Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 19.07.2022

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného dňa 19.07.2022
o 17, 00 hod. v Obradnej miestnosti Obecného úradu Nemecká
Prítomní:
starosta obce: Branislav Čižmárik,
poslanci: Ing. Jozef Kliment, Milena Grúberová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan, PhD., Peter Marčok
Ospravedlnení:
Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Ján Môcik
Hlavný kontrolór: Mgr. Michal Vetrák
Hostia: Ing. Alexandra Barlová, PhD. – pracovníčka obecného úradu, Vladimír Dejmek
Zapisovateľka: Katarína Starčoková – pracovníčka obecného úradu
Bod č. 1- Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce Branislav
Čižmárik, zároveň skonštatoval, že sa zišli v počte uznášania schopní.
Bod č. 2 - Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
P. starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie Ing. Jozefa Klimenta a za členov návrhovej
komisie Ing. Marcelu Kohútovú a Ing. Jána Turčana, PhD.
Za zapisovateľku zápisnice určil Katarínu Starčokovú – pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice navrhol Petra Marčoka a Milenu Grúberovú.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 44/2022 zo dňa 19.07.2022
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 Ing. Jozefa Klimenta a za členov návrhovej
komisie Ing. Marcelu Kohútovú a Ing. Jána Turčana, PhD.
2. U r č u j e za zapisovateľa zápisnice Katarínu Starčokovú, pracovníčku obecného úradu a za
overovateľov zápisnice Petra Marčoka a Milenu Grúberovú.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Peter Marčok.
proti (menovite): nikto
zdržali sa (menovite): nikto
Bod č. 3 – Schválenie programu zasadnutia
P. starosta prečítal program zasadnutia, ktorý bol následne v tomto znení aj schválený.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 45/2022 zo dňa 19.07.2022
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
3. Schválenie programu
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
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6. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nemecká č. 6/2022 o poskytovaní sociálnej
výpomoci
7. Určenie volebných obvodov, počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsahu výkonu
funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026
8. Nájomná zmluva pre Slovak Telekom, a.s.
9. Prerokovanie žiadosti o odpredaj časti pozemku KN-C 1146/1
10. Správa nezávislého audítora z overenia individuálnej a konsolidovanej ročnej účtovnej
závierky k 31.12.2021
11. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Peter Marčok.
proti (menovite): nikto
zdržali sa (menovite): nikto
Bod č. 4 – Kontrola plnenia uznesení
Hlavný kontrolór obce p. Mgr. Michal Vetrák zhrnul kontrolu plnenia uznesení od posledného
zasadnutia OZ.
V sledovaní zostávajú Uznesenie č. 4/2022 Schválenie VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022,
Uznesenie č. 35/2022 – žiadosť o prenájom pozemkov nebola schválená, žiadateľ bol o výsledku
informovaný. Uznesenie č. 36/2022 Prerokovanie žiadosti o prenájom pôdy pre Hydináreň
Zámostie, s.r.o., pretože rokovanie ohľadom úpravy rozsahu prenajímaných pozemkov sa zatiaľ
neuskutočnilo. Uznesenie č. 37/2022 je predmetom dnešného rokovania. Uznesene č. 38/2022 –
žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci nebola schválená. Uznesenie č. 39/2022 príspevok pre
Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov zatiaľ nebol zaslaný.
Uznesenie č. 40/2022 príspevok pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR zatiaľ nebol poskytnutý.
Uznesenie č. 41/2022 je splnené, finančný príspevok na podporu rozvoja nadaných
a talentovaných detí bol poskytnutý. Uznesenie č. 42/2022 Rekonštrukcia kultúrneho domu
a budovy hasične v obci Nemecká splnené, zmluva o dielo bola uzavretá. Uznesenie č. 43/2022
bolo splnené, dohoda o spolupráci medzi obcou Nemecká a gréckou obcou Kalavryta bola
podpísaná.
Bod č. 5 – Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
V úvode p. starosta oboznámil prítomných s aktuálnymi zostatkami na účtoch: na bežnom účte
Prima Banka: 10 515,95 €, účet Denný stacionár 13 813,63 €, rezervný fond 222 123,75 €,
disponibilný zostatok na účte Slovenskej sporiteľne predstavuje 170 098,05 €.
Pokračoval informáciami o činnosti úradu.
V miestnej knižnici v Dome služieb v Dubovej prebiehajú dokončovacie práce. Po dodaní políc
a ich doplnenia v priestoroch detskej časti knižnice môže byť aj táto časť v priebehu cca dvoch
týždňov sprevádzkovaná. V týchto dňoch vrcholí príprava Dní obce. VÚC prispela sumou
3000,- €. Taktiež sponzori už tradične prispeli darmi. Prípravy, týkajúce sa technického
zabezpečenia prebehnú budúci týždeň. Dni obce sa budú konať ako po iné roky na futbalovom
ihrisku v Nemeckej. Po ich skončení začnú búracie práce budovy Kultúrneho domu a príprava
staveniska.
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V súvislosti so zmenou zaradenia ZŠ s MŠ v Nemeckej bolo na obecný úrad doručené
rozhodnutie o vyradení ZŠ s MŠ Nemecká zo siete škôl a rozhodnutie o zaradení do siete Spojenej
školy. Pripravuje sa zriaďovacia listina Spojenej školy na schválenie zastupiteľstvom.
Ministerstvo školstva zatiaľ nevydalo rozhodnutie o zaradení do siete škôl pre ZUŠ, ktorá by mala
byť súčasťou novozriadenej Spojenej školy. Všetko treba stihnúť do konca augusta.
Ing. Alexandra Barlová, PhD. prítomným bližšie vysvetlila administratívny postup. Ing. Marcela
Kohútová sa pýtala, aké budú výhody a nevýhody Spojenej školy v súvislosti s komplikovaným
riešením týchto zmien. P. starosta uviedol, že je to niečo nové a zámerom bolo aj prilákať žiakov.
Zostáva ešte doriešiť otázku financovania.
P. starosta prešiel k ďalšej dôležitej téme, ktorou sú v súčasnosti energie. Ponuka na dodávku
zemného plynu od SPP na dva roky predstavuje výšku 123 395,36 € , čo je v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím takmer 5x viac. Prebehlo verejné obstarávanie formou
elektronického systému, ktoré bolo neúspešné, preto obec pristúpi k priamemu rokovaciemu
konaniu, ktoré je predbežne plánované na stredu.
V tejto súvislosti sme oslovili aj SSE, ako druhého najväčšieho dodávateľa plynu. Vyjadrili sa
v tom zmysle, že predaj plynu a elektrickej energie je pre nových zákazníkov pozastavený. My
sme ich zákazníkom pre odber elektriny, preto nám dajú ponuku keď bude prebiehať verejné
obstarávanie na dodávku elektrickej energie. Do konca júla musí byť uzatvorená zmluva
o dodávke plynu pre našu obec.
Vzhľadom na viaceré okolnosti došlo k predĺženiu termínu vypracovania územného plánu, čo má
za následok nedodržanie termínu v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie na vypracovanie
územného plánu a poskytnutú dotáciu budeme musieť vrátiť. Takáto situácia postihla viacero obcí,
zo strany ministerstva nebola umožnená žiadna výnimka, ani možnosť uzatvorenia dodatku
k zmluve, ktorým by sa táto lehota predĺžila.
Ďalší veľký problém, ktorý pretrváva už niekoľko mesiacov je situácia okolo gudrónov, resp.
situácia v PTCHEM, s.r.o. Stále je tu hrozba, že v októbri prestanú čistiť splaškové vody na ČOV.
Konkurz na PTCHEM, s.r.o. vyhlásený oficiálne nebol. Problém bude riešený následne so
správcom konkurznej podstaty. Zatiaľ nie je známe, aký bude postup z jeho strany. Obec robí
opatrenia, ktoré jej vyplývajú zo zasadnutí Okresného krízového štábu. Hľadá riešenie na
čerpanie splaškov. P. starosta s projektantom robili obhliadku v teréne za účelom vybudovania
akumulačnej nádrže, čo je technicky veľmi náročné. Vo štvrtok sa uskutoční rokovanie s
riaditeľom Vodohospodárskej výstavby, ktorá rieši tiež likvidáciu gudrónových jám v Predajnej.
My by sme potrebovali nádrže na akumuláciu splaškov a ich odčerpávanie autom a odvoz.
Financie na to nemáme, ani obyvatelia nedokážu utiahnuť náklady, ktorých výška sa pohybuje
okolo 35 tis. € mesačne.
Budúci týždeň bude zasadnutie okresného krízového štábu, nevieme či mimoriadna situácia bude
predĺžená, aktuálne platí do konca júla. Ing. Marcela Kohútová sa pýtala, či PTCHEM, s.r.o. dlžia.
Ing. Alexandra Barlová, PhD. informovala o daňových nedoplatkoch PTCHEM, s.r.o. Ďalší
vývoj situácie bude určovať správca konkurznej podstaty.
V závere správy informoval p. starosta o novom mapovom portály T mapy na našom webe, ktorý
zjednoduší občanom prístup k informáciám z katastra nehnuteľností (namiesto doterajšieho
Cleerio).
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 46/2022 zo dňa 19.07.2022
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): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Peter Marčok.
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Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Peter Marčok.
proti (menovite): nikto
zdržali sa (menovite): nikto
Bod č. 6 –Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nemecká č. 6/2022 o poskytovaní
sociálnej výpomoci
Predmetné VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 29.06.2022 a zvesené bolo 14.07.2022,
na internetovej stránke a elektronickej úradnej tabuli bolo zverejnené v dňoch 29.06.2022 14.07.2022. VZN upravuje podmienky poskytovania jednorazovej sociálnej pomoci a mimoriadnej
sociálnej dávky občanom obce, na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie pri zabezpečovaní
základných životných potrieb z rozpočtu obce. Určuje výšky jednotlivých dávok, posudzovanie
nároku na poskytnutie mimoriadnej dávky sociálnej pomoci, povinnosti a zodpovednosť žiadateľa
ako aj všeobecné podmienky poskytnutia sociálnej výpomoci. K všeobecne záväznému nariadeniu
neboli doručené žiadne pripomienky.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 47/2022 zo dňa 19.07.2022
K bodu č.6: Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nemecká č. 6/2022 o poskytovaní
sociálnej výpomoci
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie obce Nemecká č. 6/2022 o poskytovaní sociálnej
výpomoci.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Peter Marčok.
proti (menovite): nikto
zdržali sa (menovite): nikto
Bod č.7 – Určenie volebných obvodov, počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsahu výkonu
funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie 2022-2026
V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy
obcí a orgánov do samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 29. októbra 2022 obecné
zastupiteľstvo určuje volebné obvody a počet poslancov, ktorí majú byť v nich zvolení.
Vzhľadom na počet obyvateľov obce tvoríme jeden volebný obvod. S prihliadnutím na členitosť
obce sa prítomní poslanci zhodli v tom, že aj na nasledujúce volebné obdobie určujú počet
poslancov 9. Rozsah výkonu funkcie starostu určuje OZ pre celé funkčné obdobie na plný
úväzok. Informácie k voľbám budú uverejnené aj v najbližšom čísle Noviniek spod Hradiska.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 48/2022 zo dňa 19.07.2022
K bodu č. 7 : Určenie volebných obvodov, počtu poslancov obecného zastupiteľstva a rozsahu
výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. U r č u j e pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva v roku 2022 v zmysle § 166 ods. 3
zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení jeden volebný
obvod.
2. T v o r í pre voľby starostu obce v roku 2022 v zmysle § 166 ods. 4 zákona č. 180/2014
o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení jeden jednomandátový volebný
obvod. Územie jednomandátového volebného obvodu, v ktorom sa volí starosta je zhodné s
územím obce.
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3. U r č u j e v zmysle § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p. na
celé volebné obdobie 2022-2026 počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Nemecká v
počte 9.
4. U r č u j e v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v z. n. p.
rozsah výkonu funkcie starostu obce Nemecká pre celé funkčné obdobie 2022-2026 na plný
úväzok.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Peter Marčok.
proti (menovite): nikto
zdržali sa (menovite): nikto
Bod č. 8 – Nájomná zmluva pre Slovak Telekom, a.s.
Súčasná nájomná zmluva so Slovak Telekom, a. s. je platná do konca októbra 2022. Na
predchádzajúcom zasadnutí OZ bolo schválené zverejnenie zámeru prenájmu nebytových
priestorov majetku obce o výmere 15,13 m2 a stanovené nájomné vo výške 100,- € / m2 /rok.
Následne bol nájomca oboznámený s prijatým uznesením. V odpovedi nesúhlasí s navrhovanou
výškou nájmu a odôvodňuje to niekoľkými argumentami. Technológia slúži len pre potreby
obyvateľov našej obce, plní verejnoprospešný účel, náklady na vybudovanie a prevádzku sú
vysoké, neodoberajú od nás žiadnu službu, technológia vyžarovacím výkonom zabezpečuje
optimálnu teplotu priestorov, ktoré sú predmetom nájmu, čím vlastne šetria obci náklady na
vykurovanie objektu. Nájomné neúmerne prevyšuje obvyklé trhové ceny aké uhrádzajú za
rovnakým účelom iným obciam a mestám v celej SR. Nájomné pre obce do 2000 obyvateľov sa
pohybuje v rozpätí od 15 do 40,- € / m2 / rok. Žiadajú o úpravu a navrhujú výšku 40,- €/ m2 / rok
s tým, že výška nájmu sa bude každoročne upravovať o mieru inflácie spotrebiteľských cien
vyhlásenej ŠÚ SR. Rozprúdila sa menšia diskusia, na záver ktorej sa poslanci dohodli na schválení
navrhovanej výške nájmu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 49/2022 zo dňa 19.07.2022
K bodu č. 8 : Nájomná zmluva pre Slovak Telekom, a.s.
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. R u š í Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 37/2022 zo dňa 19.05.2022.
2. B e r i e n a v e d o m i e
žiadosť spoločnosti Slovak Telekom a.s. o predĺženie nájmu
nebytových priestorov v budove Obecného úradu v Nemeckej.
3 . K o n š t a t u j e , že sa jedná o dlhodobého nájomcu týchto nebytových priestorov, ktorý si
svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu plnil vždy riadne a včas a zároveň využíva predmet
nájmu na poskytovanie všeobecne prospešných služieb pre obyvateľov obce Nemecká, 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.
4 . S ch v a ľ u j e zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce – nebytových priestorov v budove
Obecného úradu, Hronská 37/37, Nemecká o výmere 15,13 m2 , vo vlastníctve obce Nemecká,
vedenej na LV č. 580, z dôvodu hodného osobitného zreteľa a stanovuje nájomné vo výške
40,- EUR/m2 /rok.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Peter Marčok.
proti (menovite): nikto
zdržali sa (menovite): nikto
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Bod č. 9 –Prerokovanie žiadosti o odpredaj časti pozemku KN –C 1146/1
Žiadosť o odpredaj časti pozemku parc. č. KN-C 1146/1 žiadateľka
s
manželom podávala už pred dvomi rokmi. Priľahlý pozemok , ktorý bol vo vlastníctve SPF
manželia
odkúpili. Výmera predmetnej časti pozemku predstavuje cca 468 m2 .
Prítomní určili podmienky predaja. Prednesené bolo nasledovné uznesenie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 50/2022 zo dňa 19.07.2022
K bodu č. 9 : Prerokovanie žiadosti o odpredaj časti pozemku KN-C 1146/1
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e žiadosť p.
s manželom o odpredaj časti pozemku
p. č. KN-C 1146/1.
2 . K o n š t a t u j e, že sa jedná o prevod časti pozemku, ktorý je v blízkosti pozemku
žiadateľov, čo považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst.8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
3 . S c h v a ľ u j e zverejnenie zámeru predaja majetku obce a to časti pozemku parc. č.
KN-C 1146/1 o výmere cca 468 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to za cenu určenú
znaleckým posudkom, ktorého vyhotovenie zabezpečí obec na náklady žiadateľov. Prevod
pozemku bude schválený po riadnom odčlenení časti pozemku geometrickým plánom.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Peter Marčok.
proti (menovite): nikto
zdržali sa (menovite): nikto
Bod č. 10 – Správa nezávislého audítora z overenia individuálnej a konsolidovanej ročnej
účtovnej závierky k 31.12.2021
Dňa 11.07.2022 sa uskutočnil audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej
závierky obce Nemecká. Správa nezávislej audítorky z overenia individuálnej a konsolidovanej
závierky a správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov za účtovné obdobie
končiace 31.12.2021 bola bez pripomienok. Hlavný kontrolór Mgr. Michal Vetrák uviedol, že
podľa konštatovania audítorky audit prebehol v poriadku.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 51/2022 zo dňa 19.07.2022
K bodu č. 10 : Správa nezávislého audítora z overenia individuálnej a konsolidovanej ročnej
účtovnej závierky k 31.12.2021
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 31.12.2021
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Peter Marčok.
proti (menovite): nikto
zdržali sa (menovite): nikto
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Bod č. 11 – Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
S návrhom na zmenu rozpočtu boli poslanci oboznámení . Do rozpočtového opatrenia je potrebné
zakomponovať zmeny odzrkadľujúce aktuálnu situáciu. P. starosta požiadal Ing. Alexandru
Barlovú, PhD. o komentár k jednotlivým zmenám položiek na strane príjmov a výdajov. Bežné
príjmy boli navýšené o položky, ktoré v rozpočte neboli zahrnuté a to dividendy, ktoré sme dostali
od urbáru vo výške 7210,- € a daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 200,- €, presun
prostriedkov z rezervného fondu vo výške 5000,- €, ktoré budú použité na zakúpenie traktorovej
kosačky. Navýšiť bolo potrebné položky Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, Údržba
prevádzkových strojov, budov DHZ (dokončenie podláh), dopravné značenie (boli zakúpené
zrkadlá, dopravné značky železničné priecestia). Položka údržba miestnych komunikácií bola
znížená o 5100,- €, nakoľko sa vykonávala svojpomocne, bola zakúpená vibračná doska
a vrecový asfalt. Položka Denný stacionár bola povýšená v dôsledku polročných faktúr za energie
na 4000,- €. Položka kapitálové výdaje bola ponížená o 3000,- € vzhľadom k tomu, že
rekonštrukcia zastávky v Zámostí sa tento rok nebude realizovať, položka územný plán navýšená
z dôvodu vratky dotácie vo výške 7200,- € V závere Ing. Alexandra Barlová, PhD. skonštatovala,
že rozpočet bude aj naďalej vyrovnaný.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 52/2022 zo dňa 19.07.2022
K bodu č. 11 : Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 v zmysle prílohy

Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Peter Marčok.
proti (menovite): nikto
zdržali sa (menovite): nikto
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Bod č. 12 – Rôzne
(hlavný kontrolór Mgr. Michal Vetrák odchádza zo zasadnutia OZ)
V úvode Ing. Jozef Kliment poukázal na nepokosené, neupravené pozemky v okolí trate pri
železničnej stanici v Dubovej. Kosili len na náš podnet, kríky neodstránili, vraj nemali vyhovujúcu
techniku. Zo strany železníc neustále dostávame upozornenia na odstránenie neporiadku
z ochranného pásma dráh. Ďalej Ing. Jozef Kliment upozornil na konáre vyčnievajúce na cestu
pod stanicou v Dubovej (tieto boli dnes odstránené).
Ing. Ján Turčan PhD. sa pýtal či máme zabezpečený dostatok stánkov s občerstvením na Dni obce.
Predsedníčka kultúrnej komisie Milena Grúberová oboznámila prítomných so zabezpečeným
sortimentom predaja občerstvenia, vlastných výrobkov ( hrnčeky, suveníry a pod.), stánok
s výrobkami klientov Denného stacionára. Novinkou bude tombola, cenami prispeli sponzori.
Ing. Turčan, PhD. poukázal na to, že turistická sezóna je v plnom prúde a priestory v okolí
železničnej stanice v Nemeckej sú stále bez lavičiek, smetných košov, neupravené. P. starosta
hovoril že sa im bude posielať list, kde budú tieto nedostatky vytknuté, nakoľko už viackrát bola
zo strany obce vznesená požiadavka na ich odstránenie.
V ďalšej časti svojho príspevku Ing. Ján Turčan PhD. uviedol, že treba riešiť ihrisko pri ZŠ
s MŠ. Či by nebolo lepšie ho uzavrieť a umožniť deťom prístup na futbalové ihrisko v Nemeckej.
Na ihrisku ako aj pod telocvičňou pri základnej škole sa schádza mládež a obmedzujú prístup
mladším deťom. Znova treba osloviť OOPZ v Podbrezovej a žiadať o pravidelné kontroly
v okolí školy.
Ing. Marcela Kohútová oznámila, že aj napriek smutnej udalosti, ktorá postihla tenisový oddiel
Iskra Dubová (náhly odchod predsedu oddielu) chcú aj naďalej pokračovať vo svojej aktívnej
činnosti, zúčastňovať sa súťaží a plánujú usporadúvať Memoriál na počesť zosnulého Daniela
Kalického, ktorý sa veľkou mierou pričinil o organizovanie a popularitu stolno-tenisových
turnajov v našej obci.
V ďalšej časti bodu Rôzne sa Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD. zaujímala o to, či bude po
dokončení detskej časti knižnice jej slávnostné otvorenie. P. starosta uviedol, že by bolo dobre,
aby sa deti oboznámili s novými priestormi. Predbežne dohodli termín otvorenia na koniec
augusta, resp. začiatok septembra. Mgr. Kováčová Švecová, PhD. oboznámila prítomných s tým,
čo všetko sa podarilo zaobstarať, aké zariadenie na vybavenie miestností a tiež knižný materiál.
Ďalej uviedla, že knižné vydavateľstvá avizovali výzvu Komplexná infraštruktúra knižníc
v termíne od 15.8. do 12.9. 2022. Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a rozvoj
knižníc. Odporúča prihlásiť sa do nej vzhľadom k tomu, že cez Fond na podporu umenia je možné
získať finančné prostriedky napr. na nové svietidlá, knihy, počítač, čítačky pre seniorov a pod.
Do konca volebného obdobia sa poslanci ešte niekoľko krát stretnú na zasadnutiach, ako
odpovedal p. starosta na dotaz Ing. Jozefa Klimenta. Obecné zastupiteľstvo čaká ešte niekoľko
dôležitých úloh. Bude potrebné doriešiť zaradenie ZŠ s MŠ, pravdepodobne na mimoriadnom
zasadnutí. Vzhľadom na nárast cien energií bude upravovaný rozpočet. V tejto súvislosti sa Ing.
Turčan PhD. pýtal ako sa bude zvýšenie energií kryť. Niektoré obce vypínajú osvetlenie, čo je
však riziko nebezpečenstva, úrazy. Bude sa musieť vypracovať nové VZN k úprave daní
z nehnuteľností, poplatky za komunálny odpad.
Do bodu Rôzne sa už nikto nezapojil, p. starosta otvoril diskusiu.
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Bod č. 13. – Diskusia
Do diskusie sa prihlásil hosť dnešného zasadnutia Vladimír Dejmek. V úvode poukázal na
naklonenú informačnú tabuľu na cintoríne v Nemeckej, ďalej hovoril o nebezpečenstve mreží na
komunikácii za železničnou stanicou v Nemeckej, o prepadnutom betóne na ceste pred ZŠ s MŠ
na Školskej ulici. Zdôraznil, že cestu využívajú aj starší ľudia, riziko úrazov sa zvyšuje. V závere
znovu poukazoval na nesprávne parkovanie autobusu pri stanici v Nemeckej, ktorý stojí
v križovatke a v protismere, čím je ohrozená bezpečnosť cestnej premávky. V minulosti už bola
zasielaná fotografia na políciu, problém státia dodnes nebol doriešený napriek tomu, že premávka
na tomto úseku je niekoľkonásobne vyššia oproti minulosti.
Bod č. 14. - Záver
V závere p. starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie Obecného zastupiteľstva
ukončil.

Zapisovateľ zápisnice:

Katarína Starčoková

v.r.

Overovatelia zápisnice:

Peter Marčok

v.r.

Milena Grúberová

v.r.

Branislav Čižmárik

v.r.

Starosta obce:

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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