Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 24.09.2020

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného dňa 24.09.2020 o
16,30 hod. v zasadačke Obecného úradu Nemecká
Prítomní:
starosta obce: p. Branislav Čižmárik,
poslanci:
p. Milena Grúberová, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD, p.
Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr. Branislav Píši,
ospravedlnení: p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment,
hlavný kontrolór: p. Mgr. Michal Vetrák,
zapisovateľka: p. Monika Klačanová,
Hostia: Ing. Alexandra Barlová, PhD. (OcÚ), p. Vladimír Dejmek, p. Jozef Blaško.
_________________________________________________________________________
Bod č. 1 - Otvorenie zasadnutia OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce p. Branislav
Čižmárik. Skonštatoval, že sú splnené všetky protipandemické opatrenia, ako zmeraná telesná teplota,
dezinfekcia rúk, dodržanie odstupov a založené ochranné rúška. Stretli sa v počte, kedy sú
uznášaniaschopní.
Bod č. 2 - Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
P. starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Mgr. Branislava Píšiho a za členov návrhovej
komisie p. Ing. Marcelu Kohútovú a p. Ing. Jána Môcika.
Za zapisovateľku zápisnice určil p. Moniku Klačanovú – pracovníčku obecného úradu a za
overovateľov zápisnice p. Ing. Ľubomíra Kubuša a p. Petra Marčoka.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 42/2020 zo dňa 24.09.2020
K bodu č. 2: Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. S c h v a ľ u j e za predsedu návrhovej komisie Mgr. Branislav Píši a za členov návrhovej
komisie Ing. Marcela Kohútová a Ing. Ján Môcik.
2. U r č u j e za zapisovateľku zápisnice p. Moniku Klačanovú, pracovníčku obecného úradu a za
overovateľov zápisnice Ing. Ľubomír Kubuš a p. Peter Marčok.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, p. Milena Grúberová, Ing.
Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing.
Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 3 – Schválenie programu
P. starosta oznámil zmenu programu zasadnutia OZ, nakoľko z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti
p. Mgr. Zuzany Kováčovej Švecovej, PhD., ako predsedníčky Komisie vzdelávania a sociálnych vecí
pri OZ Nemecká sa nebude prerokovávať bod č. 14 Schválenie poskytnutia jednorazových finančných
príspevkov na podporu rozvoja nadaných a talentovaných detí a žiakov v zmysle VZN č. 2/2020
pôvodného programu. (Prišiel Ing. Ján Turčan, PhD.) P. starosta predniesol program.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 43/2020 zo dňa 24.09.2020
K bodu č. 3: Schválenie programu zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e program OZ v znení:
Program zasadnutia OZ:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
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3.
4.
5.
6.

Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení
Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
Schválenie VZN č. 4/2020 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v
dennom stacionári
7. Správa nezávislého audítora z overenia individuálnej a konsolidovanej ročnej účtovnej závierky
k 31.12.2019
8. Prerokovanie žiadosti o predaj pozemku prac. č. E-KN 434/3
9. Prerokovanie žiadosti o prenájom časti pozemku prac. č. C-KN 1380/1
10. Správa o výsledku kontroly dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania
11. Schválenie podania žiadosti o návratnú finančnú výpomoc
12. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nemecká
13. Prerokovanie upozornenia prokurátora č. Pd 71/20/6603-2
14. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan, PhD., p.
Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena
Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 4 – Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení predniesol hlavný kontrolór obce p. Mgr. Michal Vetrák, ktorý uviedol, že
v sledovaní ostávajú:
- uznesenie č. 36/2020 - Schválenie predaja pozemku par. č. C-KN 1146/5 na ul. ŠKN z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, nakoľko ešte nebola podpísaná zmluva o predaji majetku;
- uznesenie č. 37/2020 - Prerokovanie žiadosti o prenájom časti pozemku prac. č. C-KN 523 z dôvodu,
že žiadateľka nepredložila geometrický plán;
- uznesenie č. 40/2020 - Schválenie ponuky na aktualizáciu projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia
miestnej komunikácie - ul. SNP Nemecká“ pre stavebné povolenie, keďže sa k aktualizácii projektovej
dokumentácie ešte nevyjadrili ŽSR, a. s.;
- uznesenie č. 41/2020 - Prerokovanie postupu rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice a Kultúrneho domu,
ktoré bude prerokovávané na dnešnom zastupiteľstve.
P. kontrolór na záver skonštatoval, že všetky ostatné uznesenia sú splnené.
Bod č. 5 – Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
P. starosta informoval o finančnom hospodárení a zostatkoch na účtoch. Účet v SLSP – 218 926,55 €.
Účty Prima Banka: Bežný účet – 39 531,66 €, Transferový účet – 7 909,10 €, Dotačný účet 14 691,09
€, Rezervný fond – 161 269,58 €.
Ďalej p. starosta informoval o činnosti obecného úradu:
- začali sme riešiť „Malú kompostáreň“, ktorá bude vybudovaná pri ČOV. Sem budeme umiestňovať
biologicky rozložiteľný odpad najmä z čistenia verejných priestranstiev. V krátkom čase by sme mali
obdržať kompostéry pre občanov, ktorým ešte neboli odovzdané.
- prebiehajú práce na výmene kanalizačnej rúry pri dennom stacionári (ZŠ s MŠ Nemecká). Po
dokončení týchto prác bude prebiehať výstavba oplotenia (átriá ZŠ s MŠ Nemecká). Pri týchto prácach
bolo zistené, že zvody sú poškodené a je potrebné ich vymeniť.
- dnes bol p. starosta pozrieť strechu Domu smútku v Dubovej. Obec požiada o vypracovanie cenovej
ponuky na renováciu strechy, ambony, výmenu osvetlenia, opravy vody a vonkajšieho osvetlenia. Naši
pracovníci prečistia zvody. Tiež je potrebné vyčistiť stĺpy vonkajšieho osvetlenia. P. Mgr. Píši navrhol
namontovať fotovoltaické osvetlenie, ktoré postačí, aby sa tam nezdržovali rôzne osôb.
- obci bola schválená finančná čiastka na energetický audit obecných budov.
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- p. starosta v skratke vysvetlil dôvody žiadosti o finančnú výpomoc, ktorá bude predmetom dnešného
zastupiteľstva.
- ďalej informoval o ponuke pani Gazdíkovej na renováciu podláh v Dolnej škole.
- prebehla oprava ČOV, problém sa vyskytol na jednom segmente prevzdušňovania. Naši zamestnanci
vyčistili reakčnú nádrž a firma zrealizovala opravu v rámci záruky.
- na futbalovom ihrisku v Nemeckej je potrebné vymeniť okno na bufete.
- v miestnej časti Dubová – „Kolónia“ bola vyfrézovaná časť miestnej komunikácie spoločnosťou,
ktorá pracuje na rekonštrukcii mosta. Bolo by dobré vyfrézovanú časť zaasfaltovať, nakoľko túto cestu
môžu poškodiť nákladné vozidlá v zimnom období.
- v obci budú pred Sviatkom všetkých svätých vyložené veľkoobjemné kontajnery.
- hasičňa už mala byť dokončená. Spoločnosť, s ktorou máme uzavretú zmluvu, neplní jej podmienky.
P. kontrolór zistil, že spoločnosť zmenila majiteľa. Túto záležitosť bude potrebné prerokovať
s právnikom obce.
- p. Sokáč vymaľoval Dom smútku a Dom služieb v Dubovej. P. Kocka nám príde opraviť obraz na
stene.
- autovrak v extraviláne obce bol odstránený, do 15.10.2020 bude odstránený aj autovrak na ulici
Podskalie.
- pripravujeme preloženie autobusovej zastávky v časti Dubová pri Dome služieb na jej pôvodné
miesto.
- je potrebné do konca roka doriešiť nového zamestnanca.
- dali sme vyrobiť sponzorské predmety.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 44/2020 zo dňa 24.09.2020
K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení
K bodu č. 5: Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení prezentovanú hlavným kontrolórom obce.
2 . B e r i e n a v e d o m i e správu starostu o činnosti Obecného úradu a hospodárení obce.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan, PhD., p.
Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena
Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 6 - Schválenie VZN č. 4/2020 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu
v dennom stacionári
P. starosta skonštatoval, že návrh VZN bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote. Dal slovo p. Ing.
Kohútovej, ktorá vysvetlila, že ide o zmenu výšky stravného - zvýšenie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 45/2020 zo dňa 24.09.2020
K bodu č. 6: Schválenie VZN č. 4/2020 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu
službu v dennom stacionári
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o poskytovaní sociálnej služby a výške
úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan, PhD., p.
Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena
Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
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Bod č. 7 - Správa nezávislého audítora z overenia individuálnej a konsolidovanej ročnej účtovnej
závierky k 31.12.2019
P. starosta oznámil prítomným, že prebehol audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky,
ktorý vypracovala p. Ing. Kútiková.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 46/2020 zo dňa 24.09.2020
K bodu č. 7: Správa nezávislého audítora z overenia individuálnej a konsolidovanej ročnej účtovnej
závierky k 31.12.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
B e r i e n a v e d o m i e Správu nezávislého audítora z overenia individuálnej
a konsolidovanej ročnej účtovnej závierky k 31.12.2019.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan, PhD., p.
Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena
Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 8 - Prerokovanie žiadosti o predaj pozemku prac. č. E-KN 434/3
P. starosta pripomenul žiadosť p.
, ktorého p. starosta informoval, že pozemok nie je
možné predať. Následne p.
požiadal o prenájom tohto pozemku za účelom umiestnenia
včelstva. Slovo si vzal p. kontrolór, ktorý navrhol prenájom pozemku obchodnou verejnou súťažou.
Pozemok je potrebné vyhlásiť za prebytočný a na budúcom zastupiteľstve určiť podmienky.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 47/2020 zo dňa 24.09.2020
K bodu č. 8: Prerokovanie žiadosti o predaj pozemku prac. č. E-KN 434/3
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e žiadosť
o predaj pozemku vo vlastníctve
2
obce Nemecká, par. č. E-KN 434/3, o výmere 1026 m , ktorú chce využívať na včelárske účely.
2. V y h l a s u j e
pozemok par. č. E-KN 434/3, o výmere 1026 m2, vo vlastníctve obce
Nemecká, vedenom na LV č. 1553, za prebytočný pre účel nájmu.
3. S c h v a ľ u j e spôsob nájmu uvedeného pozemku Obchodnou verejnou súťažou.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan, PhD., p.
Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena
Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 9 - Prerokovanie žiadosti o prenájom časti pozemku prac. č. C-KN 1380/1
P. starosta vysvetlil dôvody podania žiadosti o prenájom pozemku p.
. Ide o cca 40 m2, vedľa
ktorého má postavenú garáž. Túto časť parcely využíva žiadateľ už niekoľko rokov ako priestor na
uskladnenie dreva. Na presné určenie nájmu je potrebné vypracovať geometrický elaborát - zameranie,
na náklady žiadateľa.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 48/2020 zo dňa 24.09.2020
K bodu č. 9: Prerokovanie žiadosti o prenájom časti pozemku prac. č. C-KN 1380/1
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e žiadosť p.
, bytom
, 976 97 Nemecká
o prenájom časti pozemku o výmere cca 40 m2, a to par. č. E-KN 1380/1, zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 1865 m2, vo vlastníctve obce Nemecká, vedenom na LV č. 580,
nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká.
2. K o n š t a t u j e , že ide o pozemok, ktorý susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, čo
považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
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3. U k l a d á obecnému úradu zverejniť zámer na prenájom majetku obce – časti pozemku
o výmere cca 40 m2, a to par. č. E-KN 1380/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere
1865 m2, vo vlastníctve obce Nemecká, vedenom na LV č. 580, nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká,
obec Nemecká z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ul. Zámostského) a stanovuje cenu nájmu
1,00 EUR/m2/rok. Náklady spojené so zameraním rozsahu predmetu nájmu uhradí žiadateľ.
Žiadosť bude opätovne prerokovaná po zverejnení zámeru na prenájom uvedeného pozemku.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan, PhD., p.
Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena
Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 10 – Správa o výsledku kontroly dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov
financovania
P. starosta informoval, že táto správa je povinným dokumentom k žiadosti o prijatie návratných
zdrojov financovania, následne dal slovo p. kontrolórovi, ktorý uviedol, že podľa zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí
hlavný kontrolór preveriť dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. Pomoc
bude poskytnutá z dôvodu výpadku príjmov z podielových daní max. do výšky 35 065,00 EUR.
Žiadosť musí byť predložená do 31.10.2020, ak budú zmluvne poskytnuté, bude potrebné tieto financie
do 31.12.2020 použiť. Čo sa týka odkladu splátky, prvá bude uhradená v roku 2024 a posledná v roku
2027. Ide o štyri splátky. Obec nemôže použiť pôžičku na úhradu faktúr po splatnosti. Obec Nemecká
zodpovedá za to, že prijatím návratnej finančnej výpomoci nebudú prekročené limity dlhu a dlhovej
služby dlžníka vyplývajúce z § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. dlh dlžníka
neprekročí 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok
návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných
dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom
roku dlžníkovi z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, o prostriedky poskytnuté z Európskej únie a
o iné prostriedky zo zahraničia alebo o prostriedky získané na základe osobitného predpisu. Na záver
skonštatoval, že obec spĺňa podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 49/2020 zo dňa 24.09.2020
K bodu č. 10: Správa o výsledku kontroly dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov
financovania
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
B e r i e n a v e d o m i e Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok obcou Nemecká
pre prijatie návratných zdrojov financovania.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan, PhD., p.
Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena
Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 11 - Schválenie podania žiadosti o návratnú finančnú výpomoc
P. starosta stručne zhrnul, za akých podmienok je možné získať návratnú finančnú výpomoc a vyslovil
potrebu dohodnutia sa poslancov OZ, ako bude návratná finančná výpomoc použitá.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 50/2020 zo dňa 24.09.2020
K bodu č. 11: Schválenie podania žiadosti o návratnú finančnú výpomoc
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Stránka 5 z 10

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 24.09.2020

1. S c h v a ľ u j e prijatie návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) na kompenzáciu výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v roku 2020 maximálne do výšky 35 065,00 EUR.
2. O d p o r ú č a
starostovi obce požiadať Ministerstvo financií Slovenskej republiky
o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) na kompenzáciu výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 maximálne do výšky 35 065,00 EUR.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan, PhD., p.
Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena
Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 12 - Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nemecká
P. starosta uviedol, že nakoľko p. kontrolórovi sa končí obdobie, na ktoré bol zvolený, je teraz potrebné
vyhlásiť novú voľbu hlavného kontrolóra obce Nemecká. Dnes musí byť vyhlásená voľba, určený
úväzok, musia byť stanovené náležitosti prihlášky a určený termín odovzdania prihlášok na miesto
hlavného kontrolóra obce Nemecká. Tiež musí byť zriadená komisia na posúdenie náležitostí
prihlášok a uložené obecnému úradu zabezpečiť zverejnenie voľby hlavného kontrolóra obce
Nemecká. P. starosta ponúkol poslancom možnosť prihlásiť sa do komisie, na čo reagovala p. Ing.
Kohútová. Prítomní súhlasili, aby bola členkou tejto komisie. P. starosta ďalej navrhol do komisie p.
Ing. Barlovú, PhD. a tiež seba, s čím tiež všetci súhlasili. Nakoniec p. kontrolór skonštatoval, že
uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. P.
starosta ešte pripomenul, že v dohľadnej dobe bude potrebné uskutočniť aj voľbu riaditeľa školy.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 51/2020 zo dňa 24.09.2020
K bodu č. 12: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nemecká
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. V y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra obce Nemecká, ktorá sa uskutoční dňa 12.11.2020.
2. U r č u j e úväzok hlavného kontrolóra v rozsahu 0,3 týždenného pracovného úväzku.
3. K o n š t a t u j e , že uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme.
4. S t a n o v u j e náležitosti prihlášky nasledovne:
a) v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a)
zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, ako aj telefonický, prípadne e-mailový kontakt,
b) súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
c) životopis uchádzača s prehľadom doterajších zamestnaní, funkčného zaradenia a odbornej
praxe,
d) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
e) písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účel voľby hlavného kontrolóra.
5. U r č u j e termín odovzdania prihlášok do 28.10.2020, do 16:30 hod. na Obecný úrad
v Nemeckej, v uzavretej nepriehľadnej zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného
kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“.
6. Z r i a ď u j e komisiu v zložení p. Branislav Čižmárik, Ing. Alexandra Barlová, PhD. a Ing.
Marcela Kohútová, na posúdenie zákonných náležitostí podaných prihlášok, ktorá predloží
svoje závery obecnému zastupiteľstvu. Kandidáti budú písomne vyzvaní na odstránenie
prípadných nedostatkov a pozvaní na voľbu HK.
7. U k l a d á obecnému úradu zabezpečiť zverejnenie voľby hlavného kontrolóra obce obvyklým
spôsobom (webové sídlo obce, miestny rozhlas, vývesné tabule) a na úradnej tabuli obce
najmenej 40 dní pred dňom konania voľby.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan, PhD., p.
Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok.
Hlasovali:
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za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena
Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 13 - Prerokovanie upozornenia prokurátora č. Pd 71/20/6603-2
P. starosta stručne informoval o doručenom upozornení prokurátora, v ktorom ide o porušenie
ustanovení zákona o veterinárnej starostlivosti, nakoľko obec v tom čase nemala uzavretú zmluvu na
umiestňovanie odchytených túlavých a zabehnutých zvierat, čo už je v dnešnej dobe vyriešené.
Pripomenul, že obec má na odchyt takýchto zvierat vyškolenú oprávnenú osobu, p. Sojaka, s ktorým
plánuje obec samozrejme v prípade potreby spolupracovať. Je potrebné toto upozornenie prejednať na
zastupiteľstve, nakoľko nám to z neho vyplýva. Poslancom bude zaslaný návrh VZN o podmienkach
držania sov na území obce Nemecká na pripomienkovanie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 52/2020 zo dňa 24.09.2020
K bodu č. 13: Prerokovanie upozornenia prokurátora č. Pd 71/20/6603-2
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry Brezno č. Pd
71/20/6603-2, zo dňa 17.08.2020 za účelom odstránenia porušovania ustanovenia § 22 ods. 9, ods.
10, ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
2. B e r i e n a v e d o m i e , že obec vybavila upozornenie prokurátora uzatvorením zmluvy č.
15/2020 o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat zo dňa 16.09.2020 s poskytovateľom, ktorý po
odchyte zabezpečuje aj umiestnenie týchto zvierat v karanténnej stanici.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan, PhD., p.
Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena
Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 14 - Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
P. starosta stručne zhrnul dôvody potreby rozpočtového opatrenia a presunu financií použitých
rozpočtových položiek (v zmysle návrhu). P. Ing. Kohútová – (predseda finančnej komisie),
oboznámila poslancov o návrhu na zmenu rozpočtových položiek, ktoré boli prerokované finančnou
komisiou. P. Ing. Barlová, PhD. doplnila položky, ktoré bolo potrebné zmeniť v rozpočte dodatočne
po zasadnutí finančnej komisie a vysvetlila dôvody pre túto zmenu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 53/2020 zo dňa 24.09.2020
K bodu č. 14: Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 3/2020 v zmysle Návrhu na zmenu rozpočtu.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan, PhD., p.
Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena
Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
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Bod č. 15 - Rôzne
P. starosta informoval o skutočnosti, že poskytnutie jednorazového finančného príspevku pri nástupe
dieťaťa na povinnú školskú dochádzku pre 15 žiakov, ktorí nastúpili do 1. ročníka v ZŠ s MŠ Nemecká
v školskom roku 2020/2021, vo výške 30 € na žiaka, spolu 450 €, bolo v súlade s VZN č. 2/2020 o
poskytovaní finančného príspevku na vzdelávanie a pre mladé talenty obce Nemecká poukázané na
účet školy.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 54/2020 zo dňa 24.09.2020
K bodu č. 15: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
B e r i e n a v e d o m i e , že obec Nemecká v súlade s § 4 VZN č. 2/2020 o poskytovaní
finančného príspevku na vzdelávanie a pre mladé talenty obce Nemecká, poskytla ZŠ s MŠ Nemecká
finančné prostriedky na poskytnutie jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na
povinnú školskú dochádzku pre 15 žiakov, ktorí v školskom roku 2020/2021 nastúpili do 1. ročníka
základnej školy ZŠ s MŠ Nemecká, vo výške 30 € na jedného žiaka, spolu v sume 450 €.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan, PhD., p.
Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena
Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 15 - Rôzne
P. starosta dal priestor na návrhy do bodu Rôzne. P. Ing. Kohútová sa zaujímala o riešenie čerpania
septikov, nakoľko ju oslovili občania, ktorí majú septiky umiestnené tak, že je k nim ťažký prístup.
Navrhla možnosť zakúpenia dlhších hadíc. Problém nie sú len hadice, ale aj to, že obecné fekálne
vozidlo nemá dostatočný výkon. Pri diskusii prítomní zvažovali možnosť zakúpenia kalového
čerpadla. P. Grúberová predniesla dôvody „nečinnosti“ Kultúrnej a športovej komisie, nakoľko
momentálna situácia s koronavírusovým ochorením COVID-19 jej neumožňuje usporadúvať
akékoľvek akcie pre verejnosť. Nato p. starosta reagoval tým, že tento rok sa bohužiaľ neuskutoční ani
akcia v spolupráci s JDS Nemecká – Jubilanti. Finančná čiastka, ktorá bola určená na túto akciu bude
investovaná do darčekov pre jubilujúcich občanom. Uvítanie detí plánujeme uskutočniť len za
prítomnosti rodičov s deťmi v prípade, že to opatrenia ÚVZ SR dovolia. Ohrozené sú aj akcie ako
Mikuláš či Lampiónový sprievod. V prípade Mikuláša bude potrebná spolupráca so školou. (P. hlavný
kontrolór odišiel o 18:33 hod.) P. Grúberová predniesla dotazy občanov, prečo obec nemôže
uskutočňovať akcie pre verejnosť a v pohostinstve na ul. Hronská sa robia verejné akcie, na ktorých
sa vyskytuje vandalizmus, ničenie majetku, ublíženie na zdraví a podobne. P. starosta vysvetlil, že
akcie v tomto pohostinstve sú momentálne zakázané. Obec pripravuje v spolupráci s p. kontrolórom
návrh VZN, v ktorom budú stanovené podmienky usporadúvania akcií rôzneho typu na území obce
Nemecká.
Bod č. 16- Diskusia
P. starosta otvoril bod Diskusia. K slovu sa prihlásil p. Blaško, ktorý sa zaujímal o riešenie podnetu
zaslaného obci Nemecká, adresovaného pre komisiu územného plánovania, výstavby a životného
prostredia pri OZ Nemecká, dňa 24.06.2020, vo veci podozrenia z čiernej prístavby. Nakoľko ide
o záležitosť, pri ktorej sa momentálne zisťuje či bol spáchaný priestupok voči stavebnému zákonu,
bolo mu stručne odpovedané a vysvetlený ďalší postup. P. Dejmek opísal veľmi nebezpečnú, takmer
kolíznu udalosť, ktorú videl na železničnej stanici v Nemeckej, kde stávajú autobusy SAD. Tieto
porušujú zákon o cestnej premávke, nakoľko stoja nielen v križovatke, ale aj v protismere. Vadia vo
výhľade vodičom motorových vozidiel, ktorí prechádzajú do a z ulice Tehelná. P. starosta navrhol
upozorniť vodičov SAD na toto ich konanie. Na otázku p. Dejmeka týkajúcu sa rekonštrukcie ul. SNP
p. starosta odpovedal, že obec čaká na vyjadrenie k aktualizácii projektovej dokumentácie od ŽSR.
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Bod č. 17 – Záver
P. starosta poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva
obce Nemecká.
Zapisovateľ zápisnice:

p. Monika Klačanová

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

Overovatelia zápisnice:

p. Ing. Ľubomír Kubuš

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

p. Peter Marčok

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

p. Branislav Čižmárik

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

Starosta obce:

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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