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NÁLEPKOVO
Informačný dvojmesačník obce Nálepkovo

SLOVO NA ÚVOD
Vážení čitatelia,
prinášame vám ďalšie dvojčíslo obecných
novín, v ktorom Vás chceme poinformovať nielen o tom, čo sa v uplynulom období
v obci udialo, ale aj o plánoch, ktoré sa budú
realizovať.
Zasadanie OZ, činnosť komisií, aktivity OcU
a poslancov, návrh na umiestnenie pamätnej
tabule. Neposlednom rade Vás však aj takouto formou chceme my poslanci OZ požiadať

o pomoc a spoluprácu. Vyzývame Vás preto,
podporte svojim podpisom petíciu za rekonštrukciu hlavnej cesty, ktorá momentálne nie
je v pláne ani v roku 2013.
Cesta nie je o politike, nie je ani o starostovi
či poslancoch, je potrebná pre všetkých.
Dennodenné trmácanie sa po rozbitom,
prepadávajúcom sa asfalte, podvozky áut,
ktoré je potrebné opravovať každú chvíľu, ži-

votu nebezpečná krajnica. Ak je čo i len z 10%
možnosť, že bude petícia úspešná, myslíme si,
že je potrebná. V každom prípade je nutné niečo podniknúť, nie len čakať so založenými rukami, až na nás príde rada, lebo sa môže stať,
že sa budeme na výmoľoch a „tankodrome“
premávať ešte poriadne dlho.
Jana Pronská

PETÍCIA
Petíciu za rekonštrukciu Hlavnej cesty II./564 v úseku Stará voda – Nálepkovo – Hnilčík podávajú poslanci OZ Peter Čarnický, Jana Pronská, Marián
Čarnický, Ondrej Klekner, Bc. Janka Ivančová. Bude odovzdaná na VÚC Košice, je potrebné stihnúť termín októbrovej schôdze, kópie pošleme na
Ministerstvo dopravy a úrad vlády. Pokúsime sa túto akciu posunúť aj médiám.
Miesta, kde môžete petíciu podporiť: OcU Nálepkovo, Čerpacia stanica Nálepkovo, CBA Nálepkovo, Pizzéria Vondrišel, Snack bar Nálepkovo,
Metal lady bar Nálepkovo.
Špeciálne ďakujeme za pomoc a spoluprácu starostom obcí Stará voda a Hnilčík.

PREDLOŽENIE PLNENIA ROZPOČTU
OBCE NÁLEPKOVO K 30. 6. 2011 VYPLÝVA
Z PLÁNU PRÁCE HK NA II. POLROK 2011
Obec Nálepkovo - Plnenie rozpočtu k 30.6.2011
I. Príjmy-bežné v €
Položka
111
121
121

Podpol.
003
001
002

Text
Výnos podielovej dane
Daň z nehnuteľnosti – z pozemkov
Daň z nehnuteľnosti – zo stavieb

Rozpočet
545 404
4 830
15 500

Skutočnosť
245 452,29
2 204,26
9 102,84
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Plnenie%
45
45
58

Nálepkovo 4-5/2011

Obecné noviny

Nálepkovo 4-5/2011

Zápisnica zo Zasadania OZ

Z Á P I S N I C A
z 1. mimoriadneho zasadania
Obecného zastupiteľstva v Nálepkove, dňa 30.06.2011
Uznesenie č. 64/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove konštatuje, že Bc.
Dáša Baniaková zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Nálepkove do rúk
starostu obce Dušana Slivku.
K bodu č. 3: Prerokovanie záverečného účtu obce Nálepkovo za rok 2010
Podľa § 16 ods.10 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov obec je povinná prerokovať záverečný
účet obce jedným z týchto výrokov – celoročné hospodárenie obce schvaľuje bez výhrad alebo celoročné hospodárenie schvaľuje s výhradami.
Z uvedeného dôvodu sú v návrhu na uznesenie
uvedené obidve možnosti, že v prípade výhrad poslancov sa tieto v uznesení uvedú s opatreniami na
nápravu nedostatkov. Návrh záverečného účtu za rok
2010 je prílohou tohto návrhu na rokovanie OZ.
V otvorenej rozprave zaznelo nasledovné:
HK – predniesol stanovisko finančnej komisii, ktorá
zasadala, konštatovala, že príjmy a všetky výdaje sú
v poriadku po konzultácii s audítorom. Návrh bol
zverejnený obvyklým spôsobom a doporučil schváliť
záverečný účet bez výhrad.
Uznesenie č. 65/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie:
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
obce Nálepkovo za rok 2010
Stanovisko audítora z overenia účtovnej závierky
obce Nálepkovo k 31.12.2010
Za hlasovali 8 poslanci.
Uznesenie č. 66/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkovo schvaľuje celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
Za hlasovali 7 poslanci
Proti 1 poslankyňa (H. Šmelková)
Uznesenie č. 67/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 bod 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov
(zák. NR SR č. 154/2011 Z. z.) úpravu platu starostu
obce vo výške 1669,– € mesačne (slovom Tisícšesťstošesťdesiatdeväť Eur) s účinnosťou od 1. júna 2011.
K bodu č. 5: Interpelácie poslancov
H. Šmelková – k Záverečnému účtu navrhuje vyhotoviť výmery na daň a odpad a zaslať upomienky s lehotou splatnosti do určitého termínu
Uznesenie č. 68/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove doporučuje starostovi obce zabezpečiť cestou zamestnanca obce
vykonávajúceho činnosť dane a poplatky vydať platobné výmery na daň z nehnuteľností a poplatkov za
komunálne odpady a vyzvať neplatičov poplatkov za
psov a za nezaplatené pokuty.

Z Á P I S N I C A
zo 4. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove, dňa 18.7.2011
Bod č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 3. riadneho
zasadania OZ, dňa 18.7.2011 a z 1. mimoriadneho
zasadania OZ, dňa 30.6.2011
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Položka Podpol. Text
Rozpočet Skutočnosť
121
003
Daň z nehnuteľnosti – z bytov
150
122,00
133
001
Daň za psov
900
550,00
133
004
Daň za predajné automaty
400,00
133
012
Daň za užívanie verejného priestranstva
350
155,10
133
013
Daň za zber a zneškodnenie odpadu
33 600
16 339,39
212
002
Príjmy z prenájmu pozemkov
75 000
94 631,87
212
003
Príjmy z prenájmu budov a bytov
74 100
40 920,13
221
004
Správne poplatky + pokuty
10 800
1 387,51
223
001
Poplatky za predaj služieb - MR
200
88,30
223
001
Poplatky za predaj služieb-opatrovateľ.
600
360,36
Poplatky za predaj služieb-kuka nádoby
300
187,65
223
001
223
001
Poplatky za predaj služieb-kopírka
200
291,34
223
003
Poplatky za stravné-dôchodcovia
14 500
5 918,76
242
Úroky z bežných účtov
90
22,55
292
008
Príjem z výnosov automatov
330
88,88
292
012
Príjem z dobropisov
1 660
925,05
312
001/1 Dotácia na matriku
3 780
1 259,32
312
001/2 Dotácia na stavebný úrad
2 700
234,90
312
001/3 Dotácia na školstvo
776 797
303 830,60
312
001/4 Dotácia na uč. pomôcky a motivačné
18 600
1 821,70
312
001/5 Dotáciana rod. prídavky/osobitný príj./ 26 800
11 003,06
312
001/6 Dotácia na stravné v hmotnej núdzi
69 000
16 099,03
312
001/7 Dotácia na životné prostredie
346
0,00
312
001/8 Dotácia na register obyvateľstva
1 000
250,06
312
Dotácia - sčítanie obyvateľov
2 716,00
312
Dotácia z ÚPSVaR podľa §50i,a,j §52
19 752,28
312
001/10 Dotácia na aktivačné práce
17 370
3 423,01
312
001/11 Kanalizácia a vodovod 95 %
59 162
0,00
312
001/12 Prístavba a rekonštr. ZŠsMŠ 95 %
26 296
0,00
312
001/13 Hasičská stanica 95 %
20 299
0,00
312
001 SPOLU bežné príjmy
1 800 664 779 538,24
II. Príjmy - kapitálové
231
Príjmy z predaja budov
231
Príjem z predaja pozemkov
322
Kanalizácia a vodovod 95 %
322
Prístavba a rekonštr. ZŠsMŠ 95 %
322
Hasičská stanica 95 %
SPOLU kapitálové príjmy

3 320
3 320
300 000
309 700
39 799
656 139

III.Rozpočet príjmových finančných operácií
413
Príjmy z návratných zdrojov finan.
513
Prístavba a rekonštr. ZŠsMŠ
514
Návratná fin. výpomoc VION
SPOLU príjmové finančné operácie
ROZPOČET PRÍJMOV OBCE SPOLU

2 480 805

6 640
17 362
24 002

Plnenie%
81
61
44
49
126
55
13
44
60
63
146
41
25
27
56
33
9
39
10
41
23
25

20

43

2 431,11
4 847,97

73
146

7 279,08

0

101,33
0,00
300 835,80
300 937,13
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1 087 754,45
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Výdaje-bežné v €
Funč.kl.
01116
01116
0112
0133
0160
0170
0310
0320
0412
0451
0510
0630
0630
0630
0640
0660

Text
Výdavky verejnej správy - obec
Odmeny poslancov + komisie
Finančná a rozpočtová oblasť
Matrika
Sčítanie obyvateľov
Transakcie verejného dlhu – splátky úr.
Obecná polícia
Požiarna ochrana
Všeobecná pracovná oblasť
Cestná doprava-miestne komunikácie
Nakladanie s odpadmi
ČOV - el. energia
Kanalizácia a vodovod 95 %
Kanalizácia a vodovod 5 %.
Verejné osvetlenie
Bývanie a obč. vybavenosť /byt. hosp./

Rozpočet
228 007
13 674
3 400
3 780
56 830
49 110
19 000
17 370
9 500
55 610
59 162
3 114
8 500
21 324

Skutočnosť
88 345,01
1 211,00
427,69
1 454,31
136,00
28 596,45
26 669,48
6 001,63
60 281,62
4 861,62
18 720,32
158,00
0
0
9 127,18
1 111,00

Plnenie%
39
9
13
38
50
54
32
347
51
34
0
0
107
5
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0760
0810
08205
0830
0840
0860
0911
0950
10201
10202
10405
10704
0912
0912

NZZ-el. energ. v areáli zdrav. strediska
Rekreačné a šport. služby-TJ Slovan
Knižnica
Vysielacie a vydavateľské služby
Príspevky /členské/
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Predškolská výchova -Grun
Vzdelávanie - semináre
Stravov. dôchodcov a služby + r.2010
Opatrovateľská služba
Rodinné prídavky cez obec
Výdavky na stravné v hmotnej núdzi
Prístavba a rekonštr. ZŠsMŠ 95 %
Príst. a rekonštr. ZŠsMŠ 5% + en.certif.
Hasičská stanica 95 %
Hasičská stanica 5 % + energ. certifikát.
SPOLU bežné výdavky

3 200
9 960
2 000
5 357
1 567
3 330
660
29 295
6 800
26 800
69 000
8 366
8 240
20 299
2 068
745 323

944,00
4 595,01
0,00
1 359,99
998,42
1 500,00
281,00
33,00
4 240,95
2 122,36
7 916,09
25 247,15
0,00
0,00
0,00
394,80
296 734,08

30
46
25
64
45
5
14
31
30
37

19
40

Výdavky – kapitálové v €
0320
0451
0630
0630
0912
0912

Dovybavenie HS z vlastných zdrojov
Rekonštrukcia MK Letná
Kanalizácia a vodovod 95 %
Kanalizácia a vodovod z vl. zdr.
Prístavba hl. vstupu a rekonštr. ZŠsMŠ 95 %
Prístavba hl. vstupu a rekonštr. ZŠsMŠ 5 %.
SPOLU kapitálové výdaje

30 358
56 850
300 000
42 417
309 700
16 300
755 625

30 574,89
23 685,75
0,00
0,00
300 834,94
8 806,00
364 407,44

101
42

55 170
3 950
1 380
3 280
7 530
5 810
5 340
82 460

29 760,00
2 087,99
801,32
2 151,15
2 897,55
2 388,22
0,00
40 086,23

54
53
58
66
38
41

97
54
48

Výdavky - finančné operácie
0170
0170
0170
0170
0170
0170
0170

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

ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE SPOLU

1 583 408

701 227,75

49
44

Vypracoval: Ing. Imrich Keruľ – HK obce

PAMÄTNÁ TABUĽA Otakar Vitkovský
4. septembra 2011 uplynulo 60. rokov
od popravy nášho krajana Otakara Vitkovského, ktorého si pripomíname ako obeť
komunistického totalitného systému. Otakar
Vitkovský sa narodil vo Vondrišli (1924), kde
ako mladý človek aktivizoval slovenskú mládež. Ako uvedomelý Slovák emigroval z obavy pred povojnovými represiami a významne
sa zapojil do práce slovenského politického
exilu. Pomáhal režimom ohrozeným ľuďom
na prechode cez hranice, čo sa mu stalo
osudným a 20. decembra 1950 bol odsúdený
na trest smrti. Trest smrti bol vykonaný v Bratislave 4. septembra 1951. Rozsudkom Krajského sudu v Bratislave z 29. novembra 1973
bol zrušený odsudzujúci rozsudok a Mestský
súd v Bratislave na neverejnom zasadnutí
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Na 3. riadnom zasadaní OZ bolo prijatých celkom 30
uznesení (uzn. č. 34-63/2011-OZ), na 1. mimoriadnom
zasadaní OZ bolo celkom prijatých 5 uznesení (uzn. č.
64-68/2011-OZ), ktoré sú priebežne plnené resp. boli
konštatačného a dlhodobého charakteru.
Starosta – uznesenie č. 63/2011-OZ ohľadom zlepšenia stavu ciest v našej obci, prejednali sme to na
ZMOHR (Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu), stanovisko z tohto rokovania sa zaslalo na VÚC
do Košíc, pretože cesty 2. a 3. triedy financuje práve
VÚC. Ako už viete, Nálepkovo sa do výberu pre tento rok nedostalo, je predpoklad, že najskôr až budúci
rok. Stále navštevujem, bombardujem, komunikujem
s kompetentnými, každý má rovnakú odpoveď – Nie
sú peniaze.
Peter Čarnický – dávam návrh na spísanie petície
a otvoreného listu, aby sa opravy ciest urýchlili, my
nemôžeme čakať do budúceho roka.
Uznesenie č. 69/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie
informácie z kontroly plnenia uznesení a úloh z 3.
riadneho zasadania OZ zo dňa 18.4.2011 a z 1. mimoriadneho zasadania OZ zo dňa 30.6.2011
Bod č. 3:
VZN č. 2/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorej
objekt môže byť postihnutý povodňou na území
obce Nálepkovo
Povinnosť pre obec prijať vyššie citované všeobecne
záväzné nariadenie vyplýva z § 26 ods. 3 písm. a) bod
6 zákona číslo 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
Účelom prijatia tohto všeobecne záväzného nariadenia je zosúladenie povodňového plánu obce s povodňovými plánmi právnických osôb a fyzických osôb –
podnikateľov v prípade záchranných prác.
Rozprava:
JUDr. Kozák – je potrebné vo VZN uviesť PO a FO podnikateľov, ktorí si musia na vlastné náklady vypracovať
povodňové plány. Následne sa jednotlivé povodňové
plány zahrnú do povodňového plánu obce.
Uznesenie č. 70/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2011 o povinnosti
vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou
na území Obce Nálepkovo.
Bod č. 4:
VZN č. 3/2011 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území obce Nálepkovo
Predmetné všeobecne záväzné nariadenie bližšie
upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov pri predaji, podávaní
a používaní alkoholických nápojov na území obce Nálepkovo. Obec týmto všeobecne záväzným nariadením obmedzuje podávanie a užívanie alkoholických
nápojov na verejných priestranstvách, čas ich predaja,
zakazuje predaj alkoholických nápojov maloletým
a mladistvým osobám, a súčasne upozorňuje osoby,
ktoré porušia zákaz, obmedzenie alebo inú povinnosť
podľa toho VZN na možnosť uloženia pokuty a sankcie.
Rozprava:
Marián Čarnický – v článku 3, bod 1 a 2 navrhujem
celé vyškrtnúť, bod č. 3 navrhujem vyškrtnúť „v priestoroch domova dôchodcov“
Július Jesze – nevyškrtnúť ho, ale zmeniť, že „za predaj alkoholu na zhromaždeniach, kultúrnych a športových podujatiach uskutočnených na verejných priestranstvách zodpovedá usporiadateľ podujatia“.
Jana Pronská – článok 4, bod č. 3 ako zakázať mladistvému nechodiť tam, kde predávajú alkohol, za neho
sú zodpovední rodičia
JUDr. Kozák – v prípade, ak mladiství požije alkohol
v reštauračnom zariadení, môže sa mu v odôvodnených prípadoch uložiť zákaz navštíviť takéto zariadenie, upozornia sa rodičia mladistvého o tom, že
mladistvý sa nesmie zdržiavať tam, kde sa predáva
alkohol a zároveň sa zašle aj písomné upozornenie
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reštauračnému zariadeniu
Jozef Sopko – kontrolu dodržiavania zákazu predaja
alkoholu mladistvým môžeme vykonať v spolupráci
so štátnou políciou a je potrebné takéto razie vykonávať častejšie
Jana Pronská – článok 4, bod č. 4 pokutu možno uložiť do jedného roka od porušenia, navrhujem zmeniť
na pokutu buď na mieste, alebo do 1 mesiaca, pretože
rok je dlhá doba
JUDr. Kozák – ide o to, že vyšetrovanie priestupku
môže trvať aj rok
Uznesenie č. 71/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie číslo 3/2011 o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov na území obce
Nálepkovo s pripomienkami, ktoré budú zapracované
do tohto Všeobecne záväzného nariadenia.

v decembri 1990 podľa Zak.119/1990 Zb. o
súdnej rehabilitácii rozhodol trestne stíhanie
Otakara zastaviť.
Je nepochybne, že Otakar Vitkovský je
osobnosť, ktorú si treba s úctou a pietou pripomínať. Prichádzame s iniciatívou umiestniť
v Nálepkove na vhodnom mieste (na priečelí

Životopis Otakara Vitkovského
- obete komunistickej totality
Autor: Ing. Vojtech Vitkovský

Bod č. 5:
Zmeny a doplnky Štatútu obce
Zmenu a doplnenie Štatútu obce Nálepkovo bolo potrebné vypracovať z dôvodu viacerých podstatných
zmien prijatých zákonom č.102/2010 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.
Jana Pronská – navrhujem tento bod neprejednávať,
nakoľko pre krátkosť času sme sa s ním nemohli dopodrobna oboznámiť.
Starosta – tento bod sa prejedná na najbližšom zasadaní OZ (za hlasovali 6 poslanci, Július Jesze sa zdržal
hlasovania)
Bod č. 6:
Plnenie rozpočtu obce Nálepkovo k 30.6.2011
Predloženie Plnenia rozpočtu obce Nálepkovo
k 30.6.2011 vyplýva z Plánu práce HK na II. polrok
2011.
Uznesenie č. 72/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie
Plnenie rozpočtu obce Nálepkovo k 30.6.2011.
Bod č. 7:
Prerokovanie žiadosti Slovenského historického
ústavu Matice Slovenskej vo veci umiestnenia pamätnej tabule nášho krajana Otakara Vitkovského
v obci Nálepkovo
Žiadosť PhDr. Petra Mulíka, PhD., tajomníka Slovenského historického ústavu Matice slovenskej:
4. septembra 2011 uplynie 60. rokov od popravy
nášho krajana Otakara Vitkovského, ktorého si
pripomíname ako obeť komunistického totalitného
systému, obraciam sa na Vás s návrhom a s prosbou.
Otakar Vitkovský sa narodil vo Vondrišli (1924), kde
ako mladý človek aktivizoval slovenskú mládež. Ako
uvedomelý Slovák emigroval z obavy pred povojnovými represiami a významne sa zapojil do práce slovenského politického exilu. Pomáhal režimom ohrozeným ľuďom na prechode cez hranice, čo sa mu stalo
osudným a 20. decembra 1950 bol odsúdený na trest
smrti. Trest smrti bol vykonaný v Bratislave 4. septembra 1951. Rozsudkom Krajského sudu v Bratislave z 29.
novembra 1973 bol zrušený odsudzujúci rozsudok a
Mestský súd v Bratislave na neverejnom zasadnutí v
decembri 1990 podľa Zak.119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii rozhodol trestne stíhanie Otakara zastaviť.
Je nepochybne, že Otakar Vitkovský je osobnosť, ktorú
si treba s úctou a pietou pripomínať. Preto prichádzam s iniciatívou umiestniť v Nálepkove na vhodnom
mieste (na priečelí radnice) pamätnú tabuľu na tohto nášho významného krajana, obetoval svoj život
za slobodu iných. K tejto iniciatíve sa pripájajú Politickí
väzni – Zväz protikomunistického odboja, Dom Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi a rodina Otakara Vitkovského. Iniciátori sú ochotní zabezpečiť pamätnú
tabuľu. Od Vás a od obecného zastupiteľstva však očakávajú dobru vôľu a ochotu ponúknuť vhodné miesto
na umiestnenie tohto pamätníka. Vhodným termínom
by mohlo byť práve 60. výročia jeho popravy.
Jana Pronská – podľa dokumentov uverejnených na
internete, p. Vitkovský bol kontroverzná osobnosť,
bol členom Hlinkových gárd, ako prvý v obci založil
Hlinkovu gardu, robil tlmočníka pri vypočúvaní partizánov, pôsobil aj ako inštruktor. Emigroval do Nemecka, potom sa vrátil na Slovensko, kde robil pašeráctvo,
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radnice) pamätnú tabuľu na tohto nášho
významného krajana, obetoval svoj život za
slobodu iných. K tejto iniciatíve sa pripájajú
Politickí väzni – Zväz protikomunistického
odboja, Dom Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi a rodina Otakara Vitkovského. Iniciátori sú ochotní zabezpečiť pamätnú tabuľu.

Dátum a miesto narodenia:
6. októbra 1924 vo Vondrišli, teraz Nálepkovo
Okres: Spišská Nová Ves, teraz Gelnica
Národnosť: slovenská
Stav: slobodný
Vzdelanie:
Ľudova škola vo Vondrišli - 4 ročníky
Meštianska škola v Gelnici - 4 ročníky
Obchodná akadémia v Bratislave
-1 ročník 1943-44
Reálne gymnázium (ukrajinské) v Bavorsku
s maturitou 1948
Paríž - Sorbonská univerzita -1 semester 1949
Dátum a miesto popravy:
4. septembra 1951 v Bratislave

Rodina
Otakar sa narodil ako deviaty z desiatich
detí Ľudovíta Vitkovského a Margity (rod.
Hausovej), obidvoch slovenskej národnosti.
Otec Otakara sa narodil 24. decembra 1875
v Prakovciach a zomrel 12. júna 1959 v Bratislave. Jeho matka sa narodila 18. júna 1884
v Helcmanovciach a zomrela 2. mája 1979 v
Bratislave.
Zamestnávateľom otca bola banská spoločnosť Berg- und Hüttenverwaltung der
Oberschlesischen Eisenindustrie in Merény,
neskôr po premenovaní vo Vondrišli (dnes
v Nálepkove). Pracoval v ekonomickej a riadiacej oblasti vo Vondrišli, na Bindte, v Markušovciach a v Sedmohradsku pri uvádzaní do prevádzky nového banského ťažobného závodu
v Rumunsku.
V roku 1914 bol všeobecnou mobilizáciou
povolaný do armády a nasadený do bojov na
ruskom fronte. Bol zajatý Ruskou armádou
a v Rusku bol sedem rokov. Vrátil sa ako československý legionár k svojej rodine a k svojej
prací. Svetová kríza, skončenie všetkých činnosti banskej spoločnosti, následné zatvorila
aj okolité bane a ľudia, vrátané Otakarovho
otca, ostali bez prace. Príležitostné prace v ťažkých podmienkach s nalomeným zdravím z
dlhodobého pobytu v zajatí, boli dôvodom, že
mu v roku 1932 priznali invalidný dôchodok.
Matka pri početnej rodine bola stále doma
a popri výchove deti sa starala o menšie hos-

podárstvo, ktoré zásluhou jej neúnavnej prace
v značnej miere prispievalo na výživu rodiny.
Otakarova mladosť v rodnom Vondrišli
v rokoch 1934-1942
Už v rokoch návštevy Meštianskej školy
v Gelnici 1934-38 začal v sebe pociťovať slovenského ducha. Dennodenne stretávanie
s mládežou nemeckej národnosti, ktorá bola
v drvivej väčšine, znášanie jej agresívnych a
arogantných prejavov, vyvolávalo v Otakarovi
rozhodnutie nebojácne a presvedčivo pestovať v menšine sa nachádzajúcej slovenskej
mládeže, ale aj u dospelých slovenské národné povedomie.
Ukázalo sa, že prebúdzanie národného
povedomia bolo súčasne aj národnostným
zjednocovaním slovenskej menšiny nie len
vo Vondrišli, ale aj Slovákov, žijúcich v širokom okolí. Mládež sa stretávala v priestoroch
Otakarovho bydliska „na Maši“, kde bolo voľné
priestranstvo po zlikvidovanom závode na
spracovanie železnej rudy. Úspešné a nebojácne verejne vystupovanie slovenskej menšiny v
nemeckom prostredí preniklo do povedomia
širokého okolia. Otakara pozývali na školenia
v Oravskom Podzámku a v Chtelnici organizovane Hlinkovou mládežou. Napriek tomu, že
bol všeobecne uznávaným vodcom Slovenskej mládeže vo Vondrišli a jeho okolí, tuto
svoju prácu so slovenskou mládežou nechápal
ako politickú činnosť. Organizoval ju tak, aby
sa ako združený celok dokázala vyrovnať Nemcom, ktorí boli v jeho rodnej obci vo väčšine.
Svoje pôsobenie v rodnej obci skončil v roku
1942 s pocitom a hlbokým presvedčením, že
v ďalšom upevňovaní národného povedomia
a národnej hrdosti im bude veľkou oporou
pocit, že žijú vo vlastnom samostatnom Slovenskom štáte.

Roky 1943-1951
V Bratislave začal Otakar študovať na Obchodnej akadémii. Počas štúdia sa angažoval
u saleziánov. V októbri 1944 dostal povolávací rozkaz do armády a po riadnom výcviku,
povýšený do hodnosti, rojník bol zadelený
do jednotky v Bratislave. Keď zistili, že ovláda
nemecky jazyk, ponechali ho ako tlmočníka
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pri rokovaniach s nemeckými organmi. Nebol
zaradený do žiadnej bojovej jednotky. Pred
príchodom vojnového frontu využil vhodnú
situáciu a dezertoval z jednotky Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy. Nevyhnutný
čas sa zdržiaval v Hradišti pri Skalici a potom
sa v januári 1945 vrátil k rodičom do Vondrišla.
Stretával sa s priateľmi a úprimne sa tešil na
povojnový život s novými cieľmi. Žiaľ, v tom
čase mnohí slovenskí aktivisti boli odvlečení
do ZSSR. Otakar tieto informácie nebral na ľahkú váhu. Uvedomoval si tiež, že v čase krátko
po vojne nebude mať možnosť preukazovať
svoju nevinu. Takto ovplyvnený strachom o
svoj život bez dlhého rozmýšľania odcestoval
a v polovici apríla 1946 definitívne prekročil
hranice do Bavorska. Tam ho prijali do utečeneckého tábora UNNRA, kde stretol mnohých
utečencov zo Slovenska. Tam získal potrebne
informácie o činnosti exilových skupín.
Otakar sa stal členom Slovenského akčného výboru a Slovenského oslobodzovacieho
výboru, neskoršie členom Slovenského revolučného výboru, pôsobiaceho v Mníchove. Keď sa Otakar presťahoval do Mníchova,
osvojoval si program SRV, ktorého cieľom
bolo oslobodiť Slovensko spod československej a komunistickej nadvlády a obnoviť
slovenskú štátnosť. Rozhodol sa podieľať sa
na plnení významnej úlohy - vykonal niekoľko desiatok tajných prechodov cez hranice.
Vybudoval informačné centrá napojené na
slovenský politický exil v Mníchove. Cez tieto
centra sa emigrácia včas dozvedela o krutom
prenasledovaní nielen nevinných vlastencov,
ale aj katolíckych kňazov na všetkých stupňoch vrátane rehoľných sestier a o likvidácii
kláštorov. Otakar stihol varovať, pripadne previesť cez hranice do bezpečia mnoho ľudí, aj
matku s dieťaťom a nie v jednom prípade aj
celé skupiny pomocou skúsených prevádzačov.
Vybudované informačné centra na Slovensku získavali stále viac spoľahlivých Slovákov na spoluprácu pri udržiavaní a šírení
slovenského národného povedomia a túžby
po obnovení slovenskej štátnosti. Veľkou
mierou sa podieľali na získavaní dôležitých

informácii, ktoré slovenskej emigrácii prinášal
Otakar cez hranice. Otakarovou úlohou bolo
objavovať stále nové bezpečné prechody
cez hranice, cez ktoré postupne zacvičoval
nových spoľahlivých kuriérov. V emigrácii sa
zvýšila jeho aktivita, rozšírila sa základňa jeho
spolupracovníkov nielen na Slovensku, ale aj
v Prahe a Brne. Otakar mal možnosť študovať
na Reálnom gymnáziu (ukrajinskom) v Bavorsku, kde aj maturoval v roku 1948. Nadväzne
sa mu podarilo získať v roku 1949 štipendium
na Sorbonskej univerzite v Paríži.
Po školiacom pobyte na Slovensku, v Prahe a v Brne sa 27. Augusta 1949 po úspešných
konšpiračných stretnutiach vracal v sprievode
dvoch mladých vysokoškolákov do Mníchova.
Bola to tak zvaná inštruktážna cesta venovaná
dvom menovaným študentom s krycími menami Tomáš a Paľko. Mali sa stať náhradníkmi
za Otakara počas jeho štúdia. Tento zámer sa
však nezrealizoval. Ten deň v nočných hodinách pri prechode hraníc pri Znojme ich zastavili výkriky: Stoj! Následné zazneli výstrely.
Zasiahnutý Otakar pri úteku padol a bol odvezený do nemocnice v Znojme. Počas zisťovania jeho totožnosti bola možnosť Otakara
zachrániť. Zahraničná slovenská emigrácia sa
o to aj pokúsila pomocou rehoľných sestier.
Akcia bola zmarená nedocenením rozsiahlej
siete agentov ŠTB. Sprísnenie stráže vylúčilo
možnosť ďalších pokusov vrátane tých dvoch,
o ktoré sa pokúsil sám Otakar.
Rozsudkom Štátneho sudu v Bratislave
dna 20. decembra 1950 bol Otakar odsúdený
na trest smrti. Na Najvyššom súde v Prahe 29.
júna 1951 bol po odvolacom rozsudku trest
smrti potvrdený. Trest smrti bol vykonaný v
Bratislave 4. septembra 1951.
Rozsudkom Krajského sudu v Bratislave z
29. novembra 1973 bol zrušený odsudzujúci
rozsudok bývalého Štátneho sudu v Bratislave z 20. decembra 1950 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu v Prahe z 29. septembra 1951. Uznesením č. lRt 218/90 Mestský
súd v Bratislave na neverejnom zasadnutí
v decembri 1990 podľa Zak.119/1990 Zb. o
súdnej rehabilitácii rozhodol trestne stíhanie
Otakara zastaviť.

Žiadame Vás, vážení občania, aby sa vyjadrili k tejto iniciatíve, prípadne navrhli možnosti umiestnenia pamätnej tabule, alebo ak si myslíte, že v súčasnosti toto nie je možné,
dajte nám o tom vedieť. Poslanci OZ

29. 8. 2011 – výročie SNP
Dňa 29.8.2011 si starosta, poslanci a občania Nálepkova pripomenuli a uctili výročie
SNP uložením venca k pamätníku padlých
hrdinov. Aj keď už od vtedy uplynulo 67 ro-

kov, nemali by sme zabúdať na hrdinstvo,
odvahu a obetavosť v boji proti fašistom, za
slobodu, za život v mieri. Druhá svetová vojna je svojimi hrôzami dodnes mementom a

Nálepkovo 4-5/2011

špionáž. Za to bol odsúdený na smrť. Neodporúčam
súhlasiť s umiestnením pamätníka v obci
Jozef Sopko – pamätám si ľudí, ktorí ho chvália, lebo
bol to práve on, kto zachránil rómsku kolóniu vo Švedlári. Rozkaz postrieľať ľudí zrušil, zachránil ich životy.
Mgr. Krajníková – ak vám môžem navrhnúť, tak porozprávajte sa s ľuďmi, ktorí ho poznali, je potrebné
detailnejšie zistiť informácie o jeho živote
Starosta – odporúčam pozvať p. PhDr. Petra Mulíka,
PhD., tajomníka Matice Slovenskej alebo aj pracovníkov z tých organizácií, ktoré sa prikláňajú
k umiestneniu pamätníka na zasadanie OZ, aby
nám ozrejmili skutočnú pravdu o živote p. Vitkovského, pretože aj archívy môžu skresľovať.
Uznesenie č. 73/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove doporučuje písomne kontaktovať p. PhDr. Petra Mulíka, PhD.,
tajomníka Matice Slovenskej do najbližšieho zasadania OZ, aby ozrejmil a vysvetlil kontroverzné
informácie o živote p. Otakara Vitkovského.
Za hlasovali 5 poslanci, zdržali sa 2 poslanci (Marián
Čarnický, Jana Pronská)
Bod č. 8:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2011
Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2011 vyplýva z § 18f, ods. 1, písm.
b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Jana Pronská – po dohovore s poslancami OZ chceme tento plán HK doplniť v bode 2 o kontrolu dodržiavania Zákonníka práce a kontrolu organizačného
obsadenia v Domove dôchodcov Nálepkovo, n. o.
Helena Šmelková – dotaz, či môže byť niekto z poslancov OZ prítomný na kontrole
JUDr. Kozák – áno, ale nesmie zasahovať do priebehu
kontroly
Uznesenie č. 74/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok
2011 s doplnením v bode č. 2 – Kontrola dodržiavania
Zákonníka práce a organizačného obsadenia v zariadení Domov dôchodcov Nálepkovo, n. o. do 15. 8 .
2011
Za hlasovali 6 prítomní poslanci, zdržal sa 1 (Marián
Čarnický)
Bod č. 9:
Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho vyplývajúce závery, uznesenia a úlohy
9/1 Komisia pre ochranu verejného poriadku
Komisia verejného poriadku pri OZ v Nálepkove zasadala dňa 15.4.2011, kde predseda komisie spoločne
s členmi a tajomníkom vykonali kontrolu vo dvore
domu č.543 na ulici Hlavnej v Nálepkove, tzv. Mašinka
- pričom sa zamerali hlavne na počty tam bývajúcich
ľudí, kde po sčítaní bol zistený stav a to 102 ľudí, ďalej bolo kontrolované, ako sa nakladá s komunálnym
odpadom, kde celkový počet „ Kuka-nádob “ je 13 ks a
či chovajú alebo držia zvieratá (myslelo sa tým psov),
kde v troch rodinách sú. Celkový stav a dojem bol dobrý, nakoľko vo dvore bolo čisto, no tam bývajúci boli
predsedom komisie upovedomení, že aj v budúcnosti
sa budú obdobné kontroly námatkovo vykonávať.
Komisia verejného poriadku pri OZ v Nálepkove zasadala dňa 29.4.2011, kde predseda komisie spoločne
s členmi a tajomníkom vykonali kontrolu vo dvore
domu č.599 v Nálepkove - pričom sa zamerali hlavne
na počty tam bývajúcich ľudí, kde po sčítaní bol zistený stav a to 52 ľudí, ďalej bolo kontrolované, ako sa
nakladá s komunálnym odpadom, kde celkový počet
„ Kuka-nádob “ je 8 ks a či chovajú alebo držia zvieratá
(myslelo sa tým psov), kde v dvoch rodinách sú. Celkový stav a dojem bol zlý, nakoľko vo dvore bol neporiadok a preto tam bývajúci boli predsedom komisie
upozornení, že v termíne do 15.5.2011 musia dvor
vyčistiť a v nasledujúcom období majú využívať zakúpené kuka nádoby. Ďalej ich predseda komisie rázne
upozornil na nedostatočnú opateru o deti, nakoľko sa
bez dozoru a to v nevyhovujúcom odeve pohybujú po
verejnom priestranstve, hlavne v blízkosti hasičskej
zbrojnice a keď v budúcnosti sa bude vyššie uvedené
opakovať, bude daná vec sankcionovaná.
Komisia bola z podnetu občana z Tretieho Hámru
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(sťažnosť vo veci poškodzovania súkromného majetku), nakoľko sa jedná o nezhody medzi susedmi a
vec nespadá do kompetencie obce, bola spracovaná
písomná odpoveď, aby sa občan obrátil na odborníkov z oblasti komerčnoprávnych a advokátskych kancelárií.
Komisia verejného poriadku pri OZ v Nálepkove zasadala dňa 13.5.2011, kde predseda komisie spoločne
s členmi a tajomníkom vykonali kontrolu vo dvore
domu č. 597 - 598 v Nálepkove - pričom sa zamerali
hlavne na počty tam bývajúcich ľudí, kde po sčítaní
bol zistený stav 21 ľudí, ďalej bolo kontrolované, ako
sa nakladá s komunálnym odpadom, kde nikto nemá
zakúpenú kuka nádobu (budú si musieť zadovážiť)
a či chovajú alebo držia zvieratá (myslelo sa tým
psov), kde v jednej rodine je. Celkový stav vo dvore
bol dobrý, ale tam bývajúci boli predsedom komisie
upozornení vo veci zakúpenia si kuka nádob. Ďalej ich
predseda komisie rázne upozornil na nedostatočnú
opateru o deti, nakoľko sa bez dozoru a to v nevyhovujúcom odeve pohybujú po verejnom priestranstve,
hlavne v blízkosti hasičskej zbrojnice a keď v budúcnosti sa bude vyššie uvedené opakovať, bude daná
vec sankcionovaná.
Ďalej boli vykonané opakované kontroly vo dvore
domu č. 599 a 543, s upozornením na ďalšiu kontrolu v termíne do konca mesiaca máj 2011. Následne
upozornila aj na nakladanie s komunálnym odpadom,
povinnosti chovateľa a majiteľa psa.
Komisia verejného poriadku pri OZ v Nálepkove zasadala dňa 31.5.2011, kde predseda komisie spoločne s
členmi a tajomníkom vykonali opakované kontroly dvor pri dome č.597 – 598, ďalej dvor pri dome č.599
a dvor pri dome č.543 v Nálepkove (stanovená úloha z
komisie dňa 13.5.2011 ), kde nastalo vo všetkých troch
prípadoch k zlepšeniu stavu čistoty. Zároveň boli tam
prítomní upovedomení o tom, že sušiť koberce na železných konštrukciách mostov pôsobí zlým dojmom
a preto by bolo dobré, aby sa v budúcnosti tomu vyhýbali.
V troch prípadoch boli komisiou spracované aj dohody o splátkach za účelom zadováženia si odpadových
nádob.
Komisia verejného poriadku pri OZ v Nálepkove zasadala dňa 10.6.2011, kde predseda komisie spoločne
s členmi a tajomníkom na základe predložených
podkladov vo veci školských priestupkov (školský
rok 2010/2011), bolo zistené a zároveň spracovaný
prehľad k dlžníkom v počte 23 priestupcov, ako aj to,
že celková čiastka pozdĺžnosti je 150 €, pričom predseda komisie rozhodol, že by ich bolo dobre predvolať
na nasledovné zasadnutie KOVP a s vecou ich vyrozumieť, ako aj následne upozorniť o povinnosti sankcie
uhradiť.
9/2 Komisia kultúry, mládeže a športu pri OZ Nálepkovo
Zasadnutie komisie dňa 28.6.2011 - Podujatie, ktoré
bolo naplánované v máji sa pre nepriaznivé počasie
neuskutočnilo. Cyklistické preteky sa pripravia na deň
7.7.2011 o 14.00 hod. a náhradný termín 9.7.2011
o 13.00 hod. V mesiaci júl – august komisia plánuje
preteky na kolieskových korčuliach. Komisia plánuje
pripraviť furmanský deň. Je potrebné pripraviť scenár
podujatia, zabezpečiť prenájom lúky pri Agrofarme.
Na podujatie zabezpečiť živú hudbu. Zakúpiť ovos pre
kone. Zabezpečiť potrebné množstvo dreva.
Znovu propagovať Aquacity Poprad na 23.7.2011
s odchodom o 10.00 hod. z Nálepkova.
Marián Čarnický – predniesol Plán práce a rozpočet
tejto komisie na 2. polrok 2011 (furmanské preteky,
preteky na kolieskových korčuliach, volejbalový turnaj, mariášový turnaj, žolíkový turnaj, Mikulášske radovánky, korčuľovanie, Živý Betlehem priamo v našej
obci)
Uznesenie č. 77/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán
činnosti a rozpočet v sume 1800,– Eur pre Komisiu
kultúry, mládeže a športu pri OZ v Nálepkove na II.
polrok 2011.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
9/3 Komisia sociálna a bytová
Zasadnutie komisie dňa 15.4.2011
Príprava akcie dňa matiek - členovia komisie po krátkej diskusie rozhodli, že akciu Deň matiek urobia
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ponaučením, že sloboda a mier nie je zadarmo. Česť pamiatke tých, ktorí padli. Vďaka za
tých, ktorí prežili a šírili posolstvo. Nemalo

by upadnúť do zabudnutia a ľahostajnosti
len preto, že dnešná generácia hrôzy vojny
nezažila...

Oznamy OcU
Krízový štáb pri OcU Nálepkovo
Obec: NÁLEPKOVO

funkcia

Meno

Priezvisko titul

predseda (starosta)
podredseda
(zástupca starostu)
člen
člen
člen
člen
člen
tajomník

Dušan SLIVKA
Jana

PRONSKÁ

Július
Jozef
Peter
Ľuboš
Ondrej
Marián

JESZE
SOPKO
ČARNICKÝ
DAXNER
KLEKNER
RICHVEIS

číslo tel.
mobil
- pevná linka
053 /4494230 910903282

číslo tel.
domov
053/4494561

903639745
053/4494298
053/4494268
Ing.

053/4494230
053/4494111

903624337
903635803
903022002
903624339
903635792
903612567

053/4494535
053/4494224

053/4494298
053/4423661

AKCIE
Akcie komisií kultúry, mládeže a športu a sociálnej a bytovej pri OZ Nálepkovo

Cyklistické preteky

Obecné noviny

Dňa 7. 7. 2011 sa konali v našej obci cyklistické preteky, na ktorých sa tentoraz súťažilo vo
všetkých vekových kategóriách a ceny za najlepšie výkony si domov odniesli tí najlepší. Výborná atmosféra, súťaživosť a prekonávanie mét sa pýšilo vysokou návštevnosťou v duchu „zabav
sa a urob niečo pre seba“.

Zábava pod holým
nebom
Dňa 5. 8. 2011 sa v areáli ihriska po niekoľkých rokoch v spolupráci TKŠ a komisie
sociálnej a bytovej uskutočnila zábava pod
holým nebom. Tí, čo prišli sa určite nenudili
a ešte dlho budú spomínať. Do tanca vyhrávala živá hudba, guláš, tombola a výborná
atmosféra až do rána určite prispela k tomu,
že tradícia rozhodne bude pokračovať. Pevne veríme, že viac než stovka návštevníkov
príde nabudúce opäť. Organizátori tohto
podujatia ďakujú sponzorom, ktorí prispeli
k tomu, že to rozhodne stálo za to.
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v spolupráci so Základnou školou v Nálepkove. Základná škola pripraví program a obec cez KSaB zabezpečí kvety a sladkosti pre matky resp. staré matky.
Akcia bude 8.mája 2011 v priestoroch jedálne ZŠ v Nálepkove. Začiatok akcie dohodne predsedníčka s riaditeľkou resp. zástupcom školy.
Tajomníčka komisie zabezpečí kvety a sladkosti v počte po 100 ks.
Predsedníčka komisie informovala členov o výsledku
kontroly v rómskej osade.
Konštatovala, že byty resp. domčeky sú dosť zničené.
Rómovia majú názor, že vo všetkom sa má o nich postarať obec. Vyzdvihla aj niektoré rodiny, ktoré celkom
slušne bývajú a opravujú si svoje obydlia. Navštívili
všetkých neplatičov, vo väčšine prípadov sľúbili, že
dlhy si postupne vyrovnajú. Komisia bude štvrťročne
kontrolovať cez Ing. Jánoša stav nedoplatkov na nájomnom a ktorí si nedoplatky nebudú splácať dostanú výpoveď z nájmu.
Zasadnutie komisie dňa 28.6.2011
Zájazd EĽRO Kežmarok - tajomníčka komisie informovala, že EĽRO sa koná v dňoch
8-10. júla 2011. Členovia komisie rozhodli, že zájazd
do Kežmarku bude dňa 9.júla 2011 t.j. v sobotu. Odchod autobusu bude z námestia o 8.00 hod. Tajomníčka komisie zabezpečí autobus, vyhlásenie v miestnom rozhlase a zapíše záujemcov o zájazd.
Tajomníčka komisie informovala, že je potrebné do
konca mesiaca isť prevziať byt, ktorý chce nájomník
vrátiť obci. Prevziať byt pôjdu predsedníčka komisie,
p. Klekner a Mgr. Školníková dňa 30.6.2011.
Ďalej bol riešený neplatič, ktorý sa v obci nezdržiava
a má výpoveď z nájmu. Cez obecnú políciu vyhľadať
menovaného a doriešiť odovzdanie bytu.
Členka komisie informovala, že dňa 2.7.2011 komisia v spolupráci s Turistickou ubytovňou usporiada
akciu – popoludnie - Hry pre deti a večer zábava pre
dospelých.
Rozprava:
Bc. Janka Ivančová – predniesla Plán činnosti a rozpočet na 2. polrok 2011. Zároveň upovedomila prítomných, že akcia Hurá prázdniny je preložená na 30.
júla 2011.
Uznesenie č. 79/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán
činnosti a rozpočet v sume 1050,- Eur pre Komisiu sociálnu a bytovú pri OZ v Nálepkove na II. polrok 2011.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

Korčuliarske preteky

9/4 Komisia finančná a správy obecného majetku
Zasadnutie komisie dňa 30.6.2011
Záverečný účet bol zverejnený, audítorom overený
a je v súlade so zákonom účtovníctva. Hlavný kontrolór odporúča záverečný účet bez výhrad schváliť OZ.
Záverečný účet obce za rok 2010 bol predložený finančnej komisií, ktorá po diskusii je za schválenie záverečného účtu za rok 2010.
V diskusií pani predsedníčka dala požiadavku na pohľadávky, ktoré sú po dobe splatnosti, aby boli prejednané.
Predsedníčka komisie predložila na prejednanie:
- žiadosť občana p. Norberta Dragúňa na preplatenie
nábytku, ktorý bol v byte znehodnotený plesňou. Finančná komisia schvaľuje uhradiť 510,-€ za poškodenie nábytku.
Komisia schvaľuje plán práce na II. polrok 2011.
Rozprava:
Helena Šmelková – predniesla Plán činnosti danej komisie na 2. polrok 2011
Bc. Dáša Baniaková – k schváleniu kompenzácie
mám pripomienku, každý jeden nájomník z týchto
bytov má takýto problém, vieme o tých plesniach,
tento problém stále pretrváva. Je jasné, že ak si platia
nájom, tak chcú adekvátne k tomu aj bývať a nie mať
večný problém so splesnetým nábytkom
Bc. Janka Ivančová – každý jeden človek, ktorý v tých
bytoch býva je škodný
JUDr. Kozák – najprv treba nájsť finančné prostriedky
na odstránenie plesní, môj názor je, že toto je priorita
Jana Pronská – jeho žiadosti musíme vyhovieť, pretože je oprávnená, už dávno sa mohli kúpiť odvlhčovače. V tých bytovkách predsa žijú ľudia a tí ľudia
tam trpia. Musíme nájsť peniaze na odstránenie tohto
problému
Starosta – vlhkosť je problémom nielen týchto bytov,
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ale úplne všetkých, je vypracovaná štúdia na odstránenie plesní, ale takéto riešenie aké je tam spomenuté si z finančných dôvodov nemôžeme dovoliť
Peter Čarnický – v komisii sme prejednali odizolovanie základov. To je najdôležitejšie, navrhli sme
riešenie, ktoré je súčasťou aj správy z našej komisie.
Myslíme si, že ak to poriešime takým spôsobom, tak
odvetráme základy.
Július Jesze – v nájomnom je aj fond údržby, treba tieto finančné prostriedky vyčleniť na samostatný účet
a z neho potom financovať opravy
Starosta – áno, máte pravdu, my sme ho vytvorili
pred polrokom, za polroka tam je malá suma, tento
fond sa mal vytvoriť už pri nasťahovaní prvých nájomníkov, čiže už asi pred 10 rokmi. Čo sa týka toho
odvetrania, vyskúšame to na jednej bytovke, uvidíme
aký bude výsledok a podľa toho sa bude ďalej pokračovať s ostatnými bytovkami

12. 8. 2011 sa už tradične na Letnej ulici
konali korčuliarske preteky. Súťažilo sa však
na všetkom, čo malo kolieska a nebálo sa ich
použiť! Organizátori – komisia kultúry, mládeže a športu pripravili nielen aktivitychti-

vým deťom, rodičom, ale aj naším seniorom
príjemné letné popoludnie vyplnené športom a čo je hlavné, dobrou náladou a smiechom. Víťazi si domov odniesli ceny a tí ostatní, veríme, že chuť zapojiť sa o rok znova.

Uznesenie č. 82/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje p. Norbertovi Dragúňovi, bytom Hlavná 574, Nálepkovo
kompenzáciu vo výške 510,– € za poškodenie nábytku
plesňou v obecnom nájomnom byte.
Za hlasovali 5 prítomní poslanci, zdržali sa 2 (Baniaková, Ivančová)
9/5 Komisia stavebná, územného plánu a životného
prostredia
Zasadanie komisie dňa 11.5.2011
Informácia o výpovedi daná zamestnávateľom starostom obce Nálepkovo zamestnancovi preneseného výkonu štátnej správy a členke komisie stavebnej
a životného prostredia pri OZ Nálepkovo k 31.7.2011.
Týmto úkonom súvisí aj náhrada člena (Edita Danielová) na funkciu tajomníka, ktorú vykonávala v uvedenej komisii.
Žiadosť o kompenzáciu nájmu od nájomníka bytu
Norberta Dragúňa, bytom Hlavná 743, Nálepkovo (pri
Benzinole), ktorý má poškodený nábytok následkom
zvlhnutého a zplesnetého bytu. Nábytok menovaný
musel vymeniť, nakoľko bol neužívateľný. Nájomný
bytový dom, ktorého vlastníkom je obec Nálepkovo
má pridelený bytovou komisiou na základe nájomnej
zmluvy pre nízkopríjmové rodiny. Nájomný bytový
dom bol postavený z prostriedkov Štátneho fondu
rozvoja bývania pre nízkopríjmové rodiny.
Vypracovaný odborný posudok – odstrániť vysokú
relatívnu vlhkosť, ktorá je nad hygienickou hranicou –
60%. Nedostatočná tepelná izolácia kamennej steny.
Vznik tepelných mostov – chýbajúca tepelná sokla základu. Vznik tepelných mostov na ostení okien, pridať
tepelnú izoláciu z vnútornej strany okna aj z vonkajšej
strany ostenia.
RM Digimont Poprad – spoločné televízne antény na
nájomný bytový dom, 3 bytové domy komisia navrhuje preveriť a zistiť podrobné údaje o napojení sa na
digitálne vysielanie.
Vykurovanie nájomných bytov komisia doporučuje
poriešiť v lehote do vykurovacej sezóny 2011. Každý
byt aspoň jednou novou pecou akumulačkou, resp.
inou podľa dostupnosti trhu el. vykurovania.
Zabezpečiť na základe odborného posudku Ing. Vladimíra Uhríka odvetranie základov bytového domu,
odkopať okolo základov do hĺbky 40 cm, šírky 30 cm
a položiť nopovú fóliu a záhradné obrubníky a zasypať dunajským štrkom.
Túto alternatívu začať ako prvú pri odstraňovaní vzniku tepelných mostov na základových konštrukciách.
Základy sa rýchlo ochladzujú a ochladzuje sa soklové
murivo (nadzákladové, ktoré je zle zaizolované).
Nevhodné umiestnenie bytových domov a nedostatočná kvalita výstavby základov a nadzákladových
konštrukcií pri stavbách v blízkosti vody.
Zlé vykurovacie telesá (doplnkové vykurovanie – konvektory) – nutná ich výmena za iné vhodné vykurovacie telesá. Nový návrh bude navrhnutý a prejednaný
na ďalšom zasadaní komisie a odstúpený do OZ na
prerokovanie.
Komisia doporučuje vzájomný zápočet nákupu nábytku podľa predložených dokladov a neplatením
nájmu p. Dragúňom. Odstupuje sa na prerokovanie
a schválenie OZ.
Zasadanie komisie dňa 16.6.2011
Žiadosť od nájomcu domu – ohľadom súhlasu na vykonanie stavebných úprav domu – bytu po záplavách
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Zájazd do Aquacity Poprad 23. 7. 2011

Komisia kultúry, mládeže a športu pri OZ
Nálepkovo organizovala zájazd do Aquacity
v Poprade. Celý týždeň bol upršaný a chladný, no v sobotu 23. júla ráno vykuklo slniečko a tak sa všetkým vylepšila nálada. Po príchode na kúpalisko sa všetci, veľkí i malí do
sýta vyšantili, každý si našiel tú svoju atrakciu. Voda 38, 34, 28 stupňov Celzia, výrivky,
vodné masáže, tobogány, plavecký bazén ...
Večer sa ukončil v novootvorenej pizzérii. Hádam sa nabudúce pridáte...

Obecné noviny

ORGANIZÁCIE V OBCI
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
už tradične organizuje veľa atraktívnych akcií. V poslednom období to bolo posedenie
členov na Deň matiek, ale ako jedni z mála
si ctia i často opomínaný Deň otcov. Rodina
ako taká, je najdôležitejším článkom, hodnotou, ktorá by mala byť na prvom mieste.
SZZP pripravilo pre svojich členov naozaj príjemné posedenia s hudbou, spevom a dobrou náladou.

PRÍSPEVKY ČITATEĽOV
Srdečne pozdravujem redakciu Obecných novín Nálepkovo. Nedá mi, aby som nereagovala na zmenu formátu i kvalitu papiera 2-3 čísla. Urobili ste krok dopredu, čo sa týka týchto
zmien, verím, že aj obsah bude bohatší a zaujímavý. Aj keď sa periodicita znížila, pri obecných
novinách to až tak nevadí. Len nech sú občania informovaní, čo sa deje a čo je nové v obci.
Držím Vám palce do Vašej ďalšej práce. S pozdravom
Kvetka Kucharovičová
Spišské hlasy

Pekný a úspešný deň prajem, tak ako iní obyvatelia obce i ja som sa dostal k vydaniu obecných novín, chcem sa teda pochvalne vyjadriť na ich adresu. Nepomerne vyššia informačná
hodnota a až dramaticky kvalitatívne vyššia profesionálna úroveň ich spracovania. Držím prsty pri spracovávaní ďalších vydaní. Dúfam, že uznanie poteší a povzbudí v ďalšej práci...
Ing. Ivan REPASKÝ

Ďakujeme.
„Trpezlivosť ruže prináša.“ – hovorí jedno múdre príslovie. Je na tom asi kus pravdy. Nám
po 37 rokoch trpezlivého čakania prinieslo cestu. Aj keď nie asfaltovú, len čiastočne upravenú
( spevnenú) sme vďační aj za to. Nie všetci sú spokojní, ale tak to už býva – vyhovieť každému
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v obci, povodne v roku 2010 na základe zmluvy o nájme bytu uzatvorenej medzi prenajímateľom obec
Nálepkovo zo dňa 30.6.2004.
Po vykonanej obhliadke poslancami OZ Nálepkovo
bola zistená skutočnosť, že byt podľa nájomnej zmluvy je v zlom stave následkom povodní. Obvodový
múr je značne navlhnutý, omietky opadané a podlaha
zdeformovaná a prehnitá od zemnej vlhkosti. Dom
bol zaplavený povodňou o čom je záznam z komisie
povodňovej, škody spôsobené záplavou boli ohodnotené komisiou veritifikačnou – povodňovou v sume
500 eur. Z tohto dôvodu je potrebné nájomcovi poskytnúť stavebný materiál na stavebné úpravy domu.
V zmysle zmluvy o nájme bytu si uvedené práce zrealizuje nájomca svojpomocne. Zrealizovaním stavebných úprav bude byt po hygienickej a stavebno-technickej stránke obývateľný. Súhlas na vykonanie prác
bude na základe žiadosti vybavený cestou písomnej
odpovede.
Bod č. 10:
Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
Jana Pronská – navrhujem zvýšiť počet zasadaní OZ,
dokumentov je dosť, aby sme všetko si dopredu prešli
a oboznámili sa s tým, 3 dni pred zasadaním je krátka
doba
Starosta – nevidím dôvod na zvýšenie počtu zasadaní, kedykoľvek sa môžeme stretnúť na mimoriadnom
zasadaní, ale každý mesiac mať zasadanie, to nie.
A pripomínam, že aj poslanci majú právo sa podieľať
na príprave materiálov, pracovníci obecného úradu sú
vám k dispozícii. Nevidím problém v tom, aby ste závažné dokumenty dostávali aj skôr, to môžem zariadiť.
Mgr. Krajníková – ako som vám už spomínala na minulom zasadaní, zase sú problémom prenesené a originálne kompetencie. Musíme túto situáciu nejako
vyriešiť. Môj názor je, aby sme naformulovali otvorený
list vláde SR, ako to v skutočnosti je, pretože oni o tých
našich problémoch nevedia, musíme písať, sťažovať
sa, komunikovať.
Ďalej chcem požiadať obecnú políciu v spolupráci so
štátnou políciou, aby vykonali razie v zariadeniach,
kde sú umiestnené hracie automaty, či deti hrajú tieto
hry a či podávajú stávky
Rekonštrukcia budovy – stále nedokončená, pleseň
Ešte jedna pozitívna správa – sú výborné ohlasy na
web stránku a obecné noviny
Helena Šmelková – obyvatelia Trosiek sa pýtajú, či sa
nemôže osadiť most pri p. Alexandrovi Mackovi, ktorý
tam niekedy bol, ale v čase povodní bol odstránený
Starosta – uvidíme čo sa s tým bude dať spraviť
Mgr. Krajníková – dnes sme dostali list ohľadom zvýšenia finančných pásiem, bude potrebné prijať VZN
k tomu, platné musí byť od 1.9.2011, nemá to konkrétny finančný dopad na stravníkov

Z Á P I S N I C A
zo 2. mimoriadneho zasadania
Obecného zastupiteľstva v Nálepkove, dňa 31. 8. 2011
Bod č. 2:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o určení
výšky príspevku na finančnú úhradu nákladov
Základnej škole s materskou školou v Nálepkove
vrátane školských zariadení
Podľa § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva
zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac
15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa.
Finančný príspevok na stravovanie pozostáva z nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v súlade s finančnými pásmami bez úhrady
režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.
Finančné pásma boli aktualizované Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR k 1.9.2011.
V súčasnej dobe je životné minimum pre jedno nezaopatrené dieťa 86,65 € a 15 % z tejto sumy je 12,99 €.
Vzhľadom na zvýšenú výšku životného minima pre
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jedno nezaopatrené dieťa navrhuje sa aj primerané
zvýšenie príspevku pre materskú školu a to na 7,- €
mesačne.
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa navrhuje
zvýšiť zo súčasných 3,40 na 4,- € mesačne. Maximálna
výška tohto príspevku môže byť taktiež 15 % sumy
životného minima na jedno nezaopatrené dieťa, t. j.
12,99 € mesačne.
Vzhľadom na nepriaznivú ekonomickú situáciu mladých rodín v obci (nezamestnanosť) navrhuje sa
len minimálne zvýšenie finančnej úhrady nákladov
v ZŠsMŠ.
JUDr. Kozák – vláda zvýšila životné minimum na
jedno nezaopatrené dieťa, z toho vyplývajú aj vyššie
sumy
Bod č. 3:
Pridelenia uvoľnených bytov
Komisia zasadala dňa 22.8.2011, na ktorom spracovala návrh na pridelenie voľných obecných bytov. Byty
boli uvoľnené po nájomcoch, ktorým bola daná výpoveď z nájmu, z dôvodu vysokých nedoplatkov na
nájomnom. Pri prideľovaní bytov členovia komisie
hodnotili doterajšie bytové podmienky, výšku dlhu
voči obci, počet detí, zdravotné problémy detí resp.
rodičov.

sa nedá. Jedni sú nespokojní, lebo sa práši, iných trápi skade vzal starosta peniaze na opravu. Nuž, nakladá s peniazmi z obecnej pokladnice asi hospodárnejšie. Nepodáva projekty za
milióny Sk ako projekt na Kultúrny dom za 2.600.000,- Sk , projekt na revitalizáciu centra obce
za 650.000,- Sk ... za projekty, ktoré ležia v zásuvke OcÚ a nikdy sa nezrealizujú.
Srdečná vďaka p. starosta Dušan Slivka, píšem v mene tých obyvateľov Novej ulice, ktorí sú
vďační aj za to málo. Veríme, že keď sa v obecnej kase nájdu peniaze, vo výstavbe tejto cesty
sa bude pokračovať.
Ďakujeme
Mgr. N.Furmanová

ČO JE NOVÉ?

Uznesenie č. 86/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje pridelenie jednoizbového bytu na ulici Hlavnej č. 744/129
po Ivanovi Sobinovskom pani Mgr. Márii Nováčekovej,
Letná 334/83, Nálepkovo s podmienkou, že pri podpísaní zmluvy zaplatí trojmesačné nájomné.
Uznesenie č. 87/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje pridelenie bytu v rómskej osade Grün č. 132/17 po Dušanovi
Dunkovi pánovi Marekovi Horváthovi, Grün 758/23,
Nálepkovo za podmienok, že si vyrovná dlh voči obci
na komunálnom odpade a pri podpísaní zmluvy zaplatí v hotovosti trojmesačné nájomné. V prípade
nesplnenia určených podmienok bude byt pridelený
náhradníčke pani Jane Horváthovej, I. Hámor 160/15,
Nálepkovo.
Uznesenie č. 88/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje pridelenie bytu v rómskej osade Píla, Záhajnická cesta 781/95
po Romanovi Šarišskom pani Lucii Horváthovej, Záhajnícka cesta 783/113, Nálepkovo za podmienok,
že si vyrovná dlh voči obci na komunálnom odpade,
nájomnom a pri podpísaní zmluvy zaplatí v hotovosti
trojmesačné nájomné. V prípade nesplnenia určených
podmienok bude byt pridelený náhradníkovi pánovi
Cyrilovi Horváthovi, Zimná 587/39, Nálepkovo. Ak
vyššie menovaná splní podmienky, maringotka,
v ktorej bývala bude pridelená náhradníkovi Cyrilovi
Horváthovi.
Uznesenie č. 89/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje pridelenie bytu v rómskej osade Grün č. 132/17 po Jozefovi
Horváthovi pani Jane Horváthovej, I. Hámor 160/16,
Nálepkovo za podmienok, že si vyrovná dlh voči obci
na komunálnom odpade a pri podpísaní zmluvy zaplatí trojmesačné nájomné.
Bod č. 4:
Návrh na schválenie projektu Terénna sociálna
práca v obci Nálepkovo II.
V obci Nálepkovo je v súčasnej dobe 48 % obyvateľov
rómskej národnosti. Vývoj obyvateľstva a pôrodnosť
nasvedčuje tomu, že v obci bude čoskoro rovnaký počet Rómov ako aj nerómov. Celková nezamestnanosť
v obci je 46 %.
Projekt je zameraný na zlepšenie sociálnych, zdravotných a bytových podmienok obyvateľov. Aktivity sú
zamerané na podporu a rozvoj miestnej komunity.
Terénna a sociálna práca v spolupráci s občianskym
združením ETP Slovensko najmä s tými obyvateľmi
obce, ktorí majú deficit vo vzdelávaní a neschopnosti
riešiť nepriaznivé životné situácie. Realizáciou projektu sa napomôže zlepšeniu zložitých situácii jednotlivcov a rodín.
Terénnu sociálnu prácu budú vykonávať dve sociálne
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Určite už každý Nálepkovčan vie, že sa
v našej obci otvorila Pizzéria s donáškovou
službou. Konečne. V obci, ktorú poväčšine
hladní turisti obchádzali, sa konečne pozdvihne kultúra stravovania.
Pizzéria Vondrišel je zaujímavá a originál-

na hlavne tým, že sa svojou ponukou priblížila domácim a niektoré názvy pomenovala
podľa lokalít v okolí. Halma, Macalka, Hováky, Skalka... V každom je kus histórie a spomienok, rovnako ako v zariadení a atmosfére.
Tak držíme palce, nech sa darí!

ZLATÁ ÉRA VONDRIŠLA
Vyberáme zaujímavosti
- Čiernohorské kúpele a osobnosti:
Florián Berky - Rožňavský (4.7.1855
Szécsény - 22.8.1893 Nálepkovo - Čiernohorské kúpele (pochovaný v Rožňave) - huslista,
primáš. Ako primáš kapely hral v Moskve a v
Petrohrade pred ruským cárom Alexandrom
III., ktorý mu udelil vyznamenanie, hral aj na
viacerých európskych šľachtických dvoroch.
V r. 1881 sa usadil v Rožňave. Často hrával na

hrade Krásna Hôrka významným osobnostiam - srbskému kráľovi Milanovi, bulharskému cárovi Filipovi Coburgovi a iným. Kniežaťu Karolovi Ľudovítovi Habsburskému hral
vo veľkej sále Dobšinskej ľadovej jaskyne.
Istý čas bol domácim hudobníkom Andrássyovcov v Betliari. Pochovaný je v Rožňave,
náhrobok mu dali postaviť z verejnej zbierky.
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terénne pracovníčky a dvaja asistenti. Jeden z rómskej
komunity.
Pomoc bude smerovaná najmä na:
poskytovanie poradenstva a sprevádzanie klienta
v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie,
získanie alebo obnovenie pracovných návykov potrebných pre začlenenie sa do pracovného procesu,
individuálnu sociálnu prácu s konkrétnym klientom,
jeho rodinou a komunitou, vykonávanú v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane vyhľadávacích činnosti.
Samotní členovia rómskej komunity počítajú s pomocou sociálnych pracovníkov, o čom svedčí aj ustavičný
dopyt po poradenstve a pomoci. Obec má vhodné
materiálne a personálne zabezpečenie na výkon komunitnej sociálnej práce (absolvovanie odborných
školení, dlhodobá skúsenosť práce s komunitou, odborná garancia).
JUDr. Kozák – ozrejmil podrobnosti činnosti sociálnych pracovníkov, vysvetlil na čo sú tieto finančné
prostriedky vyčlenené
Marián Čarnický – na aké obdobie je tento projekt?
JUDr. Kozák – na 2 roky, začína 1.10.2011
Uznesenie č. 90/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje projekt „Terénna sociálna práca v obci Nálepkovo II. Celkové výdavky projektu sú v sume 80640,88 €, výška
nenávratného finančného príspevku poskytnutého
MPSVaR SR – Fondom sociálneho rozvoja je v sume
76608,84 € a vlastné zdroje sú v sume 4032,04 €.
Bod č. 5:
Opätovné prerokovanie žiadosti Slovenského historického ústavu Matice Slovenskej vo veci umiestnenia pamätnej tabule nášho krajana Otakara Vitkovského v obci Nálepkovo
Rozprava:
Marián Čarnický – navrhujem napísať článok do novín, príspevok do miestneho rozhlasu, aby tí občania,
ktorí p. Vitkovského alebo jeho rodinu poznali, prišli
na obecný úrad, prípadne to oznámili nám poslancom, pravdivé informácie o danom období, o jeho
živote.
Peter Čarnický – ak si ľudia nájdu informácie na internete, kontroverzné informácie, nás sa budú pýtať,
prečo sme to schválili, nech vyjadria oni svoj názor
a pomôžu nám správne sa rozhodnúť
Uznesenie č. 91/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove doporučuje získať informácie a názory od občanov formou obecných novín a obecného rozhlasu, prípadné osobným
kontaktom s poslancami OZ do 10.10.2011 ohľadom
života p. Otakara Vitkovského.
Jana Pronská – návrh na uznesenie ohľadom zverejnenia všetkých platných VZN na webovej stránke obce
a v poslaneckej kancelárii do konca septembra 2011.

KRST KNIHY
Dňa 29.8.2011 sa na ihrisku uskutočnil
krst mojej piatej knihy Zradená ľúbosť. Tento
príspevok nepíšem ako poslankyňa ani redaktorka novín, ale ako spisovateľka, ktorej pripravili úžasné prekvapenie, čo ma veľmi dojalo.
Nie je žiadnym tajomstvom, že píšem knihy, na
každej je uvedená moja rodná obec, po prvý
raz sa však uskutočnil krst na domácej pôde
s ľuďmi, ktorých si vážim. O to viac si cením iniciatívu poslancov a priateľov, ktorí to pre mňa
urobili. Ďakujem mojej rodine, predsedovi komisie kultúry, mládeže a športu – hlavnému
organizátorovi Mariánovi Čarnickému, predsedníčke sociálnej a bytovej komisie - Janke
Ivančovej, Odrejovi Kleknerovi a Petrovi Čarnic-

kému, starostovi obce Dušanovi Slivkovi a Jarke Hozovej, že knihu pokrstili, a všetkým, ktorí
si aj napriek množstvu povinností našli čas a na
túto akciu prišli.
S úctou Jana Pronská

Uznesenie č. 92/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje zverejnenie všetkých platných Všeobecne záväzných
nariadení obce Nálepkovo na internetovej stránke
obce a sprístupnené poslancom OZ a občanom obce
v poslaneckej kancelárii najneskôr do konca septembra 2011.
Jana Pronská – návrh na ďalšie uznesenie, schváliť
dočasnú komisiu na preverenie hospodárenia a prevádzky v Domove dôchodcov, n. o. v Nálepkove
Uznesenie č. 93/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje zriadenie dočasnej kontrolnej komisie na preverenie hospodárenia a prevádzky v Domove dôchodcov, n. o.
Nálepkovo s nominovanými členmi komisie: Bc. Jana
Ivančová, Bc. Dáša Baniaková, Helena Šmelková.
Za hlasovali 6 poslanci, 1 sa zdržal hlasovania (Július
Jesze)
Jana Horváthová – náhradníčka na pridelenie obecného bytu po Dušanovi Dunkovi, žiada o pridelenie
bytu, do domu, v ktorom teraz býva jej prší, padá strecha, už sa tam nedá bývať, má 6 detí
Bc. Janka Ivančová – komisia už rozhodla, vy ale musíte najprv splatiť svoje dlhy voči obci, a až tak žiadať
o pridelenie bytu
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili sa:
Štefan Žiga,
Filip Marco Grega
Stanislava Mižigárová
Alexander Rusnák
Natália Dunková
Adrián Rusnák
Zuzana Žondová
Miroslav Bandy
Frederika Horváthová
Peter Horváth
Jozefína Horváthová
Gabriel Horváth
Erik Žiga
Zuzana Horváthová
Kevin Horváth
Alena Kováčiková
Oliver Küffer
Kristián Rusnák
Liliana Dzurňáková
Anna Magdaléna Horváthová
Marek Horváth
Marta Žigová
Lucia Šarišská
Patrik Horv
Štefan Žiga,
Filip Marco Grega
Stanislava Mižigárová
Alexander Rusnák
Natália Dunková
Adrián Rusnák
Zuzana Žondová

Miroslav Bandy
Frederika Horváthová
Peter Horváth
Jozefína Horváthová
Gabriel Horváth
Erik Žiga
Zuzana Horváthová
Kevin Horváth
Alena Kováčiková
Oliver Küffer
Kristián Rusnák
Liliana D áth
Jazmína Horváthová
Jozef Rusnák
Alexandra Brejčáková
Kristína Nina Girmonnová
Margita Horváthová
Aneta Rusnáková
Sára Bandyová
Zdenko Dunka
Tobias Kandráč
Lenka Horváthová
Brenda Dzurňáková
Mária Horváthová
Alexandra Rusnáková
Aneta Horváthová
Danica Demeterová
Matúš Horváth
Kevin Horváth
Alena Horváthová
Nikolas Horváth

Životné jubileum oslávili:
Margita Mulíková, 70 rokov
Anna Kupčáková, 70 rokov
Marta Šomšáková, 70 rokov
Ján Blaško, 70 rokov
Elena Daxnerová, 70 rokov
Mária Hozová, 70 rokov
Mária Geletková, 75 rokov
Anna Kellnerová, 75 rokov
Helena Kleinová, 75 rokov

Elemír Olejár, 75 rokov
Arpád Czölder, 75 rokov
Zuzana Horváthová, 80 rokov
Laurenc Trunko, 80 rokov
Alžbeta Hudáková, 85 rokov
Anna Vojtilová, 85 rokov
Helena Plencnerová, 85 rokov
Mária Scholtzová 80 rokov

Opustili nás:
Otília Bučková, 1924
Margita Fabinyiová, 1937
Magdaléna Riemerová, 1943
Anton Kellner, 1945
Anna Kopkášová, 1934
Ján Tomaj, 1939

Miroslav Lacko, 1958
Mária Kerkešová, 1929
Anna Šaršaňová, 1926
Rastislav Šarišský, 1979
Mária Labudová, 1930
Emília Kačírová, 1930

Sobáše v roku 2011 Matričný úrad Nálepkovo
14. 1. 2011
14. 1. 2011
4. 2. 2011
26. 2. 2011
4. 3. 2011
21. 5. 2011
2. 7. 2011
20. 8. 2011
23. 8. 2011

Zdeněk Kandrač – Valéria Žigová
Alexander Rusnák – Mária Mižigárová
Dalibor Rusnák – Michaela Frátriková
Ľuboš Gajan – Bc. Božena Székelyová
Peter Horváth – Dana Rusnáková
František Tomčík – Denisa Vozárová
Silvester Jančura – PaedDr. Mgr. Dagmar Halamová
Ing. Vladimír Gonda – Mgr. Lucia Lapšanská
Radoslav Šaršaň – Bc. Zuzana Ivančová

Spomíname
Len ten môže pochopiť čo je žiaľ,
Kto do hrobu svoje dieťa dal...
14. 9. uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil
náš syn Vaško Hoza.
To, že sa rana zahojí, je len klam a zdanie, bolesť zostala
a tiché spomínanie.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a s láskou
a úctou spomínajú s nami.
Smútiaca rodina.
Vaše príspevky, inzeráty, návrhy, pripomienky, otázky, pochvalu či kritiku posielajte na adresu obecného úradu alebo priamo na mail.
Ďakujeme za každú reakciu.
Jana Pronská
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