Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 29.04.2020

Zápisnica s uznesením
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného dňa
29.04.2020 o 16,30 hod. v Obradnej miestnosti Obecného úradu v Nemeckej
Prítomní:
starosta obce:
poslanci:

Branislav Čižmárik
Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana
Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján
Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš.
hlavný kontrolór obce: Mgr. Michal Vetrák
zapisovateľka: Ing. Alexandra Barlová
Ospravedlnený: Peter Marčok
Hostia:

Mgr. Anna Petrášová, PhD. (riaditeľka ZŠ s MŠ Nemecká), Mgr. Zuzana Cígerová
(ekonómka ZŠ s MŠ Nemecká).

Bod č. 1- Otvorenie zasadnutia OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce p.
Branislav Čižmárik. Konštatoval, že je prítomných 8 z 9 poslancov a teda Obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Zasadnutie zvolal najmä z dôvodu potreby riešenia
opatrení v súvislosti s očakávaným znížením výnosu podielových daní a teda aj príjmov
rozpočtu obce.
Bod č. 2 – Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Mgr. Branislava Píšiho a za členov
návrhovej komisie p. Ing. Jána Turčana, PhD. a p. Ing. Jozefa Klimenta.
Za zapisovateľku zápisnice navrhol určiť p. Ing. Alexandru Barlovú – pracovníčku obecného
úradu. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Milenu Grúberovú a p. Mgr. Zuzanu Kováčovú
Švecovú, PhD.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 24/2020 zo dňa 29.04.2020
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 p. Mgr. Branislava Píšiho a za členov
návrhovej komisie p. Ing. Jána Turčana, PhD. a p. Ing. Jozefa Klimenta.
2. U r č u j e za zapisovateľku zápisnice p. Ing. Alexandru Barlovú, pracovníčku obecného
úradu a za overovateľov zápisnice p. Milenu Grúberovú a p. Mgr. Zuzanu Kováčovú
Švecovú, PhD.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján
Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana
Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír
Kubuš,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
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Bod č. 3 – Schválenie programu
P. starosta prečítal program zasadnutia. Zo strany poslancov neboli žiadne návrhy na ďalšie
doplnenie, resp. zmeny programu, preto dal p. starosta hlasovať o jeho schválení.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 25/2020 zo dňa 29.04.2020
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
3. Schválenie programu
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
6. Prerokovanie platu starostu obce
7. Prerokovanie platu hlavného kontrolóra
8. Schválenie Rozpočtového opatrenia č. 2/2020
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján
Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján
Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
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.
- Uznesenie č. 17/2020, ktorého predmetom bolo schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
č. 2/2020 o poskytovaní finančného príspevku na vzdelávanie a pre mladé talenty Obce
Nemecká je splnené, VZN bolo vyhlásené a nadobudlo účinnosť.
- Uznesenie č. 18/2020, ktorého predmetom bolo schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
č. 3/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce je splnené, VZN bolo vyhlásené
a nadobudlo účinnosť.
- Uznesenie č. 20/2020, ktorého predmetom bolo schválenie zámeru predaja pozemku pre
p. Živorovú zostáva v sledovaní, zámer bude zverejnený do nasledujúceho zasadnutia OZ.
- Uznesenie č. 22/2020, ktorého predmetom bolo schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2020
je splnené, rozpočtové opatrenie bolo vykonané.
- Uznesenie č. 23/2020, ktorého predmetom bolo poskytnutie sociálnej výpomoci na pokrytie
pohrebných nákladov je splnené, sociálna výpomoc bola poskytnutá.
Bod č. 5 – Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
P. starosta informoval o stave bankových účtov: Prima banka (bežný účet) 67 973,36 €; účet
rezervného fondu 74 804,00 €; dotačný účet 30 000,00 € (dotácia na opravu hasičskej
zbrojnice); účet v SLSP 307 821,41 €.
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Ďalej informoval, že priebežne sú vyrubované a roznášané rozhodnutia na Dane
z nehnuteľností a dane za psa. Priebežne prichádzajú na bankový účet už aj prvé platby.
Postupne sa roznášajú kompostéry po jednotlivých uliciach. V časti Dubová a Zámostie boli
roznesené, zostala ešte ulica Za štadiónom, momentálne sa roznášajú v časti Nemecká. Zostalo
už len približne 60 ks, následne sa budú musieť podľa záujmu dokúpiť rovnaké ako obec získala
z projektu a aj menšie 250 l pre obyvateľov v bytových domoch. Tí, ktorí kompostér
neprevezmú, musia podpísať čestné vyhlásenie, že kompostujú biologicky rozložiteľný odpad
zo záhrad aj z kuchyne vo vlastnom zásobníku. Obec je povinná zabezpečiť 100%-tné
kompostovanie. P. Ing. Kubuš navrhol najprv zistiť záujem a kúpiť presné počty, niektorí
obyvatelia už kompostér majú a nebudú chcieť ďalší.
Na zasadnutie prišla riaditeľka ZŠ s MŠ Nemecká p. Mgr. Petrášová, PhD. a p. Mgr. Cígerová.
P. starosta ďalej informoval, že v ZŠ s MŠ bola natretá strecha, je potrebné urobiť ešte drobné
dokončovacie práce. Zatiaľ bola uhradená len 1 splátka faktúry, 2. splátka bude zaplatená až po
úplnom dokončení a prebratí diela, čo by malo prebehnúť v budúcom týždni.
Robila sa povinná údržba a oprava na ČOV, dali sa opraviť dve nefunkčné čerpadlá.
Priebežne sú do jednotlivých častí obce rozmiestňované veľkoobjemové kontajnery. Sú určené
na veľkoobjemový odpad ale vzhľadom k tomu, že občania tam hádžu rôzny odpad, je ukladaný
na skládku ako komunálny odpad. Veľkoobjemový odpad zamestnanci technických služieb
vyberajú a zvlášť ho odvážame ako triedený odpad. P. Ing. Kubuš upozornil, na problém
s triedeným zberom v časti Kolónia. P. starosta povedal, že je tento problém aj na technických
službách, priebežne sa stojiská kontrolujú cez kamerový systém a v prípade, ak je možné
identifikovať občana, je upozornený.
Zamestnanci Denného stacionára priebežne vykonávajú terénnu sociálnu službu pre klientov,
robia im nákupy, komunikujú aj telefonicky, sú v kontakte každodenne, čo klienti veľmi
oceňujú.
6.5.2020 bude stretnutie so zástupcami Stredoslovenskej vodárenskej a prevádzkovej spol.
v Banskej Bystrici ohľadom kanalizácie. Po stretnutí bude p. starosta informovať poslancov
ako sa bude ďalej postupovať.
Poslanci sa na pracovnom stretnutí pýtali na vlastníctvo niektorých pozemkov. Ohľadom
pozemku pod časťou cesty na Kejdu, kde p. Ing. Medveď obmedzil prechod rampou, p. starosta
uviedol, že pozemok, kde je umiestnená rampa je vo vlastníctve p. Ing. Medveďa. Čo sa týka
pozemku pri škole, parcela je prenajatá Urbárom Dubová p. Ferkovičovi. P. Ing. Turčan, PhD.
navrhol požiadať p. Ing. Medveďa o umožnenie prechodu, nakoľko môže vzniknúť problém,
napr. ak by vznikol požiar, zamedzuje tiež prechodu k iným pozemkom.
Následne p. starosta informoval o tom, že prebehla videokonferencia so zástupcami BBSK
ohľadom situácie, ktorá môže vzniknúť v prípade pozitívneho prípadu ochorenia COVID-19
v DD a DSS Hron Dubová.
Na záver uviedol, že došlo k pár kolíznym situáciám na cestách a pravdepodobne bude treba
doplniť dopravné značky. Napr. pri výjazde z areálu bývalej Petrochemy v Dubovej, hlavná
cesta je od DD a DSS Hron. Ide však o výjazd zo súkromného pozemku, preto ak budú chcieť
zrkadlo, budú si ho musieť zabezpečiť sami.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 26/2020 zo dňa 29.04.2020
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. Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení prezentovanú hlavným kontrolórom obce.
2. Berie na vedomie správu starostu o činnosti Obecného úradu a hospodárení obce.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján
Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš.
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Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján
Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 6 – Prerokovanie platu starostu obce
Bod č. 7 – Prerokovanie platu hlavného kontrolóra
P. starosta uviedol, že viaceré samosprávy z dôvodu aktuálne sa zhoršujúcej finančnej situácie
samospráv, prerokúvajú platy starostov a primátorov, aby ušetrili finančné prostriedky. Je na
poslancoch, akú výšku zvýšenia základného platu starostovi a hlavnému kontrolórovi určia.
Následne p. starosta a p. hlavný kontrolór odišli zo zasadnutia, rovnako odišli aj prítomní
hostia.
Poslanci prerokovali možnosti zníženia platov.
P. starosta, p. hlavný kontrolór a hostia sa vrátili na rokovanie OZ.
P. Ing. Kohútová, predsedníčka finančnej komisie oznámila, že poslanci sa rozhodli, že zatiaľ
plat starostu obce aj plat hlavného kontrolóra zostanú na rovnakej úrovni ako doteraz, zostávajú
teda v platnosti uznesenia OZ obce Nemecká č. 7/2018 a 9/2018 zo dňa 22.11.2018, ktorými
bol naposledy určovaný plat starostu obce a odmena hlavného kontrolóra obce.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 27/2020 zo dňa 29.04.2020
K bodu č. 6 : Prerokovanie platu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Prerokovalo
bod č. 6 programu zasadnutia - plat starostu obce.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela
Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová,
Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová,
Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 28/2020 zo dňa 29.04.2020
K bodu č. 7 : Prerokovanie platu hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
P r e r o k o v a l o bod č. 7 programu zasadnutia - plat hlavného kontrolóra obce.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela
Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová,
Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová,
Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
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Bod č. 8 – Schválenie Rozpočtového opatrenia č. 2/2020
K vykonaniu rozpočtového opatrenia obec pristúpila najmä z dôvodu predpokladaného
znižovania podielových daní a tým aj príjmov rozpočtu obce. Tento výpadok verejných financií
je spôsobený zatváraním prevádzok z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so
šírením Koronavírusu.
P. starosta vysvetlil, že vzhľadom k otázkam, ktoré poslanci predniesli na pracovnom stretnutí,
boli pozvaní na zasadnutie aj zástupcovia ZŠ s MŠ Nemecká.
P. riaditeľka ZŠ s MŠ Nemecká predniesla navrhované opatrenia. Mesačné výdavky
financované z originálnych kompetencií sú vo výške 17 250 €. Z toho na mzdy a odvody ide
približne 16 250 €, zostatok vo výške 1000 € je určený na prevádzku, spotrebný materiál
a ostatné náklady. V súčasnosti prijali jedno opatrenie, ktoré vyplýva priamo zo zákonníka
práce, že znížili mzdy nepedagogickým zamestnancom na 80%. Toto prinesie úsporu približne
390 € mesačne. Pedagogickí zamestnanci momentálne vykonávajú prácu z domu, prípadne
čerpajú dovolenku, pretože ak by bola možnosť otvoriť škôlku, chceli by ju prevádzkovať
v obidvoch letných mesiacoch, teda aj v júli aj v auguste. Čo sa týka úspor na energiách, za
plyn platia určené mesačné preddavky. Upozornila tiež, že stále dochádza k únikom vody
a bude potrebné opraviť aj ďalšiu časť vodovodného potrubia. Spotrebný materiál kupovali
predovšetkým z vlastných príjmov, teda z poplatkov rodičov a viaceré výdavky financovali aj
z vlastných príjmov. Tieto sa ale momentálne nevyberajú, čo im tiež spôsobí určitý výpadok
financií. Na záver dodala, že vzhľadom k tomu, že platy zamestnancov sú na základnej úrovni
len s prislúchajúcimi zákonom stanovenými príplatkami, zníženie výšky originálnych
kompetencií by spôsobilo škole problémy.
P. starosta povedal, že je snahou štátu doplácať mzdy zamestnancom školstva, ktorí sú
financovaní z originálnych kompetencií. Obec potrebuje vedieť o aký objem by mohlo ísť.
Ing. Kohútová upozornila na dodržiavanie termínu zasielania čerpaní rozpočtu školy v zmysle
uznesenia.
P. Mgr. Kováčová Švecová, PhD. navrhla, že by bolo dobre urobiť porovnanie mesiacov,
v ktorých mali zamestnanci 100% a po znížení na uvedených 80%. Chýbal jej aj údaj, či
zamestnanci sú na OČR alebo čerpajú PN.
P. riaditeľka doplnila, že ak by všetci zamestnanci pracovali na 80%, čiže by mali prekážku
v práci na strane zamestnávateľa, išlo by o úsporu 1634,18 € mesačne. OČR nečerpá nikto, na
PN je 1 zamestnanec.
P. Ing. Kubuš povedal, že bude potrebné počkať akú konkrétnu podobu budú mať opatrenia
Ministerstva školstva a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na doplatenie platov
zamestnancov škôl.
Poslanci požiadali p. riaditeľku ZŠ s MŠ predložiť do stredy 6.4.2020 porovnanie výdavkov
na mzdy v mesiaci marec, apríl a simuláciu mesiaca apríl v prípade zníženia miezd na 80 %,
P. Mgr. Kováčová Švecová, PhD. pripomenula, že vzhľadom k situácii budú pozastavené
investície, ktoré boli v pláne, napr. oprava tried. P. Mgr Cígerová požiadala, že by bolo dobré,
keby poslanci zaujali stanovisko k oprave vodovodného potrubia, aby sa oprava zrealizovala
kým je škola zatvorená. Poslanci súhlasili s diagnostikou miesta unikajúcej vody, nakoľko
havarijné situácie bude potrebné riešiť.
Zo zasadnutia odišla riaditeľka ZŠ s MŠ Nemecká p. Mgr. Petrášová, PhD. a p. Mgr. Cígerová.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 29/2020 zo dňa 29.04.2020
K bodu č. 8 : Schválenie Rozpočtového opatrenia č. 2/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 v zmysle prílohy.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela
Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová,
Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
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za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová,
Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Príloha Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 29/2020 zo dňa 29.04.2020
K bodu č. 8 : Schválenie Rozpočtového opatrenia č. 2/2020
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Bod č. 9 – Rôzne
P. Ing. Kliment sa opýtal, či sa uskutoční brigáda, ktorá bola plánovaná pred veľkou nocou.
P. starosta odpovedal, že viacerí ľudia chodia zbierať odpad v rámci prechádzok. Ale spoločná
brigáda bude pravdepodobne až na jeseň, uvidí sa podľa situácie. P. Mgr. Píši požiadal, či by
bolo možné dať takýmto ľuďom vrecia. P. starosta to zabezpečí.
P. Ing. Kliment a p. Ing. Kubuš upozornili na neustály neporiadok v časti Kolónia pri zberných
nádobách a v okolí. Následne poslanci prediskutovali problematiku kompostérov a biologicky
rozložiteľného a kuchynského odpadu, ktorý by mohol výrazne znížiť množstvo odpadov
v zberných nádobách.
Plynule diskusia prešla do problematiky zverejňovania informácií na facebookovú skupinu
Novinky spod Hradiska, ktorú má na starosti p. Mgr. Kováčová Švecová, PhD. bez nároku na
odmenu za túto činnosť. P. starosta informoval, že obec hľadá niekoho, kto by vykonával na
dohodu funkciu manažéra pre kybernetickú bezpečnosť, prípadne IT technika. Do budúcna by
mohol byť prípadne aj správcom tejto facebookovej skupiny.
Bod č. 10 – Diskusia
P. Ing. Kliment povedal, že by bolo potrebné dať občanom vedieť, že plánované kultúrne akcie,
napr. MDD a Dni obce budú zrušené.
P. Ing. Kubuš poznamenal, že ľudia sú menej opatrní, prestávajú nosiť na verejnosti rúška.
P. Mgr. Kováčová Švecová, PhD. informovala, že je pripravené VZN o sociálnej pomoci,
opýtala sa, či majú poslanci nejaké požiadavky v súvislosti s tým. Návrh pošle poslancom.
Do diskusie sa ďalej nikto neprihlásil.
Bod č. 11 – Záver
Na záver starosta obce poďakoval poslancom a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Zapisovateľ zápisnice:

Ing. Alexandra Barlová

Overovatelia zápisnice: Milena Grúberová

v.r.
v.r.

Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD. v.r.
Starosta obce:

Branislav Čižmárik

v.r.

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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