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I NFORMAČNÝ OBČASNÍK OBCE N ÁLEPKOVO
nepredajné

Vážení čitatelia Obecných novín Nálepkova,
po poslednom vydaní Obecných novín 3.3.2016 prichádzajú k Vám ďalšie
informácie zo života obce. Tieto prezentujú prácu vedenia obce, obecného
zastupiteľstva a jednotlivých komisií pri
obecnom zastupiteľstve (vrátane Zboru pre občianske záležitosti pri OcÚ)
od počiatku marca 2016 k dnešku, v
spolupráci s právnickými osobami obce a s miestnymi spoločenskými organizáciami, vrátane rímskokatolíckej a
evanjelickej cirkí, pôsobiacími v obci.

Výsledkom práce obecného zastupiteľstva je Zápisnica zo 14. zasadania
OZ dňa 31.3.2016, ktorá je zverejnená
v plnom znení. Výsledkom práce jednotlivých komisií pri OZ a ZPOZ-u sú
zverejnené jednotlivé textové a foto príspevky nimi poriadaných spoločenských
podujatí. Dozviete sa niečo o hrozbe
invazívnych rastlín na území obce, o
histórii železničnej trate na úseku Margecany - Červená skala (vybudovanej
v rokoch 1931-1936) spomienkou na

parné rušne, o činnosti Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých, o priebehu Dňa učiteľov
- dôchodcov poriadaného predsedami
komisií pri OZ. Z ďalších príspevkov sa
dozviete o aktivitách školy na jej území
a aj o baníckych tradíciách v bývalom
Vondrišli (dnešnom Nálepkove), ktoré sa
konali v rokoch 1760 - 1945 a boli ,,obnovené“ v roku 1995.
Ing. Dušan Daniel
starosta obce

foto: Jozef Küffer ml.

ZÁPISNICA
zo 14. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 31. 3. 2016
Prítomní:
Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Ján Plencner – zástupca starostu obce
Patrik Bobák, Ondrej Klekner, Jarmila
Pocklanová, Dušan Slivka, Ján Soveľ –
poslanci OZ
Ing. Klaudia Baranová – hlavná kontrolórka obce
JUDr. Dušan Kozák – ref. organizačno-právny
Bc. Marcela Juhásová – sekretariát
starostu obce, matričný úrad
Ing. Adriana Starinská – stavebný
úrad obce
Mgr. Ľubomír Solák – náčelník obecnej polície
Vladimír Labuda – pracovník obecnej
polície
Marián Richveis – SZČO pre BOZP,
OPP, KR obce
Mgr. Michal Bartoš – riaditeľ DN, n.o.
Ing. Branislav Kellner – riaditeľ LON,
s.r.o.
Ospravedlnení:
Bc. Daša Baniaková, Marián Čarnický,
Ján Kalafus – poslanci OZ
Anna Bobáková – ref. sociálnych vecí
Bc. Jarmila Danielová – ref. ekonomický
Jarmila Lapšanská – ref. správy majetku obce
Ing. Hyacinta Zozuľáková – ekonomický radca
PhDr. Jarmila Gabonayová – sekretariát starostu obce
Mgr. Magdaléna Čerťanská – poverená riaditeľka ZŠsMŠ
Verejnosť:
Michal Pronský
Program:
1. Úvod - ustanovenie pracovných
komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh
z 13. zasadania OZ dňa 29. 01.
2016
3. Správa o činnosti obce v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej
ochrany a civilnej obrany za rok
2015
4. Informačná správa o činnosti Stavebného úradu obce Nálepkovo za
rok 2015
5. Správa o kontrolnej činnosti HK ob-
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ce za rok 2015 v zmysle § 18f ods.
1, písm. e) Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení
6. Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nálepkovo č. 5/2016 o organizácii miestneho referenda
7. Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nálepkovo č. 6/2016 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení na území obce
8. Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nálepkovo č. 7/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce
9. Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nálepkovo č. 8/2016 o určení
miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky
v ZŠsMŠ Nálepkovo
10. Informácia o vydaní interných
predpisov súvisiacich s ekonomikou obce od ustanovujúceho zasadania OZ dňa 15. 12. 2014 k 31.
03. 2016
11. Informácia o stave pohľadávok
obce Nálepkovo k 31. 12. 2015
12. Projekt „ELENA“ – technická pomoc v rámci členstva obce
v Združení miest a obcí Hnileckého
regiónu
13. Výsledky verejného obstarávania vo veci realizácie „COLUMBÁRIA“ na miestnom cintoríne
14. Informácia o napĺňaní podmienok ,,Zmluvy o darovaní“ medzi
LON s.r.o. a príjemcom - obcou
Nálepkovo zo dňa 21.7.2014
15. Informácie z komisií pri OZ –
Zápisnice z komisií
16. Interpelácie a pripomienky dotýkajúce sa starostu obce a poslancov OZ
17. Rôzne
18. Záver
Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných
komisií
Zasadanie Obecného zastupiteľstva v
Nálepkove začalo o 10,00 hod.
V tomto bode programu starosta obce konštatoval, že z celkového počtu 9
poslancov OZ je prítomných 6 poslancov
a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Starosta obce predložil návrh
programu 14. zasadania OZ v zmysle
pozvánky zo dňa 15.3.2016.

Takto predložený návrh bol schválený
6 poslancami.
Za zapisovateľku bola určená:
Bc. Marcela Juhásová sekretariát starostu obce
Do návrhovej komisie boli zvolení:
Ondrej Klekner, Jarmila Pocklanová
Za overovateľov boli určení:
Patrik Bobák, Ján Soveľ
Bod č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh z
13. zasadania OZ dňa 29.1.2016
Na 13. zasadaní OZ bolo prijatých 13
uznesení (uzn. č. 157 - 169/2016-OZ), z
ktorých 9 uznesení bolo vzatých na vedomie, 3 uznesenia boli schvaľovacieho
charakteru a uzn. č. 167/2016 - OZ v
bode a/ bolo vzaté na vedomie a v bode
b/ bolo schvaľovacieho charakteru.
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne
pripomienky, resp. návrhy.
Uznesenie č. 170/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie informácie z kontroly
plnenia uznesení a úloh z 13. zasadania
OZ zo dňa 29.01.2016.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 3:
Správa o činnosti obce v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a civilnej obrany za rok 2015
Na základe plánu práce Obecného zastupiteľstva, Referát Bezpečnosti
a ochrany zdravia, Ochrany pred požiarmi a Krízového riadenia obce Nálepkovo
podáva starostovi obce Správu o plnení
a zabezpečovaní úloh na úseku ochrany
pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, civilnej ochrany a Pracovnej zdravotnej služby.
Túto dáva aj na vedomie poslancom
Obecného zastupiteľstva.

Rozprava:
Dušan Slivka – dotazoval sa vysvetlenia súpravy povodňovej záchrannej
služby. Odpovedal p. Richveis, objasnil poskytnutie balíčka pomoci pre obce z MV SR a MŽP SR pre ohrozené
obce živelnými pohromami a informoval
aj o preškolení p. Ľubomíra Smoradu,
ktorý v prípade povodne bude družstvo
viesť. Informoval o počte požiarov za rok
a o ich uhasení, zdokumentovaní v spolupráci s obecnou políciou a k problému
dobrovoľných hasičov, ktorý je v každej
obci. Starosta obce ďalej doplnil informácie k doriešeniu funkčnosti dobrovoľného hasičského zboru v obci a k využívaniu protipovodňového vozíka aj priamo
v teréne.
Uznesenie č. 171/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie správu o činnosti obce
v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia,
Ochrany pred požiarmi, Civilnej ochrany
a Pracovnej zdravotnej služby za rok
2015.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 4:
Informatívna správa o činnosti Stavebného úradu obce Nálepkovo za
rok 2015
Ako prílohu k dôvodovej správe prikladám Informatívnu správu o činnosti
stavebného úradu obce Nálepkovo za
rok 2015 s Prílohou č.1 „Vykonané úradné úkony“.
Rozprava:
Dušan Slivka – dotazoval sa porovnania rokov, na jeho otázku odpovedala
pracovníčka stavebného úradu. Starosta
obce doplnil informáciu k žiadosti elektrárni z dôvodu výmeny káblov v častiach
Záhajnica a Tretí Hámor, zároveň uviedol, že práca na stavebnom úrade nepostačuje iba na polovičný úväzok, pretože
pracovníčka má doplnenú ďalšiu agendu
(životné prostredie ...).
Ján Soveľ – dotazoval sa informácie
ohľadom skolaudovania vodovodu a kanalizácie. Odpovedal JUDr. Kozák a starosta obce, ktorý okrem iného informoval
o nižšom tlaku na vodovodnom potrubí
na začiatku obce od Hnilčíka, kde je
umiestnený redukčný ventil. Tento problém je v riešení referátom Správy Vodovodou a kanalizácií OcÚ. V súčasnosti je

pod garanciou zástupcu starostu obce a
úlohy by mali byť ukončené v 11/2016.
Uznesenie č. 172/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie Informatívnu správu o
činnosti stavebného úradu obce Nálepkovo za rok 2015.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 5:
Správa o kontrolnej činnosti HK obce
za rok 2015 v zmysle § 18f ods. 1, písm.
e) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.
Na základe ustanovenia zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa
§ 18f ods. 1, písmena e) hlavný kontrolór
obce predkladá obecnému zastupiteľstvu
najmenej raz ročne správu o kontrolnej
činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.
Predložený materiál nemá dopad na
rozpočet obce, činnosť obecného úradu
a orgány samosprávy obce.
Rozprava:
Ján Plencner – požiadal hlavnú kontrolórku o vysvetlenie v časti sponzorského príspevku s Lesmi Spišská Nová
Ves, ktoré boli prijaté, ale i vrátené
späť. Odpovedala hlavná kontrolórka
(HK), že pri kontrole jej pokladníčka nepredložila relevantné doklady k tomuto
príspevku.
Ján Soveľ – opýtal sa HK, či kontrolovala i verejné obstarávanie na kolumbárium a nákup štiepky. Uviedla, že takúto
kontrolu vykonáva práve v tomto období.
Dušan Slivka – žiadal vysvetlenie
k neposkytovaniu dokladov hlavnej kontrolórke. HK uviedla, že to bolo v minulom období, od januára 2016 má
k dispozícii všetky doklady a momentálne
vykonáva kontrolu i za rok 2014.
Starosta obce – dodal, že prácu
zamestnancov riadi on, a nie HK, spolupracuje s HK, ibaže sa nedá za pár
dní vyhovieť 15 požiadavkám uvedených
v písomnej žiadosti, opýtal sa HK, či
takto písomnou formou – so žiadosťou na
starostu obce postupovala aj v prípade
bývalého starostu?
HK odpovedala, že ku každej kontrole,
ktorú šla vykonávať písala oznámenia
o vykonaní kontroly.

Na ďalšie otázky Dušana Slivku odpovedal starosta obce.
Ján Soveľ – dotazoval sa nezverejnenej zmluvy o nájme pozemkov s Agrofarmou. Na jeho otázku odpovedal
JUDr. Kozák, že táto zmluva s dodatkom
nespadá do obdobia účinnosti zákona
o zverejňovaní, preto nie je povinné ju
zverejniť (zmluva podpísaná v roku 2008,
dodatok č. 1 v roku 2010).
Na ďalšie otázky a dotazy poslancov
a HK odpovedal starosta obce.
Uznesenie č. 173/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie Správu o kontrolnej
činnosti HK obce za rok 2015 v zmysle §
18f ods. 1, písm. e) Zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 6:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 5/2016 o organizácii
miestneho referenda
Predmetné VZN upravuje organizáciu
miestneho referenda na území obce Nálepkovo. Vydáva sa podľa ustanovenia §
4 ods. 3 písm. m), § 6 ods. 1 a § 11a ods.
9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Miestne referendum je hlasovanie
obyvateľov obce Nálepkovo o dôležitých
veciach, v ktorom obyvatelia slobodne
a nezávisle vyslovia hlasovaním svoj
názor.
Rozprava:
Hlavná kontrolórka – požiadala
opraviť v návrhu formálne chyby
Uznesenie č. 174/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 5/2016 o organizácii miestneho referenda.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 7:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 6/2016 o určení výšky
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dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení
na území obce

VZN.

Obec Nálepkovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovením § 6 ods. 12
písm. c) a písm. d) zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a podľa zákona č. 597/2003 Z.
z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie.

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 7/2016 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce, s doplnením pripomienok
odznených v rozprave.

Rozprava:
Dušan Slivka – dotazoval sa na výšku dotácie, či bola prekonzultovaná s
vedením školy a či bude dostatočná
na platy zamestnancov. Na jeho dotazy
odpovedal starosta obce a JUDr. Kozák.

Bod č. 9:
Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nálepkovo č. 8/2016 o určení
miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠsMŠ
Nálepkovo

Uznesenie č. 175/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 6/2016 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení na území obce.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 8:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 7/2016 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu
obce
Účelom Všeobecne záväzného nariadenia obce Nálepkovo o podmienkach
a postupe pri poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Nálepkovo je stanoviť postup
a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce Nálepkovo právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
pôsobiacim na území obce Nálepkovo
v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Rozprava:
V otvorenej rozprave vystúpili poslanec Dušan Slivka, starosta obce, hlavná
kontrolórka obce, ktorí konštruktívnymi
návrhmi doplnili návrh predloženého
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Uznesenie č. 176/2016-OZ

Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 5 (Bobák, Klekner, Soveľ, Pocklanová, Plencner)
Zdržali sa hlasovania: 1 (Slivka)
Proti hlasovali: 0

Obec Nálepkovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a
ustanovením § 20 ods. 3 písm. a) zákona
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ustanovením § 6 a § 8 ods. 1
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo o určení miesta a času zápisu
na plnenie povinnej školskej dochádzky
v Základnej škole s materskou školou
Nálepkovo.
Toto všeobecne záväzné nariadenie
upravuje miesto a čas zápisu na plnenie
povinnej školskej dochádzky v Základnej
škole s materskou školou Nálepkovo.
Týmto VZN sú upravené aj základné práva a povinnosti zástupcu dieťaťa,
priestupky a sankcie, ako aj dodržiavanie
a kontrola tohto nariadenia.
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne
pripomienky, resp. návrhy.

Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 10:
Informácia o vydaní interných
predpisov súvisiacich s ekonomickou
stabilizáciou obce od ustanovujúceho
zasadania obecného zastupiteľstva v
Nálepkove dňa 15.12.2014 k 31.3.2016
Dňa 15.12.2014 Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie obce Nálepkovo č.17/2014
,,Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nálepkovo“, podľa ktorého v zmysle jeho obsahu boli postupne
v rámci Obecného úradu, resp. v rámci
obce vydávané interné predpisy v nasledujúcom časovom slede:
- 23.2.2015 Smernica č. 1/2015 - Interný predpis na verejné obstarávanie
- 27.5.2015 Príkaz starostu obce na
vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielov majetku a záväzkov
obce k 30.9.2015
- 28.5.2015 Smernicu č. 3/2015 o zásadách podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle
zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých
opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
- 17.6.2015 Smernica č. 5/2015 pre
vykonanie inventarizácie k Príkazu starostu zo dňa 27.5.2015
- 26.6.2015 Smernica č. 4/2015 o
systéme vedenia pokladnice a manipulácie s pokladničnou hotovosťou
- 29.1.2016 Smernica č. 1/2016 o
postupe vykonávania finančnej kontroly v
pôsobnosti obce Nálepkovo.
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné pripomienky, resp. návrhy.
Uznesenie č. 178/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie Informáciu o vydaní
interných predpisov súvisiacich s ekonomickou stabilizáciou obce od ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v Nálepkove dňa 15.12.2014
k 31.3.2016.

Uznesenie č. 177/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 8/2016 o určení
miesta a času zápisu na plnenie povinnej
školskej dochádzky v ZŠsMŠ Nálepkovo.

Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,

Bod č. 11:
Informácia o stave pohľadávok obce

Nálepkovo k 31.12.2015, o ich negatívnom vývoji v rokoch 2011 - 2014, príčiny
ich nárastu a opatrenia na ich vymáhanie
vrátane zamedzenia ich zvyšovaniu v
rokoch 2016 - 2018.
Vzhľadom na negatívny vývoj narastania pohľadávok obce Nálepkovo
v rokoch 2011 - 2014 rozhodol som
sa tento problém prejednať na pôde
obecného zastupiteľstva s cieľom zjednania nápravy osvetovou a agitačnou
činnosťou medzi obyvateľmi obce Vami
poslancami.
Základ negatívneho vývoja spočíva
v tom, že za roky 2011 – 2014 vedenie obce t.j. starosta a poslanci OZ
nerešpektovali predovšetkým zákony o
účtovníctve a o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, pretože v tomto
období na pôde zastupiteľstva vôbec
neprejednávali ročné hodnotiace správy
k plneniu programového rozpočtu obce
na príslušné roky a taktiež aj monitorovacie správy z priebehu jeho plnenia.
Starosta obce nezvládol riadenie obce,
pretože personálnymi zmenami v úvode
roka 2011 znefunkčnil ekonomický chod
obce a dokonca sa vyhrotila spolupráca
starostu obce s poslancami OZ, ktorého
vlastne „vyprodukovalo“ do tejto funkcie, o čom svedčí aj tá skutočnosť, že z
9-tich poslancov OZ nastala obmena v
štyroch prípadoch (p. Antlová – Bc. Baniaková, MUDr. Daniel – Mgr. Majorová,
Mgr. Majorová – p. Czölder, p. Šmelková
– p. Plencner) za 4 roky, čo svedčí o
nestabilite života v obci, pretože starosta
obce a poslanci OZ sú v rámci zákona
o obecnom zriadení štatutárne orgány
obce, ktoré sú zodpovedné za napĺňanie
príslušných ustanovení uvedeného zákona.
Dokonca zástupkyňa starostu obce p.
J. Pronská ustanovená do tejto funkcie
27.12.2010 sa po 10-tich mesiacoch pôsobenia v tejto funkcii vzdáva tohto postu
a dokonca v marci v roku 2012 sa vzdáva
aj členstva vo všetkých komisiách zriadených pri obecnom zastupiteľstve!
Otázka znie koho vlastne táto
poslankyňa do konca volebného obdobia
12/2014 vlastne zastupovala – seba, či
občanov, ktorí jej dali dôveru?
Po pracovnej stránke som už priebežne
v roku 2015 uskutočnil patričné opatrenia
(boli prejednávané v predchádzajúcom
bode rokovania) a na pracovnej porade 23.2.2016 už boli uložené jednotlivým pracovníkom konkrétne úlohy k
vymožiteľnosti pohľadávok priebežne do
konca roka 2016.
Analýza vývoja nárastu pohľadávok v
rokoch 2011-2014 a zrealizované personálne opatrenia k 31.3.2016 predkladám
obecnému zastupiteľstvu podrobný popis

príčin nárastu pohľadávok, opatrenia na
ich vymáhanie a opatrenia k zamedzeniu
ich narastania.
Rozprava:
V rozprave vystúpil starosta obce
s podrobným vysvetlením predloženého
materiálu o nedoplatkoch za daň z
nehnuteľností, daň za psa, za komunálny
odpad, za vodné a stočné, za nájomné k
30.11.2010, k 31.12.2014 a k 31.12.2015
(Príloha č. 1).
Ondrej Klekner – poukázal na nesprávny údaj vzdania sa členstva vo
všetkých komisiách, pretože v dvoch komisiách pôsobil až do konca volebného
obdobia. Starosta obce sa ospravedlnil
a uviedol, že tento údaj opraví.
Dušan Slivka – uviedol nasledovné
výhrady a pripomienky voči vznesenej
kritike:
• na ekonomickom úseku po odchode Vašej nevesty dňom 31.12.2010
neostala ani noha,
• program Urbis, ktorý nik v okolí neovládal, musel som ho riešiť
externe,
• odchod SZČO p. Frimmela (vzdanie sa aj stavebného dozoru na
projekt „voda, kanál“) bol zo zdravotných dôvodov,
• vzdanie sa funkcie HK Ing. Keruľa
bolo zo zdravotných dôvodov. Tým,
že ste ho riadili bol Vám nápomocný,
• bol som neskúsený a nie neschopný, pretože na úrade neostal nik,
kto by mi vedel pomôcť v týchto
oblastiach, spratali ste ľudí, ktorí
by mi mohli pomôcť a o ktorých by
som sa mohol oprieť,
• „zdedil som“ na finančných účtoch
obce nedostatok financií, v mesiacoch január až február ostalo len
14,70 eur,
• v októbri 2010 ste zobrali pôžičku
od LON, s.r.o., cca 41 tis. Eur bez
vedomia OZ na dokončenie požiarnej zbrojnice, ktoré ste použili
na odstupné a odmeny,
• rozpočtové opatrenia neboli priebežne predkladané v OZ ani v
minulom období (len raz ročne), nie
iba posledné 4 roky,
• daň z nehnuteľností sa zvýšila,
áno, je to pravda, pri dani za psa,
občania nemusia priznať, tu sa len
príjem predpokladá, platby za komunálny odpad narastá táto suma
rovnako, platby za vodné a stočné, nechápe odkiaľ je vypočítaná
takáto suma, to číslo je príliš vysoké, nikto z občanov neplatí? Pri
nájomnom je pokles nedoplatkov
za sledované obdobie, pretože sa

prijali opatrenia v spolupráci s poslancami a JUDr. Kozákom,
• pri zmluve s ETP Slovensko obec
ručila, táto zmluva mala byť neplatná, pretože obec nemôže ručiť
a preto som zamedzil ďalšiemu
vyberaniu ďalších splátok,
• kontrola NKÚ SR kontrolovala doklady od roku 2002, nie iba za 1,5
roka môjho pôsobenia, vykonaných
bolo nespočetné množstvo kontrol
(NKÚ, finančná správa, hygiena,
požiarnici …) a zistené nedostatky
boli predovšetkým vaše,
• poznamenal, že nikdy nedehonestoval osobu starostu obce, ani jeho činnosť, on po svojom zvolení
spravil „hrubú čiaru“ a nepoukazoval na prácu 20 rokov spätne.
Na jeho pripomienky reagoval starosta obce vyjadrením, že na ekonomickom
úseku dnes sú odborné pracovníčky,
ktoré ovládajú program Urbis. Kontrola
NKÚ SR poukázala i na účtovníctvo z
rokov 2010 – 2012, s konštatovaním, že
je nedôveryhodné.
Uznesenie č. 179/2016-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie informácie starostu obce o stave pohľadávok obce Nálepkovo
k 31.12.2015, o ich negatívnom vývoji v
rokoch 2010 - 2014, príčiny ich nárastu
a opatrenia na ich vymáhanie vrátane
zamedzenia ich zvyšovaniu v rokoch
2016 – 2018.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 3 (Plencner, Soveľ, Pocklanová)
Zdržali sa hlasovania: 3 (Klekner, Bobák, Slivka)
Proti hlasovali: 0
Bod č. 12:
Projekt ELENA – technická pomoc
v rámci členstva obce v Združení miest
a obcí Hnileckého regiónu.
V rámci členstva obce v Združení
miest a obcí Hnileckého regiónu máme
možnosť pripojiť sa k žiadosti Košického
samosprávneho kraja o technickú pomoc
,,ELENA“ financovanú z programu Inteligentná Európa - CIP. Tento program rieši
energetické problémy, zvlášť úniky tepla
z verejných budov a budov vo vlastníctve
miest a obcí vrátane úspor v spotrebe
elektrickej energie na území Košického
samosprávneho kraja. V súčasnosti sa
pod garanciou KSK sumarizujú základné
technické údaje od jednotlivých miest a
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obcí, ktoré majú záujem vstúpiť do projektu.
Dňa 11.2.2016 v tejto veci bol odoslaný list na KSK dotýkajúci sa Turistickej
ubytovne v športovom areáli obce.
Do augusta t.r. KSK spracuje technicko - ekonomickú štúdiu a podá do
Bruselu žiadosť na 2,5 mil. eur možného
čerpania z projektu technickej pomoci. V
prípade schválenia žiadosti začne proces
spracovávania projektovej dokumentácie
a zároveň realizácia ďalších krokov vedúcich k implementácii projektu v rokoch
2017 - 2018.
Nevyhnutnou podmienkou čerpania
grantu ,,ELENA“ je spolufinancovanie
oprávnených výdavkov vo výške 10 %
technickej pomoci zodpovedajúcej vo
vzťahu k plánovaným investíciám v období predpokladaného trojročného trvania implementácie projektu.
Rozprava:
Dušan Slivka – opýtal sa, či je v tomto projekte zahrnutá iba budova TKaŠ. K
otázkam ohľadom projektov odpovedal
starosta obce a zástupca starostu Ján
Plencner.
Uznesenie č. 180/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie informácie ohľadom
projektu „ELENA“, ktorý je zameraný
na technickú pomoc v rámci členstva
obce v Združení miest a obcí Hnileckého
regiónu.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 181/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje:
• pristúpenie k Žiadosti Košického
samosprávneho kraja o technickú
pomoc „ELENA“ financovanú cez
grant z programu Inteligentná Európa – CIP (ďalej len „grant Elena“)
• spolufinancovanie oprávnených
výdavkov „grantu ELENA“ vo výške
10 % technickej pomoci zodpovedajúcej podielu vo vzťahu k plánovaným investíciám, a to v období
predpokladaného trojročného trvania implementácie „grantu ELENA“
• zabezpečenie vyhlásenia verejného obstarávania a podpisu zmluvy
s dodávateľom v období do troch
rokov od podpisu zmluvy o „grant
Elena“ a následnú realizáciu na-
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plánovaných investícií
• poskytovanie súčinnosti a dodržiavanie časového harmonogramu, vrátane určenia zodpovednej
osoby pre spoluprácu s Košickým
samosprávnym krajom, projektovými partnermi (RegioEnergy n.o.)
a implementačnou jednotkou.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 13:
Výsledky verejného obstarávania
vo veci realizácie „COLUMBÁRIA“ na
miestnom cintoríne.
Na poslednom zasadaní OZ starosta
obce informoval o možnosti vybudovania kolumbária v zmysle ponuky istej
obchodnej spoločnosti aj so zľavou, pokiaľ si u nich obec uplatní objednávku
na dodanie a vybudovanie 21 urnových
schránok do konca apríla 2016. Na základe podnetu poslaneckého zboru obec
zrealizovala verejné obstarávanie pod
garanciou Ing. M. Pokryvkovej, z ktorej
vyplynulo, že verejného obstarávania sa
zúčastnili 2 uchádzači, z ktorých bola vyhodnotená úspešná ponuka firmy
Durst, s.r.o., Bohumínska 1876/2, Karviná – Nové Mesto, s tým, že je schopná
zabudovať 21 ks urnových schránok a 2
ks polkruhových lavičiek v cene 9265,70
eur s DPH. V tejto cene sú zahrnuté aj 1
ks kvetináč a 1 ks odpadkový kôš.
Rozprava:
Dušan Slivka – dotazoval sa počtu
záujemcov. Na jeho otázku odpovedal
starosta obce.
Uznesenie č. 182/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie výsledky verejného
obstarávania vo veci realizácie „COLUMBÁRIA“ na miestnom cintoríne a
súhlasí s jeho realizáciou na miestnom
cintoríne v priebehu roku 2016.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 14:
Informácia o napĺňaní podmienok
,,Zmluvy o darovaní“ medzi LON s.r.o.
a príjemcom - obcou Nálepkovo zo dňa
21.7.2014.

Dňa 26.2.2015 adresoval starosta
obce Ing. Dušan Daniel p. D. Slivkovi písomnú požiadavku na predloženie
príslušných dokladov pod zn. 410/2015,
na ktorú oslovený reagoval po viacerých
urgenciách dňa 9.10.2015 písomným
vyúčtovaním s konštatáciou, že pokladničné doklady na čiastku 534,01 eur a
pokladničné doklady na čiastku 477,09
eur, t.j. spolu 1011,10 eur, ktoré boli v
jednej obálke pán starosta Slivka stratil.
Pri prerokovávaní Správy č. 4/2015 o
výsledku NFK hospodárenia s verejnými
prostriedkami - zmluvné vzťahy a ich
plnenie na úrovni starostu obce a HK
dňa 5.11.2015 na str. č. 6 v bode č. 14
„Zmluva o darovaní medzi obcou Nálepkovo a Lesy obce Nálepkovo s.r.o. zo dňa
21.7.2014“ som namietal konštatovanie
HK, že podľa vyjadrenia poslanca OZ
Dušana Slivku zo dňa 15.10.2015 predložil dňa 14.10.2015 vyúčtovanie sponzorského príspevku písomnou poznámkou:
- žiadam hlavnú kontrolórku obce o prekontrolovanie vyúčtovania a podať o tom
výsledok starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadaní OZ!
Od 6.11.2015 k dnešku sa uskutočnili
už 3 zasadania OZ, ale HK obce si túto
požiadavku starostu nedokázala osvojiť
a preto som spracoval a predložil tento
návrh na uznesenie v predmetnej veci.
Záver: v žiadnom prípade neobstojí
písomné „čestné prehlásenie“ zo dňa
30.9.2015 bývalého starostu p. D. Slivku
odobrené poslancami OZ Bc. Baniakovou a M. Čarnickým, ktorí boli v rokoch
2011 – 2014 poslancami a aj sú nimi
v súčasnosti, pretože neboli naplnené
základné zákonné normy pri použití darovaného finančného príspevku, t.j.:
- príjemca, obec Nálepkovo v zastúpení bývalého starostu nenaplnila
ustanovenie článku IV. – Povinnosť príjemcu, aby predložil darcovi LON, s.r.o.
účtovné podklady v zmysle predmetu
zmluvy v článku II. O použití finančného príspevku, príjemca, t.j. obec Nálepkovo prijala dňa 23.7.2014 osobne
v zastúpení starostu obce 1500 eur z
pokladne LON, s.r.o., ktoré neboli vôbec
zaevidované v účtovníctve obce, ani
ako príjem do pokladne obce, resp. ani
ako príjem na finančný účet obce a
vôbec v účtovnej závierke roka 2014 táto
finančná transakcia vo výške 1500 eur
nebola vyúčtovaná a zdokladovaná.
Rozprava:
Dušan Slivka – žiadal opraviť vetu,
ktorá je uvedená v dôvodovej správe a
to podľa čestného vyhlásenia – „došlo
k strate pokladničných dokladov“
a nie „spoločne ich stratili“. Starosta
obce prisľúbil opravu textu a vysvetlil
predloženú dôvodovú správu.

Ondrej Klekner – dotazoval sa informácie od HK, aký bude ďalší postup,
aby sa to definitívne doriešilo. Odpovedala mu, že z pohľadu obce ide o
porušenie zákona o účtovníctve, keďže
nebol zaznamený príjem, ani výdaj, v
prípade účtovníctva LON, s.r.o. bolo prijaté čestné vyhlásenie bývalého starostu
a kontrolu účtovníctva v lesoch obce
nemôže vykonávať, takúto právomoc má
len štatutárny zástupca obce, ktorý je aj
kontrolórom. Reagoval starosta obce,
že ako predseda valného zhromaždenia
lesov preverí, či stačí čestné prehlásenie
o strate dokladov.
V ďalšej diskusii vystúpili poslanec
Dušan Slivka, starosta obce a hlavná
kontrolórka, následne sa poslanci OZ
uzniesli na zrušení predloženého návrhu
uznesenia.
Bod č. 15:
Informácie z komisií OZ – zápisnice
a z toho vyplývajúce závery a úlohy
Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
KOVP na uvedenom zasadnutí prešla
plánovanú jesennú akciu v rámci kastračného programu (odchyt s následnou sterilizáciou túlavých psov v obci
Nálepkovo, ktorú vykoná Združenie za
práva zvierat o.z. so sídlom v Bratislave).
Predseda komisie prejednal návrh s prítomnými členmi, že je potrebné vykonať
osobné stretnutia v rómskych osadách
a to vo veci informovania (nakladanie
s komunálnym odpadom, jeho triedenie a separovanie). Pripomienka KOVP o doplnení VZN obce Nálepkovo č.
3/2016 (vyhradenie a následné spoplatnenie parkovacích miest v obci Nálepkovo, nakoľko sa na tieto účely používajú
verejné priestranstvá obce).
Ďalej náčelník Obecnej polície v Nálepkove priebežne informoval prítomných
členov komisie o jej činnosti v roku 2015.
Potom predseda komisie prešiel písomný
návrh a podnet občanov obce Nálepkovo
vo veci zaťaženia životného prostredia
a to spoluobčanmi z „Mašinky“ - ul.
Hlavná č. 543 a záverom ešte informoval
členov, že je potrebné vykonať deratizáciu z dôvodu zvýšenia počtu hlodavcov
v problémových častiach obce.
V uznesení predseda komisie informoval starostu obce Nálepkovo s konaním komisie a doporučeniami zo zasadnutia.
Na zasadnutí dňa 16.3.2016 prejednala žiadosť pani Zmijovej o zriadení
parkovacích miest (bytovka pri Benzinole
v Nálepkove, ulica Hlavná) a sťažnosť
p. Vikartovskej na rómskych obyvateľov taktiež na ulici Hlavnej č. 543, kde
menovaným boli spracované a zaslané

písomné odpovede. Ďalej boli členovia
komisie upovedomení so žiadosťou p.
Varcholovej o spoluprácu pri organizácii
pohrebu mal. Mareka Horvátha z Nálepkova, pričom vec poriešili pracovníčkami
Komunitného centra Nálepkovo. Následne predseda komisie informoval prítomných členov s programom 14. zasadania
OZ v Nálepkove, ktoré sa bude konať dňa
31.3.2016. Záverom predseda opakovane predniesol otázku vo veci parkovania
vozidiel v obci a to hlavne pri zdravotnom
stredisku, ako aj ZŠsMŠ, pričom požiadal
prítomných členov aj o ich návrhy a námety. V uznesení komisia informovala
starostu obce Nálepkovo s konaním komisie a doporučeniami zo zasadania.
Rozprava:
Dušan Slivka – dotaz na zaťažovanie
životného prostredia v „mašinke“ (odpad,
neplatiči, kontroly zo životného, sťažnosti
občanov...). Odpovedal JUDr. Kozák, do
diskusie sa zapojil poslanec Ján Soveľ,
ktorý navrhol riešenie cestou predvolania majiteľov nehnuteľnosti. Reagoval
Ján Plencner, Dušan Slivka, JUDr.
Kozák a náčelník Obecnej polície,
ktorí uviedli, že ide o komplexný problém,
nájsť majiteľa je problém, jedná sa o podielových spoluvlastníkov, ktorých sa ani
nedá nájsť, oni vyrábajú odpad, ktorý nie
sú schopní splatiť, riešenie i s požiarnym
technikom z dôvodu spaľovania odpadu,
hranie sa detí priamo na ceste v zákrute, ani búranie nie je riešením, kde sa
následne umiestnia a najťažšie to majú
bezprostrední susedia.
Uznesenie č. 183/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie informácie zo zasadania KOVP pri OZ v Nálepkove v dňoch
16.02.2016 a 16.3.2016.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia sociálna a bytová (KSaB)
Komisia zasadala dňa 22.2.2016
a 15.3.2016 (spracované zápisnice). Na
zasadaní dňa 22.2.2016 prejednala kontrolu bývania v rómskej bytovke, kontrolu platenia nájmu, potrebu výmeny
strešných okien, vymaľovania spoločných priestorov v obecných nájomných
bytoch. Dňa 15.3.2016 prejednala kontrolu bývania v rómskych osadách, žiadosti o výmenu nájomníkov, program
14. zasadania OZ, spoluprácu komisie
s SZZP v Nálepkove a problém odvá-

žania komunálneho odpadu z časti obce
Záhajnica.
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne
pripomienky, resp. návrhy.
Uznesenie č. 184/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie informácie zo zasadania KSaB pri OZ v Nálepkove z 22.2.2016
a 15.3.2016.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia kultúry, mládeže a športu
(KKMaŠ)
Komisia zasadala dňa 24.2.2016
a 14.3.2016. Prejednala na svojich zasadaniach plnenie akcií za posledné obdobie a oboznámila sa s plánom činnosti na
mesiace marec a apríl (Obrovský slalom,
Memoriál V. Matúša, príprava Dňa učiteľov na dôchodku). Zároveň prejednala
obnovenie činnosti lyžiarskeho oddielu
Nálepkovo. Zaoberala sa tiež plánom
akcií počas vianočných sviatkov tohto
roku (koncert v kostole a vystúpenie).
Rozprava:
V otvorenej rozprave vystúpili starosta obce, poslanci Ondrej Klekner, Patrik Bobák a Ján Plencner vo veci obnovenia lyžiarskeho oddielu Nálepkovo.
Uznesenie č. 185/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie informácie zo zasadania KKMaŠ pri OZ v Nálepkove
z 24.2.2016 a 14.3.2016.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia finančná a správy obecného
majetku (KFaSOM)
Komisia zasadala dňa 18.3.2016,
oboznámila sa s programom OZ dňa
31.3.2016, prejednala žiadosť Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a.v.
Švedlár, filiálka Nálepkovo o poskytnutie mimoriadnej dotácie z rozpočtu
obce na celoročnú činnosť vo výške
2500 eur (komisia doporučuje OZ po

7

doplnení žiadosť schváliť), ďalej prejednala nutnú opravu strechy na Dome
smútku, žiadosti p. Kataríny Kleknerovej, p. Vladimíra Žondu a p. Margaréty
Tomčányovej o výmenu strešných okien.
Komisia doporučuje OZ schváliť zapojenie sa do projektu ELENA, prejednala
návrh parkovacích miest na území obce spoplatnených a nespoplatnených.
Taktiež prejednala žiadosť o prenájom
pozemkov p. Patrikovi Soveľovi, žiadosť
obyvateľov časti Záhajnica o odpustenie dlhu za komunálny odpad z dôvodu
neposkytovania služby odvozu odpadu z
tejto časti obce.
Rozprava:
V otvorenej rozprave vystúpili starosta obce, poslanci Ondrej Klekner, Dušan Slivka vo veci navýšenia príspevku
pre Miestnu organizáciu SZZP.
Uznesenie č. 186/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie informácie zo zasadania KFaSOM pri OZ v Nálepkove dňa
18.3.2016.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia stavebná, územného plánu a
životného prostredia (KSÚPaŽP)
Tajomníčka KSÚPaŽP oboznámila
členov komisie s povinnosťou vyplývajúcou z ustanovenia § 7b ods. 4 zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov na základe upozornenia OÚ Gelnica, OSŽP.
Po krátkej diskusii sa členovia komisie
dohodli, že do mapovania výskytu invazívnych rastlín na území Nálepkova bude
zapojená verejnosť výzvou uverejnenou
v obecných novinách. Na základe zistených výsledkov po zmapovaní bude
určený spôsob a postup likvidácie invazívnych rastlín na území Nálepkova.
Členovia komisie doporučujú obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadaní schválenie predloženého postupu
pri nakladaní s invazívnymi rastlinami na
území obce Nálepkovo.
Tajomníčka KSÚPaŽP oboznámila členov komisie so žiadosťou VSD
a.s. o vydanie stavebného povolenia
na stavbu „Nálepkovo – ul. Hlavná, pri
Strážovskom potoku, úprava NN siete“
umiestnenú v intraviláne obce Nálepkovo.
Členovia komisie doporučujú obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasada-
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ní schválenie predloženej žiadosti.
Tajomníčka KSÚPaŽP oboznámila
členov komisie so žiadosťami Kataríny Kleknerovej, Margaréty Turčányovej
a Vladimíra Žondu – nájomcami obecných bytoviek o výmenu strešných okien.
Po krátkej diskusii členovia komisie
zhodnotili, že k posúdeniu stavu strešných okien je potrebné prizvať odborníka
na strešné okná, vyžiadať si stanovisko
a následne opätovne prejednať podané
žiadosti.
Členovia komisie doporučujú obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadaní schválenie predloženého postupu.
Tajomníčka KSÚPaŽP oboznámila
členov komisie so žiadosťami Patrika
Soveľa o prenájom pozemku, Vojtecha
Horvátha o odkúpenie pozemku, Lukáša
Horvátha o kúpu alebo prenájom pozemku. Doporučujeme žiadosť Vojtecha
Horvátha a Lukáša Horvátha zamietnuť, nakoľko nie je v súlade s územným
plánom obce. Zároveň doporučujeme
zamietnuť aj žiadosť Patrika Soveľa a to
z dôvodu, že obec nemá k dispozícii voľných 80 ha pozemkov na prenájom.
Členovia komisie doporučujú obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadaní zamietnutie predložených žiadostí.
Člen komisie KSÚPaŽP Ján Plencner
oboznámil členov komisie problémom
parkovania v obci Nálepkovo. Po krátkej diskusii sa členovia komisie dohodli, že bude vypracovaný plán parkovania, kde budú presne vymedzené
parkovacie miesta, ktoré bude možné si
prenajať.
Členovia komisie doporučujú obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadaní schválenie predloženého postupu.
Predsedníčka KSÚPaŽP oboznámila
členov komisie so žiadosťou Jozefa Šaršaňa o bezplatný prenájom pozemkov –
výmenou za obcou užívaný pozemok vo
vlastníctve žiadateľa. Po krátkej diskusii
sa členovia komisie rozhodli, že doporučujú schválenie predloženej žiadosti.
Zároveň je potrebné aj právne ošetrenie
požadovanej výmeny výmennou zmluvou.
Členovia KSÚPaŽP doporučujú obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadaní schválenie predloženej žiadosti.
Rozprava:
Dušan Slivka – dotazoval sa informácie, koľko strešných okien sa musí
vymeniť. Odpovedal Ján Plencner, že
ide o okná na troch nájomných bytoch.
Ján Soveľ – žiadal od predsedkyne
komisie vysvetlenie, že obec nemá 80 ha
pozemkov na prenájom, zároveň dodal,
že po scelovaní pozemkov všetky nájomné zmluvy „padli“. Odpovedala Jarmila Pocklanová, že to bolo rozhodnutie

celej komisie, starosta obce dodal, že
po úpravách pozemkov je potrebné všetky zmapovať, nové parcely sa už postupne spracúvavajú. JUDr. Kozák doplnil,
že sa zmenili nielen čísla parciel, ale aj
druhy pozemkov, bude veľmi prácne to
zosumarizovať.
Ondrej Klekner – navrhol, aby sa
žiadosti, na ktorých sa členovia komisie
nevedia zhodnúť, priamo z komisií posúvali do zastupiteľstva a prejednávali
sa priamo na zasadnutiach, komisia nič
neschvaľuje, iba doporučuje. Na tento
návrh reagoval starosta obce.
Uznesenie č. 187/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
berie na vedomie informácie zo zasadania KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove
z 15.3.2016.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 5 (Bobák, Klekner, Slivka, Pocklanová, Plencner)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 1 (Soveľ)
Bod č. 16:
Interpelácie a pripomienky na starostu obce a poslancov OZ
Dušan Slivka – poznamenal, že je
potrebné čím skôr pripraviť výberové konanie na riaditeľa základnej školy. Odpovedal starosta obce, že až po zasadaní
Rady školy, kde sa prejednajú Zásady
výberového konania na funkciu riaditeľa
školy, sa vyhlási oznámenie o výberovom konaní, ktoré bude zrealizované
najneskôr do konca mája.
Jarmila Pocklanová – dotaz na riaditeľa lesov (pozn. v tom čase už nebol
prítomný na zasadnutí) k zvýšeniu ceny
za palivové drevo, čo viedlo p. riaditeľa
lesov k tomu, že zvýšil ceny za palivové
drevo, či vyčerpal všetky možnosti a dodala, že zaútočil na peňaženky občanov.
Na dotaz reagoval starosta obce a poslanec Ján Soveľ dodal, že aj napriek
tomu má obec Nálepkovo najlacnejšie
palivové drevo na Slovensku.
Bod č. 17:
Rôzne
Ján Plencner – informoval o tom,
že koncom apríla – začiatkom mája
končí činnosť detašovaného pracoviska ÚPSVaR v Nálepkove, rušia všetky
vysunuté pracoviská, obec s týmto rozhodnutím nemá nič spoločné ďalej poznamenal, že sochy významných osobností, ktoré sú umiestnené v parku sa

rozpadávajú, pokiaľ sa neošetria, tak sa
zničia úplne, je potrebné pátrať po združení Fényx Spiša p. Rudolfa Procházku, kontaktovať ho, nie je zrejmé, koho
majetkom sú, ide tu aj o autorské právo.
Starosta obce dodal, že v zápisnici z OZ
dňa 26.3.2012 je len uvedené o vystúpení p. Procházku na zasadnutí a o jeho
informovaní, aké investície plánuje v obci
realizovať. Táto informácia bola bez prijatého uznesenia. Dušan Slivka uviedol,
že je potrebné pátrať v ďalších zápisniciach a pokúsiť sa nakontaktovať na p.
Procházku.
Starosta obce prečítal e-mail od p.
Jána Kuru z Registra GPS z 30.3.2016 Vážené vedenie obce Nálepkovo, v prípade, ak chcete výrazne priblížiť dostupnosť záchranných zložiek (napr. rýchlej
zdravotnej pomoci) k Vašim občanom,
zapojte obec Nálepkovo do nášho nenáročného GPS-projektu.
Volám sa Ján Kura a riešenie, ktoré
Vám chcem odprezentovať som vlani
navrhol z pozície poslanca obecného
zastupiteľstva v obci Liptovské Revúce.
Moje riešenie priradenia GPS súrad-

níc k súpisným číslam domov a následné
poskytnutie zozbierných údajov záchranárom je jednoduché a reálne odskúšané
v praxi (môžete si to overiť napr. u záchranárov na tiesňovej linke 155).
Obce, ktoré tento časovo a finančne
nenáročný projekt zrealizujú, zabezpečia
pre svojho občana reálne - NIE hypotetické, rýchle - NIE byrokraticky náročné,
no hlavne funkčné vyriešenie zložitej
situácie, ktorá častokrát vzniká v súvislosti s neprehľadným číslovaním domov
v obciach a následnou zložitou orientáciou záchranných zložiek pri lokalizácii
objektu, v ktorom je potrebné poskytnúť
rýchlu pomoc.
Jednorázové náklady na realizáciu
tohto GPS-projektu vo väčšine slovenských obcí neprekročia ani sumu 200 €.
Starosta obce - požiadal poslancov
osloviť túto firmu, poinformovať sa a na
ďalšom zasadaní OZ predložiť vyhodnotenie a záver z jednania,
• ďalej informoval o Baníckom spolku Spiš, obec je jeho kolektívnym
členom,
• o kontrole štátneho stavebného
dohľadu z Okresnej prokuratúry
SNV,

• o podaní projektu Zvýšenie energetickej účinnosti budov na MF SR,
• o spracovávaní dávok v nezamestnanosti formou inštitútu osobitného
príjemcu,
• o počte exekúcií zamestnancov,
ktorí pracujú cez projekty z úradu
práce.
Mgr. Ľubomír Solák – poinformoval
o životnom štýle rómov, za 1-2 dni prídu
o všetky financie zo sociálnych dávok,
časť vezmú úžerníci, časť automaty a to
málo čo ostane, tak alkohol. Je to téma
na širšiu diskusiu, je potrebné sa nad tým
zamyslieť.
Bod č. 18:
Záver
Po naplnení bodov programu zástupca starostu obce vyhlásil zasadnutie OZ
za ukončené a poďakoval všetkým za
účasť na zasadaní. Zasadnutie OZ bolo
ukončené o 13,25 hod.
Ing. Dušan Daniel
starosta obce
Overovatelia: Patrik Bobák
Ján Soveľ

Príloha č.1

Prehľad vývoja nedoplatkov v rokoch 2011 - 2014 v porovnaní
so stavom k 30.11.2010 (nástup starostu p. Slivku 27.12.2010)
a so stavom k 31.12.2014 (15.12.2014 opätovný nástup
starostu Ing. Daniela) a skutočný súčasný stav pohľadávok k
31.12.2015.
Nedoplatky dane z nehnuteľností z 997,37 eur z roku 2010 vzrástli na 3 800,44 eur v roku 2014 . K
31.12.2015 poklesli o 368,02 eur
na 3 432,42 eur. Daň za psov zo
185,00 eur z roku 2010 - nedoplatky zo 185,00 eur z roku 2010 vzrástli
na 240,00 eur v rokoch 2014 - 2015.
Nedoplatky za komunálny odpad z 58
259,80 eur v roku 2010 do konca roka
2014 vzrástli o 24 681,14 eur a v roku
2015 o ďalších 11 231,42 eur t.j. spolu to činí nedoplatok 97 172,36 eur.

Nedoplatky za vodné a stočné z 11
887,75 eur z roku 2010 neuveriteľne narástli ,,raketovo“ o 63 284,45
eur do konca roka 2014, v roku
2015 pribudli nedoplatky v čiastke
662,02 eur a spolu za roky 2010
- 2015 predstavujú nedoplatky ,,astronomickú“ čiastku 75 194,22 eur!
Nedoplatky na nájomnom za obecné
byty z 32 744,70 eur v roku 2010 poklesli o 1 370,75 eur do konca roka
2014 na 31 373,95 eur, ale do konca roka 2015 ,,narástli“ o 3 494,82

eur na terajších 34 868,77 eur.
Z podrobného rozboru nedoplatkov za nájomné vyplýva, že majorita (t.j. Rómovia) dlhujú za 4 UNIMOBUNKY spolu 892,22 eur t.j. 223,02
eur za jednu unimobunku a v priemere 268,20 eur za 1 byt, čiže spolu
za 86 bytov t.j. spolu 22 529,09 eur.
Za 36 bytov užívaných bývalou majoritou je dlh celkom 8 740,90 eur
t.j. v priemere 242,79 eur na 1 byt.
Celková
suma
nedoplatkov
k
31.12.2015 činí 211 507,07 eur!

Tabuľka č. 1
Druh nedoplatku
Daň z nehnuteľnosti
Daň za psa
Platby za KO
Vodné a stočné
Nájomné za byty
Spolu

k 30. 11. 2010
997,37
185,00
58 259,80
11 887,75
32 744,70
104 074,62

Výška nedoplatkov v Eur
k 31. 12. 2014
3 800,44
240
82 940,94
75 172,20
31 373,95
193 527,53

k 31. 12. 2015
3 432,42
240,00
97 172,36
75 794,22
34 868,77
211 507,77
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Záver: Z tabuľky vyplýva skutočnosť,
že za 21 ročného pôsobenia na poste
starostu obce (v rokoch 1990 - 2010 a
rok 2015) som ,,vyprodukoval“ nedoplatky za poskytované služby občanom Nálepkova vo výške 122 054,16
eur t.j. v priemere 5 512,10 eur ročne.
Môj nástupca v rokoch 2011 -2014 bol
oveľa ,,výkonnejší“, lebo za 4 roky
,,vyprodukoval“ nedoplatky vo výške
89 452,91 eur t.j. v priemere 22 363,22
eur ročne.
Spracoval: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Grafické spracovanie: PhDr. Jarmila
Gabonayová
Dňa 14. marca 2016
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ZO SZZP Nálepkovo - Správa o činnosti za rok 2015
Dňa 4. 3. 2016 - to znamená, že naša
organizácia má dnešným dňom 14 rokov
od jej vzniku, nakoľko 4. 3. 2002 bola
založená základná organizácia SZZP
v Nálepkove.
Začali sme 28 členmi a ku dnešnému
dňu sa členstvo rozrástlo na počet 100
členov.
V našej organizácií sa združujú ľudia
s rôznym druhom zdravotného postihnutia, ale aj priatelia a sympatizanti.
Minulý rok hodnotím za dobrý, nakoľko sme sa dosť často stretávali práve tu
na mieste, kde sme mali pekné akcie ako
napr. novoročné posedenie, fašiangové
posedenie, deň matiek a otcov, úcta
k starším a okresnú akciu „Náš deň“. Na
týchto akciách bola hojná účasť našich
členov. My chodíme aj na okresné akcie
a to:
Hry dáma – Prakovce, futbal 11 Gelnica, Slnko svieti - Helcmanovce,
strelecký deň – Úhorná, Mikuláš deťom –
Kluknava, stolný tenis - Jaklovce. Naši
členovia chodia aj na rekondičné pobyty,
čo si veľmi pochvaľujú. Vrátim sa späť
k našej organizácií. Tým chcem povedať,
že sme najväčšia organizácia v obci. To
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nepotrebuje žiaden komentár – našou
odmenou a výplatou je spokojnosť našich členov a vstup nových členov do
zväzu. Už toho roku vstúpilo 6 nových
členov. Ja si myslím a dovolím si tvrdiť,
že sme dobrý výbor, nakoľko sa o každej našej akcií rozpráva v dedine. Najmä
vtedy, keď nám na akciách vyhráva harmonikár Samko Klamarčík a práve toto
priláka občanov do nášho zväzu. Máme
z toho veľkú radosť, aj keď si väčšinou
akcií platíme sami. Nakoniec mi dovoľte,
aby som sa poďakovala sponzorom,
Janke Grečkovej - vedúcej Snack Baru
za krásne upravené stoly, kuchárkam za

výborné jedlo a Samkovi za zábavu.
Ďakujem výboru SZZP za ich celoročnú prácu, lebo oni sú tí, ktorí to všetko
organizovali.
Prajem všetkým občanom hlavne veľa zdravia, veľa lásky od svojich blízkych a najmä pevnú vôľu, aby sme sa
mohli naďalej stretávať v hojnom počte
v Snack Bare u Pacáka.
Príďte medzi nás.
Ďakujem.
Výbor ZO – SZZP
Predseda ZO – SZZP
Majorová Irena
foto: ZO SZZP

Z denníka našej školy
Polrok sme mali za sebou, známky
uzavreté, čiastočný oslobodzujúci výdych a vonku zúril fašiangový čas. Aj my

sme si zašantili. 12.2. sa u nás uskutočnil karneval. Masky požičané, ručne
zhotovené, sem-tam vkusná improvizá-

cia. K tomu dobrá zábava a samozrejme
darčeky vo forme výhry za naj masku.
Takto sme „karnevalovali“ v našej škole.

Prednes poézie a prózy akoby ovládol mesiac február. 10.2. sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov
Kubín. Predchádzali mu triedne kolá vo
všetkých triedach v troch kategóriách,
z ktorých najlepší recitátori postúpili do
školského kola – to sa nieslo v slávnostnom duchu, súťaživej atmosfére, nechýbala tréma a nervozita.
Najlepšie súťažili:
1. kategória : Marko Rejdovjan
(poézia)
Jakub Čarnický (próza)
2. kategória : Laura Rejdovjanová
(poézia)
Janka Himaľová (próza)
3. kategória : Katarína Vojtilová
(próza)
1. miesto (poézia) porota neudelila
Všetci víťazi postupujú do okresného
kola súťaže.
Držíme palce.

26. 2. súťažili rómski žiaci v prednese
rómskej poézie a prózy. Ani tu nechýbala
súťaživosť, ba ani tréma.
1. miesto si „vyrecitoval“ Armando
Horváth.

konzervatórium v Košiciach. Zúčastnili sa na skúške orchestra, absolvovali
hlasovú skúšku sólového spevu, videli
vyučovaciu hodinu v rómskom jazyku
a prezentáciu zameranú na aktivity tejto
strednej školy. Bonusom bola možnosť
vyskúšať si hru na klavíri a na bicích nástrojoch. Návšteva uvedenej školy mala
byť motiváciou k voľbe ďalšieho štúdia.

SLOVO O SLOVE – to je názov ďalšej
recitačnej súťaže, ktorá je určená pre
žiakov špeciálnych tried. Do okresného
kola postúpili traja žiaci a sme hrdí na
výkon Lucie Mižigárovej, ktorá pod vedením PaedDr. M. Šeďovej získala II.
miesto v prednese prózy. Blahoželáme.
Vo februári sa k slovu dostala i matematika. PYTAGORIÁDA – náročná
matematická súťaž, ktorú hravo zvládol
piatak Cyril Vojtila. Získal III. miesto
v okresnom kole súťaže.

Posledné tri dni pred Veľkou nocou
ožili priestory školy nádhernou výstavkou veľkonočných ozdôb. Nedá sa to
opísať, bolo to treba vidieť. Fantázia vo
výtvarnom prejave, v aranžovaní nemala
obdobu. Žiaci pod kreatívnym vedením
pedagógov vytvorili úžasnú predveľkonočnú atmosféru, čím sa multikultúrna
výchova dostala opäť o stupienok vyššie.

V marci 10 žiakov našej školy navštívilo Súkromné hudobné a dramatické

-zdedubrFoto: ZŠsMŠN

Zo života Domova Nálepkovo, n.o.
Deň matiek, jeden z najkrajších
sviatkov
Pri príležitosti Dňa matiek sme spevom, krásnymi básňami a tancom dňa
05. mája 2016 potešili mamičky a babičky sociálnej služby v našom zariadení.
Privítali sme aj hostí, predsedu Správnej
rady DN pána Dušana Slivku, predsedu
bytovej a sociálnej komisie pri OÚ,

pána Ondreja Kleknera s poslancom
obecného zastupiteľstva pánom Bobákom, ktorí po svojom príhovore darovali
prijímateľkám sociálnej služby nášho
zariadenia darček vo forme sladkosti
a kvietok. Pozvanie na našu slávnostnú
besiedku prijala aj pani Majorová predsedníčka Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých, ktorá tiež pozdravila

naše babičky a mamičky s týmto sviatkom. Program babičkám, mamičkám
a hosťom spestrili naši zamestnanci,
ktorí humorne vystúpili ako deti z MŠ
básňami pre mamičky.
Na záver programu darovali všetkým prijímateľom sociálneho zariadenia kytičku krásnych slovenských piesní
Klub dôchodcov ,,Gelničanka“ z Gel-
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nice, ktorí si s nimi nielen zaspievali
známe piesne, ale aj zatancovali. Naše
mamičky v sociálnom zariadení pozdravili svojím programom aj deti špeciálnej

triedy zo Základnej školy v Nálepkove,
pod vedením svojich učiteľov Mgr. I.
Karabelová, Mgr. H. Štrompfová, Mgr.
Z. Ondrejčíková, Mgr. M. Bartko a pán

Opremčák.
Nálepkovo 17.05.2016
Spracovala: Bc. Monika Šišovová
Foto: Mgr. Michal Bartoš

Stavanie májov
V ľudovej tradícii býva začiatok jari spájaný so stavaním májov. V každej dedine či
meste, sa v predvečer prvého mája stavajú
máje, ktoré sú symbolom jari. Je to dedičstvo prastarých jarných slávností, kedy
strom predstavoval strážneho ducha obce.
Stavanie májov zorganizovali v sobotu
14. mája 2016 aj zamestnanci sociálneho zariadenia v domove Nálepkovo.
Pre našich seniorov bol pripravený bohatý
program. Zahájenie kultúrneho programu
sa nieslo v duchu slovenských zvykov
a tradícií, ľudových piesní a tancov, ktoré
sa viažu k sviatkom jari. Naším hosťom

bol aj spevokol Vondrišel z Jednoty dôchodcov Slovenska v Nálepkove. Členov
súboru sme privítali tradičným slovenským
zvykom, chlebom a soľou. Program začal
za sprievodu prekrásnych tónov slovenskej fujary, tancom a spevom. Spoločne
s užívateľmi sociálnej služby nášho zariadenia sme farebnými stuhami ozdobili
máj postavený v areále záhrady Domova
Nálepkovo. Po slávnostnom otvorení sa
ujal slova pán riaditeľ Mgr. Michal Bartoš,
ktorý všetkých pozdravil a privítal.
Májové dopoludnie spestril svojím vystúpením spevokol Vondrišel a fujarista
pán Štefan Czolder. Za obyvateľov Do-

mova Nálepkovo s programom vystúpila
pani Emília Jarabeková, ktorá nám zaspievala svoju obľúbenú ľudovú pieseň. Do
programu sa aktívne zapojili aj ostatní zamestnanci sociálneho zariadenia. Kultúrny
program bol nakoniec odmenený veľkým
potleskom. Stavanie májov patrí medzi
najtypickejšie slovenské tradície.
Ostáva len dúfať, že túto tradíciu v budúcnosti bude mať kto udržiavať aj pre ďalšie generácie a všetci sa opäť stretneme
na budúci rok.
Nálepkovo 17. 05. 2016
Spracovala: Mgr. Libuše Slivková
Foto: Mgr. Michal Bartoš
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Deň učiteľov
Staručká sedí nad albumom
v dumavom tichu večera,
žltkavé školské obrázky si
dojatá znova prezerá.
Tváričky detské, nežné kvety…
Uviť z nich vonné vence snáď?
Kdeže však v tej tichej izbe
všetky tie vence povešať?
Dala im svoju mladosť, silu.

No i dnes sú jej na ume.
Keď hladká rukou zvráskavenou
obrázky staré v albume.
(Helena Križanová – Brindzová, báseň Učiteľke, zdroj: internet)
Pri príležitosti Dňa učiteľov je v Nálepkove už tradíciou, že komisia kultúry, mládeže a športu pri OZ zorganizuje stretnutie bývalých pedagogických

pracovníkov, aby im zástupcovia obce a členovia komisie poďakovali za
vynaloženú prácu. Tento rok sa príjemné stretnutie konalo 2. apríla 2016
v priestoroch Snackbaru v Nálepkove.
Panie učiteľky a páni učitelia, ďakujeme Vám za obetu, snahu, trpezlivosť
a lásku, ktorú ste nám dávali.
KKMaŠ pri OZ Nálepkovo
Foto: Ondrej Klekner

Príhovor zástupcu starostu obce ku Dňu učiteľov
Vážení pedagogickí zamestnanci
a zamestnanci školských zariadení,
milé dámy a páni
Dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozdravil a pri príležitosti
Vášho sviatku sa k Vám prihovoril. Už
pol storočia hovoríme 28. marcu „Deň
učiteľov“. Tento deň je symbolom vďaky
a uznania nielen pre učiteľa v pravom
význame slova, ale aj pre všetkých
tých pedagogických a nepedagogických
zamestnancov školstva, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.
Profesia učiteľ je jednou z najstarších
na svete. Má dnes ešte opodstatnenie? Má stále ten význam ako pred
desiatimi, dvadsiatimi či päťdesiatimi
rokmi? Zvlášť, ak si uvedomíme, že do
vzdelávacích procesov človeka vstúpili
veľmi agresívne nové technológie. Veď
odborníci vyrátali, že dieťa strávi pred
televíznou obrazovkou počas svojho
detstva okolo 14-tisíc hodín, zatiaľ čo
škola vzdeláva dieťa o tisíc hodín menej, teda 13-tisíc hodín. Nestačilo by
iba upraviť televízne programy tak, aby
sa z nich dieťa naučilo čítať, písať a aby
sa učiteľom stala obrazovka? Aby sa
upravili programy pre počítače, kde by
naprogramovali veci, ktoré sa dnes človek dozvedá v škole?
Psychológovia hovoria, že učiteľ
a škola sú v živote nezastupiteľní, že
pozícia školy a učiteľa sa aktuálne mení,
škola a učiteľ mali iste iné postavenie
a úlohy pred sto rokmi, keď bol učiteľ
nielen učiteľom, ale musel sa vyznať
aj v poľnohospodárstve, zdravotníctve,

divadelníctve, musel vedieť organizovať
osvetovú činnosť, bol poradcom rodičov.
Mali úctu svojho okolia, spoločnosti.
Po druhej svetovej vojne sa stali do
istej miery aj nástrojom politikov, i keď
sa tomu bránili, nemali to ľahké. Aká
je dnes prestíž učiteľského povolania?
Ako si vážime prácu, a najmä poslanie
učiteľa? Je to rôzne. Áno, svojimi platmi
sú učitelia u nás druhou najslabšie
platenou sociálnou skupinou, pričom
sú to v drvivej väčšine vysokoškolsky
vzdelaní odborníci. Spoločenská prestíž
učiteľstva klesá. Odrazom toho stavu sú
aj prestarnuté učiteľské zbory, v ktorých
chýba mladá a stredná vrstva. Napríklad
v roku 2001 bol priemerný vek učiteľa
42,1 roka. Učitelia odišli a ďalej odchádzajú pracovať do iných odvetví. Rodičia
však chcú kvalitné vzdelanie svojich
detí, chcú, aby ich škola naučila cudzie
jazyky, informačné technológie, základy prírodných a spoločenských vied...
Školstvo je služba verejnosti na poli
výchovy a vzdelávania.
Ak to tak pôjde ďalej, môže sa stať,
že postupne odídu zo školstva aj tí,
poslední mohykáni s tým, že úlohou
posledného učiteľa bude zhasnúť svetlo
v poslednej fungujúcej škole.
Napriek týmto trendom je však školstvo stále tu, je súčasťou nášho spoločenského systému. V pondelok 28.3.
sne si opäť pripomenuli Dňom učiteľov
výročie narodenia Jana Amosa Komenského.
Marcový Deň učiteľov je u nás zrejme najobľúbenejším a najtradičnejším
profesijným sviatkom učiteľov všetkých
druhov a stupňov škôl a školských za-

riadení. Učitelia sú dnes jedinou profesiou, ktorá sa skutočne úprimne usiluje
o náš ľudský rozmer.
Aj my si dnes pripomíname Deň
učiteľov, Váš sviatok na úrovni obce,
ktorá sa k 1.7.2002 stala zriaďovateľom
Základnej školy s materskou školou
v Nálepkove, ku ktorej 1.9.2003 pribudli
špeciálne triedy z bývalej Špeciálnej
základnej školy.
Chcem sa Vám všetkým učiteľom
a zamestnancom školy vrátane vedenia školy poďakovať za Vašu prácu pri
výchove detí a mládeže na území obce,
poďakovať sa Vám za dobrú spoluprácu pri výchovno-vzdelávacom procese,
pri zabezpečovaní chodu a prevádzky
školy uvedomujúc si náročnosť vykonávania učiteľského povolania zvlášť
v súčasnej dobe pri súčasnej skladbe
žiakov.
Toto poďakovanie prezentujem
v mene Obecného zastupiteľstva v Nálepkove, v mene starostu obce ako aj
v mene mojom – garanta školy z pozície
zástupcu starostu obce.
Zároveň chcem Vám všetkým zaželať
do ďalších pracovných rokov naďalej
úspešnú vzájomnú spoluprácu, popriať
Vám veľa radosti z úspechov Vašich
žiakov – z ich priebežne dosahujúcich
a zlepšujúcich sa výsledkov na úrovni
školy i mimo nej a zaželať Vám predovšetkým pevné zdravie a radosť z vynaloženej práce pri vzdelávaní našich
žiakov.
V Nálepkove, dňa 1. 4. 2016
Ján Plencner
zástupca starostu obce
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Menoslov riaditeľov škôl v obci Vondrišel – Nálepkovo
(výpis z kroniky ZDŠ Nálepkovo 1946 – 1982, doplnenie
z rokov 1990 – 2010 z monografie Vondrišel – Nálepkovo
z r. 1995 a zo zápisníc zasadaní obecného zastupiteľstva
k 31.3.2016)
Časový prehľad riaditeľov pôsobiacich v rokoch 1946 – 2016:
Do 1.11.1946 p. Mordavský – „Štátna meštianska škola Vondrišel“, 134
žiakov
Od 1.11.1946 do 1.9.1950 – Jozef
Lysý – „Štátna meštianska škola Vondrišel“, 314 žiakov
(1950/1951 bez textu, len tabuľka
s poznámkou, že za Krupicera nastupuje učiteľ Ladislav Leško, ktorý dovtedy
pôsobil na Hnilci a za Šefčíka nastupuje
Šimkolič, vedením školy bol 1.9.1951
poverený Ernest Bevilaqua)
Od 1.12.1951do roku 1957 – Pavol
Pecník – 1953/1954 nový názov školy
na „Osemročná škola“, počet žiakov 336
1958 – 1963 – František Papcún –
1959/60 už „Deväťročná základná škola“, 512 žiakov
1961/1962 už 694 žiakov a uskutočnený výber staveniska na výstavbu novej
školy „Na Hovakoch“
1963 – 1972 – František Filip, v rokoch 1963/1964 žiakov 719
1972 – 1987 – Ján Dovala – 1974
otvorenie novej školy, 648 žiakov z toho
100 rómskych
v šk. roku 1982/83 vznik „Osobitnej
školy“ s počtom 66 žiakov z celkového
počtu 550 žiakov školy
1987 – 1992 – Ondrej Klekner
1992 – 1997 – Jozef Kulík
v období 04-09/1997 Július Gallo

1997 – 2001 – Irena Pronská –
končila 30.6.2001 a do nástupu nového
riaditeľa cez výberové konanie bola poverená vedením školy do 15.8.2002
Mgr. Marta Augustiňáková
2002 – 2004 – Mgr. Mária Kozáková
– od 1.7.2002 po prechode kompetencií
v oblasti školstva zo štátnej správy na
samosprávu zriaďovateľom školy pod
novým názvom „Základná škola s materskou školou v Nálepkove“ sa stáva
obec Nálepkovo
30.12.2004 – 31.7.2008 – Julián
Sopko
1.8.2008 – 31.12.2009 – poverená
vedením školy Magdaléna Čerťanská
1.1.2009 – 31.7.2010 – Ľuboš Bazár
1.8.2010 – 31.12.2010 - poverená
vedením školy Magdaléna Čerťanská
1.1.2011 – 30.6.2015 – Bibiána Krajníková
1.7.2015 – k dnešku - poverená
vedením školy Magdaléna Čerťanská
Poznámka:
K vyššie uvedeným údajom z kroniky
školy v obci Nálepkovo – Vondrišel pripájam nasledovné fakty:
Dňa 2.1.2005 mal som možnosť
memorovať Kroniku z rokov 1947 do
1.9.1953 II. Štátnej ľudovej školy vo
Vondrišli.
Z mojich poznámok reprodukujem
nasledovné poznatky a údaje :
• 1947/48, 74 rómskych detí do I.B

Stavanie mája
V slovenskej kultúre sa máje stavali
z dôvodu hojnosti, dostatku plodov a
krmiva. Staval sa aj pred domy, v ktorých
bolo dievča súce na vydaj.
V obci Nálepkovo sa stavanie mája
uskutočnilo dňa 30.04.2016 o 17:00 hod.
na námestí obce za prítomností poslanca NR SR za SNS pána Petra Pamulu,
krajského predsedu SNS v Košiciach
Ing. Ľubomíra Ontkoviča, okresného
predsedu SNS v Gelnici Jána Plencnera
a starostu obce Nálepkova Ing. Dušana
Daniela.
Po postavení mája pokračovala oslava v podobe chutného grilovania a skvelej hudby.
Dúfame, že táto novo-obnovená tradícia sa každoročne pripomenie spoloč-
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nou aktivitou obyvateľov a napomôže
ku skrášleniu našej obce a k dobrému
a kvalitnému spolunažívaniu jej obyvateľstvu.
Ján Plencner

a I.C, osada s 255 obyvateľmi v 55
chatrčiach
• 1.4.1948 zrušené pobočky I.B a
I.C - vznikom II. Štátnej Ľudovej
školy vo Vondrišli (riaditeľom sa
stal Jozef Karchňák)
• 1948/49, 64 rómskych detí, od
1.9.1948 riaditeľom sa stal Ondrej
Szôlles do 31.8.1950
• 1949/1950, 82 rómskych detí - od
8.9.1950 Ernest Bevilaqua sa
stáva riaditeľom
• 1.10.1950 založené Združenie rodičov a priateľov školy na čele s
Jozefom Horváthom - Tulejom, za
žiakov Ján Horváth
• 1950/1951, 82 rómskych detí
• 1951/1952, 249 žiakov, preto lebo
nastalo zlúčenie I. Národnej školy
- 5 tried strednej školy (nerómskych detí) s II. Národnou školou (v tom čase asi ,,osobitnou“
v počte 2 tried /v ponímaní rokov
1990 - 2002/. Vedením školy bol
poverený Ernest Bevilaqua.
Významné konštatovanie v kronike
je ,,zrušenie osobitnej školy“ v tom čase, t.j. v roku 1952.
• 1952/53, 252 detí, OTVORENÁ
12.9.1953 školská jedáleň pre
154 detí.
Spracoval: Ing. Dušan Daniel,
starosta obce
V Nálepkove, dňa 1.4.2016

Jubilanti
Stalo sa už tradíciou v našej obci, že
každý polrok organizuje starosta obce
s členmi ZPOZ stretnutie s občanmi obce Nálepkovo, ktorí sa v danom polroku
dožili svojho okrúhleho životného jubilea.
Pozvaných bolo 29 jubilantov, ktorí sa
dožili 70, 75, 80, 85 a 90 rokov.
Stretnutie sa konalo dňa 29.4.2016
v zasadačke Obecného úradu Nálep-

kovo.
Po krátkom programe a slávnostnom
príhovore nasledoval zápis v pamätnej
knihe. Každý jubilant si ako spomienku
na tento deň odniesol kvetinový a vecný
dar.
Pri spoločnom posedení a príjemnej
atmosfére si zaspomínali na spoločne
prežité obdobie. Mladé roky uleteli, ale

ostali spomienky, s ktorými sa podelili
oslávenci na tejto akcii.
Všetkým jubilantom ešte raz srdečne
blahoželáme a prajeme si, aby im na
túto slávnostnú chvíľu zostali iba pekné
spomienky.

ZPOZ pri OZ v Nálepkove

Uzavretie manželstva
Štátny občan Slovenskej republiky
predkladá matričnému úradu najmenej
7 dní pred uzavretím manželstva tieto
doklady –
1. rodný list,
2. doklad o štátnom občianstve,
3. potvrdenie o pobyte,
4. doklad o rodnom čísle,
5. doklad, ktorým možno preukázať
totožnosť,
(doklady 2. – 5. možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu
alebo preukázaním svojej elektronickej
identity občianskym preukazom s elektronickým čipom).
6. ak ide o vdovca alebo vdovu úmrtný list zomretého manžela, príp. aj
sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o rozvedeného ale-

bo rozvedenú právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo
právoplatný rozsudok o vyhlásení
manželstva za neplatné,
7. ak chce manželstvo uzavrieť neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov
alebo osoba, ktorej spôsobilosť na
právne úkony je obmedzená, doloží právoplatné rozhodnutie súdu
o povolení uzavrieť manželstvo.
Cudzinec pred uzavretím manželstva
v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní
pred uzavretím manželstva tieto doklady:
1. rodný list,
2. doklad o osobnom stave (nesmie
3. byť starší ako 6 mesiacov),
4. doklad o pobyte,

5. doklad o štátnom občianstve,
6. doklad, ktorým možno preukázať
totožnosť,
ak ide o ovdoveného cudzinca úmrtný
list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo
zaniklo, ak ide o rozvedeného cudzinca
právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne
rozvedené.
Na základe predložených žiadostí sa
vypíše žiadosť o uzavretie manželstva,
ktorú musia muž a žena, ktorí chcú spolu
uzavrieť manželstvo, podpísať pred matričným úradom.
Ak ide o uzavretie manželstva pred
orgánom cirkvi, matričný úrad potvrdenú
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a podpísanú žiadosť odovzdá snúbencom, ktorí ju doručia príslušnému orgánu
cirkvi.
Manželstvo sa uzaviera súhlasným
vyhlásením snúbencov pred orgánom
obce alebo mestskej časti, ktorá vedie
matriku alebo pred orgánom cirkvi. Snúbenci verejne a slávnostným spôsobom
v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že
uzavierajú manželstvo.
O uzavretí manželstva sa vyhotoví
zápisnica.
Orgán cirkvi, pred ktorým sa uzavrelo
manželstvo, je povinný doručiť zápisnicu
o uzavretí manželstva do 3 pracovných
dní od uzavretia manželstva príslušnému matričnému úradu.
Uzavretie manželstva pred matričným
úradom
V prípade uzavretia manželstva pred
príslušným matričným úradom sa po
vzájomnej dohode stanoví dátum uzavretia manželstva, ktorý môže byť najskôr

7 dní po potvrdení žiadosti o uzavretie
manželstva.
Vyhlásenie o uzavretí manželstva
urobia snúbenci na matričnom úrade
určenom pre obvod, v ktorom má jeden
z nich trvalý pobyt, pred starostom alebo
povereným poslancom obecného zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.
Matričný úrad môže povoliť uzavretie
manželstva pred iným matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste.
Povolenie uzavrieť manželstvo pred
iným než príslušným matričným úradom
medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky podlieha správnemu poplatku vo
výške 16,50 eur podľa zákona NR SR č.
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov.
Sobáše uskutočnené mimo úradne
určenej miestnosti podliehajú správnemu
poplatku vo výške 66 eur podľa zákona

NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Stanovené sobášne dni na Matričnom úrade v Nálepkove zo dňa
31.3.2004
Piatok 12.00 – 15.30 hod.
Sobota 12.00 – 17.00 hod.
Sobáše uskutočnené mimo týchto
stanovených dní podliehajú správnemu poplatku vo výške 16,50 eur podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Pri ďalších špecifických otázkach
ohľadom uzavretia manželstva môžete kontaktovať matrikárku osobne na
Obecnom úrade v Nálepkove, č. dverí
11, telefonicky 053/4494230 alebo e-mailom: matrika@nalepkovo.sk
Bc. Marcela Juhásová
matrikárka
Foto: Jarmila Pocklanová

Prejazd parných vlakov 475 a 477 Nálepkovom
Rušne radu 475.1 boli určené najmä
pre osobnú dopravu na diaľkových tratiach. Boli vyrobené v Škodových závodoch v Plzni. Celkovo bolo vyrobených
pre bývalé (ČSD) 147 kusov týchto strojov.
Prvý rušeň bol vyrobený v roku 1947, pri
skúšobných jazdách dosiahol tento rušeň
rýchlosť 115 km/h a výkon 1 400 kW. Rušne tohto typu boli vyrobené aj pre Kóreu.
Na vývoji týchto rušňov sa uplatnil rad noviniek, ktoré viedli ku väčšej hospodárnosti
týchto strojov. Tieto rušne ostali v prevádzke až do ukončenia parnej trakcie,
jazdili v mnohých rušňových depách. Pre
svoj elegantný vzhľad dostala prezývku
Šľachtičná. Jej maximálna povolená rýchlosť bola 100km/h, maximálny tlak pary
v kotly bol 16bar, hmotnosť v službe tejto
lokomotívy je 102,7 ton a má dva parné
stroje, ktorých priemer 2x530 mm a zdvih
680 mm. Rušne mali mechanický prikladač, čo uľahčovalo prácu rušňovej čate.
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Patrili medzi najobľúbenejšie parné rušne s vysokou spoľahlivosťou. Dodnes sa
na území Československa zachovalo pár
strojov, na Slovensku je jeden prevádzky
schopný kus a to práve 475.196, ktorá je
v opatere členov Spolku Výhrevne Vrútky.
Tento rušeň bolo možné vidieť u nás v Nálepkove dňa 19.2.2016. Tento rušeň viezol
fotovlak, ktorý si objednali zahraniční turisti
(Nemci, Rakúšania, Angličania, dokonca
aj jeden Španiel). Vlak šiel z Banskej Bystrice do Dobšinskej Ľadovej Jaskyne, kde
vlak prenocoval a ďalší deň pokračoval do
Mníšku nad Hnilcom. Počas tejto jazdy sa
konalo niekoľko fotozastávok pre zahraničných fotografov. Za týmto vlakom musel
ísť aj požiarny vlak, ktorý viezol dieselový
rušeň.
Lokomotívy radu 477.013 boli určené
pre prímestskú dopravu. Tieto tendrové
lokomotívy dostali pre svoj náter prezývku „Papagáj“. Prvý kus tohto radu bol

vyrobený v roku 1950 v ČKD Sokolovo.
Sú to trojvalcové rušne o priemere valca
450 mm a zdvihu 680 mm. Maximálna
povolená rýchlosť bola 100km/h. Maximálny tlak v kotly bol 16 bar. Rušne tohto
typu mali tiež mechanický prikladač. Váha tohto rušňa v službe bola 128,7 ton.
Vyrobených bolo 60 kusov do dnes sa
zachovali prevádzkyschopné dva rušne.
Jeden kus (477.013) je v opatere členov
Klubu železničných historických vozidiel
Poprad. Tento rušeň bolo možné vidieť
u nás v Nálepkove dňa 20.2.2016 kedy
viezol taktiež fotovlak pre zahraničných
turistov, ale tento vlak šiel z Margecian do
Telgártu a naspäť. Aj za týmto vlakom musel ísť požiarny vlak, ktorý tvoril historický
dieselový rušeň T466.0 prezývaný Pilštik
a cisternový vozeň.
Spracovali:Jaroslav Holiga
Jarmila Pocklanová
Foto: Jarmila Pocklanová

Výzva na spoluprácu
Stavebný úrad – referát pre životné prostredie žiada obyvateľov Nálepkova o spoluprácu pri zmapovaní výskytu
invazívnych druhov rastlín na našom území.
Informácie o výskyte invazívnych druhov rastlín v obci Nálepkovo môžu obyvatelia oznámiť osobne, prípadne
telefonicky na stavebnom úrade obce Nálepkovo (053/4494230).
Zmapovanie výskytu invazívnych rastlín bude podkladom pre vypracovanie plánu na ich likvidáciu.

Invazívne druhy rastlín
V poslednom období sa u nás rozšírili
a udomácnili viaceré nepôvodné druhy
rastlín. Ide o rastliny, ktoré sa správajú invazívne a tým vytláčajú pôvodné druhy rastlín. Tieto druhy sa k nám
dostali z iných kontinentov a začali sa
rýchlo šíriť. Invazívne druhy rastlín sú
schopné prežívať nepriaznivé obdobia
a vyznačujú sa dobrými reprodukčnými vlastnosťami. Viaceré z invazívnych
rastlín v súčasnosti vytvárajú rozsiahle
porasty, najčastejšie popri vodných tokoch, cestách, železniciach. Rozšírenie
invazívnych druhov rastlín predstavuje
ohrozenie prirodzeného druhového zloženia ekosystému. Niektoré druhy sa
vyznačujú aj nepriaznivým vplyvom na
človeka a môžu spôsobovať alergické
reakcie prípadne môžu vyvolať rôzne
kožné poranenia. Ich odstraňovanie je
veľmi problematické a vyžaduje si niekedy aj niekoľkoročné zásahy. Problémy
spojené s rozširovaním nepôvodných
druhov si v posledných rokoch vyžiadali
zakotvenie špecifických povinností priamo v zákone.

kach a vylučovaním chemických látok
potláčajúcich rast iných druhov. Mohutný rast podzemkov a výhonkov môže
narušiť základy budov, múry, chodníky,
odvodňovacie systémy a prispieť k zvýšeniu rizika záplav.

Na území okresu Gelnica bol zaznamenaný výskyt hlavne týchto druhov:
1. Pohánkovec japonský (Fallopia
japonica)
Táto rastlina tvorí rozsiahle porasty
pozdĺž vodných tokov a ciest. Jej porasty
významne poškodzujú brehové spoločenstvá zhoršovaním svetelných podmienok, zmenami v pôdnych podmien-

Táto dvojročná rastlina dorastá do
výšky 200 až 500 cm. Vytvára husté
porasty a tým znižuje pôvodnú druhovú
diverzitu. Boľševník produkuje toxickú
šťavu obsahujúcu furokumaríny, ktoré
pri kontakte s pokožkou a v kombinácii
s UV žiarením spôsobuje poškodenie
kože podobné popáleninám. Dlhodobejší
kontakt s touto rastlinou môže vyvolať

2. Boľševník obrovský (Heracleum
mantegazzianum)

tiež bolesti hlavy, zvýšenú teplotu, slabosť a zimnicu.
3. Netýkavka žliazkatá (Impatiens
glandulifera)

Netýkavka žliazkatá je jednoročná,
až 200 cm vysoká rastlina. Táto medonosná rastlina kvitne od júna do októbra.
V miestach hojnejšieho výskytu má potenciál znižovať pôvodnú druhovú diverzitu a meniť charakter brehových zón,
a to najmä v období kvitnutia. Vďaka
vysokej produkcii nektáru môže potláčať
opeľovanie iných druhov rastlín.
Invazívne druhy rastlín sú problémom
so širokým dopadom. Je nevyhnutné
posilniť prevenciu a rovnako zabezpečiť
aj radikálne manažmentové opatrenia
vyplývajúce z poznatkov o týchto druhoch.
V Nálepkove, dňa 04.04.2016
Foto: internet
Ing. Adriana Starinská
Stavebný úrad – referát pre
životné prostredie

Deň matiek
Členovia Komisie sociálnej a bytovej pri OZ v Nálepkove pri príležitosti

dňa matiek dňa 5.5.2016 pozdravili
mamky a babky v Domove dôchodcov

v Nálepkove, kde im odovzdali kvety
a sladkosti.
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V príjemnej atmosfére sa
s nimi porozprávali, zaspievali a zatancovali.
Dňa 13.5.2016 pripravila MO SZZP v Nálepkove
v spolupráci s Komisiou sociálnou a bytovou posede-

nie pri príležitosti dňa matiek
a otcov v Snack Bare J.
Grečkovej.
Posedenia sa zúčastnilo 70 členov organizácie.
Hudba, spev a dobrá nálada sprevádzala účastníkov

ZEMNÉ PRÁCE
SIDE Trans

, S.R.O.

ŠTRKY s PIESKY

KAMENE

a obetavosť, aby boli vždy
naplnení dobrotou a radosťou.

až do večera. Otcovia, dedkovia, mamky a babky sa
potešili z malého darčeka,
ktorým ich obdarovali členovia KSaB.
Ďakujeme všetkým mamám a otcom za ich lásku

Radlinského 17
Spišskáá Nová Ves

ŠTIEPANÉ OKRASNÉ

KSaB pri OZ
v Nálepkovo
Foto: Ondrej Klekner

0907 519 566

BETÓNOVÉ
Ó
É

6.58æ(

Banícke slávnosti v chrámoch obce
Banícke slávnosti v chrámoch obce Vondrišel - dnes
Nálepkovo boli opätovne ,,oživené“ v roku 1995 po vydaní
monografie obce Nálepkovo Vondrišel. Z tejto monografie
čerpajúcej aj z ,,Pamätnej knihy - privilegovaného banského
mesta VONDRIŠEL“ zostavenej učiteľom Jozefom Fentzlom
v roku 1942 je zdokumentovaná
história vzniku Vondrišla - viac
ako 500 rokov baníckeho mestečka, zvyky, ale aj napríklad
pravidelné banícke ofery na
Turíce v rímskokatolíckom kostole (v druhý Turičný deň) a
u evanjelikov v nedeľu pred
Michalom. Týchto Baníckych
ďakovných slávností sa zúčastňovali až do roku 1945 radní zástupcovia obce vo svojich slávnostných uniformách. Sviatkom
baníkov bola banícka ďakovná
slávnosť. Najkrajší kus rudy,
ktorú vydolovali za posledný rok
zložili baníci ako dar pre kostol
pred oltárom. Radní, zástupcovia obce a dobre situovaní
občania darovali sviečky. Voskové sviečky boli aj v stredoveku obľúbeným darom - oferou.
Banícky cech bol s istotou
najstarším vondrišelským cechom. Keďže baníci boli denne
v nebezpečí ohrozenia života,
mali úzku väzbu na cirkev a aj
preto sa zúčastňovali na veľkých cirkevných slávnostiach
vo svojej slávnostnej uniforme.
výpis z ,,Pamätnej knihy - privilegovaného banského mesta
VONDRIŠEL“
Ing. Dušan Daniel
starosta obce
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Narodili sa:
Ema Kiššáková
Samuel Horváth
Adriana Horváthovoá
Ivana Kroščenová
Violeta Rusnáková
Sebastián Mižigár
Esteban Bandy
Kristián Horváth

Jadrana Klempárová
Mária Šarišská
Maximilián Horváth
Lukáš Rusnák
Kristína Šomšáková
Sebastián Horváth
Šimon Pukleja
Irena Čonková

Viktória Suchá
Izabela Kovačíková
Patrik Mižigár
Marcela Horváthová
Marta Horváthová
Ondrej Žiga
Samuel Konya
Franko Rusnák

Nikola Horváthová
Esteban Rusnák
Dávid Šarišský
Emília Žigová
Kevin Horváth
Nikolas Hanzely

Manželstvo uzavreli:
Marcel Rusnák a Dana Žigová
Dávid Dunka a Miroslava Horváthová

Štefan Horváth a Jana Žigová

Životné jubileum oslávili:
Viliam Jašminský, 70 rokov
Regina Pacáková, 70 rokov
Magdaléna Šmelková, 70 rokov
Mária Karaffová, 75 rokov

Pavla Turzáková, 80 rokov
Dušan Barták, 80 rokov
Emília Husárová, 80 rokov
Šimon Lapšanský, 85 rokov

Hozová Amália, 90 rokov
Michal Gal, 90 rokov
Elemír Šomšák, 90 rokov

Opustili nás:
Marek Horváth, 2013
Tomáš Horváth, 2015
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Ľudmila Czölderová, 1944
Emil Macko, 1940
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