Zápisnica
z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Nemce, konaného 10. decembra 2020 o 17:00 hod.
v Nemciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Návrhová komisia: Mgr. Katarína Sedliaková, Ing. Ján Slovák, Mário Jackuliak
Overovatelia zápisnice: Ing. Mira Varlová, Oľga Kostiviarová
Zapisovateľ: Ing. Michal Janovec, PhD.
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa OZ.
Kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 22.10.2020.
Návrh – VZN obce Nemce č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi.
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Rozpočtu Obce Nemce na rok 2021 a roky
2022-2023.
6. Rozpočet obce Nemce na rok 2021 a roky 2022-2023.
7. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 3/2020 na zmenu rozpočtu Obce Nemce na rok
2020.
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.
9. 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.
10. 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.
11. Informácia predsedov o činnosti jednotlivých komisií.
12. Rôzne.

K bodu č. 1: Otvorenie, schválenie programu
Starostka obce otvorila zasadnutie OZ a privítala prítomných poslancov, ekonómku
obce, hlavnú kontrolórku a občanov. Na neprítomnosť v úvode zastupiteľstva, bola pani
starostkou ospravedlnená poslankyňa Mgr. Kristína Geciová, ktorá sa však v priebehu
zastupiteľstva zapojila do rokovania. Program OZ bol po úvodných slovách pani starostky
jednomyseľne schválený.
K bodu č. 2: Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa OZ.
Starostka obce predniesla návrh členov návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov
zápisnice. Následne bol bod č.2 programu obecného zastupiteľstva poslancami schválený.
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K bodu č. 3: Kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 22.10. 2020
Obecným zastupiteľstvo bolo skonštatované, že uznesenie č. 147-156/2020 bolo
splnené a uznesenia 54 a 62/2019 sú v priebehu plnenia.
K bodu č. 4: Návrh – VZN obce Nemce č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi.
Prítomní poslanci boli s príslušným návrhom VZN obce Nemce č. 3/2020 vopred
oboznámení. Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky k zneniu tohto VZN.
Následne bolo uznesením č. 160/2020, VZN č. 3/2020 schválené.
K bodu č. 5: Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Rozpočtu Obce Nemce na rok
2021 a roky 2022-2023
Hlavná kontrolórka obce pani Ing. Katarína Malachovská, oboznámila prítomných so
svojím stanoviskom k návrhu rozpočtu na rok 2021 a 2022-2023. OZ odporučila schváliť
rozpočet na rok 2021 a návrhy rozpočtov na roky 2022-2023 vziať na vedomie. Následne OZ
uznesením č. 161/2020 zobralo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu
rozpočtu obce Nemce na rok 2021 a roky 2022-2023.
K bodu č. 6: Rozpočet obce Nemce na rok 2021 a roky 2022-2023
Ekonómka obce Nemce pani Jarmila Hudecová oboznámila prítomných s príjmami
a výdavkami zahrnutými v návrhu rozpočtu Obce Nemce na rok 2021 a roky 2022-2023.
Poslanci boli s návrhom rozpočtu podrobne oboznámený na finančnej komisii , konanej dňa
7.12. 2020, kde boli prebrané všetky pripomienky k návrhu rozpočtu. Predseda finančnej
komisie Ing. Ján Slovák taktiež stručne zhodnotil tento návrh a odporučil ho na schválenie.
Následne bol rozpočet Obce Nemce na rok 2021 a roky 2022-2023 schválený OZ príslušným
uznesením č. 162/2020.
K bodu č. 7: Návrh Rozpočtového opatrenia č. 3/2020 na zmenu rozpočtu Obce Nemce na
rok 2020.
Ekonómka obce Nemce pani Jarmila Hudecová oboznámila prítomných s návrhom
Rozpočtového opatrenia č. 3/2020 na zmenu rozpočtu Obce Nemce na rok 2020. Návrh
rozpočtového opatrenia č. 3/2020 na zmenu rozpočtu Obce Nemce na rok 2020 bol následne
schválený uznesením č. 163/2020.
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.
Obsahom tohto zámeru bol prevod obecného majetku pánovi Ing. Martinovi Sršňovi.
Tento zámer bol schválený OZ, uznesením č. 164/2020.
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K bodu č. 9: 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.
Obsahom tohto zámeru bol prevod obecného majetku pánovi Ing. Petrovi
Muránskemu. Tento zámer bol schválený OZ, uznesením č. 165/2020.
K bodu č. 10: 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.
Obsahom tohto zámeru bol prevod obecného majetku pánovi Marekovi Lichému. Tento
zámer bol schválený OZ, uznesením č. 166/2020.
K bodu č. 11: Informácia predsedov o činnosti jednotlivých komisií.
Predsedovia jednotlivých komisií oboznámili prítomných o činnosti svojich komisií za
rok 2020. Mnohé komisie boli pri vykonávaní svojich činností vo veľkej miere obmedzované
stále prebiehajúcou pandémiou nového korona vírusu. Napriek tejto ťažkej situácii, každý
z predsedov komisií predložili návrhy na zlepšenia, ktoré by mali byť uskutočnené v našej
obci nasledujúci rok 2021. OZ následne zobralo na vedomie informácie predsedov o činnosti
jednotlivých komisií uznesením č. 167/2020.
K bodu č. 12: Rôzne
Pani starostka oboznámila prítomných so žiadosťami o finančné príspevky pre obecné
združenia a spolky, pôsobiace na území obce. Žiadosti o finančné príspevky pre obecné
združenia a spolky na rok 2021 boli nasledovné:
 Spolok ochrancov prírody Stonožka Nemce – 800 eur,
 Dobrovoľný hasičský zbor Nemce – 800 eur,
 Klub seniorov Nemce – 800 eur,
 FC Nemce (bez právnej subjektivity) – 600 eur,
 Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Nemce
(bez právnej subjektivity) – 450 eur.
Uznesením č. 168/2020 OZ schválilo dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 pre
občianske združenia a spolky pôsobiace na území obce Nemce, tak ako bolo uvedené
v jednotlivých žiadostiach.
OZ prerokovalo žiadosť o odpustenie nájmu od spoločnosti CERN (Pohostinstvo
Nemce). OZ uznesením č. 169/2020 schválilo zníženie nájmu spoločnosti CERN vo výške
430 eur/mesiac, do skončenia obmedzenia o uzatvorení prevádzok takéhoto druhu.
Pani starostka informovala prítomných o plnení príjmov v oblasti daní a poplatku za
komunálne odpady.
OZ schválilo uznesením č. 170/2020 finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie pre
deti od 5 rokov veku do dovŕšenie 15 rokov, s trvalým pobytom na území obce Nemce, podľa
stavu k 1.1. 2020 v centrách voľného času, vo výške 5 eur na mesiac na dieťa, na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť v centrách voľného času nasledovne: Centrum voľného času KCentrum 120 eur, Slovenské misijné hnutie 240 eur, Súkromné centrum voľného času 60 eur.
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Finančná komisia predložila návrh na zvýšenie platu starostky obce Nemce o 20 %
(480,6 eur mesačne) s účinnosťou od 1.1. 2021. Odôvodnením na zvýšenie platu bol blížiaci
sa tretí rok volebného obdobia, náročnosť úloh, ktoré starostka obce zabezpečuje hlavne
v oblasti stavebnej činnosti, celkového rozvoja obce, aj v období pandémie koronavírusu.
K návrhu sa vyjadrila pani poslankyňa Ing. Mira Varlová. Podľa jej slov už došlo od obdobia,
kedy nastúpila pani starostka do funkcie k navýšeniu základného platu o 304 eur.
Navrhovaným navýšením o 20 % dôjde o navýšenie platu cca. 5760 eur ročne. Pani
poslankyňa Ing. Mira Varlová položila otázku, či je teda rozumné takéto navýšenie platu a to
dokonca o 20 %. V diskusii vystúpili aj ekonómka obce Jarmila Hudecová a za finančnú
komisiu Ing. Ján Slovák. Poslanec Ing. Vladimír Bugáň poukázal na platy starostov
v okolitých obciach a odporučil skôr využiť tieto peniaze na rozvoj obce. Poslanec Mgr. Peter
Caban vyzdvihol doterajšiu prácu, ktorú pani starostka vykonala počas svojho volebného
obdobia, najmä v tomto ťažkom období nového korona vírusu. Dodal tiež, že v prípade
zhoršenia finančnej situácie, je možné navýšenie platu starostky opäť prerokovať na obecnom
zastupiteľstve. Po diskusii poslancov a následnom hlasovaní poslancov bol návrh o navýšenie
platu starostky uznesením č. 171/2020 schválený.
OZ v Nemciach odporučilo pani starostke, nariadiť pánovi Ivanovi Krystálimu výsadbu
minimálne 10 kusov ovocných stromov na svojom pozemku v záhradkárskej oblasti za obcou.
Toto odporúčanie OZ vzniklo na základe výrubu stromov pánom Krystálim, skôr ako mal
schválené potrebné povolenie na výrub. OZ sa taktiež zaoberalo sťažnosťami občanov
sídliska na nadmerný hluk z areálu bývalých Pozemných stavieb. Pán Krystály písomným
stanoviskom ubezpečil pani starostku o náprave v oblasti týchto sťažností.
OZ navrhlo ceny za požičanie drviča konárov pre občanov obce Nemce v nasledovných
sumách: 10 eur/ deň v pracovnom týždni a 20 eur na víkend (sobota a nedeľa). Pri vypožičaní
sa zodpovedná osoba bude musieť oboznámiť s prevádzkovou príručkou tohto drviča
konárov, aby nedošlo k jeho poškodeniu nesprávnou obsluhou.
Poslankyňa Mgr. Katarína Sedliaková (v zastúpení pani Kohútovej a občanov sídliska),
oboznámila prítomných poslancov a starostku obce s problémami, ktoré trápia obyvateľov
sídliska v obci:
 znečistenie okolia obchodu Koruna (v okolí obchodu sa zdržujú osoby
požívajúce alkoholické nápoje a tabakové výrobky, ktoré za sebou nechávajú
odpadky, špaky a iné znečisťujúce predmety),
 celkové problémy s odpadmi na sídlisku, sústavne zaplnené kontajnery na
plasty,
 nedodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti na komunikáciách sídliska
(množenie nebezpečných kolíznych situácií), žiadosť o vyhlásenie v obecnom
rozhlase na dodržiavanie povolenej rýchlosti v časti sídlisko,
 zváženie inštalácie kamerového systému na sídlisku (obsiahnutie miest v okolí
nádob na odpady pri paneláku pani Kohútovej a centrálnu cestu sídliska),
 problémy s parkovaním (návrh na vypracovanie plánu na parkovacie miesta,
vytvorenie jednosmernej cesty na sídlisku a kolmého parkovania na tejto
ceste),

Po vyčerpaných bodoch programu a bohatej diskusii starostka poďakovala poslancom,
občanom za pripomienky týkajúce sa zlepšenia kvality života v obci a zasadnutie ukončila.
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Zapísal:

Ing. Michal Janovec, PhD.

Overovatelia: Ing. Mira Varlová
Oľga Kostiviarová

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