šimon Turčanik
Natália Horváthová
Miroslav Bandy
Marta Ferková

Opustili nás:
Hermína Hudáková, 1937
Milan Mingáč, 1957
Margita Palušáková, 1928

Životné jubileum oslávili:
Kvetoslava Schmiedtová, 70 rokov
Matej Šomšák, 70 rokov
Teodor Gál, 75 rokov
Hildegarda Novotná, 70 rokov
Mária Tirpáková, 90 rokov
Katarína Tomečková, 90 rokov
Vydavateľ: Obec Nálepkovo, reg. č. EV 3178/09.
Vychádza po zasadaniach OZ. Príspevky zasielajte na adresu:
Obecný úrad, Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo
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