Zápisnica
z XXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemciach,
konaného dňa 12.05.2022
o 18.00 hod. v sále Kultúrneho domu
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa OZ.
Kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 23.2.2022
Návrh Záverečného účtu obce Nemce za rok 2021
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu
Zmena rozpočtu obce Nemce – RO č. 1/2022
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2021
Zámer Obce Nemce previesť majetok v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – žiadateľ Marek
Lichý
9. Rôzne

K bodu č. l Otvorenie a schválenie programu
Starostka obce o 18:00 privítala prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku, ekonómku
obce a prítomných občanov a otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poslanci rovno
schválili program obecného zastupiteľstva bez návrhov na zmenu alebo doplnenie.

K bodu č. 2 Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa OZ
Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení Mgr. Peter Caban, Ing. Ján Slovák a Ing.
Michal Janovec, PhD. Mgr. Katarína Sedliaková a Mário Jackuliak boli navrhnutí ako
overovatelia zápisnice. Za zapisovateľa bola zvolená Ing. Zuzana Chochulová. Nikto
z prítomných nemal námietky.

K bodu č. 3 Kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 23.02.2022
Ďalším bodom programu bola kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 23.02.2022.
Starostka obce prítomných poslancov informovala, že uznesenia č. 230-243/2022 sú splnené.
Uznesenie č. 62/2019 je v priebehu plnenia.

K bodu č. 4 Návrh Záverečného účtu obce Nemce za rok 2021
Ekonómka obce sa v krátkosti vyjadrila k Záverečnému účtu obce Nemce za rok 2021,
ktorý bol podrobnejšie vysvetlený na finančnej komisii, ktorá sa konala dňa 10.05.2022
a nebolo potrebné ho komentovať. Členovia finančnej komisie odporučili daný materiál na
schválenie obecnému zastupiteľstvu. Nikto z prítomných nemal k Záverečnému účtu otázky ani
výhrady.

K bodu č. 5 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu
Prítomná hlavná kontrolórka obce Nemce, Ing. Katarína Malachovská, predložila
v skratke prítomným poslancom svoje stanovisko k návrhu Záverečného účtu za rok 2021.
Vyjadrila sa, že k minuloročnému hospodáreniu obce Nemce nemá výhrady, tak ako je to
uvedené aj v stanovisku.

K bodu č. 6 Zmena rozpočtu obce Nemce – RO č. 1/2022
Ekonómka obce a predseda finančnej komisie, Ing. Ján Slovák, sa dohodli, že všetky
finančné záležitosti sa budú dopodrobna konzultovať na finančných komisiách, ktoré sa
uskutočnia vždy pred OZ. Na finančnú komisiu sú vždy pozvaní všetci poslanci, hlavná
kontrolórka aj starostka obce. Na finančnej komisie je priestor na výhrady, otázky a námietky.
Na OZ sa preto ekonómka k návrhu na zmenu rozpočtu obce Nemce – RO č. 1/2022 bližšie
nevyjadrovala. Okrem toho, všetky materiály boli poslancom zaslané elektronicky
v dostatočnom predstihu, takže bola možnosť si ich naštudovať. Ekonómka obce nechala
priestor na prípadné otázky k tomuto bodu programu, ale nikto z prítomných otázky k zmene
rozpočtu nemal.

K bodu č. 7 Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2021
Dňa 28.04.2022 prebehol v obci Nemce audit účtovnej závierky za rok 2021. Výslednú
správu nezávislého audítora mali poslanci k dispozícii. Audítorka Ing. Daniela Cibulová
nemala k účtovnej závierke žiadne výhrady.

K bodu č. 8 Zámer Obce Nemce previesť majetok v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – žiadateľ Marek
Lichý
Poslanci OZ sú so Zámerom Obce Nemce previesť majetok v zmysle ustanovenia § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – žiadateľ
Marek Lichý oboznámení, preto nebolo potrebné, aby ich starostka obce bližšie informovala
a išlo sa rovno k schvaľovaniu.

K bodu č. 9 Rôzne
Na obec bola doručená žiadosť od manželov Serákovcov, ktorí žiadali o pridelenie
hrobového miesta na obecnom cintoríne. Ich žiadosť bola prítomným poslancom prečítaná
starostkou obce. Aktuálne obce Nemce nemá VZN, ktoré by povoľovalo prenajať žijúcim
obyvateľom obce hrobové miesto. Poslanci sa zhodli, že to treba riešiť, nakoľko okolité obce
takúto možnosť svojim občanom ponúkajú. Je potrebné ale brať ohľad na AKTUÁLNU
KAPACITU obecného cintorína (približne 20 voľných miest). Starostka podotkla, že ak by sa
začali prenajímať hrobové miesta dopredu, môže nastať situácia, že by sa už nemalo kde
pochovávať. Obec v najbližších rokoch plánuje výstavbu urnového hája. Poslanci vyjadrili
názor, že prenájom hrobových miest pri aktuálnej kapacite nie je možný. Rozhodlo sa, že daný
návrh bude predmetom nového VZN obce Nemce

Starostke obce predložila poslancom žiadosť zo strany kňazov a zamestnancov
pohrebníckych služieb, či sa obec nezamýšľa nad kúpu vlastných varhanou do Domu smútku
v obci. Pri pohreboch by to pohrebnej službe uľahčilo zabezpečovanie a priebeh pohrebu.
Starostka obce našla na internete niekoľko ponúk, ktoré sa pohybovali v cenovom rozpätí 130
až 500 €. Po vlastnom uvážení vyberie najlepšiu ponuku a varhany sa do Domu smútku
zabezpečia.

Pani Kostiviarová požiadala starostku obce o pomoc so zasypaním šachty na úseku
Hlbokej. Šachta je nezasypaná a v období dažďov tečie, čo im spôsobuje nemalé problémy.
Starostka poslancov informovala, že pozemok, na ktorom sa šachta nachádza je na súkromnom
pozemku. Obec nemôže použiť verejné financie na nemajetok obce. Poslankyňa Ing. Varlová
navrhla ponúknuť pomoc pri zasypávaní šachty (hasiči obce), ale materiál na zasypanie si musia
financovať sami.
Poslanec Ing. Slovák predniesol v rámci diskusie návrh, či by sa nemohla niekde
zverejňovať informácia o úmrtí, nakoľko častokrát sa v obci zvoní ešte pred umiestnením parte
na obecnú informačnú tabuľu a občania nevedia, kto zomrel. Starostka obce uviedla, že podľa
nej to nie je v súlade so zákonom o GDPR.
Na obecnom zastupiteľstve sa za občanov zúčastnila pani Kohútová. Ako prvé chcela
požiadať obec a poslancov obce o pomoc pri riešení havarijného stavu cesty vedúcej
k záhradkám. Cestu každoročne v období dažďov vymýva potok. Záhradkári sa snažia cestu
opravovať z vlastných finančných prostriedkov, čo je už ale neúnosné. Zdôraznila, že cesta je
frekventovaná - využívajú ju aj občania v rámci prechádzok a mamičky s kočíkmi. Hneď
v úvode starostka uviedla, že cesta nie je obecná. Cesta spadá do katastra obce Selce, nachádza
sa na selčianskej strane a záhradkári odvádzajú dane obci Selce. Ako v prípade šachty pani
Kostiviarovej, obec nemôže použiť verejné financie na financovanie nemajetku obce. Ďalším
problém je, že daná cesta nie je oficiálna. Ide o tzv. ,,čiernu“ cestu, ktorá nie je zaznačená
v dopravnom passporte. Starostka prisľúbila, že sa o probléme porozpráva so starostom obce
Selce.

Pani Kohútová ďalej predniesla sťažnosť na sklady nachádzajúce v blízkosti obytných
panelákových domov. Zo skladov sa šíri veľký hluk a nedodržiava sa pracovná doba, ktorá je

tam uvedená (pondelok –piatok od 7:00 do 15:00). Hluk je tam častokrát skoro ráno a neskoro
večer. Hluk vadí nielen pani Kohútovej, ale viacerým obyvateľom bytoviek, čo potvrdila
poslankyňa Mgr. Katka Sedliaková. Bola s ním snaha o komunikáciu, ale hluk stále pretrváva.
Rovnako je problémom aj senzor, ktorý neustále bliká a osvetľuje paneláky v blízkosti.
Starostka obce prisľúbila, že ho upozorní a môže sa znova poslať kontrola, ale urobiť viac už
nie je v jej kompetencii.
Ďalej pani Kohútová informovala starostku obce, že by bolo potrebné upraviť asfaltové
ihrisko na sídlisku v obci (zarastený asfalt, oprava pletiva, ostrihanie kríkov, natretie rúr).
Starostka vie o aktuálnom stave ihriska a plánuje zrealizovať brigádu.
Na sídlisku v obci prebieha aktuálne kosenie. Pani Kohútová pochválila kvalitu kosenia
a odnášania trávy.

Zapísala: Ing. Zuzana Chochulová

Overovatelia: Mgr. Katarína Sedliaková

Mário Jackuliak
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