Zápisnica
z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemciach,
konaného dňa 21.05.2020
o 18.00 hod. v sále Kultúrneho domu
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 16.04.2020
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na rok 2020
5. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo obce Nemce
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Nemce za rok 2019
7. Návrh Záverečného účtu obce Nemce za rok 2019
8. VZN č. 2/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Nemce
9. Rôzne
- Výsledok verejného obstarávania na „Garáž a protipovodňový príves a sklad náradia“
- Informácia zo zasadaní jednotlivých komisií

K bodu č. 1:
Starostka obce, Alena Samuelčíková, otvorila zasadnutie OZ a privítala prítomných poslancov
a občanov. Pristúpila k návrhu schválenia programu OZ. Ing. Mira Varlová požiadala o doplnenie
programu OZ v bode 9. Rôzne o bod: - Správa hlavného kontrolóra z kontroly došlých faktúr – faktúry za
telefonické služby /z 13.01.2020/. Prítomní tento návrh schválili a bod bol zaradený do programu ako
súčasť bodu č. 9. Rôzne.
K bodu č. 2:
Starostka predložila návrh na zapisovateľa OZ, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu, ktorý
bol uznesením prijatý.
K bodu č. 3:
Obecným zastupiteľstvom bolo skonštatované, že uznesenia č. 111, 112, 113, 114/2020 sú
splnené. Uznesenia č. 51, 54, 62/2019 sú v priebehu plnenia.
K bodu č. 4:
Hlavná kontrolórka obce, Ing. Katarína Malachovská predložila prítomným Plán kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce na rok 2020. Uviedla, že na podnet alebo žiadosť je možné vykonať
kontrolu aj mimo plánovaných úkonov kontroly. Plán kontrolnej činnosti bol prítomnými poslancami
schválený.
K bodu č. 5:
Členka Finančnej komisie, Mgr. Kristína Géciová prítomných oboznámila so správou nezávislého
audítora. Jarmila Hudecová doplnila informácie o spôsobe výkonu nezávislého auditu, o rozsahu

kontrolovaných dokumentov. Prítomní zobrali Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné
zastupiteľstvo obce Nemce na vedomie.
K bodu č. 6:
Hlavná kontrolórka obce, Ing. Katarína Malachovská prezentovala Stanovisko hlavnej
kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2019. V stanovisku sa uvádza, či bol Záverečný účet
zostavený spôsobom, aký stanovuje právna úprava, či bola vykonávaná finančná kontrola, či bol
zákonným spôsobom zverejnený, či boli zmeny v ňom vykonávané zákonným spôsobom, ako aj ďalšie
náležitosti. Stanovisko bolo uznesením vzaté na vedomie.
K bodu č. 7:
Ekonómka OcÚ Jarmila Hudecová prítomných oboznámila so spôsobom spracovania záverečného
účtu obce za rok 2019. Ako vyplynulo aj z predchádzajúcich prerokovaných bodov, záverečný účet bol
skontrolovaný nezávislým audítorom a hlavnou kontrolórkou. Obecné zastupiteľstvo schválilo
a) Záverečný účet za rok 2019
b) celoročné hospodárenie
c) prevod kladného výsledku hospodárenia za rok 2019 vo výške 37 754,19 na účet „Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov“
a potvrdilo schodok hospodárenia vo výške 46 032,38 EUR z bankového úveru a rezervného fondu obce.
K bodu č. 8:
Prítomní prediskutovali návrh VZN č. 2/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Nemce,
a jeho pripomienkovanie poslancami OZ. VZN bolo uznesením prijaté.
K bodu č. 9:
Starostka prítomných informovala o výsledku vykonaného verejného obstarávania na zhotovenie
stavebných prác pre zákazku „Garáž pre protipovodňový príves a sklad náradia“. Do verejného
obstarávania boli oslovené tri spoločnosti, kritériom výberu bola najnižšia cena. V komisii boli
zástupcovia z radov poslancov: Ing. Peter Caban, Ing. Ján Slovák, Mgr. Kristína Géciová. Ing. Peter
Caban prítomných informoval o priebehu vyhodnotenia ponúk. Prvé výberové konanie bolo zrušené,
nakoľko jeden z uchádzačov predložil výrazne nižšiu cenovú ponuku. Bola vyhlásená nová súťaž, v ktorej
najnižšiu ponuku predložila spoločnosť Envigeo, a.s. (80 405 EUR). V rámci tejto zákazky sa zhotoví
hrubá stavba garáže. Ing. Vladimír Bugáň upozornil, že plánovaná cena tejto stavby z výkazu výmer bola
vo výške cca 72 000 EUR, a teda došlo k výraznému navýšeniu sumy. Ekonómka obce mu navrhla
spoločnú kontrolu dokumentácie verejného obstarávania a rozpočtu z projektovej dokumentácie. Ing.
Bugáň žiadal o odpoveď, prečo boli oslovení len traja uchádzači. Starostka uviedla, že pre účely verejného
obstarávania je potrebné osloviť minimálne troch uchádzačov, čo bolo splnené. K téme prebehla diskusia.
Ing. Bugáň navrhol nevzatie na vedomie tohto výsledku verejného obstarávania. Uznesením bol tento
výsledok vzatý na vedomie, Ing. Bugáň hlasoval proti.
Predsedovia jednotlivých komisií pri obecnom zastupiteľstve prítomných oboznámili s činnosťou
komisií v uplynulom období roku 2020. Informácia bola prítomnými vzatá na vedomie.
Na podnet Ing. Miry Varlovej bol prerokovaný doplnený bod programu - Správa hlavnej
kontrolórky z kontroly došlých faktúr – faktúry za telefonické služby /z 13.01.2020/. Hlavná kontrolórka
uviedla, že kontrolu vykonala na podnet poslancov. Z kontroly zostavila závery, pričom niektoré nálezy
boli neopodstatnené. Hlavná kontrolórka požiadala starostku o vyjadrenie k nálezom. Starostka
s ekonómkou obce Jarmilou Hudecovou uviedli, že písomné vyjadrenie k zisteniam bolo zaslané v januári
2020. V jeho zmysle sa postupne podľa ukončenia viazanosti jednotlivých služieb vykonávajú nápravy.

V rámci bodu Rôzne Ing. Mira Varlová otvorila otázku krádeží výzdoby na obecnom cintoríne.
Pýtala sa, aké sú možnosti využitia kamerového systému v tejto veci. Starostka uviedla, že použitie
kamerového záznamu je možné len pre policajné orgány. V diskusii prítomní navrhovali možnosti riešenia
krádeží.
Ing. Michal Janovec, PhD. v roku 2019 ponúkol obci vytvorenie propagačného videa o obci so
zábermi zo vzduchu. CD by bolo pripravené v spolupráci s Žilinskou univerzitou v Žiline. Pýtal sa, či
pretrváva záujem o takýto propagačný materiál obce. Starostka odpovedala, že je záujem, odporučila mu
predložiť cenovú ponuku.
Prítomní prediskutovali stav prechodu nákladných vozidiel z lomu cez obec. Konštatovali, že časť
vozidiel už prechádza inou cestou mimo obce a premávka sa trochu znížila.
Ing. Vladimír Bugáň položil otázku na predvolebný zámer starostky na vybudovanie
jednostranného chodníka v obci. Čo sa v tejto veci dosiaľ vykonalo? Starostka uviedla, že najprv je
potrebné zistiť u obyvateľov obce záujem odpredať časti pozemkov pred domami na tento účel. Obec
nemôže narábať s majetkom, ktorý jej nepatrí.
Starostka obce poďakovala prítomným a ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Mgr. Katarína Sedliaková
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Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Slovák
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Ing. Michal Janovec, PhD.
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