Zápisnica
z XX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemciach,
konaného dňa 23.02.2022
o 18.00 hod. v sále Kultúrneho domu
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa OZ.
Kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 01.12.2021.
Návrh VZN Obce Nemce č. 01/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Nemce
5. Správa hlavnej kontrolórky obce Nemce za rok 2021.
6. Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nemce na rok 2022.
7. Výsledky inventarizácie majetku obce Nemce k 31.12.2021
8. Návrh na vyradenie kníh z Obecnej knižnice v Nemciach.
9. Návrh na vyradenie nepotrebného majetku
10. Správa o čerpaní výdavkov a plnení príjmov za rok 2021
11. Rôzne
K bodu č. l Otvorenie a schválenie programu

Starostka obce, Alena Krajňáková, otvorila zasadnutie OZ. Privítala prítomných poslancov.
Predložila prítomným návrh programu zasadnutia OZ, ktorý prítomní poslanci uznesením
schválili.
K bodu č. 2 Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa OZ

Starostka obce predložila návrh zloženia návrhovej komisie - Ing. Vladimír Bugáň, Ing. Mira
Varlová, Mgr. Katarína Sedliaková, overovateľov zápisnice - Mgr. Peter Caban, Ing. Ján
Slovák a zapisovateľa OZ JUDr. Kristínu Geciovú, ktorý bol uznesením prijatý.
K bodu č. 3 Kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 01.12.2021

Obecným zastupiteľstvom bolo skonštatované, že uznesenia č. 207/2021 až 229/2021 sú
splnené. Uznesenie č. 62/2019 je v priebehu plnenia.
K bodu č. 4 Návrh VZN Obce Nemce č. 01/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a

mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce.
Starostka obce prítomným predstavila návrh VZN obce Nemce č. 01/2022 o určení výšky
príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škôlke v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nemce.
Návrh bol prerokovaný na Finančnej komisii a prítomní poslanci ho uznesením schválili.

K bodu č. 5 Správa hlavnej kontrolórky obce Nemce za rok 2021 .
Starostka obce informovala o Správe o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2021. Poslanci
vzali na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nemce za rok 2021
uznesením č. 234/2022.
K bodu č. 6 Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nemce na rok
2022.
Starostka obce informovala prítomných o návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Nemce na rok 2022 a uznesením č. 235/2022 ho schválili.
K bodu č. 7 Výsledky inventarizácie majetku obce Nemce k 31.12.2021

Starostka obce oboznámila prítomných poslancov o výsledku inventarizácie majetku.
Poslanci uznesením č. 236/2022 vzali na vedomie výsledok inventarizácie majetku obce
Nemce k 31.12.2021.
K bodu č. 8 Návrh na vyradenie kníh z Obecnej knižnice v Nemciach
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s návrhom na vyradenie kníh z Obecnej knižnice
v počte 1710 ks v hodnote 4.262,10 € z dôvodu inventarizácie knižnice, pri ktorej boli zistené viaceré

nedostatky (knihy boli poškodené, staré, neaktuálne, desať a viac rokov nevypožičané). Tiež
bola zistená prítomnosť molí. Poslanci návrh na vyradenie kníh uznesením schválili.
K bodu č. 9 Návrh na vyradenie nepotrebného majetku

Starostka obce oboznámila poslancov s návrhom na vyradenie nepotrebného majetku
zisteného pri inventarizácii k 31.12.2021. Poslanci jednomyseľne tento návrh schválili
uznesením.
K bodu č. 10 Správa o čerpaní výdavkov a plnení príjmov za rok 2021

Poslanci zobrali na vedomie Správu o čerpaní výdavkov a plnení príjmov za rok 2021
uznesením , ktorá im bola vopred zaslaná elektronicky. K správe nemal nikto z poslancov
námietky ani doplňujúce otázky.
Starostka odpovedala na otázky p. poslanca Bugáňa ohľadom faktúr:
- za opravu čelného skla na vozidle, ktoré sa poškodilo pri kosení verejného priestranstva
- ohľadom futbalovej a hokejovej bránky ( starostka vysvetlila, že si to kupoval futbalový
klub FC Nemce z dotácie od obce )
- ohľadom vodného stočného v dome smútku – starostka preverí sumu fa na základe
požiadavky p. poslanca
- otázka k Dokumentácii k cestnej siete chodníkov a zimnej údržby v obci Nemce.
Starostka informovala p. poslanca Bugáňa, že vypracovanie dokumentáciu schvaľovali
na zasadnutí OZ v roku 2021.

K bodu č. 11 Rôzne
Poslanci OZ schválili ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Triedený zber komunálnych

odpadov v obci Nemce", realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72
2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 11.000
EUR, t.j. min 5% z celkových oprávnených výdavkov
3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa, z rozpočtu obce
Poslanci OZ neschválili žiadosť o odpredaj obecného pozemku na parcele č. 618/1 C KN
podanej firmou MGŠ.
Obecné zastupiteľstvo schválilo investíciu na realizovanie Pasportu dopravného
značenia v obci Nemce schváleného Dopravným inšpektorátom v B. Bystrici. Starostka obce
im predložila predbežný rozpočet. Nakoľko bol robený v roku 2021, cenové položky budú
pravdepodobne vyššie. Starostka dá vypracovať tri cenové ponuky, ktoré zašle poslancom.
Starostka podľa cenových ponúk vyberie vhodného realizátora po konzultácii aj s poslancami.
Poslanci a starostka sa na OZ jednotne dohodli na ďalšom postupe ohľadom parkovacích
miest pri bytovkách na sídlisku v obci. Nakoľko záujem o parkovacie miesta je veľmi veľký
a je ich nedostatok na obecných pozemkoch. Podľa nášho názoru by bolo nespravodlivé robiť
výber týchto záujemcov formou losovania atď. Rozhodli sme sa, že v blízkej budúcnosti
oslovíme vlastníkov blízkych pozemkov, na ktorých by obec podľa možnosti vedela vytvoriť
tieto parkovacie miesta.
Starostka informovala, že sa rozposlali listy vlastníkom ohľadom pozemkov, ktoré by obec
potrebovala na to, aby sa mohla zapojiť do prípadnej výzvy alebo žiadať z iných zdrojov
finančné prostriedky na výstavbu chodníka.
Starostka informovala poslancov o návrhu p. Otta Gregora ohľadom výstavby zvonice,
ktorá stála v obci v od roku 1873 do roku 1968, v ktorom ju zbúrali kvôli výstavbe vodovodu
a kanalizácie. Poslanci navrhli namiesto výstavby tejto zvonice, nakoľko by to bolo finančne
náročné pre obec, aby sa vytvorila napr. maketa alebo miniatúra tejto zvonice, ktorá by bola
umiestnená v blízkosti Obecného úradu.
Po vyčerpaných bodoch programu a diskusii starostka poďakovala poslancom za účasť
na OZ a zasadnutie ukončila.

Zapísal: JUDr. Kristína Geciová

Overovatelia: Mgr. Peter Caban
Ing. Ján Slovák
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