Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 8.12.2017

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného dňa
8.12.2017 o 12,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nemeckej
Prítomní:
starosta obce: Branislav Čižmárik
poslanci:
Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok, Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, Dana
Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., Mgr. Branislav Píši, Pavel Halgaš
hlavný kontrolór: Mgr. Michal Vetrák
zapisovateľka:
Ing. Alexandra Barlová
Hostia:
Katarína Starčoková (OcÚ), Peter Oroš (OcÚ), Ján Motoška (OcÚ), Peter Šrot (OcÚ), RNDr. Anna
Marková (OcÚ), Monika Horváthová (OcÚ), Michal Leitner (OcÚ)

Bod č. 1- Otvorenie zasadnutia OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce
p. Branislav Čižmárik.
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 p. Danu Klincovú a Ing. Ľubomíra Kubuša.
Za zapisovateľku zápisnice určil Ing. Alexandru Barlovú – pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice navrhol p. Ivana Kováčika a p. Pavla Halgaša
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 95/2017 zo dňa 08.12.2017
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 p. Danu Klincovú a Ing. Ľubomíra Kubuša
2. U r č u j e za zapisovateľku zápisnice Alexandru Barlovú, pracovníčku obecného úradu
a za overovateľov zápisnice p. Ivana Kováčika a p. Pavla Halgaša
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš,
p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik,
Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 3 – Schválenie programu
Starosta obce navrhol z dôvodu logickej postupnosti upraviť program výmenou bodov č. 8 a 9,
aby sa najprv schválili jednotlivé dotácie pre organizácie a až následne sa schválil rozpočet.
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 96/2017 zo dňa 08.12.2017
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
6. Schválenie VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
7. Schválenie neuplatnenia programovej štruktúry rozpočtu na rok 2018
8. Schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtu obce na rok 2018
9. Schválenie rozpočtu obce na rok 2018
10. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie
obce Nemecká
11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018
12. Správa z kontroly zákonnosti procesu zmeny dodávateľov elektrickej energie a plynu pre
ZŠ s MŠ Nemecká
13. Správa z kontroly procesu vydávania rybárskych lístkov vydaných obcou Nemecká
14. Žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť CVČ
15. Schválenie poskytnutia sociálnej výpomoci
16. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Záver
Pôvodný program bol navrhnutý v znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Otvorenie zasadnutia OZ
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení
Správa starostu o činnosti obecného úradu
Schválenie VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Schválenie neuplatnenia programovej štruktúry rozpočtu na rok 2018
Schválenie rozpočtu obce na rok 2018
Schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtu obce na rok 2018
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie
obce Nemecká
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018
Správa z kontroly zákonnosti procesu zmeny dodávateľov elektrickej energie a plynu pre
ZŠ s MŠ Nemecká
Správa z kontroly procesu vydávania rybárskych lístkov vydaných obcou Nemecká
Žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť CVČ
Schválenie poskytnutia sociálnej výpomoci
Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4
Rôzne
Diskusia
Záver
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Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš,
p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik,
Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 4 – Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení predniesol hlavný kontrolór obce Nemecká Mgr. Michal Vetrák, ktorý
uviedol, že z minulého zastupiteľstva zostali v sledovaní nasledovné uznesenia:
- uznesenie č. 83/2017 ktorého predmetom bol prevod pozemkov pre p. Hrbáňovú
- uznesenie č. 88/2017 ktorého predmetom bol prevod pozemkov pre p. Drugdu
- uznesenie č. 89/2017 ktorého predmetom bol prevod pozemkov pre p. Skladaného
- uznesenie č. 90/2017 týkajúce sa prevodu vozidla UAZ pre p. Vetráka
- uznesenie č. 94/2017 v časti a) t. j. kontrola procesu objednávania výkonu a úhrady čerpania
septikov
P. starosta doplnil, že sa v súčasnosti pripravujú zmluvy, riešené budú v najbližšom čase. Zámer
bol vyvesený ale do konania zastupiteľstva neuplynula lehota 15 dní, čiže bude riešené na
nasledujúcom zastupiteľstve.
Bod č. 5 – Správa starostu o činnosti obecného úradu
Starosta obce informoval o finančnom hospodárení a zostatkoch na účtoch.
Účty Prima banka: Bežný účet – 55 703,32 €, Transferový účet – 26 631 €, Sociálny fond – 2381,38
€ a Rezervný fond – 83 484,- €.
Účet v SLSP – 234 371,78 €
Starosta obce ďalej informoval o činnosti obecného úradu:
- dokončila sa oprava ďalšej časti havarijnej situácie v hasični, urobil sa podhľad, malo by sa to ešte
vymaľovať, podlaha sa zatiaľ riešiť nebude
- bol dokončený ohrev časti strechy v ZŠ s MŠ Nemecká, ide o automatickú reguláciu bude sa
zapínať len vtedy, keď tam bude sneh alebo námraza
- do šatní v telocvični a do hasične boli objednané lavice a vešiaky, momentálne ich naši pracovníci
natierajú
- bolo objednané aj vianočné osvetlenie na Dom služieb, na stĺpy do Zámostia a pred obchod
v Kolónii, a na vianočný stromček v Nemeckej
- dokončená bola výmena okien a dverí na obecnom úrade, bude potrebné ešte omaľovať vysprávky
a uložený hromozvod na hasični
- vyšla výzva na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Nemecká, má byť ukončená 11.12.2017,
informuje sa viacero firiem, nakoľko to bolo zverejnené aj na webovej stránke obce aj na stránke
úradu pre verejné obstarávanie
- prebieha aj verejné obstarávanie na odvoz komunálneho odpadu, ponuky sa doručujú tiež do
11.12.2017. Obci bude za uloženie odpadu v tomto roku za november a december poskytnutá
zľava 90%
- obec opätovne podáva žiadosť o dotáciu na doplnenie kamerového systému
- do konca roka by mali byť vymenené dvere a jedno okno na dome smútku v Zámostí
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Ing. Kohútová upozornila, že na cintorínoch nie sú umiestnené tabuľky „zákaz sypať smeti“ , na
ktorých sa dohodli na minulom zastupiteľstve. Sl. Horváthová povedala, že sú vytlačené ale minula
sa fólia na zatavenie, ktorá by mala prísť v najbližších dňoch. P. Oroš povedal, že na cintoríne
v Nemeckej sú zavesené.
- p. starosta pokračoval, že oprava rozhlasu po škodovej udalosti bola vo výške približne 114 €,
naša spoluúčasť je 50 €. Vyrovnanie so spoločnosťou PTCHEM bolo dohodnuté takým
spôsobom, že bude účtovaných menej motohodín za odpratávanie snehu
- pripravuje sa výrub smrekov pri dome smútku, ochranári posudzovali možnosť ich výrubu,
nakoľko ohrozujú stavbu. Odstrániť by sa mali aj stromy pri Dome služieb v Dubovej z dôvodu
potreby rozšírenia prístupovej cesty k lekárovi a cesty pre zásobovanie potravín
- vychádza kniha Horehronie z neba a do konca roka by mali byť pripravené aj mapové letecké
snímky obce, ktoré by mali byť osadené namiesto poškodených tabúľ (na začiatku Hronskej ulice)
V bode rôzne navrhol p. starosta riešiť termíny pracovného stretnutia v ZŠ s MŠ Nemecká a s p.
Paulíkom. Ďalej povedal, že ho informoval p. Peťko, že Urbár si chce požiadať o prenájom
miestnosti za poštou. Potrebujú ju na stretnutie asi 4x do roka a umiestnenie agendy. Bol im
schválený prenájom miestnosti na technických službách ale s týmto nesúhlasili, nakoľko miestnosť
im nevyhovuje, nie je tam kúrenie. P. Kováčik povedal, že by ju chceli využívať len v určitý
vymedzený čas, preto by nemalo dochádzať ku kolízii so stretnutiami Jednoty dôchodcov.
P. starosta informoval, že prišlo súhlasné stanovisko Rímskokatolíckej cirkvi k odpredaju
pozemkov pri cintoríne v Dubovej, bude potrebné schváliť cenu predaja.
Obci bol doručený list Okresného úradu Brezno odboru životného prostredia, ktorým upozorňujú
na zlikvidovanie odpadov pri čističke odpadových vôd, najmä asfaltu po budovaní kanalizácie.
Termín je určený do 15.4.2018, inak hrozí pokuta obci do 100 tis. €. Mgr. Píši sa opýtal, či by ho
niekto nevedel ešte využiť, p. starosta odpovedal, že je už prerastený a premiešaný so zemou
a ďalšie využitie už nebude možné. Určite bude potrebné požiadať o predĺženie termínu, nakoľko
teraz je to zamrznuté a do určeného termínu sa to nestihne odstrániť.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 97/2017 zo dňa 08.12.2017
K bodu č. 4 :Kontrola plnenia uznesení
K bodu č. 5 :Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení prezentovanú hlavným kontrolórom
obce
2. B e r i e n a v e d o m i e správu starostu o činnosti Obecného úradu a hospodárení obce
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš,
p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik,
Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 6 – Schválenie VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na internetovej stránke obce po dobu 15 dní.
Ing. Kohútová informovala, že dane sa zvyšovať nebudú ale sú vo VZN dve dôležité zmeny. Pre
daň za psa už nebude oslobodenie pre obyvateľov nad 75 rokov, nakoľko prokuratúra to už
v niektorých obciach napadla a takúto úľavu nie je možné poskytnúť. Bude potrebné upozorniť ľudí
nad 70 rokov, aby si to dali do daňového priznania. Druhá zmena je v poplatku za komunálny odpad,
ktorá sa zníži na približne 21,80 € /osobu/rok. Nakoľko náklady obce sú nižšie a výber poplatku je
lepší.
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P. Klincová povedala, že je to nespravodlivé, nakoľko je veľa starších ľudí, ktorí žijú aj na
odľahlejšom mieste a pes je pre nich ochrancom aj spoločníkom ale bohužiaľ zákon takéto
oslobodenie nedovoľuje.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 98/2017 zo dňa 08.12.2017
K bodu č. 6 :Schválenie VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš,
p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik,
Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 7 – Schválenie neuplatnenia programovej štruktúry rozpočtu na rok 2018
Hlavný kontrolór Mgr. Vetrák vysvetlil, že zákon neukladá povinnosť obciam do 2000 obyvateľov
uplatňovať programovú štruktúru rozpočtu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 99/2017 zo dňa 08.12.2017
K bodu č. 7:Schválenie neuplatnenia programovej štruktúry rozpočtu na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e neuplatňovanie programovej štruktúry rozpočtu obce Nemecká na rok 2018
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš,
p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik,
Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 8 – Schválenie dotácií poskytnutých z rozpočtu obce
Ing. Kohútová, predsedníčka finančnej komisie, informovala o dvoch zasadnutiach finančnej
komisie, ktoré sa venovali rozpočtu obce. Na prvom sa robil hrubý návrh rozpočtu, na druhom
zasadnutí a na pracovnom stretnutí poslancov sa venovali aj kontrole dotácií. Obec požiadali
o pokytnutie dotácií z rozpočtu obce na šport, ako aj v minulých rokoch, FK Sokol Nemecká,
V-FIT club Nemecká, STK Iskra Dubová. Organizácie boli povinné v súlade s VZN podať
vyúčtovanie, ktoré poslanci skontrolovali. Vo vyúčtovaní FK Sokol Nemecká bolo zistených
viacero nedostatkov a nehospodárnych nákupov. Konkretizovala, že vo vyúčtovaní bol napr. nákup
alkoholu, nákup Spišských párok za 8,40 €, objednávka pásky za 7 €, pričom dovoz stál 4,50 €,
USB kľúče za 60 €, benzín do kosačky vyššej triedy (Nitro+). Z tohto dôvodu navrhli znížiť dotáciu,
ktorá bola žiadaná vo výške 5300 €. Poslanci navrhli výšku 4500 €. STK Iskra Dubová žiada na rok
2018 o 100 € menej ako v minulom roku. V-FIT club žiada rovnakú čiastku.
P. Kováčik povedal, že je dosť veľký luxus, aby si hráči platili ihrisko v Podbrezovej a stálo to za
rok 421 €. Bolo to v zimných mesiacoch, trénovať môžu fyzičku aj inak. Po posúdení položiek by
podľa neho stačilo aj 4100 €.
Ing. Kohútová doplnila, že ide o verejné financie, ktoré sú určené len pre určitú skupinu ľudí.
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P. starosta povedal, že na futbale sa ľudia v rámci obce aj stretávajú, je dobré, že sa to skontroluje
ale ide aj o reprezentáciu obce. Je treba zachovať činnosť športových klubov lebo ak to raz skončí
už sa to znovu len ťažko rozbehne.
P. Klincová vysvetlila, že sa pýtala futbalistov na prenájom ihriska v Podbrezovej a bolo jej
vysvetlené, že hrali 8 prípravných zápasov v zimnej sezóne a je iné behať a iné trénovať na ihrisku
– hrať proti súperovi. Pokiaľ dostanú len 4100 € bude im to stačiť asi do augusta
Mgr. Píši a p. Klincová povedali, že ak sa im má znížiť tak aspoň na 4500 €. Ďalej sa poslanci
zhodli, že ostatné dotácie zostávajú vo výške ako organizácie žiadali.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 100/2017 zo dňa 08.12.2017
K bodu č. 8 : Schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtu obce na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 4500 € pre FK Sokol Nemecká,
Sládkovičova 81/7, Nemecká, IČO: 00621196
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš,
p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik,
Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 101/2017 zo dňa 08.12.2017
K bodu č. 8 : Schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtu obce na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 800 € pre Občianske združenie
Čierťaž Nemecká, Ul. S. Chalupku 4, Nemecká, IČO: 45019100
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš,
p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik,
Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 102/2017 zo dňa 08.12.2017
K bodu č. 8 : Schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtu obce na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 600 € pre Základnú organizáciu
Jednoty dôchodcov Nemecká, IČO: 008970193114
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš,
p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik,
Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 103/2017 zo dňa 08.12.2017
K bodu č. 8 : Schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtu obce na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 700 € pre Stolnotenisový klub Iskra
Dubová-Nemecká, Školská 35, 976 97 Nemecká, IČO: 42394996
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Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš,
p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik,
Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 104/2017 zo dňa 08.12.2017
K bodu č. 9 :Schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtu obce na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 840 € pre V-FIT Club, kulturistický
oddiel, 976 97 Nemecká, IČO: 42314194
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš,
p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik,
Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 9 – Schválenie rozpočtu obce na rok 2018
P. starosta požiadal hlavného kontrolóra obce o prednesenie stanoviska k návrhu rozpočtu. Mgr.
Vetrák konštatoval, že boli splnené všetky zákonné náležitosti pre zostavenie rozpočtu obce, návrh
rozpočtu bol zostavený v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy, zohľadnil ustanovenia zákona o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, o rozpočtovom určení dane z príjmov a o rozpočtovej zodpovednosti.
Bol spracovaný v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Rozpočet bol
zverejnený zákonným spôsobom, vyvesený bol 23.11.2017 čím bola splnená 15 dňová lehota pred
schvaľovaním. Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením
MF SR č. MF/010175/2004-42 v platnom znení, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov
územnej samosprávy. Čo sa týka delenia rozpočtu, rozpočet bol predložený v členení minimálne na
úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie, rozpočtovej klasifikácie. Bolo dodržané aj
ustanovenie § 10 ods. 3 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
ktoré určuje rozdelenie rozpočtu na bežný, kapitálový a finančné operácie. Z tohto dôvodu
odporučil zastupiteľstvu rozpočet schváliť. Bol pripravený ako vyrovnaný ale vzhľadom na
schválenú zmenu v dotáciách bude prebytkový.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 105/2017 zo dňa 08.12.2017
K bodu č. 9:Schválenie rozpočtu obce na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
B e r i e n a v e d o m i e stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
Nemecká na rok 2018.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš,
p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik,
Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
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Ing. Kohútová navrhla na základe výsledkov pracovného stretnutia poslancov schváliť
pozmeňujúce návrhy. Navrhla ponížiť vo výdavkoch položku na dotácie pre šport v zmysle
schválenej dotácie pre FK Sokol Nemecká. Ďalej navrhla vo výdavkoch ponížiť položku osobný
príplatok navrhnutý v rozpočte vo výške 16 tis. € tak, aby bol vo výške ako v roku 2017 t. j. 14540
€ na rok s tým, že sa rozdelí na štyri časti vo výške 3635 € a poslanci budú vždy štvrťročne
schvaľovať túto sumu po prerokovaní finančnej komisie, podľa spokojnosti resp. nespokojnosti so
zamestnancami obce.
Ing. Barlová povedala, že osobný príplatok je súčasťou funkčného platu, ktorý sa určuje
zamestnancom platovým výmerom a je potrebné na ňom vykonať finančnú kontrolu a overiť, že je
v súlade s rozpočtom na daný rok. Pokiaľ bude schválená suma vo výške 3635 € nebude možné
vydať tieto platové výmery tak, aby boli v súlade s rozpočtom. Upozornila tiež na to, že táto položka
zahŕňa aj doplatky do minimálnej mzdy, nakoľko tarifné platy niektorých zamestnancov
nedosahujú výšku ich minimálnej mzdy. Aj vzhľadom na zmenu platovej štruktúry zamestnancov
zostali tarifné platy v rovnakej výške ako v r. 2017 aj keď sa tarifné platy zvyšovať budú zo zákona
o približne 4,5 %.
Ing. Kohútová povedala, že výkon zamestnancov je rôzny tak niekedy treba dať zamestnancom
viac. Ing. Barlová povedala, že sa to rieši odmenami. Ing. Kohútová povedala, že sa teda znížia
odmeny. Opýtala sa hlavného kontrolóra na jeho názor. Mgr. Vetrák doporučil, že ak poslanci chcú
meniť výšku položky môže sa to zmeniť ale malo by to ísť ako položka na celý rok, nakoľko by
naozaj nebolo možné vykonať finančnú kontrolu. Ing. Kohútová teda navrhla znížiť položku na
sumu 14540 € a schvaľovať kvartálne odmeny po prerokovaní výkonu zamestnancov na finančnej
komisii.
Ing. Kohútová ďalej požiadala, aby sa v budúcnosti rozpočtové opatrenia schvaľovali vždy až po
prerokovaní vo finančnej komisii.
Ing. Kohútová teda navrhla ponechať sumu osobných príplatkov vo výške ako bola v návrhu
rozpočtu a znížiť položku odmeny na 0 €. P. Kováčik sa opýtal, či nie je možné naplánovať nejakú
čiastku v rozpočte už na 1. polrok, aby mohol starosta odmeny vyplácať ak to bude potrebné. Ing.
Kohútová povedala, že zasadne do marca komisia a určí sumu na odmeny. Ing. Kubuš navrhol
schváliť sumu na prvý kvartál už teraz vo výške jednej štvrtiny navrhovanej sumy.
Ing. Barlová navrhla, že pokiaľ sa bude schvaľovať kúpa pozemku od Rímskokatolíckej cirkvi bolo
by dobré dať tento výdavok do rozpočtu na r. 2018.
Poslanci následne schválili jednotlivé pozmeňujúce návrhy.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 106/2017 zo dňa 08.12.2017
K bodu č. 9: Schválenie rozpočtu obce na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Marcely Kohútovej k rozpočtu obce na rok 2018
Navýšenie na strane kapitálových výdavkov:
FK
EK
Zdroj
Názov
Návrh
Zmena
Po zmene
01.1.1.
711001
41
Kúpa pozemku
0€
+ 1500 €
1500 €
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš,
p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik,
Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 107/2017 zo dňa 08.12.2017
K bodu č. 9: Schválenie rozpočtu obce na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Marcely Kohútovej k rozpočtu obce na rok 2018
Zníženie na strane bežných výdavkov:
FK
EK
Zdroj
Názov
Návrh
Zmena
Po
zmene
08.1.0 642001
41
Transfer TJ Sokol, Fit Club, Iskra
6840 €
- 800 €
6040 €
Dubová
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš,
p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik,
Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 108/2017 zo dňa 08.12.2017
K bodu č. 9: Schválenie rozpočtu obce na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Marcely Kohútovej k rozpočtu obce na rok 2018
Zníženie na strane bežných výdavkov:
FK
EK
Zdroj
Názov
Návrh
Zmena
Po zmene
01.1.1
614
41
Odmeny
5180 €
- 3885 €
1295 €
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš,
p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik,
Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Následne poslanci pristúpili k schvaľovaniu rozpočtu obce na rok 2018.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 109/2017 zo dňa 08.12.2017
K bodu č. 9: Schválenie rozpočtu obce na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e rozpočet obce Nemecká na rok 2018 v zmysle pozmeňujúcich návrhov.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš,
p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik,
Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Pán Marčok odišiel z rokovania obecného zastupiteľstva.
Po prestávke prišla Mgr. Kováčová, PhD.
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Bod č. 10 – Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej
evidencie obce Nemecká
P. starosta vysvetlil, že ide o odoslané faktúry od roku 2010 do roku 2014, ktoré sú vedené
v účtovnej evidencii obce ako nezaplatené, pričom pravdepodobne neboli odberateľmi uhradené
prípadne neboli správne spárované s úhradou. Hlavný kontrolór obce doplnil, že v zmysle čl. VII
ods. 9 Zásad hospodárenia s majetkom obce Nemecká obec alebo správca trvale upustí od
vymáhania pohľadávky od dlžníka vtedy, ak sa pohľadávka premlčala a dlžník vzniesol námietku
premlčania. Obec alebo správca môže trvale upustiť od vymáhania pohľadávky, ak je zo všetkých
okolností zrejmé, že ide o nevymožiteľnú pohľadávku. O trvalom upustení od vymáhania
pohľadávky písomne rozhodne vo výške do 300 € starosta obce, vo výške nad 300 € obecné
zastupiteľstvo. Ide o premlčané pohľadávky a v prípade domáhania sa práv na súde, by musela obec
zaplatiť súdne poplatky, taktiež ak by protistrana vzniesla námietku premlčania, súd konanie zastaví
a súdne poplatky by bola povinná zaplatiť obec.
Ing. Kohútová vysvetlila, že v jej prípade išlo o odvoz odpadu, ktorý pôvodne nemal byť
spoplatnený ale po zhoršení vzťahov s bývalým starostom jej zrazu bolo vyfakturované niečo čo si
neobjednala. Voči tomu sa odvolala ale obec to ďalej neriešila.
Pred uznesením Ing. Kohútová opustila rokovaciu miestnosť.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č.110/2017 zo dňa 08.12.2017
K bodu č. 10: Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej
evidencie obce Nemecká
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. s ú h l a s í s trvalým upustením od vymáhania nasledovných pohľadávok :
Predmet plnenia
Dlžník
IČO
Výška
pohľadávky
1.
Telefónne poplatky za 1.polrok 2010 Veronika Mesiarkinová 33923205
116,82 €
2.
Odvoz komunál. odpadu za 08/11
Dronte ,s.r.o
43895565
141,58 €
3.
Odmena skladníka civilnej ochrany
Obvodný úrad Brezno
45016399
45,00 €
4.
Odmena skladníka civilnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR 00151866
45,00 €
5.
Odber zemného plynu
Slovenská pošta, a.s.
36631124
2 069,05 €
6.
Odvoz TKO
Marek Reizinger
208,48 €
7.
Dodávka energie
Ing. Potančok Jaroslav 35311045
1 648,62 €
8.
Refakturácia nákladov súvisiacich s Jozef Vančo a Anna 384,00 €
prekládkou
Vančová
9.
Stočné
Slovenská pošta, a.s.
36631124
14,88 €
10
Stočné
ZŠ s MŠ Nemecká
37828479
1 511,30 €
11
Odvoz TKO
Dronte ,s.r.o
43895565
191,77 €
12
Odpad KO
Marcela Kohútová
488,11 €
2. s c h v a ľ u j e odpis pohľadávok uvedených v bode 1 v súhrnnej výške 6 864,61 €.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš,
p. Ivan Kováčik, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš,
p. Ivan Kováčik, p. Dana Klincová
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
Po hlasovaní sa Ing. Kohútová vrátila do rokovacej miestnosti.
Bod č. 11 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018
Plán kontrolnej činnosti na I polrok 2018 predložil Mgr. Vetrák, hlavný kontrolór obce Nemecká v
súlade s §18f ods.1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
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predpisov. Jeho kontrolná činnosť v I. polroku 2018 bude zameraná na Obecný úrad v Nemeckej
a Základnú školu s materskou školou Nemecká. Z pravidlených, tématických kontrol to bude najmä
kontrola vybavovania sťažností v rokoch 2015, 2016 a 2017 v podmienkach obecnej samosprávy,
kontrola vybavovania petícií v rokoch 2015, 2016 a 2017 v podmienkach obecnej samosprávy a
kontrola zákonnosti platenia dane z ubytovania ubytovacích zariadení v zmysle zákona č. 582/2004
Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a VZN obce Nemecká č. 06/2016 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z osobitných kontrol má
v pláne kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Nemeckej a ďalšie kontroly
vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Nemeckej.
V oblasti prípravy a tvorby koncepčných a metodických materiálov je v pláne zahrnuté
vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce Nemecká za rok 2017 ako aj vybavovanie
podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 111/2017 zo dňa 08.12.2017
K bodu č. 11: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti predložený hlavným kontrolórom obce na I. polrok 2018
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš,
p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik,
Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 12 – Správa z kontroly zákonnosti procesu zmeny dodávateľov elektrickej energie a plynu
pre ZŠ s MŠ Nemecká
Správu predniesol Mgr. Vetrák, hlavný kontrolór obce Nemecká.
Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 94/2017 zo dňa 10.11.2017
bod b) vykonal Mgr. Michal Vetrák, hlavný kontrolór obce Nemecká v dňoch 20. novembra až
6. decembra 2017 kontrolu zákonnosti procesu zmeny dodávateľov elektrickej energie a plynu
pre ZŠ s MŠ Nemecká. Cieľom bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich
súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom sa zameral na overenie zákonnosti
procesu zmeny dodávateľov elektrickej energie a plynu pre ZŠ s MŠ Nemecká.
Čo sa týka dodávok plynu ZŠ s MŠ Nemecká má v súčasnosti uzatvorenú Zmluvu o združenej
dodávke plynu odberateľovi mimo domácnosť zo dňa 24.07.2017 ( zverejnená dňa 14.09.2017),
a to so zmluvným partnerom – spoločnosťou ČEZ SLOVENSKO, s.r.o., predmetom ktorej je
združená dodávka plynu a súvisiacich služieb. Pôvodná zmluva s touto spoločnosťou bola
uzatvorená 01.08.2014. Kontrolovaný subjekt pred uzatvorením zmluvy nevykonal žiadne
úkony v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a taktiež jej zverejnenie na
webe povinnej osoby bolo nesprávne - v samostatných pdf. súboroch. Kontrolný orgán
doporučil uzatvorenie novej zmluvy o dodávke plynu s novým dodávateľom po vykonaní
verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, avšak
je potrebné konštatovať, že vypovedanie horeuvedenej zmluvy je pomerne komplikované.
V zmysle čl. VII. 1 zmluvy sa účastníci dohodli, že odchylne od znenia OP sa dojednáva, že
po uplynutí doby trvania zmluvy sa jej účinnosť predĺži, a to vždy o ďalších 12 mesiacov,
pokiaľ ktorýkoľvek z účastníkov neoznámi druhému účastníkovi najskôr 5 kalendárnych
mesiacov pred uplynutím doby trvania zmluvy a najneskôr 3 kalendárne mesiace pred
uplynutím doby trvania zmluvy sa zmluva v zmysle horeuvedených zmluvných ustanovení
predlžuje na ďalšie obdobie. Súčasná zmluva je platná do 31.07.2019.
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Pre dodávku elektrickej energie má ZŠ s MŠ Nemecká v súčasnosti uzatvorenú Zmluvu
o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie
elektriny a súvisiacich sieťových služieb zo dňa 23.03.2017 (zverejnená dňa 21.04.2015), a to
so zmluvným partnerom – spoločnosťou BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. (BCF)
predmetom ktorej je dodávka elektriny do odberných miest, prevzatie zodpovednosti za
odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektriny a služieb spojených s dodávkou elektriny.
Pôvodným dodávateľom elektriny bola spoločnosť ČEZ SLOVENSKO, s.r.o. ( Zmluva zo dňa
10.06.2014) Kontrolný orgán doporučuje uzatvorenie novej zmluvy o dodávke plynu s novým
dodávateľom po vykonaní verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní. Zmluva so spoločnosťou BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
s.r.o. je uzatvorená na dobu určitú a zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená t. j.
31.12.2017. Ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú aspoň dvanásť mesiacov a žiadna zo
zmluvných strán v lehote troch mesiacov pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva
uzatvorená, neoznámi písomne druhej zmluvnej strane, že trvá na jej zániku, zmluva sa
predlžuje na dobu dvanásť mesiacov, a to aj opakovane.
Hlavný kontrolór ďalej informoval, že prerokoval správu o výsledku finančnej kontroly so
starostom obce a riaditeľkou školy Mgr. Annou Petrášovou, PhD. Na základe výsledkov
kontroly, uvedených v správe, navrhuje zodpovedným osobám kontrolovaného subjektu prijať
opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na ich odstránenie, a to formou
vypovedania zmluvy so spoločnosťou ČEZ SLOVENSKO, s.r.o. a BUSINESS
COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. a následným uzatvorením novej zmluvy o dodávke elektriny
a plynu s novým dodávateľom po vykonaní verejného obstarávania v súlade so zákonom č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nakoľko v súčasnosti ( bez vykonaných verejných
obstarávaní ) nie je možné posúdiť výhodnosť resp. nevýhodnosť zmlúv, predmetom ktorých
je dodávka médiíí pre ZŠ s MŠ Nemecká..
Mgr. Píši sa opýtal, či ide o prvú zmluvu s BCF. Mgr. Vetrák povedal, že v minulosti elektrinu aj
plyn dodávala spoločnosť ČEZ Slovensko. V r. 2015 bola uzatvorená zmluva s BCF. Ing Kohútová
sa opýtala, prečo nie je prítomná riaditeľka školy na rokovaní zastupiteľstva. P. starosta odpovedal,
že Mgr. Petrášová aj Mgr. Cígerová sú na školení.
Mgr. Píši sa opýtal, kedy je možné vypovedať predmetné zmluvy. Mgr. Vetrák odpovedal, že
zmluva s ČEZ Slovensko je platná do 31.07.2019, s BCF do 31.12.2017, pričom podľa zmluvných
podmienok bude výpoveď zo zmluvy možné zaslať až k dátumu 31.12.2018. Doplnil, že ZŠ s MŠ
mala snahu vypovedať zmluvu so spoločnosťou ČEZ Slovensko, avšak neprebrali zásielku
v uvedenej lehote. Mgr. Kováčová povedala, že p. riaditeľka je tam už dosť dlho na to, aby vedela
aké zmluvy má škola uzatvorené. P. starosta povedal, že p. riaditeľku na to upozorní.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 112/2017 zo dňa 08.12.2017
K bodu č. 12: Správa z kontroly zákonnosti procesu zmeny dodávateľov elektrickej energie a plynu
pre ZŠ s MŠ Nemecká
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
B e r i e n a v e d o m i e Správu o výsledku kontroly zákonnosti procesu zmeny dodávateľov
elektrickej energie a plynu pre ZŠ s MŠ Nemecká.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš,
p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik,
Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
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Bod č. 13 – Správa z kontroly procesu vydávania rybárskych lístkov vydaných obcou Nemecká
Správu predniesol Mgr. Vetrák, hlavný kontrolór obce Nemecká.
Cieľom kontroly bola kontrola procesu vydávania rybárskych lístkov vydaných obcou Nemecká
v zmysle zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
Ku kontrole bola zo strany obce predložená evidencia a dokumentácia vydávania rybárskych
lístkov. Porušenie niektorého zo spomínaných zákonov nebolo zistené. Obec vydáva rybárske lístky
v súlade so zákonom. Následne informoval o výške úhrad, počte vydaných rybárskych lístkov
v rokoch 2014-2017 a výške správnych poplatkov za jednotlivé druhy rybárskych lístkov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 113/2017 zo dňa 08.12.2017
K bodu č. 13: Správa z kontroly procesu vydávania rybárskych lístkov vydaných obcou Nemecká
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
B e r i e n a v e d o m i e Správu o výsledku kontroly procesu vydávania rybárskych lístkov
vydaných obcou Nemecká.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš,
p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik,
Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 14 – Žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť CVČ
Starosta obce predniesol žiadosť Obce Brusno ako zriaďovateľa Centra voľného času pri ZŠ s MŠ
Brusno o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť na 8 žiakov s trvalým pobytom na území obce
Nemecká.
Poslanci sa zhodli, že predmetnú dotáciu obec Nemecká neposkytne.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 114/2017 zo dňa 08.12.2017
K bodu č. 14: Žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť CVČ
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na záujmovú činnosť na
8 žiakov s trvalým pobytom na území obce Nemecká navštevujúcich CVČ, ktorého
zriaďovateľom je Obec Brusno, Ondrej nad Hronom 360, 976 62 Brusno.
2. N e s c h v a ľ u j e poskytnutie finančnej dotácie pre Centrum voľného času, ktorého
zriaďovateľom je Obec Brusno, Ondrej nad Hronom 360, 976 62 Brusno.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš,
p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik,
Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 15 – Schválenie poskytnutia sociálnej výpomoci
Mgr. Kováčová informovala o obsahu zápisnice zo zasadnutia komisie.
Komisia prerokovala žiadosť p. Štajerovej o poskytnutie výpomoci na zakúpenie paliva na
vykurovanie domácnosti z dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie a skonštatovala, že nemohla
rozhodnúť o pridelení finančnej výpomoci pre žiadateľku z dôvodu chýbajúcich dokladov k žiadosti
menovanej, ktoré by preukázali skutočný stav sociálnej odkázanosti. Odporučila, aby žiadateľka
doplnila požadované dokumenty. Obecnému úradu odporúčajú pri preberaní žiadostí o finančnú
výpomoc od osôb, ktoré sú na takúto pomoc odkázaní, aby bezodkladne informoval žiadateľov o
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povinnosti priložiť k žiadosti dokumenty preukazujúce sociálny status žiadateľa, jeho príjmy,
výdavky a podobne, podľa platného VZN obce. Z diskusie na zasadnutí komisie zároveň v tejto
súvislosti vyplynula potreba aktualizovať príslušné VZN obce o poskytovaní sociálnej výpomoci,
preto požiadala OcÚ o jeho aktualizáciu, prípadne vypracovanie nového VZN. Po doplnení
dokladov môže byť žiadosť opätovne prerokovaná.
P. Klincová súhlasila, že je potrebné prepracovať VZN, nakoľko aj sumy, ktoré je možné poskytnúť
sú dosť nízke, treba presnejšie stanoviť podmienky na poskytovanie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 115/2017 zo dňa 08.12.2017
K bodu č. 15: Schválenie poskytnutia sociálnej výpomoci
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e informáciu Komisie vzdelávania a sociálnych vecí pri OZ
Nemecká.
2. U k l a d á Obecnému úradu vykonať vypracovanie nového Všeobecne záväzného nariadenia
o poskytovaní sociálnej výpomoci obcou
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš,
p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik,
Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 16 – Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4
Starosta obce dal slovo Ing. Barlovej, ktorá informovala, že ide o úpravu na základe žiadosti ZŠ
s MŠ Nemecká, ktorá požiadala o zapojenie svojich vlastných príjmov z prenájmu do rozpočtu
obce. Vzhľadom k tomu, že ide o rovnakú sumu na strane príjmov aj výdavkov, vplyv na rozpočet
to mať nebude. Navýšenie druhej položky je navrhnuté z dôvodu, že obec bola tento týždeň
informovaná, že dlhuje sumu 1605 € za Spoločný obecný úrad pre opatrovateľskú službu, ide
o mesačné príspevky, ktoré neboli platené v roku 2011 a 2014.
P. starosta sa spýtal ohľadom kompetencie pre starostu na jednorázové usporiadanie rozpočtu. Ing.
Kohútová povedala, že má s tým zlé skúsenosti, komisia bude zasadať každý kvartál a tam sa
rozpočtové opatrenia môžu riešiť.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 116/2017 zo dňa 08.12.2017
K bodu č. 16: Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 4:
Na strane príjmov
Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj
Názov
Schválený
Zmena
Po úprave
212003 41
ZŠ prenájom
0 € + 5400 €
5400 €
Na strane výdavkov
Zdro
Po úprave
Funč.kl.
EK
j
Názov
Schválený
Zmena
09.1.2.1 641006 41
ZŠ vlastné príjmy
0 € + 5400 €
5400 €
10.2.0
641006 41
OSL-členské príspevky
1300 €
+1605 €
2905 €
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš,
p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik,
Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
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Bod č. 17 – Rôzne
P. starosta informoval poslancov o zmluve na kúpu pozemkov od Rímskokatolíckej cirkvi, týka sa
pozemku pri cintoríne v Dubovej kde chce obec vybudovať spevnenú plochu na parkovanie,
nakoľko je tam stále voda a blato, čo je uvedené aj v návrhu zmluvy. Je potrebné schváliť kúpnu
cenu. Poslanci diskutovali o sume 3 - 4 € , zhodli sa na sume 3 € z dôvodu, že ide o sumu za ktorú
aj obec predáva takéto menšie pozemky žiadateľom.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 117/2017 zo dňa 08.12.2017
K bodu č. 17:Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e odkúpenie pozemku parc. č. C-KN 3/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere
270 m2 od predávajúceho, ktorým je Rímskokatolícka cirkev farnosť Nemecká za Kúpnu cenu vo
výške 3 €/m2t. j. v celkove sume 810 €.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš,
p. Ivan Kováčik, Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Ivan Kováčik,
Ing. Marcela Kohútová, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
P. starosta informoval poslancov ohľadom Denného stacionára, ktorý n. o. Impulz z dôvodu
legislatívnych zmien nebude schopná ďalej prevádzkovať. Od p. Liptajovej dostal varianty ďalšieho
fungovania stacionára, prepošle ho ďalej poslancom. Keby fungoval ďalej pod hlavičkou n. o.
dostávali by nižšie dotácie, obec môže znížiť náklady tým, že nebude účtovať energie. Mgr. Píši sa
spýtal o koľko sa dotácie znížili, resp. koľko by obec musela doplácať na fungovanie. P. starosta
odpovedal, že by išlo približne o 540 € mesačne. Ak by obec chcela stacionár prevádzkovať sama,
je to možné až od r. 2019, nakoľko by obec najprv v roku 2018 musela požiadať o zriadenie
stacionára. Výška príspevku na klientov záleží od stupňa odkázanosti jednotlivých klientov. Klienti
sú ochotní si platiť aj stravu sami, je potrebné dofinancovať najmä mzdy opatrovateliek. V prípade
klientov z iných obcí budú sa tieto obce tiež percentuálne podieľať.
Poslanci sa zhodli, že treba urobiť všetko pre zachovanie denného stacionára. P. starosta doplnil, že
pre žiadosť bude nutné mať vypracovaný komunitný plán, ktorý obec zatiaľ nemá. Mgr. Kováčová
povedala, že bola oslovená jednou občiankou, ktorá má vypracovať komunitný plán v rámci svojho
vysokoškolského štúdia.
Mgr. Píši povedal, že treba rokovať s riaditeľom n. o. Impulz, aby sa preklenul budúci rok
a pripravovať žiadosť na zriadenie stacionára pod svojou hlavičkou od ďalšieho roka.
P. starosta požiadal o dohodnutie termínu pracovného stretnutia v ZŠ s MŠ Nemecká, navrhol
termín 14.12.2017, ktorý poslancom nevyhovoval. Po ďalších návrhoch sa poslanci nezhodli na
žiadnom termíne v decembri. Navrhli posunúť to na január približne týždeň pre Obecným
zastupiteľstvom.
P. starosta požiadal ďalej o návrh, v ktorý deň v januári môže byť zastupiteľstvo. P. Klincová a
Mgr. Kováčová povedali, že sa v piatok nebudú môcť zúčastniť. Ing. Kohútová navrhla sobotu,
nakoľko jej sa cez týždeň dá len v piatok. Poslanci sa dohodli predbežne na pondelok s tým, že si
to ešte upresnia. Ohľadom pracovného stretnutia s p. Paulíkom sa dohodli na termíne 28.12.2017
o 15,00 hod.
Mgr. Kováčová sa opýtala, či sa bude robiť tento rok klzisko. P. starosta povedal, že sa bude robiť
klzisko za školou. Bude potrebné zakúpiť mantinely.
Mgr. Kováčová ďalej informovala, že na sociálnej komisii preberali aj charitu a skonštatovali, že
priestor, kde je teraz charita, nie je vyhovujúci, nie je možné tam vetrať, je tam zlý prístup po
strmých schodoch. Navrhla vrátiť charitu naspäť do priestorov Domu služieb (do priestorov bývalej
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zubnej ambulancie) s tým, že by tam bola vo štvrtok, kedy nie sú ordinačné hodiny. Ing. Kohútová
s týmto rázne nesúhlasila, navrhla priestory v Hornej škole v Zámostí. Mgr. Kováčová namietala,
že tieto sú tiež nevhodné z hľadiska dostupnosti.
Mgr. Píši sa ospravedlnil a odišiel z rokovania OZ.
P. Klincová sa spýtala, či nie je možné vrátiť sa do priestorov školy. P. starosta povedal, že pokiaľ
bude v stacionári menej klientov je možné, že tá miestnosť bude po čase voľná. Ing. Kohútová sa
spýtala, prečo sa neopýtajú, či nemôže byť charita na farskom úrade, keď je to cirkevná organizácia.
Poslanci sa zhodli, že priestory v škole by boli najvhodnejšie. Vzhľadom k tomu, že bol predtým
problém s tým, že chodili ľudia do charity cez priestory Denného stacionáru navrhli vymeniť
priestory s priestormi, ktoré má vo výpožičke OZ Čierťaž. P. starosta uzavrel debatu s tým, že na
pracovnom stretnutí v ZŠ s MŠ pôjdu tie priestory pozrieť.
Mgr. Kováčová požiadala o vyhlásenie do rozhlasu, keď sa budú roznášať obecné noviny, aby ľudia
nepúšťali psov, nakoľko sa roznášajú popoludní alebo večer a je s tým potom problém.
Ing. Kubuš upozornil, že v Kolónii nesvietilo predchádzajúcu noc svetlo. P. Klincová doplnila, že
nesvieti aj lampa pod školou. P. starosta povedal, že pozrú istič, o svetle pod školou vie.
Ing. Kohútová pripomenula zrušenie zmluvy s p. Cerovským v Dome služieb.
Ing. Kubuš sa opýtal na posyp, hlavne bočné ulice sú problematické. P. starosta povedal, že chodia
stále priebežne pozerať a posýpať kde je to potrebné. P. Klincová povedala, že treba v nedeľu
posypať aj pred kostolom.
P. Klincová poďakovala za vyčistenie garádov. Ing. Kohútová poďakovala za organizáciu stretnutia
jubilantov, ľudia boli spokojní.
P. Oroš sa spýtal Ing. Kohútovej, čo bolo riešené a o čom hovorila v súvislosti s rybárstvom na
predchádzajúcom zastupiteľstve keď odišiel von. Ing. Kohútová povedala, že nevie. P. starosta
povedal, že išlo o kontrolu rybárskych lístkov. P. Oroš sa opýtal či sa obohacuje na rybárstve. Ing.
Kohútová sa spýtala kto povedal niečo takéto. P. Oroš sa spýtal či má dať prehrať záznam. Ing.
Kohútová povedala, že sa má spamätať, že ona by si toto nedovolila povedať, povedala, že chcela
vedieť ako fungujú rybárske lístky. Dokonca zamestnanci obce jej povedali, že si p. Oroš robí svoje
kšefty. Na čo ona povedala, že si to nemyslí, obec má z rybárskych lístkov 300 € a to sa predáva
v rámci obce, to je celé čo povedala, ešte sa ho zastávala. Ing. Kohútová povedala, že sa ho zastávala
a on si dovolí ju obviniť. Na základe toho chcela, aby bola urobená kontrola, aby sa ľuďom vedelo
povedať, že to nie je pravda, že z toho má obec príjem 300 €. Naviac je tu verejná správa, deväť
poslancov, ktorí boli volení ľuďmi a keď povedia kontrolórovi, že bude niečo kontrolovať, tak to
bude kontrolovať. P. Oroš povedal, že to je v poriadku ale nie jeho rybárstvo, on je tiež štatutár, je
predseda rybárskeho zväzu. Ing. Kohútová povedala, že to je ich problém, čo tam robia, to čo súvisí
s obcou môže kontrolovať len kontrolór a kontroloval len to čo s obcou súvisí. P. starosta povedal,
že nebolo priamo povedané, že má p. Oroš kšefty, ale, že boli otázky od ľudí ako to tu funguje
v rámci rybárstva, či nemá p. Oroš náhodou nejaké kšefty. Ing. Kohútová povedala, že ona to ešte
vysvetľovala aj zamestnancom obce, že v rozpočte je čerpanie a vidí tam príjem cca. 300 €. Chcela
vedieť ako to funguje, hlavný kontrolór to skontroloval, povedal, ako to funguje a to je celé. Ona je
poslanec a môže povedať čo sa bude kontrolovať. P. Oroš povedal nech kontrolujú čo chcú ale nie
jeho. Ing. Kohútová povedala, že ona ho nekontroluje, kontroluje proces vydávania rybárskych
lístkov.
P. starosta povedal, že došlo k nedorozumeniu. Ing. Kohútová povedala, aby si to p. starosta vybavil
so zamestnancami, ona nikoho neobvinila, že niečo spreneveril alebo si robí kšefty. P. starosta
povedal, že sa to riešilo práve vtedy, keď p. Oroš vyšiel na chvíľu von. P. Oroš povedal, že mohli
chvíľu počkať, že by im to vysvetlil. Ing. Kohútová povedala, že aj starosta sám nevedel ako to
funguje, že ho to zaujímalo, čo potvrdil a uzavrel tento bod.
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Bod č. 18 – Diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil
Bod č. 19 – Záver
Starosta obce poďakoval za rokovanie a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľ zápisnice:

Ing. Alexandra Barlová

v. r.

Overovatelia zápisnice:

p. Ivan Kováčik

v. r.

p. Pavel Halgaš

v. r.

Starosta obce:

p. Branislav Čižmárik

v. r.

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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