Zápisnica
z XIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 01.12.2021
o 18.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Nemciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa OZ
3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 02.09.2021
4. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
5. Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020
6. Návrh VZN obce Nemce č. 3/2021 o určení výšky príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej
škôlke v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nemce
7. Návrh VZN obce Nemce č. 6/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Nemce
8. Návrh VZN obce Nemce č. 5/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Nemce
9. Návrh VZN obce Nemce č. 4/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej
zelene na území obce Nemce
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Rozpočtu obce Nemce na rok 2022 a roky 2023 – 2024
11. Rozpočet obce Nemce na rok 2022 a roky 2023 – 2024
12. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 4/2021 na zmenu rozpočtu obce Nemce na rok 2021
13. Určenie inventarizačnej komisie
14. Schválenie Doplnku č. 4 k Územnému plánu obce Nemce
15. Návrh VZN obce Nemce č. 7/2021, ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 4 k ÚP obce Nemce
mení a dopĺňa VZN obce Nemce č. 03/2002, ktorým boli vyhlásené záväzné časti ÚP obce
Nemce
16. Schválenie výšky príspevku na jedno dieťa v Centre voľného času na rok 2022
17. Schválenie podaných žiadostí občianskych združení do 31.10.2021 na rok 2022
18. Informácia predsedov komisií o ich činnosti v roku 2021
19. Rôzne
K bodu č. 1:
Starostka obce, Alena Krajňáková, otvorila zasadnutie OZ a privítala prítomných poslancov. Prítomným
predložila návrh programu zasadnutia OZ, ktorý prítomní poslanci uznesením schválili.
K bodu č. 2:
Starostka obce predložila návrh zloženia návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa OZ,
ktorý bol uznesením prijatý.
K bodu č. 3:
Obecným zastupiteľstvom bolo skonštatované, že uznesenia č. 198/2021 až 206/2021 sú splnené.
Uznesenie č. 62/2019 je v priebehu plnenia.

K bodu č. 4:
Ing. Slovák ako predseda Finančnej komisie prítomných oboznámil so Správou nezávislej audítorky
z auditu ku konsolidovanej účtovnej závierke obce za rok 2020. Prítomní Správu nezávislej audítorky
uznesením zobrali na vedomie.
K bodu č. 5:
Starostka prítomných informovala predloženej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020. K jej
obsahu sa vyjadrila hlavná kontrolórka, ktorá ju odporučila schváliť. Prítomní konsolidovanú účtovnú
závierku za rok 2020 uznesením schválili.
K bodu č. 6:
Starostka obce prítomným predstavila návrh VZN obce o určení výšky príspevkov za pobyt dieťaťa
v materskej škôlke v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nemce. Návrh bol prerokovaný na Finančnej
komisii a prítomní sa uzniesli, že je nevyhnutné navrhované znenie schváliť. Urobili tak uznesením.
K bodu č. 7:
Starostka obce prítomným predstavila návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Nemce. Prítomní návrh znenia VZN uznesením schválili.
K bodu č. 8:
Starostka obce prítomným predstavila návrh VZN o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Nemce. Prítomní návrh znenia VZN
uznesením schválili.
K bodu č. 9:
Starostka obce prítomným predstavila návrh VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany
verejnej zelene na území obce Nemce. Prítomní návrh znenia VZN uznesením schválili.
K bodu č. 10:
Hlavná kontrolórka obce prezentovala stanovisko k návrhu Rozpočtu obce Nemce na rok 2022 a na roky
2023 – 2023. Uviedla, že napriek očakávaniu výpadku podielových daní v roku 2021 obec docielila
vyrovnaný rozpočet. Rovnako návrh rozpočtu na rok 2022 je stanovený opatrne, s prihliadnutím na
riziká vývoja hospodárskej situácie na Slovensku. Prítomní poslanci vzali stanovisko hlavnej
kontrolórky k návrhu rozpočtu na vedomie.
K bodu č. 11:
Ing. Ján Slovák prezentoval návrh rozpočtu obce. Návrh bol prerokovaný aj na Finančnej komisii obce.
Ing. Slovák odporučil návrh rozpočtu na rok 2022 schváliť a návrh rozpočtu na roky 2023 – 2024 zobrať
na vedomie. Ing. Vladimír Bugáň prítomným pripomenul, že rok 2022 je posledným rokom pred
novými voľbami, z volebného programu starostky obce sa neuskutočnili predvolebné sľuby – riešenie
otázky chodníkov v obci. V diskusii starostka odpovedala, že nie je v silách personálu obecného úradu
zabezpečiť súhlas majiteľov pozemkov popri ceste a získať aspoň predbežné súhlasy na odkúpenie
alebo iné vysporiadanie pozemkov, po ktorých by chodník mal viesť. Je potrebné, aby sa do prípravy
zapojili aj poslanci OZ.
Prítomní návrh rozpočtu uznesením schválili.
K bodu č. 12:
Ing. Ján Slovák ako predseda Finančnej komisie prezentoval návrh Rozpočtového opatrenia č. 4/2021,
ktoré upravuje rozpočet na rok 2021. Prítomní poslanci schválili rozpočtové opatrenie uznesením.

K bodu č. 13:
Starostka obce navrhla zloženie inventarizačnej komisie, ktorá vykoná inventarizáciu majetku obce ku
koncu roka 2021 v zložení: Ing. Zuzana Chochulová, Ing. Michal Janovec, PhD., Mário Jackuliak, Oľga
Kostiviarová, Zlatica Slančíková. Prítomní návrh schválili uznesením.
K bodu č. 14:
Starostka obce predložila prítomným návrh Doplnku č. 4 k Územnému plánu obce Nemce, ktorým sa
upravuje stav parcely, ktorá sa stane prístupovou cestou k pozemku. Prítomní poslanci uznesením
Doplnok schválili.
K bodu č. 15:
Na základe predchádzajúceho bodu prítomní poslanci uznesením schválili návrh VZN obce Nemce č.
7/2021, ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce mení a dopĺňa VZN obce Nemce
č. 03/2002 v zmysle platných dodatkov, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce
Nemce.
K bodu č. 16:
Starostka obce prezentovala prítomným návrh výšky príspevku na jedno dieťa v centrách voľného času
na rok 2022. Aj v tomto roku bude obec prispievať sumou 5 EUR/dieťa/mesiac pre deti vo veku 5 – 15
rokov s trvalým pobytom na území obce Nemce. K termínu predkladania žiadostí predložili žiadosti:
CVČ K-Centrum na 1 dieťa,
Slovenské misijné hnutie na 2 deti.
Prítomní poslanci uznesením schváli predložený návrh výšky príspevku.
K bodu č. 17:
Starostka obce predstavila žiadosti občianskych združení o dotáciu z rozpočtu obce na zabezpečenie
činností, ktoré boli predložené k termínu 31.10.2021:
Spolok ochrancov prírody Stonožka 800 EUR,
Dobrovoľný hasičský zbor Nemce 800 EUR,
Klub seniorov obce Nemce 1000 EUR,
FC Nemce 600 EUR,
ZO SZPB 480 EUR.
Starostka vyzdvihla ochotu členov združení, ktorí sa ako dobrovoľníci zapájajú do činností pri rôznych
aktivitách v obci. Odporučila predložené žiadosti schváliť. Prítomní poslanci uznesením žiadosti
občianskych združení schválili.
K bodu č. 18:
Predsedovia komisií prítomných informovali o činnosti jednotlivých komisií v roku 2021. Prítomní vzali
informácie na vedomie.
K bodu č. 19:
V časti programu Rôzne bolo prerokovaných niekoľko bodov.
1. Starostka obce požiadala prítomných o schválenie výšky príspevku na mikulášske balíčky
v sume 5 EUR na dieťa s trvalým pobytom v obci, ktorý uhradia rodičia detí, prihlásených na
mikulášske rozdávanie balíčkov. Prítomní uznesením výšku príspevku schválili.
2. Starostka obce predložila žiadosť firmy CERN s.r.o. o odpustenie časti nájmu za priestory
v prevádzkovej budove, vo výške 270 EUR od 01.12.2021 do doby, kým budú platné nariadenia

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vlády SR o uzavretí prevádzok v súvislosti s COVID-19. Prítomní poslanci žiadosť uznesením
schválili.
Starostka obce prítomným predložila žiadosť pani Karin Uramovej o jednorázový príspevok vo
výške 100 EUR na lyžiarsku prilbu pre dcéru Lauru Lichú. Prítomní poslanci žiadosť
neschválili.
Starostka obce prítomným predložila žiadosť na predaj časti pozemku parcely číslo 712/3 v k. ú.
Obce Nemce podanej pani Šulekovou. Prítomní poslanci žiadosť o predaj pozemku neschválili.
Starostka obce prítomným predložila žiadosť na predaj časti pozemku parcely číslo 708/1 v k. ú.
Obce Nemce podanej pani Hamadovou. Prítomní poslanci žiadosť o predaj pozemku neschválili.
Starostka obce prítomných informovala o projektových zámeroch, ktoré sú za obec predložené
na VÚC.
Starostka obce ďalej prítomných informovala o žiadosti o dotáciu na Deň obce vo výške 500
EUR, ktorú predložila na VÚC.
Starostka obce v rozprave odpovedala na elektronicky zaslané pripomienky obyvateľky obce p.
Kohútovej.
Otázka výskytu potkanov v časti na sídlisku je veľmi dôležitá. Starostka zabezpečila
v poslednom novembrovom týždni deratizáciu priestorov, kde bol zistený výskyt potkanov. Prosí
obyvateľov sídliska o zvýšenú pozornosť napr. pri venčení psov, či pohybe detí v blízkosti
kompostérov. Deratizátor bude na sídlisku vykonávať pravidelné obhliadky, aby bol výskyt
hlodavcov eliminovaný.
Bio odpad v kompostéroch na sídlisku je pravidelne kontrolovaný, pracovníci obecného úradu
ho prevracajú a aplikujú urýchľovač zrenia. Požiadavka na rošty pod kompostéry bola
prekonzultovaná s mimovládnou organizáciu z oblasti ochrany životného prostredia, ktorá ich
neodporúča.
Odpadové nádoby pred obchodom, ktoré bránia prístupu k informačnej tabuli – bude sa hľadať
vhodné umiestnenie a budú presunuté.
Umiestnenie značenia na novej odstavnej ploche, ktoré by usmernilo motorové vozidlá pri
parkovaní bude vykonané v budúcom roku. V súčasnosti to nie je možné z dôvodu
nevyhovujúceho počasia.
Odpad hromadiaci sa v okolí kontajnerov pri autobusovej zastávke na začiatku obce je
pravidelne čistený pracovníkmi obce. V roku 2022 obec plánuje vybudovať spevnené stojisko
kontajnerov v závislosti od dostatku finančných prostriedkov.
Prítomní prediskutovali otázku prenájmu parkovacích miest v časti sídliska v obci. Dohodli sa,
že do najbližšieho OZ poslanci pripravia návrhy na uskutočnenie tohto zámeru.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu a zodpovedaní všetkých otázok starostka obce
poďakovala prítomným a ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Mgr. Katarína Sedliaková

..............................

Overovatelia zápisnice:

Oľga Kostiviarová

..............................

Mário Jackuliak

..............................

