Zápisnica
zo XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.3.2021
v sále KD v Nemciach o 17.00 hodine.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Návrhová komisia: Ing. Vladimír Bugáň, Ing. Mira Varlová, Oľga Kostiviarová
Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Slovák, Mgr. Peter Caban
Zapisovateľ: Ing. Michal Janovec, PhD.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
-

Otvorenie, schválenie programu.
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa OZ.
Kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2020.
Návrh – VZN obce Nemce č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa MŠ a školského zariadenia
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nemce za rok 2020
Správa o čerpaní výdavkov a plnení príjmov za rok 2020.
Stanovisko kontrolórky k Záverečnému účtu obce Nemce za rok 2020.
Záverečný účet obce Nemce za rok 2020.
Výsledky inventarizácie majetku obce Nemce k 31.12.2020.
Návrh na vyradenie nepotrebného majetku
Návrh Rozpočtové opatrenie č. l/2021 na zmenu
rozpočtu obce Nemce na rok 2021.
Rôzne
Smernica obce Nemce č. 1/2021 o vedení kroniky obce Nemce
Podmienky prenájmu obecného benzínového drviča konárov

K bodu č. 1 Otvorenie, schválenie programu.
Starostka obce otvorila zasadnutie OZ a privítala prítomných poslancov a ekonómku
obce. Ospravedlnená bola poslankyňa Mgr. Katarína Sedliaková za neprítomnosť v úvode
zastupiteľstva. Pani starostkou bola ospravedlnená poslankyňa JUDr. Kristína Geciová, ktorá
sa však v priebehu zastupiteľstva zapojila do rokovania zastupiteľstva. Program OZ bol
jednomyseľne schválený.
K bodu č. 2 Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa OZ
Do návrhovej komisie boli zvolení : Ing. Vladimír Bugáň, Ing. Mira Varlová, Oľga
Kostiviarová Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Ján Slovák, Mgr. Peter Caban
Za zapisovateľa zápisnice z OZ bol určený Ing. Michal Janove, PhD.
K bodu č. 3 Kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2020.
Pri kontrole uznesení z posledného zasadnutia bolo zistené, že uznesenia č. 157 až 171/2020
sú splnené a uznesenia č. 54 a 62 z roku 2019 sú v priebehu plnenia.

K bodu č. 4 Návrh – VZN obce Nemce č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia
Ekonómka obce p. Hudecová prítomných poslancov oboznámila s návrhom VZN č. 1/2021
a poslanci jednomyseľne schválili VZN obce Nemce č. 1/2021 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia uznesením č. 175/2021.
K bodu č. 5 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nemce za rok 2020
Starostka obce informovala o Správe o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2020. Poslanci
vzali na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nemce za rok 2020
uznesením č. 176/2021. Zároveň schválili Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok
2021.
K bodu č. 6 Správa o čerpaní výdavkov a plnení príjmov za rok 2020.
Ekonómka obce pani Hudecová oboznámila poslancov o Správe o čerpaní výdavkov a plnení
príjmov za rok 2020. Poslanci uznesením č. 177/2020 vzali uvedenú správu na vedomie.
K bodu č. 7 Stanovisko kontrolórky k Záverečnému účtu obce Nemce za rok 2020.
O Stanovisku hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Nemce za rok 2020
informoval prítomných poslancov poslanec Ing. Ján Slovák. Poslanci stanovisko vzali
na vedomie.
K bodu č. 8 Záverečný účet obce Nemce za rok 2020.
Ekonómka obce Jarmila Hudecová informovala poslancov o Záverečnom účte obce Nemce za
rok 2020. Poslanci Záverečný účet obce Nemce za rok 2020 uznesením č. 178/2021
schválili.
K bodu č. 9 Výsledky inventarizácie majetku obce Nemce k 31.12.2020.
Predseda inventarizačnej komisie poslankyňa Oľga Kostiviarová oboznámila prítomných
poslancov o výsledku inventarizácie majetku. Poslanci uznesením č. 179/2021 vzali na
vedomie výsledok inventarizácie majetku obce Nemce k 31.12.2020.
K bodu č. 10. Návrh na vyradenie nepotrebného majetku.
Predseda inventarizačnej komisie poslankyňa Kostiviarová oboznámila poslancov s návrhom
na vyradenie nepotrebného majetku. Poslanci jednomyseľne tento návrh schválili
uznesením č. 180/2021.
K bodu č. 11. Návrh Rozpočtové opatrenie č. l/2021 na zmenu rozpočtu obce Nemce na
rok 2021.
O návrhu Rozpočtového opatrenia č. 1/2021 na zmenu rozpočtu obce Nemce na rok 2021
informovala poslancov ekonómka obce pani Hudecová. Poslanci OZ uznesením č. 181/2021
RO č. 1/2021 schválili.

K bodu č. 12. Rôzne
Starostka obce informovala o Smernici obce Nemce č. 1/2021 o vedení kroniky obce Nemce.
Poslanci ju uznesením č. 182/2021 schválili.
Podmienky prenájmu obecného benzínového drviča konárov
Poslanec Ing. Vladimír Bugáň navrhol zmeny v podmienkach prenájmu obecného benzínového
drviča konárov. Navrhnuté zmeny boli zapracované v bode 3. a poslanci uznesením č. 183/2021
Podmienky prenájmu schválili.
Žiadosť Občianskeho združenia Konsky Box Academy o odpustenie nájmu v sume 30 eur
mesačne. Uznesením č. 184/2021 bolo schválené prerušenie nájmu sály KD po dobu, kým sa
neuvoľnia opatrenia týkajúce sa vykonávania športových tréningov.
Ing. Tomáš Hronec podal žiadosť o zmenu Územného plánu. Obec Nemce mu schválilo
vytvoriť Doplnok k ÚP obce Nemce s podmienkami, ktoré sú zahrnuté v uznesení č. 185/2021.
Pani poslankyňa Ing. Mira Varlová poukázala na potrebu zlepšenia kvality separovania
odpadu v obci.
Po vyčerpaných bodoch programu a diskusii starostka poďakovala poslancom za účasť
na OZ a zasadnutie ukončila.
Zapísal: Ing. Michal Janovec, PhD.

Overovatelia:

Ing. Ján Slovák

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

Mgr. Peter Caban

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

