32. týždeň

7/2009

ZÁPISNICA
z 18. riadneho zasadania Obecného
zastupiteľstva v Nálepkove, dňa 27. 7. 2009
Prítomní:
Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Ján Plencner – prednosta OcÚ
Dáša Baniaková, Natália Furmanová, Július
Jesze, Irena Majorová, Dušan Slivka –
poslanci OZ
Dušan Kozák – právnik OcÚ
Imrich Keruľ – HK obce
Helena Kiššáková – ek. ref.
Jozef Jánoš – ref. daní a poplatkov
Jozef Sopko, Vladimír Labuda, Milan
Lapšanský – OcP

Ospravedlnení:
Eva Antlová, Milan Rusnák, Ján Soveľ,
Zdenek Štuller – poslanci OZ
Gabriela Mattová – sekretariát,
Anna Bobáková – ref. sociálny
Edita Danielová – stav. ref.
Ján Dluhoš a Marián Richveis – BPaPO
Jozef Antoni – LON s.r.o.
Ľuboš Bazár – ZŠsMŠN

Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 17.
riadneho zasadania OZ, dňa 29.5.2009
3. Projekt „Regenerácia centra obce Nálepkovo“, možnosť čerpania finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
4. Smernica o postupe pri verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5. Plán kontrolnej činnosti HK obce na II.
polrok 2009
6. Majetkové veci
a) Brandebur a Mozgi – kúpa pozemkov
od obce
b) Kuzár – kúpa pozemku od obce
c) Obec Nálepkovo – kúpa pozemku
7. Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho vyplývajúce závery, uznesenia a úlohy
8. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
9. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov (na zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej komisii návrhy na príslušné uznesenia)
10. Záver

Starosta obce v úvode predložil program
dnešného rokovania v zmysle pozvánky zo
dňa 23.7.2009 s návrhom programu, ktorý bol
schválený bez pripomienok.

K bodu č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľa zápisnice bol určený:
Július Jesze – zástupca starostu obce

Hostia:
Michal Bartoš – DDN n.o.
Helena Šmelková – TKŠN s.r.o.

Do návrhovej komisie boli nominovaní:
Dáša Baniaková, Irena Majorová
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Natália Furmanová, Dušan Slivka
K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 17.
riadneho zasadania OZ, dňa 29.5.2009
Na 17. riadnom zasadaní OZ bolo prijatých
celkom 24 uznesení (uzn. č. 342-365/2009OZ), ktoré sú priebežne plnené resp. boli
konštatačného charakteru.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
- vzniesla otázku vo vzťahu k pozastaveným uzn. č. 337 - 338/2009-OZ, ktorým OZ potvrdzuje výkon pozastavených
uznesení, že v čom porušili 6-ti poslanci
zákon, ako dopadlo podanie ohľadom
porušenia zákona poslancami na prokuratúre a či právnik obce spracoval Zásady
na používanie služobných a súkromných
motorových vozidiel obce Nálepkovo v plnom znení
Dušan Kozák
- zásady sú vypracované
Dušan Daniel
- 24.7.2009 prišiel v tejto veci list z okresnej
prokuratúry, ktorý bude prejednaný na
najbližšom riadnom zasadaní OZ
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 366/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení a úloh zo 17. riadneho zasadania OZ zo dňa 29.5.2009.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
K bodu č. 3:
Projekt „Regenerácia centra obce Nálepkovo“, možnosť čerpania finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
V rámci možnosti čerpania nenávratného
finančného príspevku z Regionálneho operačného programu vyhláseného MVaRR SR
bol spracovaný projekt pre stavebné povo2

lenie a ohlasovaciu povinnosť „Regenerácia
centra obce Nálepkovo“, ktorý sa dotýka
riešenia obnovy miestnych komunikácií, verejných plôch, zelene, parkovísk pre vozidlá
a mostových objektov na Železnom potoku
podľa prílohy A 3) – Členenie stavby na stavebné objekty (príloha zápisnice).
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
- z akého dôvodu nie je v projekte zahrnutá
Nová ulica, keď v Akčnom pláne je?
- ak sa neurobí cesta na Novej ulici znehodnotí sa Školská ulica nánosom blata
Dušan Daniel
- v tomto projekte môže byť zahrnutá rekonštrukcia ulíc, ktoré sú napojené na
centrum obce, v žiadnom prípade nemôžu
byť robené prepojenia miestnych komunikácií mimo centra obce
- nevylučujem, že počas realizácie tohto
projektu bude urobená aj cesta na Novej
ulici z vlastných zdrojov
Dušan Slivka
- úprava priestranstva pri Mlyne je zbytočná, však priestranstvo je tam upravené
- taktiež je tam zbytočná aj protipovodňová
hrádza keďže je plánovaná aj pri regulácii
Železného potoka
- má vôbec obec financie na 5%-tnú spoluúčasť?, obec už nemôže brať pôžičky
- nesúhlasím čo sa týka financovania, platíme veľké mesačné splátky, podielové
dane sa znižujú – unesieme to finančne?
- nesúhlasím so spôsobom financovania,
rozpočet je už dosť napätý a obec musí
mať nejakú finančnú rezervu napr. na živelné pohromy, ....
- najprv musíme dokončiť rozpracované
akcie
- čo je to revitalizácia prvkov na námestí
a zdravotnom stredisku?
Dušan Daniel
- verejné priestranstvo pri Mlyne sa dokončí
podľa projektu, upraví sa až po rodinný
dom pána Szekelyho

- revitalizácia znamená obnovenie prvkov
drobnej architektúry t.j. osvetlenie, lavičky,
odpadkové koše, ...
- projekt ešte nie je schválený, ak prejde tak
potom budeme hľadať zdroje

škodu cca 750,0 tis.Sk – 24,9 tis.€, ktoré
doposiaľ obec vynaložila resp. vynaloží za
projektovú dokumentáciu a za spracovanie
a podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok.

Imrich Keruľ
- obec má ešte 7,0 mil.Sk rezervu čo sa
týka úverovej zaťaženosti
- obec má úvery vo výške 50,6 mil.Sk,
z toho ale 37,3 mil.Sk zo Štátneho fondu
rozvoja bývania na výstavbu bytov, ktoré
sú rozvrhnuté na 30 rokov
- teraz je obdobie, keď je možnosť čerpať
finančné prostriedky na projekty - tak je to
potrebné využiť

Dušan Slivka
- faktickou poznámkou argumentoval, že túto škodu spôsobil starosta a nie poslanci

Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 367/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy
ROP - 4.1a 2009/01 ROP za účelom
realizácie projektu „Regenerácia centra
obce Nálepkovo“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom obce
Nálepkovo a platným Programom hospodárskeho sociálneho environmentálneho
a kultúrneho rozvoja obce Nálepkovo.
2. Zabezpečenie realizácie projektu obcou
Nálepkovo po schválení žiadosti o NFP
3. Financovanie projektu vo výške 5 %
z celkových oprávnených výdavkov na
projekt t.j. vo výške 45.559,83 € s DPH
(1.372.538,46 Sk).
Za hlasovali 2 poslanci (Majorová, Jesze)
a hlasovania sa zdržali 3 poslanci (Baniaková, Furmanová, Slivka).
K vyššie uvedenému neschválenému
uzneseniu starosta obce konštatoval, že jeho
výkon pozastaví, z dôvodu zjavnej nevýhodnosti pre obec pretože nebude možné realizovať rekonštrukciu miestnych komunikácií
na ul. Mlynskej, Školskej, Cintorínskej a na
ul. Pod Halmou vrátane verejného osvetlenia,
chodníkov a verejných priestranstiev.
Zároveň poznamenal, že neschválením
tohto uznesenia spôsobili poslanci OZ obci

K bodu č. 4:
Smernica o postupe pri verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Smernica o verejnom obstarávaní bližšie
upravuje postup obce pri zadávaní zákazky
na dodanie tovarov, poskytovanie služieb,
uskutočňovanie stavebných prác, koncesie
a súťaži návrhov.
Prijať smernicu o verejnom obstarávaní je
obec povinná jednak z dôvodu, že v zmysle
citovaného zákona je verejným obstarávateľom, ale aj z dôvodu, že táto smernica sa
má predkladať aj k projektom a žiadostiam
o poskytovanie finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov EÚ.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- písomné materiály k OZ boli doručené
neskoro, nie podľa schváleného uznesenia – tri pracovné dni pred zasadaním
OZ a preto nebolo možné túto Smernicu
prekonzultovať na OcÚ
- zákon o verejnom obstarávaní platí od
roku 2006 a len teraz schvaľujeme Smernicu?
Dušan Daniel
- tento zákon od roku 2006 bol niekoľkokrát
novelizovaný a taktiež aj prechodom na
euro je potrebné túto smernicu zaktualizovať
Natália Furmanová
- z dôvodu prítomnosti len 5-tich poslancov
navrhujem, aby sa tento materiál presunul
na ďalšie OZ
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Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 368/2009-OZ
Z dôvodu neprítomnosti štyroch poslancov
Smernica o postupe pri verejnom obstarávaní
podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov bude prejednaná na nasledujúcom
zasadaní OZ.
Za hlasovali 3 poslanci (Baniaková, Furmanová, Slivka) a proti boli 2 poslanci (Majorová, Jesze).
K bodu č. 5:
Plán kontrolnej činnosti HK obce na II.
polrok 2009
Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Nálepkovo vyplýva
z § 18 písm. f ods. 1 a písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý obdržali všetci poslanci.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- navrhujem doplniť bod č. 2 o Kontrolu
dodávok a cien drevnej hmoty za I. polrok
2009 podľa jednotlivých odberateľov
- ďalej doplniť o bod č. 6 Kontrola záznamov
o jazde motorových vozidiel raz za tri mesiace
O doplnení týchto návrhoch sa hlasovalo
samostatne:
Uznesenie č. 369/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh
doplnenia Plánu kontrolnej činnosti o bod č.
2 Kontrola dodávok a cien drevnej hmoty za
I. polrok 2009 v LON s.r.o..
Za hlasovali 3 poslanci (Baniaková, Furmanová, Slivka) a proti boli 2 poslanci (Majorová, Jesze).
Uznesenie č. 370/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh
doplnenia Plánu kontrolnej činnosti o bod č.
6 Kontrola záznamovo o jazde motorových
vozidiel raz za tri mesiace.
Za hlasovali 3 poslanci (Baniaková, Furmanová, Slivka) a proti boli 2 poslanci (Majorová, Jesze).
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Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 371/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II.
polrok 2009 vrátane navrhovaných doplnení.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
Dušan Daniel
- čo sa týka doplnenia bodu č. 6 chcem
pripomenúť, že ešte nie je rozhodnuté
o pozastavených uzneseniach týkajúcich
sa služobných motorových vozidiel, túto
vec rieši okresná prokuratúra
- čo sa týka dodávok a cien drevnej hmoty
LON s.r.o. toto si ešte preverím a možno aj
výkon tohto uznesenia pozastavím
K bodu č. 6:
Majetkové veci
a) Brandebur a Mozgi – kúpa pozemkov od
obce
Brandobur Peter svoju žiadosť o kúpu
pozemkov odôvodňuje tým, že na vyššie
uvedeným pozemkoch chce podnikať v oblasti agroturistiky s tým, že počíta aj s vytvorením pracovných miest pre obyvateľov obce.
Predmetné pozemky obcou nie sú žiadnym
spôsobom využívané a ich časť užíva aj Mozgi Jozef s maž. pre svoju potrebu. Kupujúci
sa navzájom dohodli, že predmetné pozemky
odkúpia tak, ako je to zakreslené v geometrickom pláne č. 402/2009 zo dňa 5.5.2009.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 372/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj
pozemku parc.C KN č. 343/1 o výmere 290
m2, druh pozemku trv. tráv. porast, pozemku
parc. C KN č. 344/1 o výmere 423 m2, druh
pozemku trv. tráv. porast, pozemku parc CKN
č. 344/2 o výmere 537 m2, druh pozemku
trv. tráv. porast v prospech nadobúdateľa
Brandobura Petra, Spišská Nová Ves, Za
šestnáskou 1365/4 a pozemku parc. C KN
č. 343/3 o výmere 77 m2, druh pozemku trv.
tráv. porast v prospech nadobúdateľov Mozgiho Jozefa s manželkou Máriou, Nálepkovo,

Letná 354 za kúpnu cenu 2,32 € za 1 m2.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľností
(správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti, geometrický plán, vytýčenie hraníc) znášajú kupujúci.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
b) Kuzár – kúpa pozemku od obce
Pozemok parc. číslo 5752/3 sa nachádza
medzi záhradkami na ulici Letnej smerom od
výtokového stojanu k vodnému toku Železný potok. Žiadatelia o kúpu pozemku svoju
žiadosť odôvodňujú tým, že v súčasnosti
tento pozemok slúži ako smetisko a z toho
dôvodu ho chcú oplotiť a zveľadiť. V žiadosti
prehlasujú, že odtok z výtokového stojanu
vody zachovajú, čo bude aj uvedené v kúpnej
zmluve.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Daniel
- vzhľadom k tomu, že tento veľmi úzky
pozemok nie je využiteľný a lukratívny,
doporučujem znížiť cenu zo 70,-Sk na 1
m2 na symbolickú cenu pretože kupujúci
musí zaplatiť cca 66,- € za návrh na vklad
do katastra
Dušan Slivka
- navrhujem tento pozemok odpredať za
symbolické 1,- €
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 373/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj
pozemku parc. č. 5752/3 o výmere 197 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
v prospech nadobúdateľov Kuzára Dušana
a manž. Jolanou, bytom Letná 342/67, Nálepkovo za kúpnu cenu 1,- € za celý pozemok. Náklady spojené s prevodom nehnuteľností (správny poplatok za návrh na vklad do
katastra nehnuteľnosti) znášajú kupujúci.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
c) Obec Nálepkovo – kúpa pozemku
Pozemok sa nachádza v obecnom parku
a je na ňom postavené verejné WC. Je niekoľko rokov obcou aj udržiavaný. V minulosti

na tomto pozemku bola škola vo vlastníctve
Evanjelickej cirkvi. Obec tento pozemok potrebuje vysporiadať za účelom realizácie projektu „Regenerácia centra obce Nálepkovo“,
ale aj z dôvodu zachovania jeho terajšieho
účelu (park).
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 374/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu
pozemku parc. č. 463 o výmere 493 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
v prospech nadobúdateľa Obce Nálepkovo za kúpnu cenu 2,32 € za 1 m2. Náklady
spojené s prevodom nehnuteľností (správny
poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti) znáša kupujúci.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
K bodu č. 7:
Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho vyplývajúce závery, uznesenia a úlohy
Všetky materiály týkajúce sa jednotlivých
komisií boli poslancom doručené v písomnej
forme.
Komisia pre ochranu verejného poriadku (zasadala v dňoch 15.5.2009
a 26.6.2009)
Na týchto zasadaniach komisia opakovane prejednávala nelegálnu skládku odpadu
za domom č. 543 s príslušnými opatreniami
a združovanie sa rómskych spoluobčanov
v priestoroch parku Padlých v II. sv. vojne
a ich hlučné správanie sa na tomto mieste.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 375/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie zo zasadania KOVP pri OZ zo
dňa 15.5.2009 a 26.6.2009.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
Komisia sociálna a bytová (zasadala
v dňoch 23.6.2009 a 2.7.2009)
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Na týchto zasadaniach komisia prejednala
prípravu zájazdu do Kežmarku na Európske
ľudové remeslá, pripomienku prednostu OcÚ
vo veci odovzdávania a preberania bytov
s tým, aby sa kládol väčší dôraz na závady
a ich odstránenie a odovzdanie obecného
nájomného bytu na ul. Zimnej č. 580 po Miriam Lámerovej s jeho následným pridelením
Dane Kútikovej.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
- poďakovala prednostovi OcÚ za vybavenie voľného vstupu na Európske ľudové
remeslá, ktoré sa konali v Kežmarku
Na záver bolo prijaté:

Uznesenie č. 378/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie KKMaŠ pri OZ zo zasadania dňa
23.6.2009.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
Komisia finančná a správy obecného
majetku (zasadala dňa 15.7.2009)
Komisia na svojom zasadaní prejednala
plán práce na II. polrok 2009, prehľad platieb
nájomného za byty a nedoplatkov za byty
a žiadosti o finančné príspevky s jednotlivými
príslušným závermi a uzneseniami.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
otázky resp. pripomienky.

Uznesenie č.376/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie zo zasadaní KSaB pri OZ zo dňa
23.6.2009 a 2.7.2009.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.

Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 379/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie zo zasadania KFaSOM pri OZ
dňa 15.7.2009.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.

Uznesenie č. 377/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie dvojizbového nájomného bytu č. 3 na ul.
Zimnej č .580/15 pani Dane Kútikovej, bytom
Zimná č. 580/15, byt č. 2.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.

Uznesenie č. 380/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný
príspevok pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Gelnica vo výške
17,- € na rok 2009.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.

Komisia kultúry, mládeže a športu
(zasadala dňa 23.6.2009)
Na tomto zasadaní komisia zhodnotila
plnenie plánu činnosti za posledné obdobie
-cyklistické preteky konané 23.5.2009, kde
sa zúčastnilo 34 pretekárov, súťaž na kolieskových korčuliach konaná dňa 13.6.2009
z počtom účastníkov 52 a veľký úspech mala
aj Olympiáda, na ktorej sa zúčastnili deti MŠ
a ZŠ so ziskom 11 medailí.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Ján Plencner
- informoval o návšteve družobného mesta
Bledow v dňoch 3.-5. júla 2009 spolu
s poslancami J. Soveľom a Z. Štullerom
na základe pozvania
Na záver bolo prijaté:
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Uznesenie č. 381/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný
príspevok pre Jána Batoryho, bytom Nálepkovo, ul. Letná č. 5 vo výške 300,- € na
reprezentáciu pri tanečných súťažiach s vyúčtovaním do 30.11.2009.
Za hlasovali 4 poslanci a hlasovania
sa zdržala poslankyňa Furmanová.
Uznesenie č. 382/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán
práce Komisie finančnej a správy obecného
majetku pri OZ v Nálepkovo na II. polrok
2009.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
Uznesenie č.383/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje finančný príspevok pre Spojenú školu s orga-

nizačnými zložkami SOU a OA Prakovce.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
Komisia stavebná, územného plánu
a životného prostredia
(zasadala dňa 25.6.2009)
Komisia prejednala žiadosť o prenájom
pozemku žiadateľa Miroslava Bandyho, bytom Nálepkovo za účelom umiestnenia unimobunky, žiadosť Jána Hozu, bytom Spišská
Nová Ves o opravu prístupovej cesty k RD
v časti obce Tretí Hámor (p. Schmidt a p.
Letanovský) v úseku 300m, žiadosť Marcely Horváthovej o výstavbu skladu paliva
pri nájomných domoch. Komisia k jednotlivým žiadostiam vyvodila príslušné návrhy na
schválenie v OZ.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- pripomína, že 4 drevené domčeky v RO IV.
(namiesto stanov) sú umiestnené v priemyselnej zóne a ich postavenie nebolo
schválené v OZ.
Dušan Daniel
- tieto domčeky sú postavené na mieste
schváleného stavebného povolenia výstavby RO IV. – 16 b.j. takže sa nejedná
o priemyselnú zónu
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č.384/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie zo zasadania KSÚPaŽP pri OZ
dňa 25.6.2009.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
Uznesenie č. 385/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje prenájom obecného pozemku na pre žiadateľa
Miroslava Bandyho, bytom Nálepkovo, Prvý
Hámor č. 160/16 za účelom umiestnenia
unimobunky.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
K bodu č. 8:
Pripomienky a dotazy obyvateľov obce

V tomto bode programu neodznela žiadna
diskusia.
K bodu č. 9:
Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov (na zasadaní OZ písomne predložiť
návrhovej komisii návrhy na príslušné uznesenia)
Dušan Slivka
- nemôžem súhlasiť, že nesiem zodpovednosť za vypracovanie projektu Regenerácia centra obce Nálepkovo za 600,0 tis.Sk,
keď o tom neviem a nebolo to schválené
v OZ
- projekty na Železný potok a ZŠsMŠN ešte
stále nie sú definitívne schválené a predkladáme ďalšie projekty
Natália Furmanová
- žiadam, aby sa dokončili projekty – vodovod, cesty, ... pretože je veľa rozpracovaných a nedokončených akcií
- doporučujem zvolať verejné zhromaždenie
a na ňom prezentovať čo je ukončené
- opätovne sa robí fasáda OcÚ to znamená,
že práca na fasáde predtým bola vykonaná nekvalitne
- chceme robiť revitalizáciu námestia, nezničí sa všetko znova
- ja v OZ prezentujem záujmy väčšiny ľudí
a nie záujmy jednotlivcov
- mojou srdcovou záležitosťou je kultúrny
dom, zatiaľ máme len maketu
Dušan Daniel
- jednotlivé projekty sa realizujú v poradí tak
ako sa schvália financie
- áno je veľká rozpracovanosť, avšak vodovod a kanalizáciu budujeme priebežne od
roku 1992 a ešte stavba nie je ukončená
- fasáda OcÚ sa renovuje po 13-tich rokoch
- za 19 rokov sa urobilo v tejto obci dosť
a boli naplnené všetky požiadavky bývalého VPN, ktoré boli adresované v roku
1989 na bývalý MNV
- moja osoba voči Vám zrejme pôsobí ako
červené súkno
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Michal Bartoš
- v týchto dňoch intenzívne pripravujeme
projekt zateplenia DDN n.o. a terénnych
a sadových úprav, aj tu je potrebná 5%tná finančná spoluúčasť obce, ale vzhľadom na neschválenú finančnú spoluúčasť
dnes prejednávaného projektu Regenerácia centra obce Nálepkovo mám pochybnosti či vôbec tento projekt dokončiť
Helena Šmelková
- informovala prítomných o veľmi nepriaznivej
a zložitej ekonomickej situácií TKŠN s.r.o.
K bodu č. 10:
Záver
Starosta obce po naplnení všetkých bodov
programu vyhlásil rokovanie za ukončené
a prítomným poďakoval za účasť.

Poznámka:
Na dnešnom 18. riadnom zasadaní OZ
bolo prijatých 18 uznesení (uzn. č. 366383/2009-OZ), z ktorých pozatavujem:
- výkon uznesenia č. 367/2009-OZ pre jeho
zjavnú nevýhodnosť pre obec
- výkon uznesenia č. 369/2009-OZ pretože
odporuje príslušným zákonom
- výkon uznesenia č. 370/2009-OZ pretože
odporuje príslušným zákonom
- výkon uznesenia č. 371/2009-OZ pretože
odporuje príslušným zákonom
Zapisovateľ a zástupca starostu obce:
Július Jesze
Overovatelia: Natália Furmanová,
Dušan Slivka
Prednosta OcÚ: Ján Plencner
Starosta obce: Dušan Daniel

Príloha zápisnice

A3) Členenie stavby na stavebné objekty
SO 01 Mlynská ulica
SO 01.1 Rekonštrukcia miestnej komunikácie
SO 01.2 Rekonštrukcia mosta pri Mlyne
SO 01.3 Rekonštrukcia lávok cez potok č.5 č.6
SO 01.4 Úprava verejného priestranstva pri Mlyne
SO 01.5 Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mlynská ulica
SO 01.6 Protipovodňová hrádza
SO
SO
SO
SO

02 Ulica pod Halmou
02.1 Rekonštrukcia miestnej komunikácie
02.2 Odvodnenie Ulice pod Halmou
02.3 Úpravy prístupových komunikácií k domom počas výstavby SO 02

SO
SO
SO
SO

03 Obnova verejného priestranstva pri ZS
03.1 Rekonštrukcia komunikácie a parkovania pri zdrav.stredisku
03.2 Obnova verejného osvetlenia
03.3 Revitalizácia prvkov drobnej architektúry pri zdrav.stredisku

SO 04 Cintorínska ulica
SO 04.1 Rekonštrukcia chodníka
SO 04.2 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
SO
SO
SO
SO
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05 Školská ulica
05.1 Rekonštrukcia miestnej komunikácie
05.2 Výstavba chodníka ku škole
05.3 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

SO 06 Revitalizácia verejného priestranstva na námestí
SO 06.1 Revitalizácia prvkov drobnej architektúry námestia
SO 06.2 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
SO 06.3 Obnova verejného hygienického zariadenia
SO 06.4 Rekonštrukcia schodiska, oporného múra, odvodnenia
SO 07 Rekonštrukcia prístreškov SAD zastávok
SO
SO
SO
SO
SO

08 Rekonštrukcia lávok cez potok
08.1 Rekonštrukcia lávky cez potok č.
08.2 Rekonštrukcia lávky cez potok č.
08.3 Rekonštrukcia lávky cez potok č.
08.4 Rekonštrukcia lávky cez potok č.

1
2
3
4

SO 09 Dopravné značenie
SO 10 Prekládka podzemných sietí
SO 10.1 Prehĺbenie uloženia T -Com-Školská ulica
SO 10.2 Prehĺbenie uloženia NN - Školská ulica
SO 10.3 Prekládka T - Com cez SO 08.1a SO 08.3
SO 10.4 Prekládka NN,VO cez SO 08.2

ZÁPISNICA
z 10. mimoriadneho zasadania Obecného
zastupiteľstva v Nálepkove, dňa 28.7.2009
Prítomní:
Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Ján Plencner – prednosta OcÚ
Eva Antlová, Dáša Baniaková, Natália Furmanová, Július Jesze, Irena Majorová, Milan
Rusnák, Dušan Slivka, Ján Soveľ, Zdenek
Štuller – poslanci OZ
Dušan Kozák – právnik OcÚ,
Imrich Keruľ – HK obce,
Jozef Sopko – náčelník OcP
Verejnosť: Šarlota Dragúňová, Ladislav
Lapšanský, Margita Göllnerová, Lucia Lušňáková, manželia Krajňákovci
Na úvod mimoriadneho zasadania OZ
predložil starosta obce návrh programu
v zmysle pozvánky zo dňa 27.7.2009, ktorý
bol poslancami bez pripomienok schválený.

Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Projekt „Regenerácia centra obce Nálepkovo“, možnosť čerpania finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
– zrušenie uznesenia č. 367/2009-OZ zo
dňa 27.7.2009
3. Záver
K bodu č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľa zápisnice bol určený:
Július Jesze – zástupca starostu obce
Do návrhovej komisie boli nominovaní:
Dáša Baniaková, Irena Majorová
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Natália Furmanová, Dušan Slivka
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K bodu č. 2:
Projekt „Regenerácia centra obce Nálepkovo“, možnosť čerpania finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
– zrušenie uznesenia č. 367/2009-OZ zo dňa
27.7.2009
Pred otvorením rozpravy k tomuto bodu
programu starosta obce uviedol nasledovné:
Domnievam sa, že uznesenie č. 367/2009OZ zo včerajšieho dňa týkajúceho sa uvedeného projektu (uznesenie v plnom znení ako
predkladaný text v uznesení č. 384/2009-OZ)
je v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení zjavne nevýhodné
a preto jeho výkon pozastaví. Obecného
zastupiteľstvo v zmysle § 13 ods. 8 môže výkon pozastaveného uznesenia trojpätinovou
väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť.
Vzhľadom k tomu, že obec má zarezervovaný pevný termín podania žiadosti o NFP na
4.8.2009 o 9.00 hod. na SORO (Sprostretkovateľský orgán regionálneho orgánu) Košického samosprávneho kraja preto je zvolané
toto mimoriadne zasadania OZ.
Úplne som prekvapený neschválením
predmetného uznesenia, ktoré sa významne
dotýka rozvoja obce a vôbec som nepredpokladal, že poslanecký zbor sa takto zachová pretože tento projekt bol spracovaný
v súlade s bodom č. 5. Sociálna a technická infraštruktúra – Doprava v bodoch č. 1
až 5 Akčného plánu schváleného na roky
2008-2013 uznesením č. 166/2008-OZ dňa
4.2.2008, keď za hlasovali piati poslanci (Augustiňáková, Jesze, Rusnák, Soveľ, Štuller),
hlasovania sa zdržali (Antlová a Slivka) a poslankyňa Furmanová nehlasovala.
Vzhľadom na včerajšiu rozpravu k tejto
veci dokladám Vám nasledovné písomné
materiály k uvádzanému projektu:
- Súhrnný list stavby (por. č. 1 A Projektové
a prieskumné práce vo výške 670.876,-Sk
sú oprávnený náklad a v prípade úspešnosti projektu budú obci zrefundované)
- Mapa, ktorá dopĺňa A3) Členenie stavby
na stavebné objekty
- B) Súhrnná technická správa
- Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP
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Predpokladám, že ako poslanci – verejní činitelia obce si uvedomíte závažnosť
a potrebu tohto projektu v prospech obce
pretože po roku 2013 už Slovensko (teda
aj naša obec) nebude mať možnosť čerpať
95 % nenávratného finančného príspevku zo
štrukturálnych fondov.
Zo súhrnného listu stavby vyplýva, že pod
poradovým č. 1A Projektové a prieskumné
práce sú uvedené náklady na projektovú dokumentáciu v čiastke 670.876,-Sk – 22.269,€. Tieto finančné prostriedky, keď bude
projekt úspešný, budú obci zrefundované
pretože sú súčasťou nenávratného finančného príspevku. Jedine za spracovanie žiadosti
o NFP čiastka cca 55,0 tis.Sk - 1.800,- €
bude hradená z rozpočtu obce. So spracovateľom projektovej dokumentácie bola dňa
24.3.2009 uzatvorená zmluva o dielo, v ktorej
je dohodnutá čiastka čiastka 22.200,- €, ktorá bude spracovateľovi uhradená v 17-tich
splátkach.
V rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- starosta nemá kompetencie na uzatváranie zmluvy v takejto výške, finančná
čiastka na tento projekt nie je v rozpočte,
materiály sa predkladajú neskoro, poslanci nevedia nič – možno pán Jesze, Rusnák
a Majorová
- náklady na projekt zaplatia obyvatelia aj
keď projekt neprejde
- bol vypísaný konkurz na zhotoviteľa?, tu
sa robia aj iné projekty (DDN n.o., Vodovod, ...) a my nie sme hlasovacia mašinéria – my sme partneri, OZ a starosta sú si
rovnocenní
- nie som proti projektu ale proti spôsobu
ako bol zrealizovaný pretože tu chýbala
komunikácia medzi starostom a poslancami, starosta konal bez nášho vedomia
Natália Furmanová
- ak by sme včera odsúhlasili projekt, nedozvedeli by sme sa o závažných informáciách
- prečo cesta do Tretieho Hámru bola urobená užšia ako 1 m, kto za to zodpovedá?

- revitalizácia prvkov námestia? – máme
dôležitejšie veci

Novej ulice sa financie nenájdu
- včera ste mi vytýkali požiadavky VPN

Dušan Daniel
- podľa Vás nemáme robiť nič, v rámci
štrukturálnych fondov prešla škola za 42,0
mil. Sk, požiarna zbrojnica za 8,0 mil. Sk,
minulý mesiac sme podali žiadosť na vodovod a kanalizáciu v čiastke 52,0 mil. Sk,
na Železný potok na MŽP SR je rezervovaných 72,0 mil. Sk
- podávané projekty prejdú alebo nie, stále
je tu riziko
- verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie sa uskutočnilo,
podklady sú spracovateľa žiadosti v Žiline
- cestu na Hámor zabezpečuje KSK, kolaudácia ešte len bude, ale obec nie je
účastníkom konania
- kompetencie starostu? vždy konám v medziach zákona
- projekt nemohol byť v rozpočte pretože sa
začal spracovávať v marci a rozpočet na
rok 2009 bol schvaľovaný v závere minulého roka
- áno, obec riadia štatutárne orgány obce
a to OZ a starosta a ako starosta nemám
problém prijať kedykoľvek akéhokoľvek
poslanca
- v budúcnosti budem Vám dávať viac informácií, môžete sa podieľať aj na ďalšom
pripravovanom projekte „Stratégia lokálneho prístupu marginalizovaným rómskym
komunitám“, do ktorého môžu byť zahrnuté aj doterajšie úspešné a priebežne
podávané projekty vrátane dnešného prejednávaného

Dušan Daniel
- pani poslankyňa Antlová, keď je možnosť
získať 95 % nenávratnej dotácie tak nemám
sa o tieto prostriedky ako starosta obce zaujímať?, alebo nemám robiť nič a rozprávať
len o tom, že nemáme dostatok finančných
zdrojov?
- alebo som sa nemal zaujímať napr. o možnosť kúpy sanitného vozidla do DDN n.o.
pričom obec sa bude z celkovej čiastky
podieľať len 10-timi %?
- keby som na projektoch a žiadostiach o dotačné prostriedky nepracoval, potom by ste
zase tvrdili, že nič nerobím a tieto možnosti
nevyužívam!
- pani poslankyňa Furmanová, projekt na
kultúrny dom som pripravoval tak, aby bolo
stavebné povolenie k obdobiu možnosti čerpania štrukturálnych fondov (stavba predstavuje 160,0 mil.Sk), ale nemôžem zato, že
kultúrne, zdravotnícke, školské a sociálne
zariadenia v rámci obdobia 2007-2013 nie
je možné stavať ale len rekonštruovať. Tento
kultúrny dom bude zahrnutý do komplexného prístupu lokálnej stratégie, ktorú možno
podať najneskôr do konca tohto roku
- že som Vám vytýkal požiadavky VPN?, naopak – poukazoval som na to, že na týchto
požiadavkách som urobil volebný program
na roky 1990-1994 a ďalšie volebné obdobia a k dnešku sú naplnené, až na kultúrny
dom a na pokračujúcu stavbu vodovodu
a kanalizácie, na ktorej sme doposiaľ preinvestovali viac ako 75,0 mil.Sk od roku 1992
Poslanec Slivka vyzval aj prítomných obyvateľov obce, aby sa vyjadrili k prejednávanému projektu.

Eva Antlová
- obec má veľa projektov, obyvatelia zaplatia 5 % - sú to veľké čiastky
- projekty sú schválené ale nič sa ešte nerobí
- zlakomíte sa na každú výzvu, z ktorej môžete
získať finančné prostriedky, ale v súčasnosti
je kríza a 5 % je veľa pre obecný rozpočet
Natália Furmanová
- už boli 4 stavebné povolenia na kultúrny
dom – projekty stáli 2,4 mil.Sk a na 400 m

Šarlota Dragúňová
- projekty treba robiť, možno aj Nová ulica
sa zrekonštruuje
Ladislav Lapšanský
- vzniesol otázku vo vzťahu spevnenej plochy pri Mlyne
- na Školskej ulici je urobená vodovodná
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prípojka – bola už urobená kolaudácia?
- projekty treba spracovávať, doteraz spracované treba prehodnotiť a pri ich podávaní je potrebné znášať aj riziko či bude
projekt úspešný alebo neprejde
- nás občanov nezaujímajú problémy medzi
starostom a poslancami, nás zaujíma výstavba cesty
Na otázky odpovedal starosta obce.
Lucia Lušňáková
- vzniesla otázku na pána Slivku, že keď je
za projekt prečo potom nebude hlasovať?
- vzniesla otázku aj na pani Furmanovú, že
keď je projekt tak dobrý, ako ste sa vyjadrili, prečo ste včera nehlasovala za
Natália Furmanová
- pretože starosta obce nie je oprávnený
uhradiť za projekt 600,0 tis.Sk, nie sme
proti projektu ale proti spôsobu jeho zabezpečovania, toto vyjadrenie potvrdil aj
poslanec Slivka
Na záver rozpravy bolo prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 386/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy
ROP – 4.1a 2009/01 ROP za účelom
realizácie projektu „Regenerácia centra
obce Nálepkovo“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom obce
Nálepkovo a platným Programom hospo-

dárskeho sociálneho environmentálneho
a kultúrneho rozvoja obce Nálepkovo.
2. Zabezpečenie realizácie projektu obcou
Nálepkovo po schválení žiadosti o NFP.
3. Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt
t.j. 45.559,83 € s DPH (1.372.538,46 Sk)
z celkového rozpočtového nákladu
911.196,62 € s DPH (27.450.709,37 Sk).
Za hlasovali 4 poslanci (Baniaková, Jesze,
Majorová, Rusnák) a 5 poslanci sa hlasovania zdržali (Antlová, Furmanová, Slivka,
Soveľ, Štuller).
K bodu č. 3: Záver
V závere mimoriadneho zasadania OZ
starosta obce poznamenal, že týmto neschváleným uznesením poslanci ako verejní činitelia sklamali 3000 obyvateľov obce
s tým, že ich prácu určite zhodnotia. Ďalej
poznamenal, že aj toto uznesenie pozastaví
pre jeho zjavnú nevýhodnosť pre obec.
Poznámka:
Pre zjavnú nevýhodnosť pre obec výkon
uznesenia č. 386/2009-OZ pozastavujem.
Zapisovateľ a zástupca starostu obce:
Július Jesze
Overovatelia: Natália Furmanová,
Dušan Slivka
Prednosta OcÚ: Ján Plencner
Starosta obce: Dušan Daniel

Verejná výzva pre poslancov
Obecného zastupiteľstva v Nálepkove
Vážené obecné zastupiteľstvo,
v závere Zápisnice OZ zo dňa 28.7.2009
som uviedol nasledovný text k Vami neschválenému uzneseniu č. 386/2009-OZ:
Neschválením tohto uznesenia došlo aj
k nenaplneniu čl. II. Predmet zmluvy ods. 2
Zmluvy o dielo zo dňa 1.10.2008 so zhotoviteľom žiadosti o NFP Euro Dotácie, a.s.,
Žilina, keď obec ako objednávateľ sa okrem
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iného zaväzuje naplniť aj požiadavky podľa
prílohy č. 1 Zoznam príloh k žiadosti o NFP
v bode č. 7, v ktorom sa vyžaduje schválené
uznesenie OZ., ktorý odmietli overovatelia
zápisnice do nej uviesť.
Preto som sa rozhodol k napísaniu textu
tejto verejnej výzvy aj na základe nasledovných faktov a argumentov:
- na 18. riadnom zasadaní OZ dňa 27.7.2009

ste neschválili navrhované uznesenie č.
367/2009-OZ vo veci možnosti čerpania
nenávratného finančného príspevku vo
výške 95 % pripravenej žiadosti ku projektu „Regenerácia centra obce Nálepkovo“
čo bolo pre mňa ako som už uviedol veľmi
veľkým prekvapením
- na 10. mimoriadnom zasadaní OZ dňa
28.7.2009, na ktorom som Vám tento projekt podrobnejšie predstavil a doplnil ďalšími požadovanými informáciami z predchádzajúceho dňa ste opätovne neschválili
navrhované uzn. č. 367/2009-OZ
- neschválením vyššie uvedených uznesení
ste negovali:
• uzn. č. 432/2006-OZ schválený Volebný
program obce na roky 2007-2010 zo dňa
25.8.2006, v bode č. 4, ktorý znie: Naďalej
pokračovať v renovácií miestnych komunikácií – ul. Mlynská, Pod Halmou, Nová II.,
Školská, Pri Strážnickom potoku, na Troskách – Záhajnici – Treťom Hámri a v renovácií lesných ciest Surovec – Garbovňa, Tretí
Hámor – Peklisko. V predmetnom projekte je
možné realizovať jedine miestne komunikácie
smerujúce do centra obce a preto napr. nemôže byť v projekte zahrnutá ul. Nová o čom
som sa osobne presvedčil dňa 30.7.2009 na
KSK v Košiciach, kde mi bolo potvrdené to čo
prezentoval manažér spracovávanej žiadosti
o NFP, že v žiadnom prípade nie je možné
zahrnúť do projektu prepájanie miestnych
komunikácií mimo centra sídla, tu by došlo ku
prepojeniu ulíc Školskej a Farskej
• uznesením č. 166/2008-OZ schválený
Akčný plán – plánované projektové zámery
obce Nálepkovo na roky 2008-2013 zo dňa
4.2.2008, v ktorom bode č. 5 boli schválené
projektové zámery na úseku Doprava, kde
v bodoch č. 1 až 5 sú pojaté aj ul. Mlynská, ul.
Pod. Halmou, Cintorínska ul., a Školská ul.
- na spomínanom riadnom a mimoriadnom
OZ odznelo niekoľkokrát, že je to veľmi
dobrý projekt, ale starosta obce prekročil
svoje kompetencie v oblasti financií (odzneli aj slová o prokuratúre vo vzťahu podania sťažnosti na mňa, ...) a toto všetko
viedlo k tomu, že navrhované uznesenie
k uvádzanému projektu nebolo schválené

o jeden hlas
Preto Vás vážení poslanci OZ žiadam, že
keď som urobil zlé kroky a konal som protizákonne tak teda potrestajte mňa - starostu
obce, ale prosím Vás „netrestajte ostatných
obyvateľov obce Nálepkova vrátane seba“
tak ako to povedal pán Ladislav Lapšanský
– predseda Spoločenstva školskej bytovky:
Nás občanov nezaujímajú problémy medzi
starostom a poslancami, nás zaujíma výstavba cesty.
Zabudnite v tomto prípade na naše osobné a pracovné „spory“, na výhrady voči mojej
osobe, ide tu o všeobecný verejný záujem
v prospech obce a jej obyvateľov.
Poznámka:
Na KSK v Košiciach sa mi podarilo zabezpečiť náhradný termín možnosti podania projektu, ktorý mal byť odovzdaný dňa
4.8.2009 o 8.00 hod., ktorý bude v polovici
septembra tohto roku, takže ešte stále máte
dostatok času na zmenu Vášho negatívneho
postoja k obyvateľom obce.
V Nálepkove, dňa 30.7.2009
Dušan Daniel
Prof. Ebringer:

Jedzte bryndzu, budete zdravší
Ale pozor! Nie je bryndza ako bryndza!
Zdraviu prospešné účinky má iba „pravá
bryndza“ - tá je vyrobená z nepasterizovaného, 100%-ého ovčieho mlieka, teda bez
tepelného spracovania tak, ako nás to naučili
naši predkovia.
Náhoda zohrala významnú úlohu
Jedným z najznámejších obhajcov tradičnej výroby je uznávaný mikrobiológ profesor Libor Ebringer z Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave. O bryndzu sa začal zaujímať úplne náhodou - v roku
2002 na porade mikrobiológov v Paríži vedci
konštatovali, že z hľadiska udržovania zdravia by sa malo vyrábať čo najviac syrov zo
surového mlieka bez pasterizácie a apelovali naňho, aby sa pričinil o výrobu tradičnej
bryndze. A ďalšia náhoda:
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„Večer po návrate z Paríža v televíznych
správach udeľovali p. Blcháčovi (Mliekáreň
Liptov) ocenenie Slovak Gold (cena mimoriadne kvalitnému výrobku - pozn. red.)
a získala ho práve termizovaná (tepelne
spracovaná - pozn. red.) bryndza. Na druhý
deň som ju kúpil a otestovali sme ju v laboratóriu. Verte mi, žiadna zdraviu prospešná
baktéria tam nebola zachovaná. Bol to mŕtvy
produkt. Podobné výsledky by sa zistili aj
po zohriatí jogurtu. Výsledky som zverejnil
a „dotknutí“ ma okamžite obvinili, že ma
niekto podplatil. Hrôza!“, spomína. Názor
však nezmenil.
Potvrdené! Pravá bryndza lieči
Najnovšie výsledky výskumu potvrdili, že
pri spracovávaní podľa pôvodných receptúr sa
v pravej bryndzi premnožujú „dobré“ mliečne baktérie a tieto produkujú rôzne kyseliny
a látky podobné antibiotikám, ktoré zabíjajú
choroboplodné baktérie. Tento proces zrenia
bryndze na salaši považuje profesor Ebringer
za unikátny patent prírody, kde sa doslova
premnožia „ priateľské“ baktérie, najčastejšie
mliečne baktérie a kvasinky, z ktorých mnohé
majú probiotické vlastnosti. Tie majú blahodarný účinok na ľudský organizmus. „V jednom grame bryndze sa nachádza asi jedna
miliarda týchto prospešných mikroorganizmov,
čo je najmenej 100-krát viac ako v jogurtoch..
V tomto bohatom komplexe sa nachádza
viac ako 20 rozličných druhov“, tvrdí profesor.
Pre porovnanie uvádza, že probiotický jogurt
obsahuje len dva, niekedy tri druhy živých
mliečnych baktérií.
Blahodarný vplyv bryndze na zdravie
„Podľa najnovších zistení má bryndza zásluhou mliečnych baktérií a kvasiniek na zdravie pozitívne účinky pri prevencii rakoviny,
cievnych ochorení (infarkt myokardu, mozgová príhoda), zažívacích problémoch, rednutí
kostí, cukrovke, posilňuje imunitu a znižuje
dokonca krvný tlak“, zdôraznil jej fantastické
vlastnosti profesor Ebringer.
Výhody ovčieho mlieka
Ovčie mlieko je hustejšie, výživnejšie
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a stráviteľnejšie ako kravské, obsahuje 2-krát
viac vitamínov, minerálov, bielkovín i tuku.
Ovčí tuk je zdravší, obsahuje viac mastných
kyselín, ktoré netvoria zlý cholesterol, takže sa
ho nemusia báť ani ľudia s vysokým cholesterolom. Naopak, dokázalo sa, že nefalšovaná
bryndza znižuje hladinu cholesterolu v krvi aj
krvný tlak. „Použité vysoké teploty na výrobu
krabicového mlieka, to je katastrofa! Mnohé
zložky mlieka, prospešné pre zdravie, napr.
bielkoviny, ktoré prenášajú vitamíny a minerálne látky teplo znehodnocuje, čím sa podstatne
zníži využiteľnosť vápnika. Aj v dôsledku toho
zaznamenávame na Slovensku zvýšený výskyt rednutia kostí (osteoporóza) a rôznych
iných ochorení. Krabicové mlieko neobsahuje
žiadne živé mliečne baktérie, ktoré ochraňujú
proti hnilobným baktériám. Po otvorení sa toto
mlieko nedá skvasiť, ale jednoducho zhnije“,
upozorňuje profesor Ebringer.
Pasterizovanie bryndzu ničí
Jediným slovenským mliečnym výrobkom,
ktorý sa môže vyrábať bez tepelného spracovania - pasterizácie je tradičná slovenská
bryndza. Podľa profesora Ebringera by malo
byť jednoznačne na obaloch uvedené, ktorá bryndza je pasterizovaná, obsah ovčieho
a kravského mlieka a ktorá je vyrobená podľa tradičných receptúr. „Laboratórny výskum
dokázal, že pasterizácia likviduje nielen choroboplodné, ale aj „dobré“ mliečne baktérie
a ďalšie biologicky vzácne látky významné z hľadiska udržovania zdravia. Tepelné
spracovanie mlieka, pasterizácia a termizácia
bryndzu do značnej miery znehodnotí“, upozorňuje profesor.
Krutá realita! Väčšina je podvod!
„Bohužiaľ, dnes do bryndze veľkovýrobcovia pridávajú kravský syr. Podľa potravinového kódexu je to možné najmä v zime, keď
je nedostatok ovčieho mlieka, avšak výrobok
musí obsahovať minimálne 51% ovčieho syra.
Realita je však taká, že niektorí výrobcovia
dokážu vyrobiť bryndzu, v ktorej podiel ovčieho syra tvorí len symbolických 5-10%. To
však už nie je bryndza“, s ľútosťou konštatuje
profesor Ebringer. „Navyše som postupne tiež

zistil, že dnes je pre veľkovýrobcov módou
a ekonomicky výhodnejšie vyrábať bryndzu
z pasterizovaného mlieka a kombinovať ju so
syrom z kravského mlieka. Bohužiaľ, všetky
naše kedysi chýrne bryndziarne: Zvolenská
Slatina, Liptov, Agrofarma Červený Kameň, sa
rozhodli vyrábať bryndzu z pasterizovaného
mlieka a miešať ju s kravským syrom, dokonca
aj cez najväčšiu sezónu, čím narúšajú našu
svetoznámu tradíciu. Musím konštatovať, že
spotrebiteľ v obchode už ťažko kúpi pravú,
tradičnú“ bryndzu.
Kde nájdeme pravú bryndzu?
„Tradičnú bryndzu vyrábajú prakticky na
všetkých salašoch od mája do októbra. V ovčiarskych krajoch, najmä v Liptove a na Orave

sa množia ako huby po daždi drevené búdky
s označením „Predaj tradičných slovenských
ovčích syrov“. Existujú však aj výrobcovia pravej bryndze, ktorí ju dokážu vyrábať celý rok.
Jeden z nich, Milan Brezňan so sídlom v Liptovských Sliačoch (č. d. 347), pripravil stádo
synchronizovaním tak, že asi tretinu oviec
dojí aj v zime. Bryndzu vyrába tak, ako ho to
naučil dedo. Hygienikom, ktorí mu dva roky
prikazovali, aby bryndzu pasterizoval odolal
a nakoniec ich presvedčil. Všetky pôvodné
zdraviu prospešné látky čo príroda dala, sú
v jeho tradičnej bryndzi zachované. Teraz ho
niektorí chovatelia oviec začínajú nasledovať
a preto verím, že bryndza bude opäť tým, čím
donedávna bola“, ukončil svoje rozprávanie
profesor Ebringer.

Bažant Pohoda – Breakdance
Tanečník z Nálepkova, Vladimír Lörinc,
ktorý je členom skupiny Hasta la muerte,
sa zúčastnil breakdanceovej súťaže Bažant
Pohoda.
Na toto podujatie si Laci Strike pozval 8
najlepších skupín zo Slovenska, kde súťažili
v Pohoda Battle 2009.
Tento súboj medzi najlepšími breakdance
tanečníkmi zo Slovenska sa konal v O2 aréne, zaplnenej fanúšikmi od samého začiatku
až do konca súboja. Nadšené skandovanie sprevádzalo výkony mladých umelcov.
Nechýbali nové kreácie, tanečníci v zápale

tanca predviedli svoje najkrajšie a najoriginálnejšie neopakujúce sa prvky. Porotcovia,
nielen zo Slovenska, ale aj z iných krajín,
počas celého súboja rozhodovali správne,
s čím súhlasil aj prítomný dav svojím záverečným skandovaním a potleskom.
Po krátkej tanečnej show Laciho Strika sa uskutočnilo veľkolepé finále medzi
Superfantastickými Hrdinami a Hastala La
muerte. Tento Pohoda Battle 2009 nakoniec
vyhrala skupina Hasta la muerte, čím opäť
dala do povedomia ostatných, aj svoju obec
Nálepkovo, ktorá tanečníka aj sponzorsky
podporuje.
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Spoločenská kronika
Narodili sa:
Martin Horváth
Laura Kollárová
Erik Bandi
Tatiana Pokutová
Romana Žigová
Matej Horváth
Samuel Leskovjanský
Filip Kinský
Dominika Rusnáková
Vanesa Horváthová
Brayen Horváth
Opustili nás:
Gizela Šomšáková,
Mária Smoradová,
Ján Kellner,
Viktor Riemer,

Manželstvo uzavreli:
22. 5. 2009
Stanislav Horváth
Erika Dunková
30. 5. 2009
Zoltán Rusnák
Svetlana Rusnáková
11. 7. 2009
Miroslav Horváth
Nataša Mižigárová

1924
1931
1951
1938

Životné jubileum oslávili:
Mária Podolinská, 70 rokov
Alžbeta Saltzerová, 70 rokov
Dominik Kupčák, 70 rokov
Cecília Rusnáková, 70 rokov
Karol Gajan,
75 rokov

32. týždeň
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