ZÁPISNICA
zo 7. riadneho zasadania
Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 26.11.2007
Prítomní:
Dušan Daniel – starosta obce,
Ján Plencner – prednosta OcÚ

Dáša Baniaková, Natália Furmanová,
Július Jesze, Milan Rusnák, Dušan Slivka,
Ján Soveľ, Zdenek Štuller – poslanci OZ

Eva Antlová, Marta Augustiňáková,

Dušan Kozák – právnik OcÚ,

Imrich Keruľ - hlavný kontrolór obce
Helena Kiššáková – ek. ref.
Gabriela Filická – sekretariát
Edita Danielová – stav. ref.,
Anna Bobáková – ref. sociálny
Ján Dluhoš a Marián Richveis – BPaPO
Jozef Sopko, Vladimír Labuda,
Milan Lapšanský – OcP
Hostia:
Julián Sopko – ZŠsMŠN,
Peter Hrabuvčin – DDN n.o.,
Ospravedlnení:
Jozef Jánoš – správa daní a poplatkov,
Jozef Antoni – LON s.r.o.,
Ladislav Ďurči – TKŠN s.r.o.
Zasadanie OZ otvoril a viedol starosta obce
Dušan Daniel, ktorý predniesol návrh programu
v zmysle pozvánky zo dňa 20.11.2007 a na návrh
poslankyne E. Antolovej bol stiahnutý bod č. 10
Pracovný poriadok..., ktorý bude predmetom rokovania najbližšieho riadneho zasadania OZ. Po tejto
úprave bol návrh programu schválený jednohlasne.
Starosta obce pripomenul, že tento bod programu
nebol dopracovaný z časovej tiesne.
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 6. riadneho
zasadania OZ, dňa 24.9.2007
3. Kontrola plnenia uznesení z 3. mimoriadneho
zasadania OZ, dňa 28.9.2007
4. Ekonomické výsledky OcÚ v Nálepkove, rozpočtových a príspevkových organizácií obce za
obdobie január – september 2007
5. Návrh na kúpu motorového vozidla pre OcÚ
v Nálepkove
6. Zmena rozpočtu obce na rok 2007
7. Rámcový rozpočet obce na rok 2008
8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2007
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady
na území obce Nálepkovo
9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 6/2007, ktorým sa vydáva pre obec
Nálepkovo Trhový poriadok
10. Pracovný poriadok
11. Majetkové veci
a) Predaj pozemku – Jana Grečková
b) Predaj pozemku – Marián Pacák
c) Predaj pozemku – Vladimír Burej
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d) Predaj pozemku – Miriam Vargová
e) Predaj pozemku – Jozef Pocklan
f) Predaj pozemku – Katarína Uhlárová
12. Rôzne
a) Vnútorný poriadok Materskej školy – ZŠsMŠ
v Nálepkove
b) Informácie komisií OZ – zápisnice a z toho vyplývajúce závery a úlohy
c) Protokol o vykonaní previerky stavu zákonnosti
a Zápisnica o prerokovaní protokolu
– Okresná prokuratúra, Spišská Nová Ves
d) Okresná prokuratúra, Spišská Nová Ves – žiadosť o vyjadrenie starostu obce
k Oznámeniu poslancov OZ v Nálepkove
e) Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
13. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
(na zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej
komisii návrhy na príslušné uznesenia)
14. Záver
K bodu č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľa zápisnice bola určená:
Gabriela Filická – sekretariát starostu obce
Do návrhovej komisie boli nominovaní:
Marta Augustiňáková – klub ANO - SMER,SD
Eva Antlová - klub nezávislých
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Ján Soveľ
Dušan Slivka
K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 6. riadneho
zasadania OZ, dňa 24.9.2007
Na 6. riadnom zasadaní OZ bolo prijatých
celkom 19 uznesení (uzn. č. 111-129/2007-OZ),
ktoré sú priebežne plnené resp. boli konštatačného
charakteru.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky.
Uznesenie č. 131/2007-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a úloh zo 6 riadneho zasadania
OZ, dňa 24.9.2007.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 3:
Kontrola plnenia uznesení z 3. mimoriadneho
zasadania OZ, dňa 28.9.2007

Na 3. mimoriadnom zasadaní OZ bolo prijaté 1
uznesenie – uzn. 130/2007-OZ, ktoré je priebežne
plnené.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- dotazoval sa či sú už peniaze za predaj pozemkov na účte obce, aké bude ich použitie
Helena Kiššáková
- k úhrade za prvú časť predaja pozemkov už
došlo, cca 147,0 tis.Sk bolo Agrofarmou s.r.o.
uhradených, ale príjem bol evidovaný v 10 mesiaci tohto roka a bude súčasťou účtovnej uzávierky za rok 2007
Uznesenie č. 132/2007-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z 3. mimoriadneho zasadania
OZ, dňa 28.9.2007.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 4:
Ekonomické výsledky OcÚ v Nálepkove, rozpočtových a príspevkových organizácií obce za
obdobie január – september 2007
Čerpanie rozpočtu OcÚ v Nálepkove k 30.9.2007
(vrátene dotácií na školstvo) a OPZN obdržali poslanci v písomnej forme.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky.
Uznesenie č. 133/2007-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu OcÚ v Nálepkove vrátane dotácií na
školstvo k 30.9.2007.
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu OPZ v Nálepkove k 30.9.2007.
Za hlasovalo 7 poslancov a 2 poslanci sa zdržali
hlasovania (Slivka, Furmanová).
K bodu č. 5:
Návrh na kúpu motorového vozidla pre OcÚ
v Nálepkove
Predkladateľ návrhu, prednosta OcÚ Ján Plencner uviedol, že služobné motorové vozidlo Škoda Felícia 1,6, ŠPZ GL 930AC bolo zakúpené
11.10.1999 a k dnešku má najazdených 188 000 km
a po 8-mich rokoch je v primerane opotrebovanom
stave. Na karosérií sa prejavujú znaky korózie a aj
4.11.2007 bolo potrebné meniť valivé ložisko na
pravom zadnom kolese a v októbri bolo nevyhnutné

vymeniť už druhýkrát tlmiče na zadnej náprave.
Vzhľadom na súčasný technický stav vozidla
v priebehu septembra bol vykonaný prieskum trhu
týkajúci sa nákupu nového osobného motorového
vozidla, ktorý bol vyhodnotený 1.10.2007. Oslovení
boli 4 predajcovia, z ktorých hodnotiacou komisiou
po preštudovaní predložených ponúk bola vybratá
organizácia Wagon trading, s.r.o. Spišská Nová Ves
– ponúkla na základe stanovených požadovaných
kritérií v návrhu na uznesenie uvedené vozidlo
v cene 479.000,-Sk s najlepšou výbavou a so zľavou 35.200,-Sk.
K predloženému návrhu v otvorenej rozprave
odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
- predložila protinávrh na uznesenie, aby obec
zakúpila dve vozidlá Fábia (pre starostu obce
a pre prednostu OcÚ) v takej istej cene
Dušan Daniel
- Fábia v základnej výbave obnáša cenu cca
380,0 tis.Sk t.j. za dve vozidlá 760,0 tis.Sk pričom z výberového konania cena obstarávaného
vozidla predstavuje 479,0 tis.Sk
- keby som bol ješitný nebola by obec kúpila v roku 1995 Favorit Silver a v roku 1999 Felíciu 1,6
ale mohol som mať Mercedes alebo Audi – ale
ja si na takú prezentáciu nepotrpím pričom príjmy
z LON boli rádove 10,0 mil.Sk ročne
- táto Felícia bude pridelená prednostovi OcÚ J.
Plencnerovi a naďalej bude používaná na pracovné účely
Dušan Slivka
- oponoval názorom, že starosta obce v 01/2007
na zasadaní OZ prezentoval názor, že so súčasnou Felíciou odjazdí celé volebné obdobie
- podstatné je, že súčasné auto starostu obce je
prevádzky schopné aj po niekoľkých renováciách, ktoré v dôvodovej sú uvádzané v mesiacoch 10-11/2007 a preto by malo postačovať pre
starostu obce
- požadoval aby auto parkovalo v garáži na jednom mieste, a aby nebolo prevádzkované na
Suroveckej ceste, ktorá je rozbitá, čím dôjde
k znehodnoteniu novo zakúpeného vozidla
KFaSOM na svojom zasadaní dňa 20.11.2007
prijala záver, že doporučuje OZ schváliť kúpu motorového vozidla pre OcÚ Nálepkovo.
K protinávrhu poslankyne Furmanovej sa uskutočnilo hlasovanie:
4 poslanci boli za (Antlová, Baniaková, Furma3

nová, Slivka) a 5 poslanci boli proti (Augustiňáková,
Jesze, Rusnák, Soveľ, Štuller).
Uznesenie č. 134/2007-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu motorového vozidla pre OcÚ v Nálepkove, značky PEUGEOT Oxygo 1,6e v hodnote 479.000,-Sk.
Za pôvodný návrh pripravený k rokovaniu hlasovalo 5 poslancov za (Augustiňáková, Jesze, Rusnák,
Soveľ, Štuller), 3 poslanci boli proti (Antlová, Furmanová, Slivka) a 1 poslankyňa sa zdržala hlasovania
(Baniaková).
K bodu č. 6:
Zmena rozpočtu obce na rok 2007
Táto vyplýva z prejednávaných bodov dnešného rokovania (aktuálne ekonomické výsledky za 9
mesiacov 2007) a zo skutočných (október 2007)
a z predpokladaných príjmov a výdajov na mesiace
november a december 2007.
Celkové príjmy (bežné, kapitálové a finančné
operácie) sa navyšujú o 2.928,0 tis.Sk t.j. celkom
za rok 2007 budú príjmy vo výške 55.686,0 tis.Sk
(z toho škola 19.836,0 tis.Sk).
Celkové výdavky (bežné, kapitálové a finančné
operácie) sa navyšujú o 2.405,0 tis.Sk t.j. celkom
za rok 2007 budú výdavky vo výške 55.686,0 tis.Sk
(z toho škola 19.836,0 tis.Sk).
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dáša Baniaková
- poukázala na nesplnenú požiadavku z predchádzajúcich zasadaní OZ (že nie sú uvádzané
vysvetlivky k používaným skratkám)
Dušan Slivka
- žiadal vysvetliť položku 1,0 mil.Sk v príjmoch, či
sa jedná o príjem z predaja majetku a prečo nie
je uvádzaný v kapitálových príjmoch
- žiadal predložiť k nahliadnutiu zmluvu o prenájme
lesných pozemkov obcou LON s.r.o.
Dušan Daniel
- táto nájomná zmluva je každoročne schvaľovaná
medzi Valným zhromaždením a LON s.r.o. a je
predmetom obchodného tajomstva
- pri záverečnom účte za rok 2006 Vám poslancom
boli prezentované tabuľkovou formou všetky
príjmy a výdaje obce vrátane nájomného vzťahu
s LON s.r.o., z ktorého vyplýva, že 31.12.2006
LON odviedli do rozpočtu obce cca 260,0 mil.Sk
Na vyššie položené otázky odpovedala pani Kiš4

šáková – ekonomický referát OcÚ.
KFaSOM na svojom zasadaní dňa 20.11.2007
prijala záver, že doporučuje OZ schváliť zmenu rozpočtu obce pre rok 2007.
Uznesenie č. 135/2007-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2007.
Za hlasovalo 5 poslancov (Augustiňáková, Jesze, Rusnák, Soveľ, Štuller), 1 poslanec bol proti
(Slivka) a 3 poslanci sa zdržali hlasovania (Antlová,
Baniaková, Furmanová).
K bodu č. 7:
Rámcový rozpočet obce na rok 2008
V rámci prejednávaného bodu programu bol
spracovaný písomný „Návrh rámcového rozpočtu
obce na roky 2008-2010 a návrh rámcového rozpočtu na rok 2008“ a písomné „Stanovisko hlavného
kontrolóra ...“.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
- prehlásila, že nezahlasuje za rozpočet ako celok,
pretože má výhradu voči vynaloženým finančným
prostriedkom za projekt RO IV.
Dušan Slivka
- prečo nie je v kapitálových príjmoch zohľadnená
čiastka 1,4 mil.Sk za predaj pozemkov Agrofarme s.r.o. a taktiež mu tam chýba čiastka 150,0
tis.Sk, ktorú obec obdržala za prvú časť predaja
Na otázky reagovali právnik OcÚ a ekonómka
OcÚ.
KFaSOM na svojom zasadaní dňa 30.10.2007
prijala záver, že doporučuje OZ schváliť navrhovaný
rozpočet pre rok 2008.
Uznesenie č. 136/2007-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2008-2010 a k návrhu rozpočtu
obce na rok 2008“.
Za tento návrh uznesenia hlasovali všetci poslanci.
Uznesenie č. 137/2007-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Návrh rozpočtu obce na roky 2008-2010

2. Rámcový rozpočet obce na rok 2008:
Celkové príjmy vo výške
40.565,0 tis.Sk,
z toho
bežné príjmy 		
40.315,0 tis.Sk
kapitálové príjmy 		
150,0 tis.Sk
finančné operácie
100,0 tis.Sk
Celkové výdavky vo výške
z toho
bežné výdavky 		
kapitálové výdavky
finančné operácie

40.565,0 tis.Sk,
35.362,0 tis.Sk
2.313,0 tis.Sk
2.890,0 tis.Sk

Za hlasovalo 5 poslancov (Augustiňáková, Jesze, Rusnák, Soveľ, Štuller) a zdržali sa 4 poslanci
(Antlová, Baniaková, Furmanová, Slivka).
Na záver tohto bodu programu starostu obce namietal hlasovanie predsedníčky KFaSOM E. Antlovej, keď pripomenul, že predseda komisie je viazaný
doporučeniami komisie a preto by mala hlasovať vo
veciach, ktoré KFaSOM doporučí OZ hlasovať za
– keďže pri návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2007
a rozpočtu obce na roky 2008-2010 to bolo opačne. Mám ten názor, že predsedníčka komisie musí
podporiť závery, ktoré boli komisiou doporučené OZ
schváliť. Celkom iná je politická rovina – ktoré sa
môže líšiť od reálnej praxe.
K bodu č. 8:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2007
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území
obce Nálepkovo, právnik OcÚ
V otvorenej rozprave odzneli nasledovné návrhy
na doplnenie:

potrebné predkladať potrebnú dokumentáciu
Na záver rozpravy vyššie doporučené návrhy
boli akceptované vrátane návrhu za poplatok za komunálny odpad, ktorý bude činiť na rok 2007 220,Sk na jednu osobu a rok.
Starosta obce požiadal poslankyňu Furmanovú,
aby neznevažovala zbytočnými otázkami osobu
poslanca Rusnáka (dotýkajúcej sa občanov v hmotnej núdzi), tak ako to urobil poslanec Slivka už
predtým (otázkou či vie kde parkuje starosta obce
obecné auto) s tým, že to považujem za prejav diskriminácie a podceňovania osoby poslanca Milana
Rusnáka so zdôraznením, že poslanec M. Rusnák
má také isté postavenie ako Vy všetci ostatní poslanci.
Natália Furmanová
- na vyjadrenia starostu obce oponovala tým, že
nedala diskriminačnú otázku ale otázku všeobecnú dotýkajúcu sa sociálne slabšej skupiny
obyvateľstva (väčšinou Romovia) a preto túto
otázku adresovala na poslanca Rusnáka (tento
na dôvažok pani poslankyni odpovedal, že má
naštudované materiály)
Dušan Slivka
- ohradil sa voči vystúpeniu starostu obce s tým,
aby opätovne nezasahoval do jednania a aby
nechal poslancov pracovať
Uznesenie č. 138/2007-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 5/2007
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Nálepkovo s príslušnými doplnkami, ktoré
odzneli v rozprave.
Za hlasovali všetci poslanci.

Natália Furmanová
- zakotviť do textu v § 8 ... parkovanie autobusov
SAD – oslobodiť od platieb
- definovať oslobodenie od daňových poplatkov
cez 65 rokov veku (jednotlivec ?, alebo súbeh
veku jednotlivcov vo vzťahu k vlastníctvu k nehnuteľnosti...)

K bodu č. 9:
Všeobecné záväzné nariadenie obce Nálepkovo
č. 6/2007, ktorým sa vydáva pre obec Nálepkovo
Trhový poriadok
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:

Dušan Kozák
- doporučil v súvislosti s Trhovým poriadkom vypustiť § 8 ods. 1 písm e) a ods. 4 písm. a), ktoré
sú duplicitné

Dušan Slivka
- navrhol doplniť do Trhového poriadku obce podomový predaj s tým, aby v obci zakázaný, tento
návrh bol doplnený do materiálu

Dušan Slivka
- vo vzťahu k textu na str. č. 15 , § 83 ods. 6 či je

Uznesenie č. 139/2007-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecné zá5

väzné nariadenie obce Nálepkovo č. 6/2007, ktorým
sa vydáva pre obec Nálepkovo Trhový poriadok.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 10:
Pracovný poriadok
Pracovný poriadok bude prejednávaný na nasledujúcom riadnom zasadaní OZ.
K bodu č. 11:
Majetkové veci
Návrhy predkladali právnik a prednosta OcÚ.
a) Predaj pozemku – Jana Grečková
Predmetný pozemok žiadateľka doposiaľ užívala na základe nájomnej zmluvy. Na tomto pozemku
žiadateľka so súhlasom obce zriadila na vlastné
náklady parkovisko pre motorové vozidlá. Zriadenie
parkoviska bolo podmienkou pre prevádzkovanie
reštaurácie.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne návrhy
a pripomienky.
Uznesenie č. 140/2007-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku – parcelu č. 424/12 o výmere 149 m2, druh pozemku zastavaná plocha, vytvorenú odčlenením od
parc. č. 422/1 o výmere 13 m2, zapísanej na LV č.
1420 a odčlenením od parc. č. 424/1 o výmere 136
m2, zapísanej na LV č. 1, a to podľa geometrického
plánu č. 908/2007 zo dňa 6.11.2007, vyhotoveného
geodetom Eleonórou Hlaváčkovou, Chrapčiakova
5, Spišská Nová Ves v prospech nadobúdateľa Janu Grečkovú, Hlavná č. 272, Nálepkovo za kúpnu
cenu 70,-Sk/m2.
Za hlasovali všetci poslanci.
b) Predaj pozemku – Marián Pacák
Predmetné pozemky žiadateľ doposiaľ užíval na
základe nájomnej zmluvy uzatvorenej so štátnym
podnikom Bane Spišská Nová Ves v likvidácií. Obec
po predchádzajúcej dohode s občanmi obce, ktorí
užívali pozemky štátneho podniku Bane Spišská
Nová Ves v likvidácií odkúpila predmetné pozemky
s tým, že ich následne odpredá doterajším užívateľom, pretože Bane Spišská Nová Ves v likvidácií
ponúkla na predaj pozemky v ich vlastníctve len
takému záujemcovi, ktorý kúpy všetky pozemky, t.j.
nemali záujem pozemky predávať po častiach.
Pozemok sa nachádza v intraviláne obce a kúpna cena je stanovená v súlade s uznesením Obec6

ného zastupiteľstva v Nálepkove č. 108/2003-OZ.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne návrhy
a pripomienky.
Uznesenie č. 141/2007-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku – časť parcely č. 424/13 o výmere 61
m2, druh pozemku zastavaná plocha, vytvorenú
odčlenením od parcely č. 424/1, zapísanej na LV
č. 1, parcelu č. 424/14 o výmere 116 m2, druh
pozemku záhrada a parcela č. 424/15 o výmere
54 m2, druh pozemku zastavaná plocha, vytvorené
odčlenením od parcely č. 424/2, zapísané na LV č.
1, a to podľa geometrického plánu č. 908/2007 zo
dňa 6.11.2007, vyhotoveného geodetom Eleonórou
Hlaváčkovou, Chrapčiakova 5, Spišská Nová Ves
v prospech nadobúdateľa Mariána Pacáka, Hlavná
č. 272, Nálepkovo, za kúpnu cenu 70,-Sk/m2.
Za hlasovali všetci poslanci.
c) Predaj pozemku – Vladimír Burej
Predmetné pozemky žiadateľ doposiaľ užíval
na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej so štátnym podnikom Bane Spišská Nová Ves v likvidácií.
Obec po predchádzajúcej dohode s občanmi obce, ktorí užívali pozemky štátneho podniku Bane
Spišská Nová Ves v likvidácií odkúpila predmetné
pozemky s tým, že ich následne odpredá doterajším užívateľom, pretože Bane Spišská Nová Ves
v likvidácií ponúkla na predaj pozemky v ich vlastníctve len takému záujemcovi, ktorý kúpy všetky
pozemky, t.j. nemali záujem pozemky predávať po
častiach.
Kúpna cena za parcelu č. 422/21 vo výške
14.608,-Sk sa navrhuje z tohto dôvodu, že časť
tejto parcely o výmere 400 m2 sa navrhuje za kúpnu cenu 35,-Sk, pretože sa jedná o ostatnú plochu
a žiadateľ ju nerušene užíva po dobu dlhšiu ako 10
rokov a časť o výmere 608 m2 za symbolickú kúpnu
cenu 1,-Sk, pretože je to strmá skala, ktorú nie je
možné využívať na žiadny účel.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne návrhy
a pripomienky
Uznesenie č. 142/2007-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku – parcelu č. 424/2 o výmere 174 m2, druh
pozemku záhrada, zapísanú na LV č. 1, za kúpnu
cenu 70,-Sk/m2, a to podľa geometrického plánu č. 908/2007 zo dňa 6.11.2007, vyhotoveného
geodetom Eleonórou Hlaváčkovou, Chrapčiakova
5, Spišská Nová Ves a parcelu č. 422/21 o výmere 1008 m2, druh pozemku ostatná plocha za

kúpnu cenu 14.608,-Sk, zapísanú na LV č. 1,
a to podľa geometrického plánu č. 909/2007 zo
dňa 5.11.2007, vyhotoveného geodetom Eleonórou
Hlaváčkovou, Chrapčiakova 5, Spišská Nová Ves
v prospech nadobúdateľa Vladimíra Bureja, Letná
č. 313/127, Nálepkovo.
Za hlasovali všetci poslanci.
d) Predaj pozemku – Miriam Vargová
Žiadateľka svoju žiadosť o kúpu časti predmetného pozemku odôvodňuje tým, že na tomto pozemku má záujem vystavať rekreačné zariadenie
pre súkromné účely.
Tento pozemok obec nevyužíva a je určený na
výstavbu rodinných a rekreačných domov.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- namietal vo veci ceny za pozemok s odôvodnením, že cena za stavebný pozemok sa pohybuje
vo výške 560,-Sk za 1 m2 a ďalej namietal voči
tomu, že na tento pozemok nie je vyhotovený
geometrický plán
Dušan Daniel
- v úvode uviedol na pravú mieru výmeru predmetného pozemku s tým, že v predkladaných
materiáloch bola uvedená výmera 1000 m2
a skutočnosť je cca 10000 m2
- po vypracovaní geometrického plánu bude
upresnená výmera odpredávaného pozemku,
ktorý naväzuje už na odpredanú časť a vyplní
priestor až k lesnému pozemku obce
- navrhovaná cena poslancom Slivkom 560,-Sk
za m2 je veľmi vysoká, podľa tohto návrhu by
sme potom mali predávať všetky pozemky, ktoré
dnes schválime na odpredaj
- napríklad aj predaj pozemku p. Pocklanovi vo
výmere 5000 m2 je bez geometrického plánu,
ktorý bude priebežne doplnený. V tomto prípade
cena za m2 je len vo výške 35,-Sk vzhľadom
k tomu, že žiadateľ tento pozemok užíva
Uznesenie č. 143/2007-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku – časť parcely č. 5574/1 o výmere cca
10 000 m2, druh pozemku trvale trávnatý porast,
zapísaný na LV č. 1, za kúpnu cenu 70,-Sk/m2
v prospech nadobúdateľa Miriam Vargovej, bytom
Spišská Nová Ves.
Výmera pozemku bude spresnená po vyhotovení geometrického plánu. Náklady za vyhotovenie
geometrického plánu a za návrh na vklad do kata-

stra znáša kupujúci.
Za hlasovalo 5 poslancov (Augustiňáková, Jesze, Rusnák, Soveľ, Štuller) a 4 poslanci sa zdržali hlasovania (Antlová, Baniaková, Furmanová,
Slivka).
e) Predaj pozemku – Jozef Pocklan
Žiadateľ svoju žiadosť o kúpu časti predmetného pozemku odôvodňuje tým, že na tomto pozemku plánuje rozšírenie podnikateľského zámeru
v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva.
Pozemok sa nachádza v extraviláne obce
a kúpna cena je stanovená v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Nálepkove č.
108/2003-OZ.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne návrhy
a pripomienky
Uznesenie č. 144/2007-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku – časť parcely č. 4188/1 o výmere cca 5000
m2, druh pozemku trvalé trávnatý porast, zapísaný
na LV č. 1420, za kúpnu cenu 35,- Sk/m2 v prospech nadobúdateľa Jozefa Pocklana, bytom Hámor
36, Nálepkovo.
Výmera pozemku bude spresnená po vyhotovení geometrického plánu. Náklady za vyhotovenie
geometrického a za návrh na vklad do katastra
znáša kupujúci.
Za hlasovali všetci poslanci.
f) Predaj pozemku – Katarína Uhlárová
Predmetný pozemok susedí s pozemkom parcely č. 1497/1, ktorej vlastníkom je žiadateľka
a obcou nie je využiteľná, nakoľko sa nachádza pri
potoku. Žiadateľka tento pozemok chce využívať
pre záhradkárske účely. Pozemok sa nachádza
v intraviláne obce a kúpna cena je stanovená
v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva
v Nálepkove č. 108/2003-OZ.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne návrhy
a pripomienky
Uznesenie č. 145/2007-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku – parcely č. 1659 o výmere 314 m2, druh
pozemku trvalé trávnatý porast, zapísaný na LV č.
1420, za kúpnu cenu 70,-Sk/m2 v prospech nadobúdateľky Kataríny Uhlárovej, bytom Gelnica.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 12:
Rôzne
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a) Vnútorný poriadok Materskej školy – ZŠsMŠ
v Nálepkove
Obecné zastupiteľstvo prejednalo Vnútorný poriadok materskej školy Nálepkovo pri Základnej
škole s materskou školou, ktorého predkladateľom
je riaditeľ školy. Tento poriadok v písomnej forme
obdržali poslanci vrátane návrhu na uznesenie
a dôvodovej správy.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky a pripomienky.
Uznesenie č. 146/2007-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Vnútorný poriadok Materskej školy pri Základnej škole s materskou školou v Nálepkove.
Za hlasovali všetci poslanci.
b) Informácie komisií OZ – zápisnice a z toho
vyplývajúce závery a úlohy
V priebehu septembra až novembra tohto roku
priebežne pracovne zasadali jednotlivé komisie. Zo
zasadaní vzišli doporučenia resp. návrhy uznesení,
ktoré obdržali v písomnej forme poslanci vrátane
dôvodových správ.
Komisia finančná a správy obecného majetku (zasadala v dňoch 24.9., 30.10. a 20.11.2007)
K tomuto predkladanému návrhu neodzneli žiadne návrhy a pripomienky.
Uznesenie č. 147/2007-OZ
1. Berie na vedomie krátku Správu o čerpaní rozpočtu na úseku daní a poplatkov vrátane nedoplatkov za rok 2007 s doporučením, aby
neplatičom, ktorí sú už po termíne splatnosti
boli zaslané upomienky a následne exekučné
príkazy.
2. Neschvaľuje vratný finančný príspevok Alene
Širilovej , bytom Nálepkovo, ul. Letná č. 362
z dôvodu, že v zmysle platného VZN obce, obec
nemôže poskytovať návratné finančné príspevky.
3. Schvaľuje žiadosť o odpredaj pozemku Karolovi
Horváthovi, bytom Nálepkovo č. 663 na základe
odporúčania KSÚPaŽP pri OZ po vypracovaní
geometrického plánu, kúpno-predajnej zmluvy
a v cene schválenej príslušným uznesením OZ.
4. Schvaľuje zmenu uznesenia č. 7/2006-OZ zo
dňa 29.12.2006 vo veci odmeňovanie predsedov, tajomníkov a členov komisií OZ za účasť na
zasadaniach komisií nasledovne:
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predsedovia komisií vo výške 500,-Sk
tajomníci komisií vo výške 400,-Sk
členovia komisií vo výške 250,-Sk
Za hlasovali všetci poslanci.
Komisia pre ochranu verejného poriadku
(zasadala v dňoch 14.9., 12.10. a 13.11.2007)
K tomuto predkladanému návrhu odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- poukázal na opakované riešenia vo veci voľného pohybu psov v obci a navrhol, aby sa v tejto
veci prijali príslušné opatrenia
Dušan Daniel
- táto záležitosť sa bude riešiť pracovnou cestou
prostredníctvom obecnej polície
Uznesenie č. 148/2007-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie podané predsedom komisie zo zasadaní
KOVP v dňoch 14.9., 12.10. a 13.11.2007.
Za hlasovali všetci poslanci.
Komisia sociálna a bytová (zasadala 15.10
a 12.11.2007)
K tomuto predkladanému návrhu neodzneli žiadne návrhy a pripomienky.
Uznesenie č. 149/2007-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu podanú predsedom komisie zo zasadania
KSaB zo dňa 15.10.2007 a 12.11.2007.
Za hlasovali všetci poslanci.
Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (zasadala v dňoch 15.10.
a 8.11.2007)
K tomuto predkladanému návrhu neodzneli žiadne návrhy a pripomienky.
Uznesenie č. 150/2007-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu podanú predsedom komisie zo zasadnutia komisie zo dňa 15.10.2007 a 8.11.2007.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje povoľovanie
drobných stavieb drevární (sklad palivového
dreva) v z mysle ustanovení stavebného zákona na základe iného práva k pozemkom
nájomníkom v obecnom nájomnom dome s.č.
585, ul. Zimná, Nálepkovo na základe vydaného súhlasu vlastníka pozemku, ktorým je obec

Nálepkovo, na ktorom budú umiestnené sklady
palivového dreva.
(Iné právo k pozemkom je zmluva o nájme pozemku, ktoré je potrebné písomne uzatvoriť medzi
nájomcom a prenajímateľom).
Za hlasovali všetci poslanci.

mieste čo sa týka vymeškávania dochádzky bez
ospravedlnenia
- tieto informácie sú nadnášané na Krajský školský úrad v Košiciach pravidelne (v písomnej
forme – výkazy) a na pracovných poradách.

Uznesenie č. 151/2007-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu podanú predsedom komisie zo zasadaní
komisie zo dňa 29.10.2007 a 12.11.2007.
Za hlasovali všetci poslanci.

Uznesenie č. 152/2007-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Protokol o vykonaní previerky stavu zákonnosti
2. Zápisnicu o prerokovaní protokolu o vykonaní
previerky stavu zákonnosti v rozhodovaní miest
a obcí v priestupkovom konaní na úseku školstva, najmä dodržiavanie vybraných ustanovení
zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a zák.
SNR č. 372/1992 Zb. o priestupkoch v platných
zneniach vykonanej dňa 16.10.2007.
Za hlasovali všetci poslanci.

c) Protokol o vykonaní previerky stavu zákonnosti a Zápisnica o prerokovaní protokolu – Okresná prokuratúra, Spišská Nová Ves

d) Okresná prokuratúra, Spišská Nová Ves
– žiadosť o vyjadrenie starostu obce k Oznámeniu
poslancov OZ v Nálepkove

Náčelník OcP v Nálepkove Jozef Sopko predložil v písomnej forme Protokol o vykonaní previerky
... a Zápisnicu o prerokovaní... vrátane návrhu na
uznesenie s dôvodovou správou.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:

Predkladateľ materiálu Dušan Kozák – právnik
OcÚ uviedol, že Okresná prokuratúra v Spišskej
Novej Vsi požiadala listom zn. Pd 134/07-3 zo dňa
24.10.2007 starostu obce Nálepkovo o zaslanie
vyjadrenia k Oznámeniu o skutočnostiach nasvedčujúcich o porušení zákona, nariadenia vlády,
pracovného poriadku obce Nálepkovo a poriadku
odmeňovania obce Nálepkovo podľa, ktorého zaradením Jána Plencnera na funkciu prednostu OcÚ
starosta obce porušil príslušné zákony a právne
normy obce vo veci vzťahujúcich sa na kvalifikačné
predpoklady tejto funkcie a riadiacu činnosť vrátane
odmeňovania.
Taktiež poukázali na tú skutočnosť, že Ján
Plencner nástupom na uvedenú funkciu sa do 30
dní nevzdal poslaneckého mandátu OZ v Nálepkove tak ak to ukladá zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky a pripomienky.

Komisia kultúry, mládeže a športu (zasadala
v dňoch 29.10. a 12.11.2007):
K tomuto predkladanému návrhu neodzneli žiadne návrhy a pripomienky.

Dušan Daniel
- poukázal na tú skutočnosť, že OcP prejednávala
v roku 2005 117 a v roku 2006 134 oznámení
o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky.
Z predloženého Protokolu vyplýva napr., že vybavenie jedného spisu vrátane jeho uzatvorenia
trvá 4 až 5 mesiacov.
- poznamenal, že previerkou nebol zistený žiaden
nedostatok
Dušan Slivka
- vzniesol otázku na riaditeľa školy vo veci dochádzky (vymeškávania hodín) problémových
žiakov s tým, či sa po príslušných opatreniach
zo strany obce (OcP) táto situácia uberá pozitívnym smerom
Natália Furmanová
- upozornila na pohyb žiakov v obci (potraviny) po
začatí vyučovania
Julián Sopko
- hlavným stimulom pre problémové deti (rodičov)
sú príspevky na stravu a motivačné príspevky
(štipendiá), naša škola je v okrese na treťom

Uznesenie č. 153/2007-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie písomné vyjadrenia starostu obce Ing. Dušana Daniela
zo dňa 25.10.2007 pod. zn. 1048/2007 k Oznámeniu o skutočnostiach nasvedčujúcich o porušení
zákona, nariadenia vlády, pracovného poriadku
obce Nálepkovo a poriadku odmeňovania obce
Nálepkovo, ktoré podali poslanci obce Dušan Slivka a Natália Furmanová na Okresnú prokuratúru
v Spišskej Novej Vsi dňa 10.10.2007, že zaradenie
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a odmeňovanie Jána Plencnera na funkciu prednostu OcÚ a zánik jeho mandátu poslanca je v súlade s platnými právnymi predpismi k 27.3.2007.
Za hlasovalo 6 poslancov (Antlová, Augustiňáková, Jesze, Rusnák, Soveľ, Štuller) a 3 poslanci
sa zdržali hlasovania (Baniaková, Furmanová,
Slivka).
e) Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
V tomto bode programu starosta obce skonštatoval, že z verejnosti tu nie je nik prítomný a tento
bod uzavrel.
K bodu č. 13:
Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
(na zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej komisii návrhy na príslušné uznesenia)
V tomto bode programu odzneli nasledovné
informácie:

zástupcov štátnej správy, ÚK Bratislava, Výskumného ústavu lesov vo Zvolene, odberateľov dreva a zástupcov obce (starosta obce
s prednostom OcÚ) pracovným (odbornými
prednáškami riaditeľa LON s.r.o. a RNDr. M.
Nižňanskou) a spoločenským posedením oslávili v zariadení hotela Čingov.
- o rozsahu pracovných úkonov (vydané rozhodnutia resp. povolenia) stavebného úradu obce
Nálepkovo od 1.3.2003 k 30.9.2007, ktoré sú
nasledovné:
14 územných rozhodnutí, 44 stavebných povolení, 46 kolaudačných rozhodnutí, 10 zmien v užívaní stavieb, 11 rozhodnutí o odstránení stavby,
12 povolení vodných stavieb, 22 povolení malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia, 27 rozhodnutí dotýkajúcich sa miestnych komunikácií, 64 povolení
na výrub drevín čo predstavuje v priemere 8 spisov
mesačne.
Natália Furmanová
ako členka KSaB upozornila na skutočnosť,
že pri kontrole v RO III. etapa Píla boli zistené
vážne nedostatky a to vchodové dvere (ich
nekvalitnosť), chýbajúce drevárne (ukladanie
dreva v priestoroch sociálnych zariadení), vlhkosť v rohových bytoch, ktoré sú situované
smerom k rieke Hnilec a nekvalitné uloženie
PVC podlahy (spoje)
- ďalej žiadala, aby pri výstavbe RO IV. boli do
projektu zahrnuté aj drevárne
- dotazovala sa vo veci odstránenia domu č.
250 (barak pri hlavnej ceste - Píle) a možných
následkov dopravných nehôd pri zvýšenom
pohybe ...
-

Dušan Daniel
- v Obecný novinách č. 8/2007, ktoré vyšli v 41.
týždni (10.10.2007) bol zverejnený článok
„Konferencia o problematike výskumu lesných
ekosystémov“, ktorý spracoval riaditeľ LON
s.r.o. Jozef Antoni. Táto konferencia bola zastrešená nadtitulom „LESY SLOVENSKA, STAV
POZNANIA, OBNOVA A EKOLOGICKÁ STABILITA“. Tento nadtitul zvlášť zdôraznil profesor
Ivan Vološťuk, ktorý pri otvorení zdôraznil, že
takáto konferencia nie je každodennou záležitosťou, ale veľmi ojedinelou.
Konferencia bola venovaná nášmu rodákovi
profesorovi Ladislavovi Šomšákovi (pri nedožitých 75. narodenín), ktorý vo vedeckej obci požíval povesť vynikajúceho odborníka. Zároveň bol
skromným a vynikajúcim človekom o čom svedčila
aj účasť vedeckých pracovníkov z ÚK Bratislava,
Slovenskej akadémie vied a Výskumného ústavu
lesov zo Zvolena. Na tejto konferencii odznela aj
prednáška riaditeľa Antoniho „Ozdravné opatrenia
na trvale pokusných plochách lesov obce Nálepkovo“ a ďalšiu prednášku mal pán P. Pavlenda
a kolektív „Hodnotenie výživy smrekových kultúr
a mladín v okolí Nálepkova“.
Za organizačno-technickú prípravu tejto konferencie (viac ako jeden rok) a prezentáciu výsledkov
práce v lesoch obce Nálepkovo patrí poďakovanie
riaditeľovi Jozefovi Antonimu.
- 31.10.2007 si LON s.r.o. pripomenuli 15. výročie
ich vzniku, ktoré dňa 9.11.2007 v prítomnosti
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Dušan Slivka
- upozornil na skutočnosť (v nadväznosti na
poslankyňu Furmanovú) na elektroinštaláciu
v dome č. 250 (Píla) a jej možné následky požiaru
- dotazoval sa vo veci vyčistenia priepustov (kanála) na ul. Letnej a ďalej sa informoval vo veci
sfunkčnenia verejných WC
Dušan Daniel
- na margo týchto pripomienok uviedol, že závery
KSaB sú riešené po pracovnej línií so zhotoviteľom stavby a budú postupne odstraňované,
to sa týka aj výstavby drevární, ktoré zabezpečí
obec
- dom č.250 (Píla) nie je zapísaný v katastri, ale
predtým tam bola krčma a kolkáreň, ktorú pre-

vádzkovala obec, nájomníci sú tam v podstate
načierno, obec s nimi nemá uzavretú žiadnu
zmluvu a každý obyvateľ si zodpovedá sám za
seba
- čo sa týka vyčistenia kanála na ul. Letnej
a sfunkčnenia verejných WC – tento problém
bude riešený po pracovnej línií
K bodu č. 14:
Návrh na uznesenia
Návrhová komisia predkladala návrhy na uzne-

senia priebežne počas jednotlivých bodov rokovania.
K bodu č. 15: Záver
Po naplnení všetkých bodov program starosta
obce vyhlásil toto rokovanie za ukončené a všetkým prítomným poďakoval za účasť.

Zapisovateľ: Gabriela Filická

Overovatelia: Ján Soveľ, Dušan Slivka

Prednosta OcÚ: Ján Plencner

Starosta obce: Dušan Daniel

OBEC NÁLEPKOVO, Stredný riadok č. 384/1, PSČ 053 33
Naša značka: 1048/2007 			
Vybavuje/linka: Dn/0534494230 		
V Nálepkove, dňa 25.10.2007 		
						
						

Okresná prokuratúra
Vážený pán
JUDr. Tibor Brziak
Elektrárenská č. 1
052 01 Spišská Nová Ves

VEC
Písomné vyjadrenie k oznámeniu ... poslancov OZ v Nálepkove Dušana Slivku
a Natálie Furmanovej dňa 9.10.2007
Ján Plencner 			
		
			
		
			

je prednostom OcÚ v Nálepkove od 27.3.2007 (uzavretá
pracovná zmluva na dobu neurčitú)
jeho zaradenie do funkcie a aj jeho odmeňovanie je v súlade
s platnými právnymi predpismi k 27.3.2007
zánik mandátu poslanca uplatnil písomnou formou k 15.5.2007
taktiež v súlade s platnými právnymi predpismi k 27.3.2007

V prílohe Vám zasielame kópie písomných materiálov dotýkajúce sa vzdanie sa mandátu
poslanca Jána Plencnera, ktoré boli predmetom jednania riadneho zasadania OZ v Nálepkove dňa 28.5.2007.
Poznámka: Oznamovatelia si zrejme pomýlili zákon o obecnom zriadení č. 369/1990
Zb. s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov (čl. 2 ods. 1 písm. p) a čl. 5 ods. 7).
S pozdravom
				
				

Ing. Dušan Daniel
starosta obce
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Pracovná zdravotná služba
- nová legislatíva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov
Legislatíva ustanovujúca pracovnú zdravotnú službu
1. Zákon č. 124/ 2006 o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci v platnom znení / účinnosť
od 1.6.2006 /
2. Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov / účinnosť od 1.9.2007/
3. Vyhláška MZ SR č. 458/ 2006 o podrobnostiach
o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju
vykonávajú a požiadavkách na ich odbornú
spôsobilosť /účinnosť od 14.7.2006/
1.
§6
Všeobecné povinnosti zamestnávateľa:
Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný
zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu
pracovnou zdravotnou službou vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu
k práci a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné
podmienky na pracovisku.
2.
§ 30
Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci zabezpečované pracovnou zdravotnou
službou:
a) určovať opatrenia a vytvárať podmienky, ktoré
znížia expozíciu zamestnancov fyzikálnym,
chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň
limitov ustanovených osobitnými predpismi,
b) zabezpečiť pre zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu.

3.
§1
Vymedzuje
rozsah a náplň výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť
pracovná zdravotná služba - dohliada na
zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou
Záver: Dohľad nad plnením ustanovení uvedených právnych predpisov v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci u zamestnávateľa
vykonávajú:
- Štátny odborný dozor:
INŠPEKTORÁTY PRÁCE
- Štátny zdravotný dozor:
ÚRADY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
ZAMESTNÁVATEĽ: je fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá zamestnáva fyzickú osobu
v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom
pracovnom vzťahu.
Pôsobnosť zákonov:
Tieto zákony sa vzťahujú na zamestnávateľov
vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry.
Povinnosti a opatrenia ustanovené týmito zákonmi sa v nevyhnutnom rozsahu vzhľadom na
povahu činnosti vzťahujú aj na
- fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a nie je
zamestnávateľom / SZČO /, a na jeho príbuzných v priamom rade, súrodenca a manžela,
ak sa podieľajú na plnení jej podnikateľských
úloh
Vypracoval: RICHVEIS Marián, Autorizovaný
bezpečnostný technik obce

Životsapodobáknihe.Blázonv nejlistujeletmo,zatiaľčo
múdrypričítanípremýšľa,pretoževie,žečítaťmôžeibaraz.
Táles
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Poďakovanie našim starkým
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším členovia komisie sociálnej a bytovej pri Obecnom zastupiteľstve v Nálepkove rozposlali obyvateľom obce starším ako 70 rokov pozdravy. Prostredníctvom nich im
chceli vyjadriť poďakovanie za ich dlhoročnú prácu, dúfajúc, že sa im podarilo vyčariť úsmev na tvári
ľuďom, ktorí si zaslúžia našu vďaku v jeseni ich života.

KSaB pri OZ v Nálepkove

Žolíkový a sedmový turnaj
Dňa 21.11.2007 zorganizovala Komisia kultúry , mládeže a športu pri OZ v Nálepkove pre priaznivcov kartových hier v Snack bare Pacák turnaj. Muži aj ženy, skôr i neskôr narodení v hojnom počte
a znamenitom priateľskom duchu pokúšali pani Šťastenu. Niekomu šla karta menej , iným sa darilo viac,
avšak všetci prekypovali veselosťou a dobrou náladou. V zápale hry hodiny rýchlo utekali a v podvečer
sa začali črtať výhercovia .
Tí si odniesli domov krásne ceny . Vďaka štedrému sponzorovi p. Štefanovi Vdoviakovi však
s prázdnymi rukami neodišiel nik. Každý účastník si odniesol malú spomienku na tento vydarený deň .
Nezabudli sme ani na najstaršieho účastníka turnaja , p. Milana Bendžáka, ktorý za účasť v hre získal
džbán.
Na popredných priečkach sa umiestnili:
Žolík:			
1. Igor Novotný
2. Jolana Králová
3. Vladimíra Vozárová

Sedma:			
1. Františka Bendžáková		
2. Helena Šomšáková		
3. Marta Lapšanská		

Mariáš:
1. František Pisarčík
2. Ladislav Lapšanský
3. Cyril Vartovník

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť. Touto cestou chceme poďakovať všetkým sponzorom,
p. Štefanovi Vdoviakovi za štedrý finančný príspevok , p. Janke Grečkovej za bezplatné poskytnutie
miestnosti a skvelú obsluhu.
	
						

Komisia kultúry, mládeže a športu
pri OZ Nálepkovo

Mariáš
Už po druhýkrát sa stretli dňa 20.10.2007 priaznivci tejto kartovej hry v Snack bare Pacák, aby v príjemnej spoločnosti strávili sobotňajšie popoludnie. Okrem samotných hráčov a zástupcu organizátora
akcie – Komisie kultúry, mládeže a športu pri OZ V Nálepkove, nechýbali ani prizerajúci sa a povzbudzujúci – v kartovom slengu tzv. kibici. Šťastie tentokrát najviac prialo p. Júliusovi Saltzerovi, ktorému
bol z rúk prvého víťaza p. Cyrila Vartovníka odovzdaný putovný pohár pre víťaza. Výhercovi blahoželáme
a Vás radi uvidíme v ďalšom mariášovom súboji.



Komisia kultúry, mládeže a športu
pri OZ Nálepkovo
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Katarínska zábava

Dňa 23.11.2007 Komisia sociálna a bytová pri OZ
v Nálepkove usporiadala Katarínsku zábavu v miestnej reštaurácii u Pacáka.
Napriek nízkej účasti sa zábava konala v príjemnej atmosfére a výbornej nálade, ktorá trvala do
neskorých večerných hodín. Touto cestou chceme
pozvať a osloviť všetkých občanov tejto obce, aby
sa s radosťou pridali k stálym účastníkom takýchto
podujatí, pretože len Vašou účasťou nám dávate viac
podnetov na realizovanie ďalších úspešných akcií. Je
pre nás všetkých dobrým pocitom stretnúť sa aj s takými to ľuďmi, ktorí sa do spoločnosti pre zdravotné
problémy dostanú iba zriedkavo, pri spoločnom stole

porozprávať sa, vzájomne sa zabaviť a oddýchnuť si
pri dobrej hudbe.
Komisia Sociálna a bytová ďakuje štedrým sponzorom, ktorí sponzorovali finančným príspevkom
a darčekmi do tomboly : f. Ján Soveľ a JA- LU- SO,
pod. Viktor a Lucia Riemeroví, pod. Števovi Hozzovi, f.
SAR-SAN, a pani pod. Janke Grečkovej. Ďakujeme!
Veríme, že spokojnosťou účastníkov tohtoročnej
Katarínskej zábavy Vás bude motivovať zúčastniť sa
aj v budúcom roku, na takýchto príjemných spoločenských akciách.

 Do videnia Komisia sociálna a bytová pri OZ

Beseda o knihe
„ Kniha sú listy papiera s množstvom textu
zviazané do zväzku „ – aj to je názor zodpovedajúci
skutočnosti.
My však v knihe vidíme omnoho viac. Vidíme
v nej priateľa a učiteľa zároveň, ktorý dokáže
premeniť zlú náladu na dobrú a dobrú na ešte
lepšiu.
Dobrá nálada a atmosféra priateľstva aj napriek
upršanému chladnému jesennému počasiu nechýbala
účastníčkam besedy o knihe, konanej dňa 23.10.2007
v Snack bare Pacák pod záštitou Komisie kultúry,
mládeže a športu pri OZ v Nálepkove. Účastníčky si
vymenili názory a pocity, ktoré ich sprevádzali pri čítaní

knihy Danielle Steelovej
„ Nečakaný darček „ .
V hypotetickej rovine následne uvažovali o tom,
ako by sa samé popasovali s osudom hlavnej hrdinky.
Besedujúcim ďakujeme za účasť a tešíme sa na
ďalšie stretnutie.
Komisia kultúry, mládeže a športu pri OZ Nálepkovo pripravila pre deti MŠ a I. stupeň ZŠ s rodičmi dňa
2.12.2007 filmové predstavenie „ Škaredé káčatko
„. akcie sa zúčastnilo 45 účastníkov. Podujatie malo
priaznivý ohlas medzi účastníkmi akcie.

Komisia kultúry, mládeže a športu

pri OZ Nálepkovo

Stolnotenisový turnaj
Sobotné dopoludnie 1. decembra 2007 patrilo v telocvični ZŠ športu. Komisia kultúry , mládeže
a športu pri OZ Nálepkovo tam usporiadala I. rečník stolnotenisového turnaja v štyroch kategóriách.
Súťažili žiaci, dorastenci, ženy aj muži.
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Víťazi v jednotlivých kategóriách si odniesli poháre aj ceny od sponzorov.

Ďakujeme sponzorom: Agrofarma – Nálepkovo, Rozličný tovar – Viktor Riemer

Poradie

Mladší žiaci
1.
Tomáš Labuda
2.
Viktor Riemer
3.
Beňadik Plencner
Starší žiaci
1.
Boris Benkovič
2.
Patrik Bobák
3.
Peter Zmij
Dorastenci
1.
Michal Šveda
2.
Lukáš Pacák


Ženy
1.
Andrea Riemerová
2.
Katarína Plencnerová
3.
Lucia Riemerová
Muži
1.
Marán Pacák
2.
Ján Plencner, ml.
3.
Braňo Macko
Veteráni
1. Ing. Peter Petko
2. Ernest Pytel
3. Vendelín Opremčák

Komisia kultúry, mládeže a športu pri OZ Nálepkovo

Spoločenská kronika
Narodili sa:
Jarmila Šimková
Helena Šarišská
Tomáš Horváth
Barbora Girgová
Marcela Jakubíková

Vanesa Dunková
Aneta Rusnáková
Štefan Mižigár
Petra Rusnáková

Navždy nás opustili:
Miroslav Fargaš, 1926
Ján Tepličan, 1961
Martin Scholtz, 1931
Jozef Pocklan, 1919
Alena Širilová, 1954

Životné jubileum oslávili:
Amália Sobínovská, 106 rokov
Júlia Mazurová, 95 rokov
Katarína Jašminská, 85 rokov
Albert Kellner, 80 rokov
Ida Kellnerová, 80 rokov
Mária Rennerová, 80 rokov

Milan Bendžák, 75 rokov
Amália Marfláková, 75 rokov
Margita Plencnerová, 75 rokov
Anna Juriaková, 75 rokov
Marta Nemcová, 75 rokov
Gejza Suchý, 70 rokov

Adolf Smorada, 70 rokov
Jozef Schmiedt, 70 rokov
Rudolf Štec, 70 rokov
Vilma Pocklanová, 70 rokov
Anna Podolinská, 70 rokov
Zlata Kandráčová, 70 rokov

Manželstvo uzavreli
Hedviga Šaršaňová a Štefan Novotný, 17.11.2007
Bc. Jarmila Lapšanská a MUDr. Adrián Daniel, 1.12.2007
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VYDÁVA: Obecný úrad v Nálepkove.
Vychádza ako mesačník. Príspevky zasielajte na adresu:
Obecný úrad, Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo
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