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Vážení obyvatelia obce,
blíži sa záver ďalšieho, už piateho 4-ročného volebného obdobia do orgánov samosprávy
a preto aj touto cestou chcem sa poďakovať 9člennému zastupiteľskému zboru za vynaloženú
snahu a úsilie pri spoluriadení obce. Predpokladám, že ste boli s nami spokojní.
Zároveň Vám predkladáme vyhlásenie kan-

didatúry na starostu obce – 7 kandidátov a na
poslancov Obecného zastupiteľstva v počte 39
kandidátov, z ktorých si môžete zvoliť 27. novembra 2010 v čase od 7,00 do 20,00 hod. starostu
a 9 poslancov na nasledujúce volebné obdobie.
Ing. Dušan Daniel
starosta obce

ZÁPISNICA
z 25. riadneho zasadania Obecného
zastupiteľstva v Nálepkove, dňa 5.11.2010
Prítomní:
Július Jesze – zástupca starostu obce,
Ján Plencner – prednosta OcÚ
Natália Furmanová, Dušan Slivka, Ján Soveľ,
Zdenek Štuller – poslanci OZ
Dušan Kozák – právnik OcÚ,
Anna Bobáková – ref. sociálny,
Edita Danielová – stav. ref,
Marián Richveis – BPaPO,
Jozef Sopko, Vladimír Labuda,
Milan Lapšanský – OcP
Ospravedlnení:
Dušan Daniel – starosta obce
Eva Antlová, Dáša Baniaková,
Irena Majorová – poslanci OZ
Imrich Keruľ – HK obce
Magdaléna Čerťanská – poverená riaditeľka
ZŠsMŠN
Neospravedlnený:
Milan Rusnák – poslanec OZ
Hostia:
Michal Bartoš – DDN, n.o., Jozef Antoni – LON, s.r.o.

Verejnosť:
Ing. Ivan Repaský
Na úvod zasadania predložil zástupca starostu obce program 25. riadneho zasadania OZ
v zmysle pozvánky zo dňa 2.11.2010, ktorý bol
prítomnými poslancami schválený.
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z 24. riadneho zasadania OZ, dňa 4.8.2010
3. VZN č. 14/2010 OZ v Nálepkove – Prevádzkový poriadok pohrebiska
4. VZN č. 15/2010 OZ v Nálepkove o vymedzení
miest na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov a nezávislých kandidátov
vo volebnej kampani na verejných priestranstvách
5. Ekonomické výsledky obchodných organizácií
obce (LON, s.r.o., TKŠN, s. r. o. v likvidácii)
a neziskovej organizácie obce (DDN, n. o.) za
obdobie 01-09/2010

6. Zhodnotenie dosiahnutých ekonomických výsledkov OcÚ v Nálepkove a rozpočtových organizácií obce za 01 – 09/2010
7. Predaj nebytových priestorov NZZ
8. Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho
vyplývajúce závery, uznesenia a úlohy
9. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
10.Záver
K bodu č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľa zápisnice bol určený:
Július Jesze – zástupca starostu obce
Do návrhovej komisie boli nominovaní:
Zdenek Štuller, Dušan Slivka
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Natália Furmanová, Ján Soveľ
K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 24. riadneho zasadania OZ, dňa 4.8.2010
Na 24. riadnom zasadaní OZ bolo prijatých
celkom 17 uznesení (uzn. č. 484-500/2010-OZ),
ktoré sú priebežne plnené resp. boli konštatačného a dlhodobého charakteru.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky
resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 501/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení a úloh z 24.
riadneho zasadania OZ, dňa 4.8.2010.
Za hlasovali všetci 5 prítomní poslanci.
K bodu č. 3:
VZN č. 14/2010 OZ v Nálepkove – Prevádzkový poriadok pohrebiska
Dňom 1.1.2011 nadobudne účinnosť zákon č.
131/2010 Z.z. o pohrebníctve, ktorý v ustanovení
§ 18, ods. 2 ukladá obciam všeobecne záväzným nariadením schváliť Prevádzkový poriadok
pohrebiska. Uvedeným zákonom sa ruší zákon č.
470/2005 Z.z. o pohrebníctve.
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Nálepkovo bližšie rozvádza práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska, ktorým je obec, ako aj
návštevníkov pohrebiska a nájomcov hrobových
miest.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
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Natália Furmanová
- rakva musí byť zabezpečená tak, aby sa do
nej nedostali hlodavce a aby z nej neunikal
zápach
Dušan Slivka
- v návrhu VZN sa nerieši uloženie urny
Ján Plencner
- pripravuje sa návrh na zriadenie urnového
hája
Dušan Kozák
- pripomienky budú doplnené do článku č. 6,
ods. 1, písmeno e)
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 502/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 14/2010
- Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Nálepkovo, po doplnení pripomienok.
Za hlasovali všetci 5 poslanci.
K bodu č. 4:
VZN č. 15/2010 OZ v Nálepkove o vymedzení
miest na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov a nezávislých kandidátov vo
volebnej kampani na verejných priestranstvách
V zmysle § 30, ods. 10 zákona č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien, umiestňovať plagáty a iné
nosiče informácií na verejných priestranstvách
počas kampane, možno len na miestach vyhradených obcou. Miesta na umiestňovanie plagátov
alebo iných nosičov informácií vymedzí obec svojím všeobecne záväzným nariadením.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 503/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo
č. 15/2010 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov a nezávislých kandidátov vo volebnej kampani na verejných
priestranstvách.
Za hlasovali všetci 5 prítomní poslanci.
K bodu č. 5:
Ekonomické výsledky obchodných organizácií

obce (LON, s.r.o., TKŠN, s. r. o. v likvidácii) a neziskovej organizácie obce (DDN, n. o.) za obdobie
01-09/2010
Tieto ekonomické výsledky sa predkladajú
pravidelne v zmysle zákona o obecnom zriadení
resp. Zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Nálepkovo, najmenej jedenkrát za tri
mesiace.
V otvorenej rozprave odznelo:
Dušan Slivka
- ako budú riešené záväzky TKŠN, s. r. o. vo
výške 64 684 €
- aké sú pohľadávky za dodávky dreva v LON,
s. r. o., a aký zisk dosiahli LON, s. r. o.
Natália Furmanová
- aké dreviny za používajú na zalesňovanie
Jozef Antoni
- za dodávky dreva odberatelia platia priebežne
v dohodnutej dobe splatnosti
- za 01-09/2010 LON, s. r. o. dosiahli zisk 2 522 €
- po ukončení roka budú ešte refundované náklady na zalesňovanie a prerezávky
- výška rezervného fondu za tento rok bude
známa až po finančnej uzávierke celého roka
- na zalesňovanie holín sa používajú sadenice
buka, jedle, javora a smrekovca
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 504/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkovo berie na
vedomie Ekonomické výsledky obchodných organizácií obce za 01 – 09/2010 (LON, s. r. o., TKŠN,
s. r. o.) a neziskovej organizácie obce DDN, n. o.
za obdobie 01 – 09/2010.
Za hlasovali všetci 5 prítomní poslanci.
K bodu č. 6:
Zhodnotenie dosiahnutých ekonomických výsledkov OcÚ v Nálepkove a rozpočtových organizácií obce za 01 – 09/2010
Tieto ekonomické výsledky sa predkladajú
pravidelne v zmysle zákona o obecnom zriadení
resp. Zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Nálepkovo, najmenej jedenkrát za tri
mesiace.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
- dotazovala sa informácie aká je úspora v po-

ložke „poslanci a komisie“, keď sa vyplácajú
znížené odmeny, na aký účel boli použité
usporené finančné prostriedky
Dušan Slivka
- materiály neboli prejednávané vo finančnej
komisii
- pre TKŠN, s. r. o. ktorá je v likvidácii sú zúčtované výdaje vo výške 9 012 € v položke „stroje,
prístroje, zariadenia“
Nakoľko sa nezúčastnili zasadania OZ starosta, ani nik z ekonomického úseku, na dotazy
nemal kto odpovedať.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 505/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na
vedomie Zhodnotenie dosiahnutých ekonomických výsledkov OcÚ v Nálepkove a rozpočtových
organizácií obce za 01 – 09/2010.
Za hlasovali 3 poslanci (Soveľ, Štuller, Jesze)
a proti boli 2 poslanci (Furmanová, Slivka).
K bodu č. 7:
Predaj nebytových priestorov NZZ
Časť nebytových priestorov v budove zdravotníckeho zariadenia bola už v roku 2005 na
základe uznesenia OZ č. 308/2005-OZ zo dňa
27.5.2005 predaná užívateľom priestorov poskytujúcich zdravotnícke služby. Jedným z nadobúdateľov predaných nebytových priestorov je
aj BONAMED, s. r. o., ktorý priestory odkúpil pre
účel prevádzkovania detskej ambulancie.
BONAMED, s. r. o. listom zo dňa 9.8.2010 žiada obec o kúpu ďalších dvoch miestností a WC,
ktoré sú toho času využívané ako sklad CO.
Jedná sa o miestnosť č. 6 – WC o výmere 0,96
m2, miestnosť č. 7 o výmere 18,05 m2, miestnosť
č. 8 o výmere 10,40 m2 a časť terasy o výmere
49,50 m2.
Kúpna cena je určená na základe znaleckého
posudku č. 41/2005 zo dňa 20.4.2005 vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Ondrejom Ostrožovičom, t. j. kúpna cena za akú sa uskutočnil prevod
nebytových priestorov v roku 2005 (81,07 €/m2).
V prípade schválenia predaja predmetných
nebytových priestorov obecným zastupiteľstvom,
sklad CO bude premiestnený do dokončujúcej sa
rekonštrukcie budovy hasičskej zbrojnice, kde sú
priestory vhodné pre sklad CO.
Prevod predmetných nebytových priestorov sa
navrhuje uskutočniť podľa § 9a, ods. 8, písm. e)
3

zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Podľa tohto ustanovenia
zákona o majetku obcí, prevod majetku je možné
uskutočniť v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
Osobitný zreteľ v danom prípade sa odôvodňuje tým, že detská ambulancia by mala priestory,
s ktorými sa pri výstavbe detskej ambulancie
počítalo, a ktoré v minulosti boli na tento účel aj
skutočne užívané.
V otvorenej rozprave odznelo:
Dušan Slivka
- tento materiál nebol prejednaný vo finančnej
komisii
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 506/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
1. predaj časti nebytových priestorov v budove
zdravotníckeho zariadenia, súpisné číslo 591,
nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 763/4
a časť pozemku parc. č. 763/4, ktorej celková
výmera je 638 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, zapísané na liste vlastníctva
č. 2375, kat. územie Nálepkovo, do podielového spoluvlastníctva kupujúceho v podiele
714/10000 k celku podľa § 9a, ods. 8, písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. prevod majetku obce – časti nebytových
priestorov popísaných v odseku 1. tohto uznesenia sa uskutočňuje na nadobúdateľa BONAMED, s. r. o., Jána Jánskeho 3325/18,
052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36573442 za
kúpnu cenu 6396 €. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti (správny poplatok za návrh
na vklad 66 €) znáša kupujúci.
3. prevod bol schválený trojpätinovou väčšinou
prítomných poslancov.
Za hlasovali všetci 5 prítomní poslanci.
K bodu č. 8:
Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho
vyplývajúce závery, uznesenia a úlohy
Komisia pre ochranu verejného poriadku (zasadala v dňoch 23.7.2010, 30.8.2010
a 30.9.2010)
Komisia na týchto zasadaniach zhodnotila
svoju činnosť za obdobie 01-07/2010 v spolupráci
s obecnou políciou, uložila sankciu za priestupok,
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kontrolovala využitie „Kuka nádob“, prekontrolovala podnety od občanov, prejednala záznam
o podaní sťažnosti, kontrolovala plnenie pohľadávok (škody na majetku obce).
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky,
resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 507/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informácie zo zasadaní KOVP pri
OZ v Nálepkove v dňoch 23.7.2010, 30.8.2010
a 30.9.2010.
Za hlasovali všetci 5 prítomní poslanci.
Komisia finančná a správy obecného majetku (zasadala dňa 17.9.2010)
Komisia na svojom zasadaní prejednala odstúpené žiadosti (kúpa nových elektrických bojlerov v obecných nájomných bytoch), žiadosť
o poskytnutie stavebného materiálu a žiadosť
o vyčistenie mlynského náhonu.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- ako je zabezpečené vyčistenie mlynského
náhonu v Treťom Hámri
- ako sa bude riešiť žiadosť o úpravu Suroveckého potoka
Natália Furmanová
- ako funguje koreňová čistička v Treťom Hámri
Na uvedené dotazy odpovedali:
Ján Plencner
- čistenie mlynského náhonu začne od pondelka
Ján Soveľ
- úpravy toku Suroveckého potoka je možné
robiť až po zameraní
Edita Danielová
- úpravu Suroveckého potoka boli riešiť i zástupcovia Lesov SR, š. p., ktorí sú správcovia
toku
- uvedenú vec mohla riešiť i povodňová komisia
obce v čase povodne
- koreňová čistička v Treťom Hámri zatiaľ nie je
skolaudovaná
Na záver boli prijaté:
Uznesenie č. 508/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na

vedomie informácie zo zasadania KFaSOM pri
OZ v Nálepkove zo dňa 17.9.2010.
Za hlasovali všetci 5 prítomní poslanci.
Komisia sociálna a bytová (zasadala dňa
19.10.2010)
Na tomto zasadaní komisia riešila akciu Mesiac úcty k starším. Rozhodla, že všetkým občanom nad 70 rokov budú zaslané pozdravy.
Prejednala list Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny vo veci žiadosti nášho občana o pomoc
pri riešení bytovej situácie.
V otvorenej rozprave odznelo:
Dušan Slivka
- požadoval konkrétnejšie informácie k listu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Anna Bobáková
- doplnila požadované informácie a spôsob riešenia bytovej otázky
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 509/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na
vedomie informácie KSaB pri OZ v Nálepkove zo
zasadania dňa 19.10.2010.
Za hlasovali všetci 5 prítomní poslanci.
Komisia kultúry, mládeže a športu (zasadala v dňoch 30.8.2010 a 21.10.2010)
Na týchto zasadaniach komisia prejednávala
plnenie plánu komisie a prípravu podujatí na
nasledujúce obdobie. V októbri komisia pripravila mariášový turnaj a žolíkový turnaj, v DDN
kolektívne podujatie. Zároveň informovala o rekonštrukcii ihriska – obsadenosť vleku, opravu
sociálnych zariadení.
V otvorenej rozprave odznelo:
Dušan Slivka
- komisia poriada akcie pre deti a je na škodu
veci, že sa neposkytli finančné prostriedky na
ceny, jedná sa o veľmi malé čiastky
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 510/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na
vedomie informácie KKMaŠ pri OZ v Nálepkove zo zasadania komisie v dňoch 30.8.2010
a 21.10.2010.
Za hlasovali všetci 5 prítomní poslanci.

K bodu č. 9:
Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
Natália Furmanová
Keďže som sa rozhodla pre ďalšie volebné
obdobie už nekandidovať na poslankyňu OZ,
chcela by som v krátkosti zhodnotiť svoju prácu počas môjho 20-ročného pôsobenia v tomto
orgáne. Prevažnú časť môjho pôsobenia som
bola v opozícii, čo nie je najľahšie, lebo väčšinu
pripomienok, návrhov a ich realizácia boli často
nepochopené zo strany vedenia obce. No napriek
tomu, chcela som v tejto obci napomôcť v kultúrnej i sociálnej oblasti.
Dúfala som, že Vianočné posedenie, Katarínska zábava, výlety, ale aj iné aktivity v kultúrnej
oblasti sa stanú tradíciou. Zbúraním Kultúrneho
domu v roku 1987 odišla aj kultúra a výstavba
nového, tak prepotrebného kultúrneho stánku,
napriek nie malým finančným prostriedkom ostala
iba na papieri.
Niekoľko rokov som písala obecnú kroniku
a spolu s ďalšími členmi Zboru pre občianske záležitosti som pomáhala pri organizovaní posedení
pre jubilantov (čo v poslednom čase tiež nefunguje). Žiaľ! Akoby sme zabúdali, že aj my všetci
starneme a dobre padne, ak si na nás niekto
spomenie. Napriek tomu, že na môj návrh sme sa
zriekli platu poslanca (resp. znížili) a chcela som,
aby tieto peniaze použila obec na práve spomínané aktivity, nenašiel tento návrh pochopenie vo
vedení obce.
Nechcem dnes opakovať to, čo som kritizovala
za celé moje pôsobenie v OZ, a to nehospodárne
nakladanie s finančnými prostriedkami obce, začo
som bola označovaná za deštrukčnú.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí
mi dali svoj hlas a vďaka ním som mohla 20 rokov
vykonávať túto funkciu.
Nikdy som v OZ nehájila moje osobné záujmy.
Dnes môžem s čistým svedomím a vedomím
ukončiť svoju prácu.
Dušan Slivka
- na dnešnom zasadaní OZ malo byť prevedené
zhodnotenie volebného programu
Marián Richveis
- reagoval na pripomienku p. Danielovej, že povodňová komisia obce neriešila v čase povodní Surovecký potok – uviedol, že povodňová
komisia pracuje nepretržite a na záchranných
a zabezpečovacích prácach previedla práce za
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85 000 € bez mimoriadnej udalosti a úrazu pri
ochrane majetku obce a občanov
Július Jesze
- povodňová komisia má za úlohu v prvom rade
chrániť majetok obce
- pri svojej práci nemôže porušovať zákon, pri
realizácii zabezpečovacích prác na Železnom
potoku, ktoré boli v súlade s povolením a podľa
geometrického plánu sa vďaka niektorým občanom previedla zbytočná medializácia v tele-

vízii pre výrub vŕb, ktoré bolo potrebné vyrúbať
K bodu č. 10:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu zástupca starostu obce poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie ukončil.
Zapisovateľ: Július Jesze
Overovatelia: Natália Furmanová, Ján Soveľ
Prednosta OcÚ: Ján Plencner
Starosta obce: Dušan Daniel

Všeobecne záväzné nariadenie obce
Nálepkovo č. 14/2010
Obec Nálepkovo v súlade s § 6 ods. 1 zák.
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 2 zák. č.
131/2010 Z.z. o pohrebníctve vydáva
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje
povinnosti nájomcov hrobových miest a návštevníkov pohrebiska, dĺžku tlecej doby, spôsob nakladania s odpadmi, čas sprístupnenia
pohrebiska verejnosti a vedenie evidencie
pohrebiska.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto prevádzkového
poriadku pohrebiska je aj cenník za prepožičanie hrobového miesta a cenník služieb
súvisiacich s prevádzkou pohrebiska.
Čl. 2
Identifikačné údaje prevádzkovateľa
pohrebiska
Obec Nálepkovo
sídlo: Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo
IČO: 00329398
Tel. číslo: 053/4494230, fax: 053/4494128
Čl. 3
Rozsah služieb poskytovaných na
pohrebisku
Obec ako prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku tieto služby:
- vykopanie hrobu a zasypanie hrobu
- vykonanie exhumácie,
- obradnú sieň a chladiace zariadenie,
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- pochovávanie,
- odkrývanie, zakrývanie a zabetónovanie,
- vývoz zeminy
Čl. 4
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového
miesta
1. Nájomca je povinný udržiavať prepožičané
miesto v estetickom a vzhľadovom stave,
dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového
poriadku, ktoré sa týkajú povinnosti nájomcu
hrobového miesta.
2. Nájomca je ďalej povinný:
- užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
- udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku
na vlastné náklady,
- písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov , ktoré sú potrebné
na vedenie evidencie,
- udržiavať poriadok na pohrebisku,
- neodhadzovať odpadky, a ani inak neznečisťovať odpadmi (suché kvety, vence, časti
kahancov, ktoré odstráni z hrobového miesta,
ktoré má prenajaté).
3. Ak správca pohrebiska zistí vyššie uvedené nedostatky v starostlivosti o prepožičané
miesto, písomne výzve nájomcu, aby tieto
nedostatky v lehote do 30 dní od doručenia
upozornenia odstránil. Ak sa tak nestane, alebo nie je známa adresa nájomcu, alebo hrozí
iné nebezpečenstvo z omeškania, správca
pohrebiska urobí potrebné opatrenia na náklady nájomcu.
4. Ak nájomca nedbá o prenajaté hrobové miesto
a nedostatky sa pravidelne opakujú, správca
pohrebiska je po troch písomných upozorne-

niach oprávnený prenájom hrobového miesta
s nájomcom predčasne zrušiť.
5. Zvädnuté a znehodnotené kytice, vence a iné
netrvanlivé ozdoby je správca pohrebiska
oprávnený z jednotlivých hrobov kedykoľvek
odstrániť.
Čl. 5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska a čas
sprístupnenia pohrebiska verejnosti
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať
ustanovenia tohto prevádzkového poriadku
pohrebiska a zachovávať dôstojnosť pohrebiska.
2. Na pohrebisku je zakázané odhadzovať odpadky, vodiť psov, jazdiť na bicykloch, motocykloch, robiť hluk, svojvoľne zasahovať do
zariadení pohrebiska a pod.
3. Nepotrebné predmety a odpadky z hrobov sa
môžu odhadzovať len do vyhradených nádob
umiestnených na a pred pohrebiskom.
4. Pohrebisko je verejnosti prístupné v ročnom
období
- od 16. apríla do 15. októbra denne od 8,00
hod. do 20,00 hod.
- od 16. októbra do 15. apríla denne od 8,00
hod. do 18,00 hod.
- výnimka je dňa 31. októbra, 1. a 2. novembra,
a to od 8,00 hod. do 20,00 hod.
5. Deťom vo veku do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelej
osoby.
6. Každý návštevník pohrebiska je povinný pred
určenou zatváracou hodinou bez osobitného
upozornenia pohrebisko opustiť.
7. Vchádzať na pohrebisko povozmi alebo motorovými vozidlami možno len po predchádzajúcom písomnom povolení správcu pohrebiska,
v naliehavých prípadoch aj na základe ústneho
povolenia správcom pohrebiska.
Čl. 6
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov
a ľudských ostatkov, exhumácia ľudských
ostatkov a plán hrobových miest
1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí
spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako
10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa
mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m a prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou
podzemnej vody,

c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi
musia byť najmenej 0,3 m,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po
uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m,
e) rakva alebo viacero rakiev uložených do hrobky musia byť zabezpečené pred únikom zápachu do okolia a musia byť vyrobené tak, aby
chránili ľudské ostatky pred hlodavcami.
2. Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v ods. 1 písm. c).
3. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe
najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá musí
trvať najmenej 10 rokov. Ak sa zistí, že ľudské
ostatky nie sú ani po uplynutí tlecej doby zotleté, tlecia doba sa primerane predlží na základe
výsledkov hydrogeologického prieskumu.
4. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho
istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, a to len v tom prípade, ak je ich možné
umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných
ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy
nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.
5. Ľudské ostatky je možné exhumovať na:
- príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo
- žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej
osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo obec, ak bola obstarávateľom pohrebu.
6. Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska a musí obsahovať:
- vyjadrenie regionálneho úradu verejného
zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred
uplynutím tlecej doby,
- list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie
o úmrtí,
- nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom
pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené
na inom pohrebisku,
- identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej
služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti o exhumáciu nevyhovie, rozhodne o nej súd.
8. Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete
sa vzťahuje osobitný režim upravený zákonom
č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.
9. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku
mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo
kvality podzemnej vody, môže príslušný orgán
štátnej správy zakázať pochovávanie na pohrebisku úplne.
10.Obec Nálepkovo na miestnom cintoríne zriadi urnový háj na ukladanie urien s popolom. Podrobnejšie podmienky ukladania urien
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s popolom budú spresnené v dodatku k tomuto
všeobecne záväznému nariadeniu po zriadení
urnového hája.

1.
a)
b)

c)

d)

e)
f)
g)

h)
2.
a)
b)

Čl. 7
Evidencia pohrebiska
Evidencia pohrebiska sa člení na:
evidenciu hrobových miest, ktorá obsahuje:
meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej
ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,
dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového
miesta a hĺbky pochovania,
záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy,
ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou
chorobou,
meno, priezvisko a adresu miesta trvalého
pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba alebo
názov obce, ak je nájomcom obec,
dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového
miesta a údaje o zmene nájomcu,
údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum
jej skončenia,
skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka
alebo pamätihodnosť obce alebo či ide o vojnový hrob,
údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu
alebo predčasne odňatého ľudského plodu.
evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá
obsahuje údaje o:
zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak
sa taký zákaz vydal,
zrušení pohrebiska.

Čl. 8
Nájom hrobového miesta a výpoveď
nájomnej zmluvy
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím
nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára na dobu
neurčitú a nájomnou zmluvou prevádzkovateľ
pohrebiska prenecháva nájomcovi za nájomné
užívať hrobové miesto.
2. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, avšak nesmie sa vypovedať skôr ako po
uplynutí tlecej doby.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa
zásahov na pohrebisku, ktoré by znamenali
zásah do hrobového miesta a v prípade do
zásahu do hrobového miesta je povinný o tom
písomne informovať nájomcu.
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4. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy na
hrobové miesto osoba blízka, a ak je blízkych
osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako
prvá. Prednostné právo na uzavretie nájomnej
zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného
roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
5. Prevádzkovateľ pohrebiska podľa situačného
plánu pohrebiska vedie evidenciu voľných
miest a možností pre ďalšie pochovanie po
uplynutí tlecej doby, ak zaniklo právo na prepožičané miesto a nebolo obnovené.
6. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred
upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú
je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace
pred uplynutím tejto doby, a vopred upozorniť
nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy,
najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa
má hrobové miesto zrušiť.
7. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu
vypovie, ak
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú
trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné
za užívanie hrobového miesta.
8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v ods. 7
písm. a) a b) je povinný so súhlasom nájomcu
zabezpečiť
iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť
ľudské ostatky vrátane
príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
9. V ostatných prípadoch vypovedania nájomnej
zmluvy je prevádzkovateľ pohrebiska povinný
postupovať podľa § 22 zák. č. 131/2010 Z.z.

1.
a)

b)
c)
d)

e)
f)

Čl. 9
Priestupky
Priestupku sa dopustí ten, kto:
nedodržiava ustanovenia tohto prevádzkového
poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti
nájomcu hrobového miesta,
neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné
na vedenie evidencie,
neudržiava poriadok na pohrebisku,
nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinnosti
návštevníkov,

g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska.
2. Za priestupky je možno uložiť pokutu až do
výšky 663 €. Pri ukladaní pokuty sa prihliada
na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky
protiprávneho konania.
3. Za priestupky je možno uložiť aj blokovú pokutu do výšky 66 €.
4. Vyššie uvedené priestupky prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
Čl. 10
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto prevádzkovom poriadku pohrebiska nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného
nariadenia je možné uskutočniť len na základe
schválenia obecným zastupiteľstvom.
3. Dňom účinnosti tohto prevádzkového poriadku
sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva v Nálepkove č. 4/2003 zo
dňa 24.3.2003 „Poriadok pre pohrebiska“.
4. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa
uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
dňa 5.11.2010.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda
účinnosť a právoplatnosť dňom 1.1.2011.
V Nálepkove, dňa 5.11.2010
Ing. Dušan Daniel
starosta obce

„VZOR“ – Zmluva o nájme hrobového miesta č. /2010
uzatvorená podľa § 663 a nasledujúcich Občianskeho
zákonníka a § 24 a nasledujúcich zákona č.
470/2005 Z. z. o pohrebníctve
Čl. I.
Zmluvné strany
Prenajímateľ:

Obec Nálepkovo
Obecný úrad Nálepkovo, Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo
Zastúpený:
Ing. Dušan Daniel - starosta obce
IČO: 00329398, DIČ: 2020717798
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko a.s., pob. SNV

Nájomca:
Čl. II.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je prenájom hrobového miesta, ktorého prevádzkovateľom je obec Nálepkovo a ktoré sa nachádza na cintoríne v obci Nálepkovo na uloženie ľudských pozostatkov alebo
ľudských ostatkov:
Číslo hrob. miesta:
Typ:
Čl. III.
Cena a splatnosť nájomného
Ceny stanovuje platný cenník.
POPLATOK
miesto x € = €
Nájomné za hrobové miesto zaplatené do:
Nájomné je splatné dňom uzatvorenia nájmu. V prípade neuhradenia nájmu táto nájomná zmluva
nenadobúda účinnosť.
Nájomné na ďalšie obdobie je splatné vždy najneskôr jeden mesiac pred dňom do ktorého je nájomné za hrob. miesto zaplatené. Na zaplatenie nájomného v dostatočnom predstihu vyzve nájomcu
prenajímateľ.
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Čl. IV
Práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby
na pohrebisku.
Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrob. miesta v estetickom stave
a oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest (zmena bydliska, uloženie urny).
Vlastník ani prenajímateľ nezodpovedajú za prípadne poškodenie alebo odcudzeniu majetku nájomcu.
Prevádzkovateľ pohrebiska sa počas trvania nájomnej zmluvy zdrží zásahov do hrob. miesta okrem
prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska alebo miesto nie
je v estetickom stave. V prípade ohrozenia bezpečného prevádzkovania hrob. miesta bude prevádzkovateľ písomne informovať nájomcu o tejto skutočnosti.
Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac,
ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
Čl. V.
Výpoveď nájomnej zmluvy
Nájom hrobového miesta zaniká výpoveďou nájomnej zmluvy.
Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie
nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu, sa pohrebisko ruší, nájomca ani po upozornení nezaplatil
nájomné za užívanie hrobového miesta.
Prenajímateľ je povinný písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď
nájomcovi doručiť najmenej tri mesiace pred dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť alebo, keď uplynie
lehota na ktorú je nájomné zaplatené.
Výpovedné lehoty a povinnosti prenajímateľa a nájomcu súvisiace s výpoveďou sa riadia ustanovením § 25 zákona o pohrebníctve v platnom znení.
Ak nebude známa adresa alebo sídlo nájomcu, prevádzkovateľ pohrebiska uverejní informáciu
o vypovedaní nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku a umiestni oznamovaciu tabuľu na
hrobové miesto o nezaplatení nájomného.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu nezaplatenia nájomného a nájomca je známy,
výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
Ak prenajímateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu nezaplatenia nájomného a nájomca je na neznámom mieste, uverejní výpoveď nájomnej zluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná
lehota uplynie päť rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.
Prenajímateľ ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o päťročné
uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť.
Čl. VI..
Spoločné a záverečné ustanovenia
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Občianského zákonníka, zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
Zmeny a dodatky k tejto zmluve sa uskutočňujú iba dohodou zmluvných strán formou písomného
dodatku k nej.
Zmluva je uzatvorená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotovení.
Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
V Nálepkove dňa
....................................
Prenajímateľ
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........................................
Nájomca

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo
č. 15/2010 o vymedzení miest na vylepovanie
volebných plagátov politických subjektov
a nezávislých kandidátov vo volebnej kampani
na verejných priestranstvách
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove na základe § 30
ods.10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
zmien vydáva pre územie obce Nálepkovo toto všeobecne záväzné nariadenie:
I.
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje podmienky a vymedzuje miesto na vylepovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách v obci Nálepkovo
počas volebnej kampane volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2010 v súlade so zásadou rovnosti kandidujúcich politických strán a nezávislých kandidátov.
II.
Vyhradené miesta a plochy na vylepovanie
volebných plagátov
1./ Kandidujúce politické strany a nezávislí
kandidáti volebné plagáty môžu vylepovať 17
dní pred začatím volieb na týchto vyhradených
miestach a plochách:
a) vo vývesnej skrinke na námestí obce
b) vo vývesnej skrinke pod Čiernou Horou
c) vo vývesnej skrinke na Zahájnici
d) vo vývesnej skrinke v Treťom Hámri
e) vo vývesnej skrinke Komunitné centrum - Grün
f) vo vývesnej skrinke Komunitné centrum - Mlyn
g) na autobusových zastávkach
h) v prevádzkach a zariadeniach právnických osôb
a fyzických osôb po predchádzajúcom súhlase
vlastníkov týchto prevádzkarni a zariadení.
2./ Na iných ako v čl. II. ods. l uvedených vyhradených miestach a plochách vylepovanie volebných
plagátov je zakázané.
III.
Spôsob vylepovania volebných plagátov
1./ Vylepovanie volebných plagátov na vyhradených
miestach a plochách podľa čl.II, písm. a) až h) tohto
všeobecne záväzného nariadenia kandidujúce politické
strany a nezávislí kandidáti oznámia obecnému úradu,

ktorý zabezpečí svojho zamestnanca na otvorenie
a uzamknutie vývesných skríň a určí vhodné miesto na
vylepovanie plagátov na autobusových zastávkach.
2./ Kandidujúce politické strany, a nezávislí kandidáti, ktoré vylepili volebné plagáty na vyhradených
miestach a plochách, sú povinné 48 hodín pred začatím
volieb tieto na vlastné náklady z týchto miest a plôch
odstrániť.
Volebné plagáty vylepené na miestach podľa čl.
II. písm. a) až f) tohto VZN v uvedenej lehote odstráni
obec.
IV.
Záverečné ustanovenia
1./ Za účelom dodržania zásady rovnosti kandidujúcich politických strán a nezávislých kandidátov vo
volebnej kampani a z dôvodu obmedzených možnosti
verejných priestranstiev v obci na vylepovanie volebných plagátov, volebné plagáty sa budú na vyhradených miestach a plochách podľa tohto VZN vylepovať
podľa poradia oznámenia jednotlivých kandidujúcich
politických strán a nezávislých kandidátov o vylepení
volebných plagátov obecnému úradu v súlade s čl. III.
ods. 1 tohto VZN.
2./ Za porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia môže obec kandidujúcim politickým stranám, nezávislým kandidátom, právnickým
osobám a fyzickým osobám uložiť pokutu podľa § 47
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
3./ Na tomto Všeobecnom záväznom nariadení
sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove dňa
5.11.2010
4./ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda
účinnosť dňom schválenia v Obecnom zastupiteľstve
v Nálepkove.
V Nálepkove, dňa 16.9.2010
Ing. Dušan Daniel
starosta obce
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Prehľad významných rokov a udalostí
v našej obci, časť VI.
V 01 – 06/2006 bývala kronikárka obce prezentovala v Obecných novinách v V. častiach
prehľad významných rokov a udalostí v našej obci
od roku 1290 do roku 1987.
VI. časťou si pripomíname roky 1990 až po
dnešok. Po voľbách do orgánov samosprávy obcí
v novembri 1989, kedy bolo konštituované 23
– členné obecné zastupiteľstvo a opätovne mali
občania možnosť si zvoliť starostu, tak ako to bolo
do roku 1945, začali sa písať nové dejiny obce.
Vyššie uvedený prehľad sa dotýka nasledovných oblastí:
1. oblasť ekonomicko-hospodárska
04/1991
03/1992
11/1992
08/1993
01/1994
05/1994
01/1995
05/1995
01/1997
12/1997
01/2001
07/2002

07/2003
01/2004

12

2. oblasť riešenia rómskej problematiky vrátane
investičnej výstavby pre minoritu
3. oblasť rozvoja, investičnej výstavby a údržby
obecného majetku
1. Oblasť ekonomicko-hospodárska
Na spravovanie obecného majetku a poskytovanie služieb pre obyvateľov obce vrátane zabezpečenia prechodu kompetencií zo štátnej správy
na samosprávu v oblasti školstva, sociálnych vecí
... boli obcou zriaďované a zakladané, resp. rušené alebo transformované od roku 1990 doposiaľ
jednotlivé právnické osoby nasledovne:

Denné zariadenie dôchodcov pri OcÚ pre poskytovanie obedov v rozsahu 80 – 100 pre
dôchodcov a zamestnancov obce
Služby obce Nálepkovo – príspevková organizácia zriadená na zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti dopravy, sklenárstva, kvetinárstva, pohrebníctva ...
Lesný obecný podnik Nálepkovo - obecný podnik založený na spravovanie obecných
lesov, ktoré boli obci prinavrátené v 10/1992
Obecné poľovnícke združenie Nálepkovo – príspevková organizácia zriadená na výkon
poľovného práva samotnou obcou pri 60 – člennej základne bývalých dvoch poľovníckych
združení na území obce
Telesná kultúra a šport Nálepkovo – príspevková organizácia zriadená na prevádzkovanie
športového areálu obce
Obecná polícia v Nálepkove – zriadená pri OcÚ v zmysle príslušného zákona na plnenie
úloh v oblasti zabezpečovania poriadku v obci, ochrany majetku ...
Lesy obce Nálepkovo – príspevková organizácia obce, ktorá na základe zrušenia pojmu
„obecný podnik“ príslušným zákonom pokračovala v pôvodnom predmete činnosti
Vodovody a kanalizácie obce Nálepkovo – príspevková organizácia zriadená na prevádzkovanie a údržbu ČOV, vodovodu a kanalizácie obce
Neštátne zdravotnícke zariadenie obce Nálepkovo – príspevková organizácia, zriadená
na prevádzku, údržbu a poskytovanie nájmu priestorov bývalého Obvodného zdravotného
strediska, ktoré spadalo pod NsP Spišská Nová Ves
zrušené Denné zariadenie dôchodcov pri OcÚ z dôvodu poskytovania stravy pre dôchodcov v zariadení TKŠN
k 1.1.2001 boli príspevkové organizácie SON, TKŠN a VaKN transformované na obchodné
organizácie, t. j. na s. r. o.
Základná škola s materskou školou v Nálepkove - rozpočtová organizácia, ktorá v rámci
prenesených kompetencií zo štátnej správy na samosprávu prešla ako právnická osoba
pod obec
Domov dôchodcov Nálepkovo – nezisková organizácia, založená na poskytovanie sociálnych služieb s celodennou starostlivosťou pre cca 64 dôchodcov po skončení rekonštrukcie bývalej „Meštianky“
Lesy obce Nálepkovo – s. r. o., ktorá bola transformovaná z príspevkovej organizácie na
obchodnú spoločnosť s tým istým predmetom činnosti

12/2004
10/2005

05/2010

Neštátne zdravotnícke zariadenie obce Nálepkovo – príspevková organizácia bola zrušená
a správa objektov zdravotného strediska prešla pod SON, s. r. o.
Došlo k zlúčeniu troch s. r. o. (TKŠN, SON a VaKN) z dôvodu poklesu výkonov a nedostatku objednávok na príslušné práce pod jednu s. r. o., t. j. pod TKŠN, s. r. o., ktorá začala
napĺňať predmet činnosti týchto zlúčených právnických osôb
TKŠN, s. r. o. v likvidácii – z dôvodu vytvorenia straty v hospodárení za rok 2008, došlo
postupne k prechodu jednotlivých koncesií a živností tejto obchodnej spoločnosti na zakladateľa t. j. obec – OcÚ (v 07/2009 prevádzkovanie pohrebiska, v 09/2009 ČOV, vodovod
a kanalizácia, ...)

2. Oblasť riešenia rómskej problematiky vrátane investičnej výstavby pre minoritu
03/1992
09/1992
03/1993

02/1995

09/1996
01/2000
07/2001

08/2001

11/2003
07/2007
09/2007

10/2009

Obecné zastupiteľstvo oficiálne prijalo rozhodnutie o začatí riešenia rómskej problematiky
na území obce, ktorú je nevyhnutne potrebné zosúladiť s rozvojom obce
ukončená ČOV pri 24 b. j. Rómskej bytovky
prof. arch. M. Šarafínom boli vypracované štúdie
- Nálepkovo – námestie, obnova a regulatívy
- Spiš – Nálepkovo, obnova – osada Rómov, ktorými boli nasmerované ciele, zámery
a možnosti rozvoja obce pri vzájomnom spolužití minority s majoritou
prof. arch. M. Šarafínom a starostom obce bol spracovaný Program obce Nálepkovo
s názvom Riešenie rómskej problematiky v obci Nálepkovo, ktorý obsahoval analýzu celkovej situácie v obci, analýzu rómskej problematiky, stratégiu obce riešenia problematiky
a rozvojový zámer
začala výstavba Rómskej osady I. – Grün, ktorá bola ukončená v 09/1998 odovzdaním 16
b. j. a infraštruktúry (ČOV, MK, ...) do užívania
ukončená stavba Komunitného centra Grün na realizáciu komunitnej práce
uvedenie do prevádzky Komunitného centra Mlyn na realizáciu komunitnej práce, ktoré
bolo stavebno-interiérovo dokončené v 06/2006
začiatok spolupráce s mimovládnou organizáciou ETP Slovensko v oblasti komunitnej
práce projektom Tvoj Spiš I. (ukončený v roku 2006), pokračujúc projektom Tvoj Spiš II.
(ukončený v r. 2008). Cieľom komunitnej práce je vytvoriť a motivovať účasť členov rómskej komunity na rozmanitých aktivitách v oblasti vzdelávania, zdravia, osvety, bývania,
zamestnania, ktoré smerujú k pozitívnej zmene ich životných podmienok
ukončená výstavba 28 b. j. Rómskej osady – II. etapa Grün napojená na infraštruktúru RO
– I. etapa Grün
občianskym združením Vzdelanie – naša nádej do budúcnosti bola uvedená do prevádzky
Materská škôlka Grün
ukončená výstavba 20 b. j. Rómskej osady – III. etapa Píla vrátane infraštruktúry (ČOV,
VaK ...)
začína projekt Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku v spolupráci
s Občianskym združením ETP Slovensko, ktorého cieľovou skupinou sú jednotlivci zažívajúci generačnú chudobu a aktivity projektu sú v oblasti budovania ľudského, sociálneho
a ekonomického kapitálu

3. Oblasť rozvoja investičnej výstavby a údržby obecného majetku
06/1991
11/1991
10/1992
08/1993

začala regulácia Železného potoka (skončila v r. 1996 o celkovej dĺžke 1300 m)
ukončená obnova oplotenia miestnych parkov v dĺžke 340 m s vybudovaním chodníka na
kontakte so štátnou cestou v dĺžke 130 m
ukončená rekonštrukcia a obnova oplotenia miestneho cintorína v dĺžke 550 m
začala výstavba čističky odpadových vôd, kanalizácie a vodovodu
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09/1993
07/1994
09/1994
03/1995
06/1995
06/1995
06/1995
09/1997
11/1999
09/2000
11/2001
12/2002
06/2003
11/2003
12/2003
10/2005
09/2007
10/2008
12/2010
12/2010

ukončená výstavba parkoviska pred miestnym cintorínom
ukončenie renovácie „Malého parku“
ukončenie výstavby ČOV obce
vydanie „Monografie obce Nálepkovo – Vondrišel“
ukončenie renovácie budovy OcÚ
ukončená rekonštrukcia námestia
ukončenie obnovy „Veľkého parku“
ukončená regulácia Strážnického potoka v dĺžke 180 m
schválený Územný plán sídelného útvaru Nálepkovo
uskutočnená kolaudácia 7979 m vodovodnej a 8171 m kanalizačnej siete vrátane 2x250
m3 rezervoárov na záchyt pitnej vody
ukončená výstavba 16 b.j. na ulici Hlavnej č. 743 – 744
od volieb do orgánov samosprávy obcí má obecné zastupiteľstvo 9 poslancov
ukončená výstavba 6 b. j. na ulici Zimnej č. 580
ukončená výstavba technicko-hospodárskeho objektu na umelé zasnežovanie a lyžiarskeho vleku Tatrapoma 800
ukončená rekonštrukcia bývalej „Meštianky“ na Domov dôchodcov
spustenie kotolne 2x500 kWh na biomasu – drevnú štiepku v ZŠsMŠ
ukončená výstavba 6 b. j. na ulici Zimnej č. 585
ukončená výstavba koreňovej čističky v Treťom Hámri
bude ukončená rekonštrukcia ZŠsMŠ vrátane prístavby hlavného vstupu
bude ukončená rekonštrukcia a modernizácia Hasičskej stanice

V Nálepkove, dňa 4.11.2010
Ing. Dušan Daniel
starosta obce

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce
v Nálepkove 27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Nálepkove podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Dušan DANIEL, Ing., 60 r., banský inžinier, Nálepkovo, Surovecká cesta 752/10, SMER - sociálna
demokracia, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana
2. Jozef DURIANČÍK, 56 r., technik, Nálepkovo, Trosky 651/11, Európska demokratická strana
3. Jozef MOZGI, 54 r., bezpečnostný pracovník, Nálepkovo, Letná 354/45, Slobodné Fórum
4. Ivan REPASKÝ, Ing., 33 r., SZČO, Nálepkovo, Strmá 723/5, Kresťanskodemokratické hnutie
5. Milan RUSNÁK, 53 r., nezamestnaný, Nálepkovo, Mlynská 631/15, nezávislý kandidát
6. Dušan SLIVKA, 56 r., výsluhový dôchodca, Nálepkovo, Letná 333/85, Slovenská Demokratická
a Kresťanská Únia - Demokratická strana
7. Helena ŠMELKOVÁ, 52 r., nezamestnaná, Nálepkovo, Letná 344/63, nezávislý kandidát
V Nálepkove
Dátum: 6.10.2010
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_________________________
predseda volebnej komisie

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov
Obecného zastupiteľstva v Nálepkove 27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Nálepkove podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
P.č.

Meno, priezvisko, akad. titul

Vek

Povolanie

Trvalý pobyt (obec, ulica, číslo)

Pol. strana

1.

Eva Antlová

54

technik

Nálepkovo, Surovecká cesta 187

SDKÚ - DS

2.

Daša Baniaková, Bc.

37

zdravotná sestra

Nálepkovo, Letná 323/57

SDKÚ - DS

3.

Czölder Štefan

33

živnostník

Nálepkovo, Hlavná 417/194

SMER

4.

Čarnický Marián

33

vodič autobusu

Nálepkovo, Hlavná 274/57

SDKÚ - DS

5.

Čarnický Peter

32

vodič autobusu

Nálepkovo, Hlavná 274/57

EDS

6.

Adrián Daniel, MUDr.

30

stomatológ

Nálepkovo, Zimná 580/15

SMER

7.

Dušan Dunka

50

robotník

Nálepkovo, Hámorská 666

EDS

8.

Jozef Duriančík

56

technik

Nálepkovo, Trosky 651

EDS

9.

Adriana Džadžanová

32

živnostníčka

Nálepkovo, Nová 715

SNS

10.

Marcel Fehér

39

SZČO

Nálepkovo, Cintorínska 592/2

KDH

11.

Jozef Gal

42

traťový robotník

Nálepkovo, Hlavná 755/133

EDS

12.

Geletková Kamila, Bc.

38

diplomovaný asistent
hygieny a epidemiologie

Nálepkovo, Pri Strážnickom potoku 739

KDH

13.

Božena Hajdučková, Mgr.

36

ÚPSVaR

Nálepkovo, Cintorínska 592/2

SDKÚ - DS

14.

Imrich Horváth

53

robotník

Nálepkovo, Zahájnica 783

ĽS-HZDS

15.

Marek Horváth

21

nezamestnaný

Nálepkovo, Grűn 758/23

KDH

16.

Janka Ivančová, Bc.

43

zdravotná sestra

Nálepkovo, Hlavná 744/129

SDKÚ - DS

17.

Július Jesze

59

lesník

Nálepkovo, Hlavná 518/43

SMER

18.

Ján Kalafus

43

živnostník

Nálepkovo, Hlavná 535

SNS

19.

Ondrej Klekner

35

lesník

Nálepkovo, Hlavná 744/129

SDKÚ - DS

20.

Ingrid Majorová, Mgr.

38

učiteľka

Nálepkovo, Zimná 585/25

SMER

21.

Irena Majorová

61

dôchodkyňa

Nálepkovo, Hlavná 425/210

SMER

22.

Jaroslav Mesarčík, Judr.

62

dôchodca

Nálepkovo, Hlavná 502/7

KDH

23.

Jozef Mozgi

54

bezpečnostný pracovník

Nálepkovo, Letná 354/45

SF

24.

Marián Novotný

48

strojár

Nálepkovo, Letná 329

EDS

25.

Tibor Palušák

34

zivnostník

Nálepkovo, Nová 708/11

SMER

26.

Ján Plencner

60

prednosta OcÚ

Nálepkove, Školská 686/5

SNS

27.

František Podolinský

40

živnostník

Nálepkovo, Pod Halmou 567/2

KDH

28.

Jana Pronská

38

spisovateľka

Nálepkovo, Hlavná 774/130

SDKÚ - DS

29.

Ivan Repaský, Ing.

33

SZČO

Nálepkovo, Strmá 723/5

KDH

30.

Ivan Rusnák

31

asistent učiteľa

Nálepkovo, Hlavná 560/20

KSS

31.

Milan Rusnák

53

nezamestnaný

Nálepkovo, Mlynská 631/15

nezávislý kandidát

32.

Dušan Slivka

56

výsluhový dôchodca

Nálepkovo, Letná 333/129

SDKÚ – DS

33.

Ján Soveľ

46

podnikateľ

Nálepkovo, Hlavná 527/120

SMER

34.

Jozef Šaršaň

33

živnostník

Nálepkovo, Letná 357/39

SDKÚ – DS

35.

Zuzana Šaršaňová

59

dôchodkyňa

Nálepkovo, Letná 308/137

SMER

36.

Peter Šiuta

24

zvarač

Nálepkovo, Hámorská 675/7

EDS

37.

Helena Šmelková

52

nezamestnaná

Nálepkovo, Letná 344/63

nezávislý kandidát

38.

Zdenek Štuller

36

podnikateľ

Nálepkovo, Stredný riadok 483/12

SMER

39.

Vladimír Žonda

39

operátor výroby

Nálepkovo, Hlavná 744/129

KDH

V Nálepkove
Dátum: 6.10.2010

_________________________
predseda volebnej komisie
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Spoločenská kronika
Narodili sa:
Nikolas Demeter
Sára Horváthová
Nikolas Žiga
Rebeka Rusnáková
Emil Rusnák
Štefánia Mižigárová
Jesika Dzurňáková
Patrícia Žigová
Terézia Rusnáková
Natália Horváthová
Ivana Rusnáková
Dávid Rusnák
Karol Macko
Nikola Horváthová
Štefánia Rusnáková
Laura Horváthová
Stanislav Mižigár
Miroslav Dunka
Milan Šarišský
Alexander Mižigár
Božena Pokutová
Sára Dzurňáková
Irena Mižigárová
Jana Kandráčová
Kristián Horváth
Ivan Kandráč
Ariana Kollárová
Timea Rusnáková
Terézia Rusnáková
Sofia Horváthová
Erika Šarišská
Sebastián Rusnák
Angela Dunková
45. týždeň
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Životné jubileum oslávili:
Gizela Tökölyová,
70
Václav Hoza,
70
Hildegarda Topercerová, 70
Mária Plencnerová,
75
Eugen Kűffer,
75
Zuzana Podobinská,
75
Ľudovít Mulík,
80
Valéria Oravcová,
80
Michal Záhradník,
80
Štefan Nemec,
80
Anna Hozová,
85
Opustili nás:
Rudolf Horváth,
Anna Ondrejčíková,
Jaroslav Vesselényi,
Anna Jurjaková,
František Pisarčík,

5/2010

rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov

1948
1934
1942
1932
1941

Vydavateľ: Obec Nálepkovo, reg. č. EV 3178/09.
Vychádza po zasadaniach OZ. Príspevky zasielajte na adresu:
Obecný úrad, Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo

Platená inzercia

MUDr. Adrián Daniel - stomatológ,
dentoalveolárny chirurg
Absolvent LF UPJŠ v Košiciach, od r. 2006 do r. 2010 som pracoval ako sekundárny
lekár na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Fakultnej nemocnice L.
Pasteura v Košiciach so zameraním na dentoalveolárnu a maxilofaciálnu chirurgiu,
ošetrenie a liečbu akútnych a bolestivých stavov v čeľustnotvárovej oblasti Počas
pôsobenia na pracovisku v Košiciach som dosiahol odbornú spôsobilosť na výkon
špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore stomatológia
a odbornú spôsobilosť na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dentoalveolárna
chirurgia.
Poskytujem kompletné všeobecné i špecializované stomatologické služby pre
deti a dospelých v okrese Gelnica, Spišská Nová Ves a širokom okolí s hlavným
zameraním na oblasť dentoalveolárnej chirurgie.
Dentoalveolarna chirurgia je zameraná na diagnostiku, chirurgickú liečbu
a prevenciu chorôb ústnej dutiny, ktorých liečba nevyžaduje hospitalizáciu pacienta
a je vykonávaná ambulantne. Dentoalveolárna chirurgia je zameraná na zákroky
v lokálnej a zvodovej anestézii, ako sú extrakcie zubov, sériové extrakcie zubov,
komplikované extrakcie zubov, extrakcie koreňov zubov, extrakcie zubov pri
ktorých je potrebná príprava pacienta internistom alebo kardiológom pre základne
ochorenie, extrakcie zalomených a ponechaných koreňov, extrakcie retinovaných
(neprerezaných) zubov, extrakcie tretích molárov (zubov múdrosti) a ich komplikácie.
So zameraním na riešenie komplikácii po extrakciách zubov, liečbu zápalových
ochorení v čeľustnotvárovej oblasti, malé cysty čeľustnotvárovej oblasti, jednoduché
predprotetické výkony, liečbu zlomenín, luxácií zubov a replantácie zubov.
Počas pôsobenia na pracovisku Klin. stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie som
pracoval aj ako službukonajúci lekár LSPP. Nakoľko poznám častú nedostupnosť
akútneho ošetrenia počas víkendov a voľných pracovných dní, v dohľadnej dobe
rozšírim svoje služby aj na túto oblasť.
Vzhľadom na špecializáciu dentoalveolárna chirurgia (extrakcie zubov a ich
komplikácie), poznanie problematiky akútnych stavov v čeľustnotvárovej oblasti
(bolesti, opuchy), ich diagnostike a liečbe si Vám dovolím touto cestou poskytnúť
svoje služby, profesionálny prístup a zúročené skúsenosti v liečebno preventívnej
starostlivosti.
Kontakt:

MUDr. Adrián DANIEL
053 33 Nálepkovo, Cintorínska 591, okr. Gelnica
t. č. 0903 624 350, 053 44 94 139

