Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 25.1.2018

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného dňa
25.1.2018 o 16,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nemeckej
Prítomní:
starosta obce:
poslanci:

ospravedlnili sa:
zapisovateľka:

p. Branislav Čižmárik,
p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana
Kováčová PhD., Ing. Jozef Kliment, p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela
Kohútová, Mgr. Branislav Píši,
p. Peter Marčok, Mgr. Michal Vetrák (hlavný kontrolór obce),
RNDr. Anna Marková.

Hostia:
p. Horváthová Monika (OcÚ), RNDr. Anna Marková (OcÚ), Ing. Alexandra Barlová (OcÚ),
p. Katarína Starčoková (OcÚ), Ing. Juraj Lokša (FK Sokol Nemecká), p. Jaroslav Klinec,
p. Vladimír Vaník (FK Sokol Nemecká), Mgr. Chromek Rudolf (FK Sokol Nemecká), p. Peter
Oroš (OcÚ, Technické služby).
Bod č. 1- Otvorenie zasadnutia OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce
p. Branislav Čižmárik. Konštatoval, že sa poslanci zišli v počte, kedy sú uznášania schopní.
Bod č. 2 – Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za predsedu návrhovej komisie Mgr. Branislava Píšiho a za členov
návrhovej komisie Ing. Jozefa Klimenta a p. Danu Klincovú.
Za zapisovateľku zápisnice určil RNDr. Annu Markovú – pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice navrhol Ing. Ľubomíra Kubuša a Mgr. Zuzanu Kováčovú PhD..
Mgr. Branislav Píši prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 1/2018 zo dňa 25.1.2018
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. Branislava Píšiho a za členov
návrhovej komisie Ing. Jozefa Klimenta a p. Danu Klincová
2. U r č u j e za zapisovateľku zápisnice RNDr. Annu Markovú – pracovníčku obecného
úradu a za overovateľov zápisnice Ing. Ľubomíra Kubuša a Mgr. Zuzanu Kováčovú
PhD.
Prítomní poslanci (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, Mgr.
Zuzana Kováčová PhD., Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana
Kováčová PhD., Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 3 – Schválenie programu
Starosta obce navrhol upraviť program vypustením bodu č. 9 týkajúceho sa schválenia predaja
majetku vo vlastníctve obce – novovytvorených pozemkov na parc. č. E-KN 493/12, 17/1, 601
a 603/2 pre p. Hrbáňovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa na žiadosť žiadateľky
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o schválenie predaja, aby sa tento bod predaja ešte neprerokovával, nakoľko sa vyskytli ešte
okolnosti, ktoré by chcela doložiť a chcela by si dať do poriadku pozemky so Slovenským
pozemkovým fondom, lebo jej chýbajú ešte vyjadrenia. Ďalšie vypustenie sa týka bodu č. 4
kontroly plnenia uznesení, nakoľko nie je prítomný Mgr. Michal Vetrák (hlavný kontrolór
obce), ktorý nemôže dnes prísť a ospravedlnil sa.
Mgr. Branislav Píši prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 2/2018 zo dňa 25.1.2018
K bodu č. 3: Schválenie programu zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. 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
3. Schválenie programu
4. Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
5. Schválenie VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia
6. Schválenie poskytnutia dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 pre Základnú organizáciu
jednoty dôchodcov Nemecká
7. Žiadosť o prenájom obecných priestorov (Horná škola, Kultúrny dom)
8. Prerokovanie možností zakúpenia úžitkového motorového vozidla
9. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2018
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
Pôvodný program bol navrhnutý v znení :
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
6. Schválenie VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia
7. Schválenie poskytnutia dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 pre Základnú organizáciu
jednoty dôchodcov Nemecká
8. Žiadosť o prenájom obecných priestorov (Horná škola, Kultúrny dom)
9. Schválenie predaja majetku vo vlastníctve obce – novovytvorené pozemky na parc. č. EKN 493/12, 17/1, 601 a 603/2 pre p. Hrbáňovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10. Prerokovanie možností zakúpenia úžitkového motorového vozidla
11. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2018
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
Hlasovali:
za (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana
Kováčová PhD., Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
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Bod č. 4 – Správa starostu o činnosti Obecného úradu a hospodárení obce
Na začiatok starosta obce p. Branislav Čižmárik informoval o stavoch na účtoch po zaplatení
všetkých záväzkov:
Na účte v SLSP je disponibilný zostatok
- 237.363,97 €,
na druhom účte v SLSP pribudla dotácia na kamery vo výške 10 tis. € súčasný zostatok je
10.009,89 €.
Na účte PRIMA BANKY je disponibilný zostatok - 75.151,09 €.
Na účte rezervného fondu je disponibilný zostatok - 83.484,00 €.
K činnosti obecného úradu:
- tento týždeň bola podpísaná zmluva na kúpu pozemku s farským úradom, pán farár ju ešte
posielal na podpis na biskupský úrad, ktorý už zmluvu schválil, čo potvrdia podpisom.
Následne sa môže riešiť vklad do katastra. Ide o pozemok, pri cintoríne, kde by obec chcela
urobiť parkovaciu plochu. Cena bola taká ako bola navrhnutá zastupiteľstvom.
- na budúci týždeň v pondelok by malo byť stretnutie ohľadom novej výzvy na obstaranie
verejného osvetlenia.
- čo sa týka verejného osvetlenia, riešili sa viaceré problémy v Kolónii a v Zámostí – malo
by to byť v poriadku, tieto problémy boli riešené vlastnými zamestnancami. Ak budú ešte
žiadosti od občanov na opravu verejného osvetlenia, treba ich informovať, že to
preblikávanie spôsobuje osvetlenie fotobunky autami – bude tam urobená krytka. Napríklad
v Kolónii je fotobunka na boku rozvádzača a keď ide auto, tak ju priamo osvetlí, čo spôsobí
krátke zhasnutie svetiel.
Mgr. Píši starostovi spomenul jeden svetelný bod, ktorý by sa mohol doplniť dozadu medzi
lavicu a posledný domom v Dubovej, niekde na stred. Pán starosta povedal, že sa tam s jedným
svetelným bodom počíta, je to zahrnuté v štúdii, ale ten svetelný bod je naplánovaný na koniec
toho úseku.
Mgr. Píši upresnil, že ide o to, aby bolo svetlo tam kadiaľ chodia ľudia na stanicu a zo stanice.
Pani Klincová sa spýtala, či sa nedá dať svetelný bod ku škole do rohu, ako je multifunkčné
ihrisko. Pán starosta odpovedal, že je tam plánovaný – bolo to doplnené. Pani Klincová
upresnila, že sa jej jedná o osvetlenie chodníka (kde je rozlámaný panelový prechod) ako sa ide
do lesíka, lebo tam nie je osvetlený prechod cez ten lesík. Starosta odpovedal, že tam to už
nebolo plánované ale je tam možnosť doplnenia, keď sa to bude realizovať.
- čo sa týka kamier, prebiehajú stretnutia s firmami, ohľadom možností doplnenia
kamerového systému. Obci bola poskytnutá dotácia a so spoluúčasťou obce je na to
vyčlenených cca. 14 tis. €. Chceme doplniť 6 kamier – čo sa týka Kolónie, Zámostia, starej
Dubovej. Problém je technické prepojenie, nie je možné prepojiť ich káblami. Zrejme bude
realizované prepojenie vzduchom, hľadajú sa technické možnosti. V ponuke jednej firmy
bolo, že by sa to mohlo zrealizovať aj v našom finančnom limite.
- p. starosta informoval o možnosti prenájmu priestorov v Dome služieb v Dubovej, kde bola
predtým zubárka. Prišla ponuka od MAS CHOPOK JUH (Miestna akčná skupina), ktorej
členom je aj obec Nemecká. Ak tie priestory nebudú využité na prenájom pre detskú
doktorku, ktorá sa nám zatiaľ v tejto veci neozvala alebo inému doktorovi, majú záujem si
ich prenajať. Záujemci si to boli pozrieť a mesačne by za prenájom platili. Ničím by ten
prenájom by nebol viazaný, v prípade lepšej ponuky bude výpovedná doba z mesiaca na
mesiac. Táto ponuka by sa prerokovávala na ďalšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
- p. starosta informoval o ponuke doplniť mapovú aplikáciu Cleerio, ktorá je prístupná aj na
webovej stránke, ide o doplnenie sietí - kanalizácie, vodovodu, elektrických rozvodov,
Telekomu a plynu. Kanalizáciu sme nechceli dopĺňať, kým nebude kompletná
a k vodovodu nemáme žiadne technické údaje, pre zakreslenie vodovodu v obci. Čo sa týka
sumy, koľko to bude stáť – pre vyhotovenie dát mapovej aplikácie pre elektriku s doplnením
do nášho systému je suma 400,- €. Pre Telekom – za to, čo už je osadené je suma 300,- €.
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Závisí to od toho, či to budeme chcieť doplniť. Pre mapovú aplikáciu na plyn je suma
300,- € za doplnenie do našej mapy. Plus jednorázová položka, ak by sme sa rozhodli pre
doplnenie všetkých aplikácií do nášho systému je suma 250,- €. Suma je za spracovanie dát.
Ak by sme sa rozhodli len pre Telekom, bola by zaplatená jednorázová suma.
A v budúcnosti, ak by sme sa rozhodli doplniť ďalšie dáta, tak by suma bola pre tie
jednotlivé dáta. (bez ďalších 250,- €) Poslanci majú možnosť pozrieť si to, ako to vyzerá na
našej stránke, aby vedeli, ako sa rozhodnúť.
čo sa týka komunitného plánu, bolo naplánované stretnutie, ktoré sa zo zdravotných
dôvodov pána starostu neuskutočnilo. Je veľmi dôležité realizovať stretnutie, najlepšie na
budúci týždeň. Pán starosta ho bude inicializovať s Mgr. Zuzanou Kováčovou, PhD., aby
sa stretli. Vypracovanie komunitného plánu nie je jednoduchá záležitosť a ani cenovo to nie
je najlacnejšia záležitosť. Ak chceme mať v obci naďalej denný stacionár a do budúcnosti
riešiť ďalšie body programu z komunitného plánu, musí to byť zahrnuté v pláne, aj pre
získanie dotácií. V termíne do 30.6.2018 to je naša povinnosť. Všetky obce musia mať
komunitný plán vypracovaný. Je viac možností. Dá sa to urobiť cez viaceré spoločnosti,
ktoré ho vyhotovia za 200,- € až 300,- €. Tie ten plán len skopírujú a vymenia hlavičku, kde
je názov obce. Ak sa to má podrobne pripravovať, vyžaduje si to viaceré stretnutia s našimi
organizáciami, hlavne s Jednotou dôchodcov Slovenska v Nemeckej a inými. Nakoniec by
ten plán mal byť vypracovaný presne pre našu obec a schvaľujú ho na záver poslanci.
Pánovi starostovi sa jedná hlavne o denný stacionár, lebo budeme v budúcnosti riešiť
dotáciu pre obec a nie pre neziskovú organizáciu. Z toho dôvodu musí byť komunitný plán
vypracovaný dôkladne. Ponuka na vypracovanie komunitného plánu takýmto spôsobom sa
pohybuje v sume od 800,- € do 1000,- €. Suma môže byť v konečnom dôsledku nižšia, ak
nám s vypracovaním bude pomáhať niekto z našej obce a bude spracovávať všetky
podklady a organizovať stretnutia s organizáciami. Ing. Kliment k tomu poznamenal, že
keď sa robil plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, tak sa vtedy k tomu uskutočnilo tiež
osem alebo sedem stretnutí s danou firmou. Tam sa dávali rôzne podklady, ktoré sa týkajú
obce. Z toho dôvodu si myslí, že na 80% by sa tie podklady dali využiť. Z hlavy nevie
uviesť, ktorá firma alebo organizácia z Brezna ho vyhotovila. Uvádza to z dôvodu, aby si
firma, ktorá nám bude vypracovávať komunitný plán, nech to nerobí všetko od základov
a zbytočne si nevyúčtuje vysokú sumu. P. starosta doplnil, že sa z PHSR (plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja) bude dať veľa údajov použiť. Predtým, ako sa bude
takéto zadanie schvaľovať, poslanci budú mať informáciu, čo všetko zadanie zahŕňa.
P. starosta informoval, že on má pred sebou vytlačený zoznam, čo všetko má obsahovať
komunitný plán obce. Tento zoznam mu bol poslaný od pani Ivany Kružliakovej, ktorá
takéto komunitné plány vypracovávala aj pre iné obce. Zoznam aj s popisom, ako sa plán
vypracúva jej bol odoslaný z dôvodu, ak to chceme mať vypracované správne.
ďalšia informácia sa týka inventúr, ktoré prebehli. Sú podpísané. Ešte bude pripravený
návrh na vyradenie dvoch stolov a chladničky v Dolnej škole. Chladnička ešte ide, zrejme
je potrebné nechať ju v Dolnej škole, kým sa kúpi nová. Mgr. Píši sa zaujímal, akým
spôsobom budú vyradené spomenuté predmety. Ing. Kohútová uviedla, že keď firma
dovezie novú chladničku, tak odvezie starú.
na našej ČOV o prevádzke ktorej boli poslanci informovaní minule, boli uskutočnené
opravy – zatiaľ previnutie jedného motora. Previnutie, oprava motora, upchávky stáli 156 €.
Druhý motor budeme musieť dať opraviť následne z dôvodu, že nemáme žiadny v rezerve.
p. starosta informoval, že nám bude doručená žiadosť od spoločnosti CBA o poskytnutie
priestorov a oslovil poslancov, ak budú vedieť o vhodnej parcele alebo priestore na ich
predajňu (obchod), aby dali návrh, kde by si spoločnosť CBA mohla prenajať priestory.
Boli sa dnes (dňa 25.1.2018) opýtať na možnosti, dozvedeli sa totiž o pláne zbúrania starého
kina a oni by mali záujem vybudovať tam novú predajňu.
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na budúci týždeň sa bude riešiť štúdia KEJDA. Príde nás pani Ing. arch. Revajová
informovať ako postupovať pri vypracovaní projektu – na základe štúdie realizovateľnosti.
Ing. Kohútová mala otázku, či pani Ing. arch. Revajová tú štúdiu má. Odpovedal, že tú
štúdiu má, je potrebné ísť si to pozrieť, akým spôsobom riešiť tie počiatočné náklady
a urobiť súťaž na projektanta. Zatiaľ p. starosta nemá informácie, koľko to bude stáť, ale tie
informácie mu povie pani Ing. arch. Revajová aj s ponukou.
- čo sa týka podujatí – na budúci týždeň v sobotu 3.2.2018 budú v našej obci zabíjačkové
hody, pozvánka je aj na našej stránke. Týmto všetkých srdečne pozýva. Od 13tej hodiny do
18tej je obecná časť. Budeme tam mať program, prídu Veselí chlapci z Horehronia (ľudová
hudba). Zabíjačkové hody budú trvať aj dlhšie, to je však už v réžii majiteľa pohostinstva
pána Kohútika. O týždeň po zabíjačkových hodoch sa uskutoční hasičský ples, na ktorého
realizácii a organizovaní sa zúčastňujeme.
- prišla informácia o rekonštrukcii koľajiska – výhybiek v Dubovej. My máme do mapy od
nich, zakresliť siete, ktoré tam máme natiahnuté. Okrem rozhlasu tam nemáme nič. (Zrejme
budeme musieť na ten týždeň rekonštrukcie koľajiska odpojiť kábel. Mali sme to napojenie
kábla pre rozhlas bolo dohodnuté vo Zvolene, ale nie zmluvne.
Ak sú nejaké otázky k tomuto bodu, poprosil p. starosta, aby ich poslanci predniesli v bode
rôzne alebo diskusia.
Mgr. Branislav Píši prečítal návrh uznesenia.
-

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 3/2018 zo dňa 25.1.2018
K bodu č. 4 : Správa starostu o činnosti Obecného úradu a hospodárení obce
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
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): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, Mgr.
Zuzana Kováčová PhD., Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana
Kováčová PhD., Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 5 – Schválenie VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia
Finančné prostriedky budú poukazované ZŠ s MŠ mesačne v celkovej výške 199 800,- € za
rok. Je potrebné určiť výšku finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, na činnosť
školského klubu, na stravníkov a na správu objektov. Celková poukázaná suma je rovnaká ako
bola stanovená v rozpočte. Nič sa tam nenavyšuje. Ing. Kohútová položila otázku, ako budeme
nakladať s tým, keby nám štát poslal viac podielových daní. Ing. Barlová odpovedala, že by
sme museli zmeniť VZN. Ďalšia možnosť je, ak si škola požiada peniaze na niečo konkrétne,
že sa jej to účelovo určí, ako sa určili financie na žalúzie. Čo sa týka normatívu na mzdy a na
prevádzku, dá sa to meniť len vo VZN. Pán starosta dal priestor na pripomienky a otázky.
Ing. Kliment povedal, že keby ministerstvo dalo aj viac finančných prostriedkov, nevie sa,
koľko dostaneme na ďalší mesiac a aj tak to musíme spraviť ako na konci roku.
Ing. Barlová informovala, že podľa toho ako určilo ministerstvo rozpis prostriedkov
z podielových daní, tak koeficient na jedného prepočítaného žiaka je 84,16 € a celkovo by sme
mali dostať 219.565 €. Mgr. Píši povedal, že je to viac oproti tým 199 tisíc €, ktoré boli určené
v rozpočte. Ing. Barlová povedala, že je tam zarátaná garantovaná energetická služba, ktorú
platí Obec (výmena okien na ZŠ s MŠ) o to sa suma pre školu znižovala a tento rok sa vyčlenili
aj kapitálové výdavky na nákup konvektomatu 13 tisíc. €. Takže už teraz je to viac, čo sa týka
výdavkov nášho rozpočtu na školu. Ing. Barlová to len prepočítala, aby nám suma, ktorú máme
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v rozpočte sedela a odkonzultovala to aj so školou. P. starosta povedal, že včera (24.1.2018)
prišiel aj konvektomat – už ho majú v škole, idú ho montovať a prevádzkovať. Finančné
prostriedky, ktoré boli schválené na konvektomat sa prevedú na účet školy.
Mgr. Branislav Píši prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 4/2018 zo dňa 25.1.2018
K bodu č. 5 : Schválenie VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.
Prítomní poslanci (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová,
Mgr. Zuzana Kováčová PhD., Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana
Kováčová PhD., Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 6 – Schválenie poskytnutia dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 pre Základnú
organizáciu jednoty dôchodcov Nemecká
Jednota dôchodcov Slovenska v Nemeckej do vyúčtovania dotácie taktiež zahrnula alkohol
(ako FK Sokol Nemecká) a je otázka na poslancov, či z tohto dôvodu schvália zníženie dotácie
pre Základnú organizáciu jednoty dôchodcov Slovenska v Nemeckej o 50,- €, t. j. zo 600,- € na
550,-€. Aby sme mali rovnaký meter pri rovnakom prehrešku.
Mgr. Branislav Píši prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 5/2018 zo dňa 25.1.2018
K bodu č. 6 : Schválenie poskytnutia dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 pre Základnú
organizáciu jednoty dôchodcov Nemecká
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1 . R u š í uznesenie Obecné zastupiteľstva Obce Nemecká č. 102/2017 zo dňa 8.12.2017.
2. S c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 550,- € pre Základnú
organizáciu Jednoty dôchodcov Nemecká, IČO: 008970193114.
Prítomní poslanci (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, Mgr.
Zuzana Kováčová PhD., Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, Ing. Jozef Kliment,
Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): Mgr. Zuzana Kováčová PhD.,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 7 – Žiadosť o prenájom obecných priestorov (Horná škola, Kultúrny dom)
Starosta obce informoval, že sme dostali žiadosť na prenájom priestorov od pani Majerovej,
ktorú preposlal poslancom. Pani Majerová si bola pozrieť obidva priestory. V Kultúrnom dome
si plánovala prenajať iba určitú časť, čo si nevieme predstaviť. Nevieme si prenajatie
Kultúrneho domu predstaviť ani z dôvodu, že v Kultúrnom dome sa konajú veľké predajné
akcie a potrebujeme ho aj počas dní obce Nemecká na svoje účely. Pričom v Kultúrnom dome
je plánovaná aj rekonštrukcia. Čo sa týka Hornej školy v budúcnosti by sme tam chceli riešiť
priestory pre náhradné ubytovanie, napr. aj pre prípad vzniku podobnej situácie ako nastala
koncom roka po požiari domu.
Mgr. Branislav Píši prečítal návrh uznesenia.
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 6/2018 zo dňa 25.1.2018
K bodu č. 7 : Žiadosť o prenájom obecných priestorov (Horná škola, Kultúrny dom)
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e
n a
v e d o m i e žiadosti p. Majerovej o prenájom obecných
priestorov – v Kultúrnom dome (M-KLUB) v časti Nemecká a v Hornej škole
v Zámostí za účelom zriadenia prevádzky na predaj čínskeho textilu a obuvi.
2. N e s c h v a ľ u j e prenájom priestorov uvedených v bode 1.
Prítomní poslanci (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, Mgr.
Zuzana Kováčová PhD., Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana
Kováčová PhD., Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 8 – Prerokovanie možností zakúpenia úžitkového motorového vozidla
V minulosti prebehla diskusia o možnosti kúpy úžitkového motorového vozidla a z dôvodu, že
terajšie auto je čím viac opotrebovanejšie je tá otázka veľmi aktuálna. Bolo by vhodné zakúpiť
úžitkové motorové vozidlo, na kúpu by bol priestor aj z ušetrených finančných prostriedkov
z minulého roka. Takéto úžitkové motorové vozidlo sa využíva a je potrebné ho mať
k dispozícii. V minulej debate neprišlo ku zhode, akým spôsobom financovať kúpu, či zakúpiť
ojazdené (zachovalejšie) alebo nové motorové vozidlo.
P. starosta povedal, že samozrejme, nové auto, je nové auto, ale napríklad auto, ktoré boli
pozerať s Ing. Kohútovou v Žiline, bolo vo veľmi dobrom stave. Boli sa na ňom aj previesť.
Vozidlo je stále na predaj (Ing. Kohútová konštatovala, že ponuka bola aktualizovaná –
pozerala sa na dátum). Vozidlo je na predaj v sume 14.990,- € a 500,- € nám dá zľavu.
Mgr. Píši sa spýtal, či predávajúci neupravuje cenu. Ing. Kohútová odpovedala, že cenu stále
drží. Mgr. Píši skonštatoval, že predajca neznižuje cenu pretože asi vie akú má hodnotu to auto.
Auto má najazdených len 79 tisíc kilometrov, ročník 2013. Pani Klincová sa opýtala, či myslia
to biele Ducato. Boli pozerať aj v iných bazároch (BB a ZV), ale tie ponuky v rovnakej sume
sa tomu autu nevyrovnali. Ing. Kliment položil otázku, či sa nedá určiť maximálna sumu
a pozerať sa po iných autách, zvážiť, ktoré by bolo lepšie a potom rozhodnúť? Áno, dá sa to
tak, ale už do toho prieskumu investovali dosť času Ing. Kohútová s p. starostom.
Bola aj ďalšia ponuka, nie na papieri od pána Baranku – informoval p. starosta. Ponúka auto za
11 tisíc € (Opel Vivaro). Dá nám bezplatne do prenájmu na pol roka, čo má a potom spustí 2
tisíc dolu.
Mgr. Píši povedal, že schvália poslanci 15 tisíc € a Ing. Kliment poznamenal, že zatiaľ (za ten
čas) sa to auto môže predať – predávajúci sa môže obrátiť na iného záujemcu.
Ing. Kohútová poznamenala, že 15 tisíc je hranica, lebo potom sa musí ísť cez verejné
obstarávanie. Ing. Kohútová navrhla dať k dispozícii 15.000,- € z rezervného fondu na tento
účel. Mgr. Píši povedal, že nové motorové vozidlo stojí 23 – 24.000,- €.
Pani Klincová a Mgr. Kováčová, PhD. vyjadrili názor, že sa skôr prikláňajú ku kúpe nového
motorového vozidla. Alebo ako sa preklopil rok, to auto je zase staršie, tak by mal predávajúci
opäť spustiť z ceny.
Ing. Kohútová povedala, že rozdiel pri novom aute je ten, že ak vyhrá firma z Bratislavy, bude
sa chodiť na technické prehliadky aj na servisné prehliadky do Bratislavy.
Pán Halgaš sa spýtal, či sedia kilometre – pán starosta povedal, že sa dajú zistiť, je to auto
z nemeckej firmy (z ich firmy) a chceli to predať, lebo ho majú ako prebytočné. Pán Halgaš
poznamenal, že s autami sa robia rôzne prechmaty. P. starosta vysvetlil, že si overili, že bolo
servisované v značkových servisoch.
Strana 7 z 15

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 25.1.2018

Mgr. Kováčová, PhD. povedala, že bez ohľadu, pre ktoré auto sa rozhodnú, nech schvália
z rezervného fondu navrhovanú maximálnu čiastku. Aby sa nemuseli stále vracať k tejto istej
otázke, na ktorú nemajú rovnaký názor.
Prišiel pán poslanec Ivan Kováčik (16:55 hod.).
Spýtal sa, čo sa už stihlo prejsť. Ing. Kohútová povedala, že sa rozprávame o motorovom
vozidle, o ktorom sa nevieme dohodnúť od októbra. P. Kováčik sa vyjadril, že on osobne je
jednoznačne za kúpu nového motorového vozidla.
Rozvinula sa celková debata o skúsenostiach s kúpami starých áut. Po rozhodnutí, ak by sa
rozhodli predsa len za kúpu nového úžitkového vozidla vznikla otázka, ktorá sa týkala toho ako
by sa to ďalej vyvíjalo, ak by vyhralo konkrétne auto. Odpoveď bola, ak by auto vyhralo cez
elektronické trhovisko, a bude ukončená súťaž, je to auto už ako zazmluvnené.
Mgr. Branislav Píši prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 7/2018 zo dňa 25.1.2018
K bodu č. 8 : Prerokovanie možností zakúpenia nového úžitkového motorového vozidla
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
P o v e r u j e OcÚ vykonaním prieskumu trhu, týkajúceho sa zabezpečenia kúpy nového
úžitkového motorového vozidla pre Obec Nemecká.
Prítomní poslanci (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, Mgr.
Zuzana Kováčová PhD., Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana
Kováčová PhD., Ing. Jozef Kliment, p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav
Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 9 – Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2018
Je to rozpočtové opatrenie, ktorým sme chceli vyriešiť financovanie denného stacionára, kde
máme mesačne previesť 500,- € podľa zmluvy na dofinancovanie. Ročne je to suma 6.000,- €,
čo je v maximálnych možných číslach. V tomto rozpočtovom opatrení bolo aj riešenie sociálnej
výpomoci pre rodinu Bartošovcov a aj zníženie dotácie pre neziskovú organizáciu – Jednotu
dôchodcov Slovenska v Nemeckej o 50,- €. Neprerokovala to finančná komisia, ale približne
pred dvomi týždňami to zaslali Ing. Kohútovej, či sa to dá vyriešiť takýmto spôsobom – napísala
Vám k tomu e-mail.
Ing. Kohútová si vzala slovo, čo sa týka tabuľky rozpočtového opatrenie č. 1/2018, že sú si
všetci za jedno s tými výdavkami. Nie je potrebné diskutovať o tom, že sa dá 6 tisíc € na denný
stacionár, že dáme 3.300,- € na opravu domu po požiari a aj že sa zníži Jednote dôchodcov
o 50,- €. Jediné, čo konzultovala aj s p. starostom Branislavom Čižmárikom, obáva sa, že
55.tisíc €, ktoré boli narozpočtované na údržbu budov, objektov alebo ich častí bude málo a teda
táto čiastka nebude stačiť na celý rok. Sami poslanci vedia, aj ako je to so školou. Štyri razy do
roka tam niečo vyskočí. Preto si myslí, že tam by malo byť aspoň o 10tisíc € viac. Od oka sme
si odhadli, že búranie kina bude 25.000,- €, čo si myslí, že to tiež nebude stačiť. Bude to väčšia
suma. Má problém s tým, že zdrojom tohto pokrytia navýšenia výdavkov je zníženie položky
„údržba budov“ čo nie je dobré. V tom zmysle, že je potrebné vziať na to financie z iného
zdroja. Pridal sa Mgr. Píši a adresoval k p. starostovi myšlienku s obsahom, že v tomto roku ho
toho, čo sa týka budov skutočne čaká veľa – kultúrny dom, kino, ploty sa budú stavať okolo
školy. Položil otázku, či nie je v rozpočte iná kapitola, z ktorej by sa dalo čerpať? Ing. Barlová
k predmetnému uviedla, že si nevie predstaviť odkiaľ by sa našli iné zdroje, lebo ostatné veci
sú také, ktoré máme nejakým spôsobom zazmluvnené. Ako všeobecné služby, to sú veci, ktoré
sa (napríklad) platia každý mesiac. Ing. Barlová sa pri príprave rozpočtového opatrenia pýtala
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p. starostu ktorú položku znížiť a keďže to Ing. Kohútová videla pre zaslaním ostatným
poslancom, tak si Ing. Barlová myslela, že to bude v poriadku. Ing. Kohútová povedala, že ona
sa neháda, ale výkonným orgánom Obecného zastupiteľstva je Obecný úrad. Preto jej nebude
Obecný úrad zadávať úlohy. Jedine Obecné zastupiteľstvo môže poveriť finančnú komisiu tým,
že to pôjde Uznesením – nachystať rozpočtové opatrenie, tak sa opatrenie nachystá a tu sa to
odsúhlasí (má to viackrát prekonzultované s právnikmi). To je celé. Nemôže sa hocikedy
chodiť, že toto odsúhlasíme. Ing. Barlová preto požiadala, aby jej Ing. Kohútová povedala, aký
postup má v budúcnosti zvoliť. Povedala jej, že teraz by sa na tom mali dohodnúť, že sa poverí
finančná komisia napríklad prípravou rozpočtového opatrenia. A vy máte súhlasné uznesenie
na tieto výdavky. Ing. Barlová poznamenala, že v uznesení to je, ale ona to v rozpočte nemá.
Ing. Kohútová súhlasila, že v rozpočte to nemá. P. starosta tiež konštatoval, že majú to len
v uznesení, že to môžu poskytovať. A suma uvedená v rozpočtovom opatrení je taká, že sa
nevie koľko sa z nej reálne bude čerpať. Ing. Barlová povedala, že v priebehu roku bude určite
viac príjmov, ako sa naplánovalo, už teraz vieme, že bude viac z toho, čo vydalo ministerstvo.
Ona si myslí, že bude prebytok, čiže mnohé z týchto investícií – ak vytvoríme fond, o ktorom
sme sa rozprávali, na ktorý je už vytvorený účet, sa výdavky môžu robiť aj z týchto peňazí.
Ing. Kohútová pripomenula, že ešte sa diskutovalo o tom dome. P. starosta povedal, že čo sa
týka toho domu, ani to nie je ešte určené v rozpočte – išlo by to z fondu pre rozvoj obce.
Ing. Kohútová povedala, že by to malo ísť z rezervného fondu. P. starosta povedal, že výdavky
na údržbu budov, objektov alebo jeho častí bola jediná položka pri ktorej nevieme, či ju
výnimočne minieme. Mgr. Píši konštatoval, že v prípade, že tá suma nebude dostačujúca, je
potrebné hľadať také položky, z ktorých sa bude musieť tá suma navýšiť. Ing. Barlová
konštatovala, že na začiatku roku to nevieme, či tá suma bude, resp. nebude dostačujúca.
P. starosta povedal, že toto bolo normálne riešenie. Ing. Kohútová a Mgr. Píši uviedli, že toto
riešenie bolo najjednoduchšie. Mgr. Píši uzavrel tento bod konštatovaním, že tieto fakty na
vysvetlenie stačia, ale do budúcnosti by poprosil viac komunikovať s finančnou komisiou zo
strany Obecného úradu. Ing. Kohútová zopakovala, že Obecné zastupiteľstvo nech poverí
finančnú komisiu a s tou komisiou by si k tomu sadli a pozrelo by sa odkiaľ sa dá reálne brať.
Ale môže sa aj zrušiť finančná komisia, ona s tým bude súhlasiť – pánovi starostovi to povedala
už dávno.
P. starosta uviedol, že Obecné zastupiteľstvo bude schvaľovať poverenie
finančnej komisie a že rozpočtových opatrení bude stále veľa. Ing. Barlová poznamenala, ak sa
ku tomu môže ešte vyjadriť, že ona sa ešte nestretla s tým, aby Obecné zastupiteľstvo
poverovalo finančnú komisiu prerokovaním rozpočtového opatrenia. Mgr. Píši s tým súhlasil,
lebo finančnej komisii to vyplýva zo štatútu, čo uvádza aj Ing. Barlová. V tom štatúte finančnej
komisie je uvedené, čo má v náplni práce. Ing. Kohútová k predmetnému uvádza, že v štatúte
je, čo má finančná komisia v náplni práce, ale ona zastáva názor, že ju musí Obecné
zastupiteľstvo poveriť.
Ing. Barlová dodala, že by to bolo potom rovnaké aj v prípade, keď
zasadá sociálna komisia a zakaždým by bolo potrebné ich poveriť, aby prerokovali nejakú
žiadosť. Mgr. Píši poznamenal, že to stále poverovanie zrejme nie je na mieste, že na to je ten
štatút.
Ing. Kohútovej povedal, že si myslí, že je na mieste upraviť komunikačný
tok s Obecným úradom. Ing. Kohútová oponovala, že ak je to tak a nebude finančnú komisiu
poverovať Obecné zastupiteľstvo, Obecný úrad musí zasielať materiály na prerokovanie
v dostatočnom predstihu. Na čo sa Ing. Barlová informovala, ako dlho dopredu treba materiály
Ing. Kohútovej zaslať. Ing. Kohútová uviedla, že aspoň dva týždne dopredu, aby si stihla
pripraviť finančnú komisiu. P. starosta položil otázku na základe konštatovaného, čo sa ide
urobiť s pripraveným rozpočtovým opatrením č. 1/2018. Mgr. Píši navrhol, schváliť rozpočtové
opatrenie, ako je pripravené, bolo urobené najjednoduchšie riešenie a počas roka čas ukáže ako
budeme s príjmami. Trochu sa Mgr. Píšimu nepáči spôsob, ako to bolo spravené, ale takéto
bolo možné riešenie a nateraz je to v poriadku. Ing. Kohútová upozornila na fakt, že rozpočet
bol prebytkový, prečo sa napríklad nevzalo z toho prebytku? (bolo cez 3 alebo 4 tisíc) Mohlo
sa vziať rovno z neho. Mgr. Píši povedal, že ten náš terajší prebytok tam zostal a poslanci sa už
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predtým rozprávali, aby tam prebytok zostal aj pre prípad, že sa niečo stane. Ing. Barlová
uviedla, že Ing. Hýblová nemohla ani do systému tú zmenu rozpočtu ešte urobiť, lebo nebol
akoby uzavretý. Rozpočet už je nahratý v „RISe“, ale ešte stále sa v ňom nedajú robiť zmeny.
Ing. Kohútová navrhla, nech rozpočtové opatrenie schvália zvyšní poslanci, ona sa zdrží
hlasovania. (nakoniec sa rozhodla hlasovať).
Mgr. Branislav Píši prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 8/2018 zo dňa 25.1.2018
K bodu č. 9: Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 1/2018:
Na strane výdavkov
Funč.kl
Zdro
Schválen
Po
.
EK
j
Názov
ý
Zmena
úprave
01.1.1
635006 41
Údržba budov, objektov
55000 €
-9250 € 45750 €
alebo ich častí
10.2.0
642002 41
n. o. Impulz – Denný
0 € + 6000 €
6000 €
stacionár
10.2.0
642002 41
Neziskovej organizácii
600 €
-50 €
550 €
/Jednota dôchodcov/
10.7.0
642014 41
Soc. Výpomoc (po požiari
0 € + 3300 €
3300 €
RD)
55600 €
0 € 55600 €
SPOLU
Prítomní poslanci (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, Mgr.
Zuzana Kováčová PhD., Ing. Jozef Kliment, p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana
Kováčová PhD., Ing. Jozef Kliment, p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav
Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 10 – Rôzne
P. Kováčik sa ospravedlnil, že kvôli pracovným povinnostiam prišiel neskoršie a po zasadnutí
by chcel poprosiť poslancov, mimo všetkého, aby ho chvíľku vypočuli.
Ing. Kohútová a p. starosta chceli v tomto bode pripomenúť žiadosť od p. Pavlíka, lebo predtým
sa zišli len traja poslanci Ing. Kubuš, p. Klincová a Ing. Kohútová. A bolo by dobré, keby po
zastupiteľstve všetci poslanci trochu ostali. Obecný úrad pekne pripravil – zakreslil tie parcely
o ktoré by mal p. Pavlík záujem. Všetci by sa na to mohli pozrieť, je to na nástenke. P. starosta
povedal, že z dôvodu zlého počasia sa na tie parcely ani nedostali...sadli si nad to a prebrali čo
by bolo možné a čo nie. V tejto veci je však určite potrebné sa k tomu zísť, aby poslanci vedeli
aj ako to vyzerá a ako to je v skutočnom stave. Čo by sa nám hodilo buď priamo predať, alebo
mať z toho zisk na nájme, alebo potom na daniach. Čo sa týka ostatných parciel, na niektorých
je bývalé smetisko, skúšal to preverovať a nebude to tam také jednoduché. Nemáme totiž
papier, že smetisko – skládka bola zasanovaná. Na sanáciu skládky sa robil projekt, len na to
ešte neboli finančné prostriedky vyčlenené. Ing. Kliment povedal, že projekt bol vypracovaný
v rámci výzvy Ministerstva ŽP SR v roku 2008 alebo 2009. Projekt bol zamietnutý, lebo bolo
málo finančných prostriedkov. Skládka nie je oficiálne ukončená – neasanovaná a pozemky sa
nedajú predať ani ako orná pôda, ani inak. Ing. Kohútová povedala, že zrejme treba
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intenzívnejšie s p. Pavlíkom komunikovať, či si vie v tejto veci pomôcť. Mgr. Píši aj
Ing. Kliment poznamenali, že by od nikoho nebolo rozumné prenajať si, alebo si kúpiť
smetisko. Ing. Kohútová upresnila, že p. Pavlík má o to záujem z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Ing. Kubuš uviedol, že na stretnutí p. Pavlík uviedol, že on tam má ornicu, ktorú by
chcel zaviesť. Ing. Kliment uviedol, že pred ukončením je potrebné robiť rôzne sondy a vrty.
P. starosta povedal – je potrebné urobiť prieskum a správu s oficiálnym ukončením. V žiadosti
mal p. Pavlík viac pozemkov a bolo by dobré stretnúť sa a ísť tie pozemky aj pozrieť z dôvodu,
že táto žiadosť je na Obecnom úrade dlhodobá, treba sa k tej žiadosti vyjadriť. Nie v tomto
období, keď je veľa snehu, ale v jarnom období áno. Nám také malé pozemky nie sú na nič
vhodné a p. Pavlík si chce poodkupovať, čo sa dá, aby mal čo najväčšiu plochu vcelku, aby si
to mohol ohradiť a užívať. P. starosta sa neprihovára za p. Pavlíka, ale žiadosť je potrebné
vybaviť.
Mgr. Píši uviedol v bode Rôzne žiadosť pána Vladimíra Végha, ktorý poprosil pretlmočenie
svojej žiadosti cestárom, ktorí odhŕňajú štátnu cestu cez dedinu v starej Dubovej. Keď idú
s pluhom, aby brali ohľad na ľudí, ktorí majú domy približne meter a 1/2 od cesty. Pluh ide
veľmi rýchlo a ľudia majú nafŕkané až pod strechou. Aj Mgr. Píši má sneh až na garážových
dverách a tie má 4 metre od cesty. Predtým sa dalo s cestármi komunikovať – p. starosta
konštatoval, že aj teraz sa dá s cestármi komunikovať, cestárov bude telefonicky informovať.
Ing. Kohútová povedala, že pluh chodí naozaj veľmi rýchlo.
P. Klincová poprosila za p. Karásekovú, aby sa išli ku nej pozrieť, keď bude lepšie počasie.
P. starosta povedal, že už to tam naši zamestnanci boli spraviť, momentálne sa nedá viac urobiť,
zasypali to tam. P. Karáseková však uviedla, že keď sa sneh bude púšťať jej to na pozemok
bude tiecť. P. starosta konštatoval, že nevie, čo je prepadnuté pod tým snehom. P. Oroš k tomu
upresnil, že cez jej pozemok ide ryha, potok – splašková voda, ktorá je prekopaná popod cestu.
Keď sa púšťa sneh, je to tam prekopané. Neprepadlo sa to v ceste, ale mimo cesty. Bližšie ku
koľajniciam, na krajnici. Poznamenal, že p. Karáseková by si to mala dať spraviť. P. Klincová
informovala, že p. Karáseková tvrdila, že to urobili, keď sa robila kanalizácia. P. Oroš uviedol,
že to nie je pravda, že to urobili, keď sa robila kanalizácia, lebo tá je 2 a ½ metra od toho, kde
sa to prepadlo. P. Klincová to bola pozerať, je to zasypané tam, kde sú tie skruže. P. Karáseková
sa bojí toho, že sa jej to bude vracať do záhrady. P. Oroš upresnil, že sa tam ešte pôjde, keď
nebude sneh, chlapi vyhrabú rúry, aby voda išla preč. Je to zasypané, aby tam nejaké dieťa
nespadlo.
Mgr. Kováčová, PhD. – prosí o možnosť čerpať finančné prostriedky z kultúrnej komisie 50 €
na detský fašiangový karneval, ktorý sa uskutoční 3.2.2018 (v sobotu) v Dome služieb
v Dubovej. P. Klincová povedala, že súhlasí a nech sa preplatia bločky za občerstvenie
a za ceny do tomboly. Mgr. Kováčová, PhD. konštatovala, že pán farár prispel na túto akciu.
Vysvetlila, že si nemyslí, že by sa tento detský karneval križoval so zabíjačkovými hodmi, bola
možnosť uskutočniť karneval v dvoch termínoch – počas konania zabíjačkových hodov alebo
o týždeň neskôr, keď sa uskutočňuje Hasičský ples. Počas plesu sa viac rodičov detí, ktoré sa
zúčastnia na karnevale, chystá na spomínaný ples a preto by sa karneval uskutočnený
v neskoršom termíne viac križoval práve s plesom. Deti budú mať občerstvenie – dostanú šišky
a čaj. P. starosta poznamenal, že už mal viacej otázok týkajúcich sa toho, prečo robia dve akcie
naraz. P. starosta ľuďom vysvetlil, že v Dome služieb sa koná akcia, ktorá je vyslovene pre deti
a po skončení akcie, môžu rodičia detí prísť ešte aj na zabíjačkové hody.
Ing. Kubuš sa spýtal, či máme kvalitnú fotopascu – jednu, ktorá by zaznamenávala, kto do lístia
hádže smeti a to keď sa bude na jar a na jeseň hrabať lístie. Tá fotopasca by sa vyskúšala s tým,
aby sa uviedlo, že namontovaná fotopasca je aktívna, aby sa do kontajnerov nevhadzovalo to,
čo sa nemá. P. starosta povedal, že sa dá fotopasca, ale na montáž sa použije budova Ing.
Kubuša. Treba vyskúšať kameru aspoň na kontrolu. P. starosta uviedol, že čo sa týka studničky,
tam sa už písalo majiteľovi pozemku, aby si ho ohradil – nevie, či už to je ohradené. P.
Horváthová povedala, že už je studnička ohradená, nikto sa tam nedostane. P. Halgaš
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konštatoval, že väčšinou tam vyvážali buriny, ale niektorí to zneužili a už tam bol aj stavebný
odpad. P. starosta poznamenal, že je potrebné ľuďom vysvetľovať, čo môžu doniesť na
Technické služby ako drobný stavebný odpad – máme na to kontajnery. Ak si to nemajú ako
odviesť, môžu to odviezť naši zamestnanci. Ľudia sa boja toho, že máme uvedené v našom
VZN, že zaplatia za to nejakú sumu – pár euro. Nevie, či im tých pár euro stojí za to, že niekomu
na to prídu a potom bude pokutovaný a bude pokutovaný do riadnej výšky. P. starosta by bol aj
rád, keby tu už taký niekto bol pristihnutý. Ale dokazovať takéto veci je veľmi ťažké.
Ing. Kohútová dnes (25.1.2018) telefonovala s našim p. kontrolórom (Mgr. Vetrákom) aby
vykonal kontrolu, ktorou ho poveríme čo najskôr, lebo ju aj tak mal naplánovanú na tento rok.
Chcela by nechať skontrolovať subjekty, ktoré poskytujú ubytovacie služby a za to odvádzajú
našej obci dane – lebo je to smiešna suma, ktorá nám dávajú. Poveríme ho kontrolou VZN
č. 5/2015, aby skontroloval celý rok 2016. Bude sa robiť kontrola roku 2016 z toho dôvodu, že
tie doklady už máme na Obecnom úrade. V ďalšom roku sa môže kontrolovať zase za rok 2017,
keď sa nám vrátia tie doklady za rok 2017.
P. starosta položil otázku, či má ešte niekto z poslancov niečo, čo by chceli uviesť do bodu
Rôzne. Do bodu Rôzne už nechcel nikto nič uviesť.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 9/2018 zo dňa 25.1.2018
K bodu č. 10: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
P o v e r u j e hlavného kontrolóra obce Nemecká vykonaním kontroly dodržiavania VZN
č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady – daň za ubytovanie.
Prítomní poslanci (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová,
Mgr. Zuzana Kováčová PhD., Ing. Jozef Kliment, p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana
Kováčová PhD., Ing. Jozef Kliment, p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav
Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 11 – Diskusia.
Rozvinula sa diskusia o fungovaní FK Sokol Nemecká a o tom, že následkom za drobné chybné
vyúčtovanie výdavkov klubu, prišiel Klub o 800,- € z dotácie od obce Nemecká. Pričom Obec
Nemecká je majoritným poskytovateľom dotácie pre ich Klub. Dotácia od obce tvorí až 60%
finančných prostriedkov, ktoré potrebujú na svoje fungovanie.
Slova sa ujal Ing. Lokša, v mene klubu by v prvom rade chceli oceniť spoluprácu, ktorá funguje
medzi obcou a ich Klubom a inicializovať zlepšenie vzťahov a komunikácie s poslancami
a Obecným úradom. Predstavil pána Vaníka, ktorý je novým trénerom FK Sokol Nemecká.
Mrzí ho, že zníženie príspevku nebolo riešené s nimi, ale riešilo sa to ako keby o nich, bez nich.
Oni toho dokladovali viac a náhodou – vlastne omylom sa tam zaplietol bloček za alkohol –
dokopy za sumu v hodnote asi 13,- €. A doložili výdavky za 5.046,09 €. Osobne si myslí,
že chyby sa robia a nemali by sa opakovať a prišli sa dohodnúť, ako ich odstrániť. Ak sú
výhrady, alebo otázky – možno aj k tomu vyúčtovaniu, aby prebiehal dialóg. S futbalom robia
celý rok, niektorí dva alebo tri krát do týždňa, zadarmo, len aby sa futbal v našej obci udržal.
Ing. Kohútová vysvetlila, ako to bolo s finančnou komisiou – aj s inými organizáciami bol
problém z rovnakého dôvodu, tiež sa vyskytol vo vyúčtovaní alkohol a musia mať rovnaký
meter na každého. Vysvetlila aj iné položky, ktoré sa poslancom nepáčili. Ďalej uviedla, že nás
audítorka upozornila na fakt, že nemôžeme ako keby „podporovať“ čiernu prácu, čo v praxi
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znamená zhruba toľko, že v rámci vyúčtovania dotácie za plat, treba mať právne ošetrené,
že sa z toho platu odvádza daň. Nad 500,- € sa musí príjem zdaňovať. V budúcnosti si to obec
ošetrí tak, že klubu vyplatí dotáciu až na základe zmluvy, keď ju klub doloží. S tým, že tam
bude uvedená poznámka, že za odvody si zodpovedá on sám. My chceme, len aby to bolo
zmluvne ošetrené. Ku tomu sa vyjadril aj Mgr. Píši.
Ing. Barlová sa vyjadrila ku kontrole v tom zmysle, že to nebola oficiálna finančná kontrola,
nakoľko finančnou kontrolou, ktorú v zmysle zákona o finančnej kontrole vykonali (sú na to
oficiálne postupy) bol zistený ten bloček, ktorý postačovalo vyškrtnúť, nakoľko vyúčtovali
vyššiu sumu ako bola poskytnutá dotácia a tým pádom nemuseli vracať žiadne finančné
prostriedky. Prípadne bolo potrebné vyzvať ich na odstránenie nedostatkov, aby doložili iný
bloček. A v článku v Obecných novinách bolo uvedené, že nejakú časť majú vrátiť, čo tiež
nebola pravda. Nikoho sa nechce zastávať. V našom VZN nie je nikde uvedené, že musia
špecifikovať presný účel na čo si žiadajú finančné prostriedky – ak dajú účel prevádzku klubu,
nemusia to bližšie špecifikovať.
P. Kováčik položil Ing. Lokšovi viaceré otázky, jednou z nich bola napríklad tá, ako funguje
ich výbor teraz, kedy mali zasadnutie a podľa predloženého, čo urobili na ihrisku za sumu
900,-€. On tam býva a zaujíma ho čo konkrétne za tie peniaze tam bolo urobené? Za takú sumu
by tam muselo byť niečo vidieť. Prečo ho nikto na zasadnutie výboru nepozval? Ing. Lokša sa
mu snažil postupne na otázky odpovedať. P. Kováčik povedal, že on nie je proti fungovaniu FK
– on je prvý za to, aby FK fungoval, len chce mať niektoré veci jasné. Nebolo by dobré, keby
tu FK nebol, nie je dobré ani to, že v niektorých obciach už futbalové kluby nie sú. Ale ešte
chce uviesť taký príklad, že žiadosť, ktorú si podali nemala podľa neho vyzerať len s konečnou
sumou, ktorú potrebujú na fungovanie. Tá žiadosť mala byť rozpísaná po položkách, na ktorú
položku potrebujú aký obnos finančných prostriedkov.
Mgr. Chromek s ľútosťou vysvetlil, že ako mu kedysi robilo radosť robiť futbal v obci
Nemecká, posledné roky mu to prináša skôr utrpenie a ak to pomôže, vystúpi z výboru.
V obecných novinách bola nie celkom šťastne a zrozumiteľne uvedená suma, o ktorú im bola
znížená dotácia a mnohí ľudia si to nesprávne vyložili, že sumu 800,- € prepili. Mrzí ich to, aký
obraz o nich nadobudli niektorí ľudia. Vysvetlil, ako funguje ich klub a ako fungujú iné
kluby...okrem iného má cca 70% klubov lepšie šatne a sprchy, ako náš klub. To len ako príklad.
Iné kluby majú pre hráčov iné „sociálne benefity“ a preto aj naši hráči pôjdu radšej hrať tam,
kde majú lepšie podmienky. A poznamenal, že ak niekto teda aj nezbohatne pri zabezpečovaní
prevádzky FK, nech aspoň nejde do mínusu. P. Kováčik položil otázku, ktoré kluby majú lepšie
šatne ako náš FK. Ale toto nie je najpodstatnejšia otázka. Celkovo sa tu riešia úplne iné veci
ohľadom fungovania FK na dnešnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
Mgr. Kováčová PhD. ocenila, že prišiel výbor, aby si vyjasnili niektoré veci. Hlavne to, čo bolo
v novinách zverejnené. Ide o to, že redakčná rada zodpovedá za formálnu stránku novín, ale
nezodpovedá za obsah článku, práve z toho dôvodu sa tam uvádzajú autori. Ide im tiež o dobro
futbalu a aby neskončil. Vedia, že futbal má veľký význam ako pre mladých, tak aj pre starých,
či už na trávenie voľného času – pre deti je to vzor, že aj pri športe sa dá stráviť ten voľný čas.
Komunikácia by mala fungovať, ale bez zbytočných emócií, lebo len tak sa dostaneme ďalej.
Ing. Kliment uviedol z histórie pôsobenia predchádzajúcich starostov, ako boli prideľované
finančné prostriedky FK Sokol Nemecká. Boli im prideľované na základe bločkov. (za
kopačky, za dresy....za konkrétne veci). Teraz im bola daná väčšia dôvera, že financie majú
pridelené hneď. Poznamenal, že je v záujme obce, aby tu futbal fungoval. Je úplne irelevantné,
koľko prostriedkov majú z iných zdrojov, ale tie, čo sú poskytnuté od obce musia byť správne
vyúčtované. Je snahou, aby u nás futbal prosperoval.
Ing. Kubuš si vzal slovo a konštatoval, že ak majú záujem niečo si kúpiť, je základnou vecou
je uviesť „na čo chcem“ finančné prostriedky, je dôležitá komunikácia. Tiež si myslí, že nebolo
šťastné riešiť túto situáciu cez médiá.
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P. Klincová vysvetlila, že celé sa to udialo z dôvodu krátkeho času aj zasadnutia finančnej
komisie, aj krátkeho času na schválenie finančného rozpočtu. Väčší priestor tam už jednoducho
nebol. To bola veľká nevýhoda.
Mgr. Píši si prečítal predmetný článok v našich obecných novinách, či to niektorí ľudia môžu
pochopiť tak, že suma 800,- €, o ktoré im bola znížená dotácia, je suma, ktorú prepili. Podľa
neho to tam nie je takýmto spôsobom napísané– čo spomínal Mgr. Chromek a na základe toho,
že tam bol uvedený ako jeden z autorov čestne prehlasuje, že nebude dávať žiadne príspevky
do žiadnych printových médií, lebo si nie je vedomý, že by tam nenapísal pravdu. Teraz si to
opätovne prečítal a nie je to tam tak napísané.
P. starosta povedal, že to bolo nešťastné riešenie okolo malého problému s bločkom sa vytvoril
veľký problém na základe krokov, ktoré boli podniknuté proti FK Sokol Nemecká. Ak má
všetko fungovať, je potrebná komunikácia a možno, ak by FK počas roku chýbalo, je možnosť,
že by sa ešte nejaké finančné prostriedky mohli schváliť. Lebo ak by to vyzeralo, že je pre FK
situácia likvidačná, hľadalo by sa riešenie, čo sa s tým dá urobiť, ako sa im dá pomôcť. Do
budúcna si myslí, že treba pokračovať ďalej v spolupráci s tým, že sa budeme z jednej aj
z druhej zúčastnenej strany rešpektovať a budú sa dodržiavať pravidlá, ktoré sa vyžadujú pri
vzájomnej komunikácii. Z vlastnej skúsenosti vie, keďže aj on hrával futbal, že tá dotácia, čo
je od obce najvyššia možná poskytnutá, nie je úplne dostačujúca, ale FK má aj sponzorov, treba
si to fungovanie nejako zabezpečiť.
P. Vaník uviedol, že si veľmi váži, že ho Ing. Lokša oslovil – robiť trénera v FK Sokol Nemecká
je pre neho veľká motivácia, len sa obáva, aby túto motiváciu nestratil, lebo on má čo odovzdať
hráčom. Rád odovzdá všetko, čo v ňom je. Sleduje, aká tu vznikla okolo futbalu diskusia. Pre
neho je to normálna vec, že sa vzniknutá situácia rieši.
Ing. Lokša vysvetlil, že na zasadnutie Obecného zastupiteľstva prišiel s otvorenými kartami,
lebo jeho snahou je, aby sa komunikácia zlepšila a doniesol navyše ukázať graf, kde sú
znázornené aj peniaze od sponzorov, aby mohol demonštrovať, koľko peňazí mali minulý rok
celkovo. Hoci by stačilo preukázať, čo sa urobilo s peniazmi z dotácie, čo poskytla Obec
Nemecká. S tou dotáciou, akú dostanú od Obce Nemecká tento rok, reálne vydržia do augusta.
Minulý rok mali dokopy 8.600,- € k dispozícii a toľko potrebujú aj tento rok. A on dopredu
nevie, či s nejakým ďalším obnosom finančných prostriedkov môže počítať, lebo netuší, či im
dáky sponzor niečo dá, alebo nedá. Keď niečo dostali minulý rok, nemusia rovnako dostať aj
tento rok.
P. Kováčik si vypočul, ako funguje získavanie hráčov do jednotlivých klubov a čo je dôležité,
pre získanie nového hráča. Konštatoval, že mal o tom zrejme skreslený názor. Ak sa majú
sponzorovať hráči z celého okresu, aby u nás fungoval FK, nech sa taký FK, kde sú väčšinoví
cudzí hráči zruší.
Ing. Kohútová uviedla, že s týmto istým problémom sa stretávajú a zápasia aj v rámci svojho
stolnotenisového klubu, preto im musí dať za pravdu a zastať sa ich v tom. Momentálne majú
hráčov aj z Podbrezovej, z Predajnej, ďalej ich oslovila aj druhá liga čo sa týka Brezno,
Podbrezová – či môžu s nimi hrávať. Predtým zastávala tiež názor, aby mali svojich hráčov.
Ale teraz sa na to pozerá ako na prínos. Lebo niektorí hráči sú aj na lepšej úrovni a už len to, že
si spolu zahrajú urobí svoje, keď niektorí naši hráči sú na inej úrovni.
Mgr. Chromek pre vysvetlenie uviedol, ako funguje futbal teraz, ako odchádzajú hráči. Kedysi
to bolo tak, že tréner povedal, že hráča nepustí, že mu prestup nepodpíše a hráč neprestúpil.
Teraz sú tabuľky na hráčov. Ak hráč počas jedného dňa je ešte členom jedného FK, neznamená
to, že na konci toho dňa to bude tiež tak. Stačí jedno kliknutie a napríklad aj pred zápasom,
hráč, ktorý sedel v šatni za náš tím, môže zrazu sedieť v šatni súpera a hrať za neho. A ďalší
problém je, že postupne nemáme a nebudeme mať hráčov.
P. Oroš súhlasne konštatoval, že je pravda, že máme výpadok hráčov. Nie sú dorastenci a ani
nebudú.
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Mgr. Kováčová a Ing. Kohútová sa opýtali, z akého dôvodu sa nepracuje so žiakmi, chceli by,
aby sa v našej obci vychovávali noví hráči, noví fanúšikovia, aby nenastala rovnaká situácia aj
v budúcnosti. Zaujíma sa o prácu s deťmi kvôli tomu, že dospelí ktorých uvádzajú oni, ich
musia motivovať a či nechcú skúsiť podchytiť aj deti. Lebo tí dospelí ktorí sú už zamestnaní
a vedia si aj sami kúpiť, čo potrebujú, keď to chcú robiť. Podľa nej sú deti dôležité ako
nastupujúca generácia.
P. Chromek to zhrnul z pohľadu futbalového prehľadu, že toto nie je problém len v našej Obci
Nemecká. Tento problém je od Šalkovej po Podbrezovú, pričom dorastenci sú len v Brusne.
Mgr. Kováčová, PhD. poukázala na skutočnosť, že nie je potrebné hľadieť len na túto situáciu,
alebo len na tento rok. Kde bol problém už skôr podchytiť deti? Ako príklad uviedla, nech berú
na zápasy autobusom deti so sebou. Chlapcom nech sa aj napríklad kúpia tričká a dá sa na nich
potlačiť napríklad nápis – FK Sokol Nemecká Fanúšik. Aby tým tí chalani začali žiť, aby zažili
tú atmosféru, radosť z výhry, aby prežívali to napätie.
P. Vaník na reakciu Mgr. Kováčovej uviedol, že mu imponuje jej názor a je za neho vďačný,
treba pracovať s deťmi. Podľa neho je toto tá otázka, ktorú treba vo futbale všeobecne riešiť. Je
potrebné, aby sa s mládežou pracovalo. Ale teraz tu je zastupiteľstvo a oni sú Klub a treba riešiť
ich situáciu – za mužov. Nevieme, odkiaľ ich máme zobrať a sú s tým problémy.
Ing. Kohútová predostrela návrh, aby aspoň niektorí poslanci boli pozývaní na výročné
schôdze, lebo ona si pamätá, že za p. starostu ThDr. Jozefa Murína boli poslanci na takého
schôdze pozvaní. Nikto ich nenúti, ale možno by neuškodilo trochu diplomacie, možno pozvať
aspoň jedného – dvoch, čo aj chodia na futbal a sa o to zaujímajú. P. Klincová dodala, že ona
je predsedníčka Komisie kultúry a športu a ešte ani raz nebola pozvaná. P. Oroš poznamenal,
že teraz ešte nebola schôdza.
P. Klincová pred ukončením diskusie uviedla, že ako bolo spomenuté, ak si dajú opodstatnenú
žiadosť, dá sa urobiť rozpočtové opatrenie aj v priebehu roka.
P. starosta ukončil bod 11 - Diskusia
Bod č. 12 – Záver
Starosta obce poďakoval za rokovanie a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľ zápisnice:

RNDr. Anna Marková

Overovatelia zápisnice: Ing. Ľubomír Kubuš

Starosta obce:

v.r.

v.r.

Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.

v.r.

p. Branislav Čižmárik

v.r.

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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