Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 15.12.2020

Zápisnica s uznesením
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného
dňa 15.12.2020 o 17,00 hod. v Obradnej miesnosti Obecného úradu v Nemeckej
Prítomní:
starosta obce:
poslanci:
hlavný kontrolór obce:
zapisovateľka:

p. Branislav Čižmárik,
p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Ing. Ján Turčan,
PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
p. Mgr. Michal Vetrák,
p. RNDr. Anna Marková.

Neprítomní:
poslanci:

p. Peter Marčok.

Hostia:

p. RNDr. Anna Marková (OcÚ), p. Katarína Starčoková (OcÚ), p. Mgr. Zuzana
Cígerová (ZŠ s MŠ Nemecká).

Bod č. 1- Otvorenie zasadnutia OZ
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce Branislav
Čižmárik.
Na úvod konštatoval, že sú splnené všetky protipandemické opatrenia, ako zmeraná telesná teplota, dezinfekcia
rúk, dodržanie odstupov a založené ochranné rúška. Z celkového počtu 9 poslancov je momentálne prítomných
8 poslancov. Neprítomný je 1 poslanec, a to pán Peter Marčok. Obecné zastupiteľstvo je pri počte 8 poslancov
uznášaniaschopné.
Ďalej uviedol, že po konzultácii s hlavným kontrolórom obce, ako aj s RÚVZ BB sa na dnešnom zasadnutí OZ
obce Nemecká v rámci schvaľovania rozpočtu budeme zaoberať len tými bodmi, ktoré sa týkajú jeho schválenia.
Pristúpime rovno k bodu číslo 2.
Bod č. 2 – Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Pán starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie pána Mgr. Branislava Píšiho za členov návrhovej komisie
pani Mgr. Zuzanu Kováčovú Švecovú, PhD. a pána Ing. Jozefa Klimenta. Za zapisovateľku zápisnice určil pani
RNDr. Annu Markovú – pracovníčku obecného úradu. Za overovateľov zápisnice navrhol pána Ing. Jána
Turčana, PhD. a pána Ing. Jána Môcika. Pán starosta sa spýtal, či má niekto iné návrhy, ktoré nikto z prítomných
nemal. Následne pán Mgr. Branislav Píši prečítal uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 65/2020.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 65/2020 zo dňa 15.12.2020
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. Mgr. Zuzanu Kováčovú Švecovú, PhD. a p. Ing. Jozefa Klimenta.
2. U r č u j e za zapisovateľku zápisnice RNDr. Annu Markovú, pracovníčku obecného úradu a za
overovateľov zápisnice p. Ing. Jána Turčana, PhD. a p. Ing. Jána Môcika.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing.
Ján Môcik, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 3 – Schválenie programu zasadnutie OZ
Pán starosta uviedol, že oproti pôvodnému programu, ktorý bol poslancom zaslaný a bol zverejnený dochádza
k vypusteniu bodov programu č. 4, 5, 13, 14, 15, 16. Body sa vypúšťajú z dôvodu odporúčania Regionálneho
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úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Kvôli epidemiologickým opatreniam by nemalo Zasadnutie
Obecného zastupiteľstva trvať dlhšie ako jednu hodinu.
Pán starosta prečítal pôvodný program. Vypustené boli všetky body týkajúce sa prenájmu pozemkov, pričom
všetci žiadatelia o prenájom boli informovaní, že schvaľovanie ich žiadostí je presunuté na najbližšie riadne
zasadnutie OZ. Následne prečítal súčasné znenie programu, ktorý budú schvaľovať poslanci už bez bodov, ktoré
boli vypustené. Keďže poslanci nemajú žiadne pozmeňujúce návrhy, pán starosta dal hlasovať.
Následne pán Mgr. Branislav Píši prečítal uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 66/2020.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 66/2020 zo dňa 15.12.2020
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. Správa ZŠ s MŠ Nemecká o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2019/2020
5. Schválenie Zmluvy o nájme bytových priestorov v ZŠ s MŠ Nemecká
6. Schválenie VZN č. 5/2020 o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Nemecká
7. Schválenie VZN č. 6/2020 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Nemecká
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Nemecká na rok 2021
9. Schválenie Rozpočtu obce Nemecká na rok 2021
10. Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 74/20/6603-4
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
Pôvodný program zasadnutia OZ bol navrhnutý v znení:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
6. Správa ZŠ s MŠ Nemecká o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2019/2020
7. Schválenie Zmluvy o nájme bytových priestorov v ZŠ s MŠ Nemecká
8. Schválenie VZN č. 5/2020 o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Nemecká
9. Schválenie VZN č. 6/2020 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Nemecká
10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Nemecká na rok 2021
11. Schválenie Rozpočtu obce Nemecká na rok 2021
12. Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 74/20/6603-4
13. Schválenie zámeru prenájmu pozemku parc. č. C-KN 2056
14. Schválenie zámeru prenájmu pozemku parc. č. C-KN 1103/6
15. Schválenie zámeru prenájmu pozemku parc. č. C-KN 1546/2
16. Žiadosť o predĺženie nájmu pozemku parc. č. C-KN 286/1
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Záver
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing.
Ján Môcik, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
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proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Pán starosta ešte pre informáciu uviedol aktuálne zostatky na účtoch Obce Nemecká v bankách ku dnešnému
dňu a po vyplatení faktúr, ktoré sú nasledovné:
V Slovenskej sporiteľni: 194 449,- €
V Prima banke: účet samosprávy – 24 181,69 €, transferový účet – 8 441,16 €, dotačný účet 14 691,09 € a
rezervný fond 161 269,58 €. Z dotačného fondu sa ešte budú uhrádzať práce, ktoré boli urobené na Hasičskej
zbrojnici. Niektoré práce boli urobené navyše, lebo ich bolo potrebné počas iných prác urobiť, hoci neboli
naplánované, na druhej strane iné práce, ktoré boli dohodnuté ešte neboli zrealizované. V najbližší piatok bude
preberacie konanie. Predpokladáme, že tam budú nedostatky. Podľa výkazu výmeru sme mali dosť pripomienok,
ktoré mali v uplynulých dvoch týždňoch odstrániť, dopracovať. Pán starosta ďalej uviedol, že ak má niekto
z poslancov čas, rád by ho prizval. Firma by vo štvrtok mala dokončiť všetko, čo mali urobiť a spolu so
stavebným dozorom Ing. Môcikom st. tam v piatok pôjdú skontrolovať, čo je reálne dokončené. Dnes s našim
pánom advokátom JUDr. Rosinom bolo prejednávané aj nedodržiavanie zmluvných podmienok zo strany firmy.
Bod č. 4 – Správa ZŠ s MŠ Nemecká o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2019/2020
Pán starosta konštatoval, že táto správa bola zaslaná poslancom na e-mail a bola aj prednesená na rade školy.
Správu máme povinnosť schváliť ako zriaďovateľ prípadne ju pripomienkovať. Dal priestor pre otázky na pani
Mgr. Zuzanu Cígerovú – ekonómku ZŠ s MŠ Nemecká. Poslanci skonštatovali, že nemajú pripomienky ani
otázky. Pán Mgr. Branislav Píši prečítal uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 67/2020.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 67/2020 zo dňa 15.12.2020
K bodu č. 4: Správa ZŠ s MŠ Nemecká o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2019/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
B e r i e n a v e d o m i e Správu ZŠ s MŠ Nemecká o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2019/2020.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing.
Ján Môcik, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 5 – Schválenie Zmluvy o nájme bytových priestorov v ZŠ s MŠ Nemecká
Pán starosta uviedol, že sa jedná o žiadosť pani Nadeždy Sojákovej o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom
bytových priestorov na rok 2021. K tejto otázke kontaktoval aj pani riaditeľku školy, ktorá sa však zasadnutia
OZ nemohla zúčastniť. Pán sdtarosta odovzdal slovo pani Mgr. Cígerovej ako riaditeľkou poverenej zástupkyňy
v tejto veci, aby sa vyjadrila k tejto problematike. Najskôr však uviedol, že pani Sojáková je zamesnakyňa ZŠ
s MŠ Nemecká, ktorá v nasledujúcom roku dosiahne dôchodkový vek a aj plánuje na dôchodok nastúpiť. V ZŠ
s MŠ Nemecká pracuje aj na polovičný úväzok v školskej jedálni, ktorý je závislí od prípravy a výdaja obedov.
Kedže nie je jasné, aká bude situácia od septembra 2021 s obedmi, nevieme, či jej úväzok bude naplnený. Medzi
prítomnými poslancami, pánom starostom a pánom kontrolórom sa rozvinula diskusia, v ktorej sa zohľadnili
viaceré varianty trvania pracovnej zmluvy a nájomnej zmluvy. Spoločne dospeli k jednotnému záveru, a to k
predĺženiu zmluvy o nájme bytových priestorov do konca kalendárneho roku 2021. Pani Mgr. Cígerová
potvrdila, že pani Sojáková je o náležitostiach ohľadne predĺženia nájmomnej zmluvy informovaná. Pán Mgr.
Branislav Píši prečítal uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 68/2020.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 68/2020 zo dňa 15.12.2020
K bodu č. 5: Schválenie Zmluvy o nájme bytových priestorov v ZŠ s MŠ Nemecká
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e predĺženie zmluvy o prenájme bytových priestorov v budove ZŠ s MŠ Nemecká pre Nadeždu
Sojakovú, nar.
, trvale bytom
do dňa 31.12.2021.
Strana 3 z 8

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 15.12.2020

Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p.
Mgr. Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing.
Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : p. Ing. Marcela Kohútová.
Bod č. 6 – Schválenie VZN č. 5/2020 o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Nemecká
Pán starosta uviedol, že dôvodom schválenia príslušného VZN je, aby deti z obce Ráztoka a obce Nemecká
mohli navštevovať školu v Nemeckej v určenom školskom obvode.
Konštatoval, že ku schváleniu tohto VZN sa nemusíme zvlášť vyjadrovať a keďže žiadne otázky nie sú, žiada
pána Mgr. Branislava Píšiho, aby prečítal uznesenie č. 69/2020.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 69/2020 zo dňa 15.12.2020
K bodu č. 6: Schválenie VZN č. 5/2020 o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Nemecká
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o určení školského obvodu základnej školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nemecká.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing.
Ján Môcik, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 7 – Schválenie VZN č. 6/2020 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Nemecká
Poznámka zapisovateľky: V úvode tohto bodu sa opýtala pani Cígerová, či môže opustiť zasadnutie OZ a so
súhlasom pána starostu odišla o 17:40.
Pán starosta uviedol, že v návrhu VZN je zakomponovaný aj spôsob odchytávania psov. Táto povinnosť je
splnená zazmluvnením firmy, ktorá nám proces odchytu a súvisiacich náležitostí rieši, napr. aj umiestnenie
odchytených psov. Vyriešila sa aj otázka vyhadzovania psích exkrementov tak, že v obci sú rozmiestnené
kontajnery na ich vyhadzovanie. Exkrementy sa nesmú vyhadzovať do kontajnerov na separovaný zber.
Konatajnery na psie exkrementy sa v našej obci budú ešte dopĺňať. Pán Mgr. Branislav Píši prečítal uznesenie
č. 70/2020.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 70/2020 zo dňa 15.12.2020
K bodu č. 7: Schválenie VZN č. 6/2020 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Nemecká
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o niektorých podmienkach držania psov na území
obce Nemecká.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing.
Ján Môcik, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 8 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Nemecká na rok 2021
Pán starosta požiadal pána kontrolóra Mgr. Michala Vetráka, aby predniesol stanovisko k návrhu rozpočtu obce
Nemecká na rok 2021. Pán kontrolór predniesol nasledovné: V zmysle § 18f ods. 1 písmeno c) zákona č.
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369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení predkladá svoje odborné stanovisko. Pri spracovaní
stanoviska vychádzal z hľadiska zákonnosti predloženého návrhu rozpočtu a z hľadiska metodickej správnosti
návrhu rozpočtu. K zákonnosti predloženého návrhu rozpočtu uviedol, že čo sa týka súladu so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, bol návrh rozpočtu spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, na základe ktorého obec vydala Všeobecne záväzné
nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len VZN), zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s v súčastnosti účinným všeobecne záväznými nariadením obce: VZN
obce Nemecká č. 03/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Čo sa týka dodržania informačnej povinnosti zo strany obce Nemecká, návrh rozpočtu bol zverejnený
na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred
rokovaním obecného zastupiteľstva. K metodickej správnosti návrhu rozpočtu uviedol: Návrh rozpočtu na rok
2021 je spracovaný v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová,
organizačná a ekonomická klasifikácia. Návrh rozpočtu na rok 2021 je predložený na schválenie v rozsahu
podľa ustanovenia § 10 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z., to znamená, že sa členení minimálne na úrovni hlavnej
kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Táto podmienka bola zo strany obce dodržaná.
Obdobne je dodržané aj ustanovenie § 10 ods. 3 zák. 583/2004 Z.z., ktoré zakotvuje, že rozpočet má byť členený
na bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdaje), kapitálový rozpočet ( kapitálové príjmy a kapitálové
výdavky) a finančné operácie. Čo sa týka splnenia podmienky § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, kde je stanovené, že bežný rozpočet je obec povinná zostaviť ako vyrovnaný
alebo prebytkový. Bežný rozpočet na rok 2021 je zostavený ako prebytkový (prebytok vo výške 59 213,- €).
Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový (schodok vo výške – 27 948,- €). Kapitálový rozpočet môže
byť zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový, ale taktiež môže byť zostavený aj ako schodkový, ak je tento
schodok možné kryť prebytkom bežného rozpočtu, zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, resp.
návratnými zdrojmi financovania. V prípade obce Nemecká je rozpočet na rok 2021, a teda schodok
kapitálového rozpočtu je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu. Zároveň prebytok bežného rozpočtu na rok 2021
vo výške 31 265 € bude použitý na vykrytie výdavkových finančných operácií, čo znamená, že rozpočet je
pripravený ako vyrovnaný. Čo sa týka právnej úpravy viacročného rozpočtu je definovaná v § 9 ods. 1 zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Viacročný rozpočet bol taktiež predložený ako návrh rozpočtu na príslušný rozpočtový rok, návrh rozpočtu na
rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku a taktiež návrh rozpočtu na rok nasledujúci po roku, na ktorý
sa zostavuje rozpočet podľa predchádzajúceho obdobia, podľa písmena b) na ďalší rok. Táto podmienka bola zo
strany obce splnená. Čo sa týka dodržania rozpočtovej zodpovednosti, navrhovaný viacročný rozpočet obsahuje
zákonné náležitosti upravené v Čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
ktorými je tzv. sedem riadkový stĺpec: skutočné plnenie a čerpanie za rok 2018, skutočné plnenie a čerpanie za
rok 2019, schválený rozpočet za rok 2020 , očakávaná skutočnosť za rok 2020 a rozpočty pre roky: 2021, 2022
a rok 2023. Návrh viacročného rozpočtu bol zostavený v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách. Záväzný je rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok, rozpočty na nasledujúce dva
rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter. Na záver skončtatoval, že obe hľadiská
predložený návrh rozpočtu obce Nemecká spĺňa. Na základe uvedených skutočností v odbornom stanovisku
odporúča OZ v Nemeckej predložený návrh rozpočtu na rok 2021 schváliť a viacročný rozpočet zobrať na
vedomie. Pán starosta konštatuje, že ak nie sú ku stanovisku hlavného kontrolóra obce žiadne otázky, navrhuje
v tejto veci predniesť uznesenie. Pán Mgr. Branislav Píši prečítal uznesenie Obecného zastupiteľstva obce
Nemecká č. 71/2020.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 71/2020 zo dňa 15.12.2020
K bodu č. 8: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Nemecká na rok 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
B e r i e n a v e d o m i e Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Nemecká na rok 2021.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
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za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing.
Ján Môcik, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,

zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 9 – Schválenie Rozpočtu obce Nemecká na rok 2021
Pán starosta uviedol, že rozpočet bol predložený na pracovnom stretnutí poslancov a bol vyvesený
a zverejnenený v zákonom stanovenej lehote. Čo sa týka najnovších zmien v rozpočte do budúcnosti, zmena sa
bude týkať skládkovania odpadu. Na príjmovej, ani na výdavkovej strane rozpočtu nie je žiadny predpoklad
navýšenia. Bolo konštatované, že rozpočet bol podrobne prebratý na pracovnom stretnutí a nie je potrebné sa
mu viacej venovať ak nie sú žiadne otázky. Pán Mgr. Branislav Píši prečítal uznesenie č. 72/2020.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 72/2020 zo dňa 15.12.2020
K bodu č. 9: Schválenie Rozpočtu obce Nemecká na rok 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. S c h v a ľ u j e rozpočet obce Nemecká na rok 2021 v zmysle návrhu:
Príjmy bežného rozpočtu
1 290 280 €
Príjmy ZŠ
65 500 €
Výdavky bežného rozpočtu
564 264 €
Výdavky ZŠ
732 303 €
59 213 €
Bežný rozpočet
Príjmy kapitálového rozpočtu
Výdavky kapitálového rozpočtu
27 948 €
Výdavky ZŠ
-27 948 €
Kapitálový rozpočet
Príjmové finančné operácie
Príjmové finančné operácie ZŠ
Výdavkové finančné operácie
31 265 €
-31 265 €
Finančné operácie
Rozpočet celkom
0
2. B e r i e n a v e d o m i e viacročný rozpočet obce Nemecká na roky 2022 – 2023.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing.
Ján Môcik, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 10 – Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 74/20/6603-4
Pán starosta uviedol, že predmetný protest sa týka už preberaného upozornenia prokurátora. Je pravda, že
predmetné VZN je už zastaralé a nespĺňa všetky legislatívne normy podmienok chovu a držania domácich
a úžitkových zvierat. Vzatím na vedomie sa má obec zaviazať k vypracovaniu nového VZN k danej
problematike. Vypracované VZN by sa potom malo verejne prerokovať a mal by byť priestor na jeho
pripomienkovanie. Pán Ing. Turčan, PhD. informoval, že predmetné VZN je už pripravené v rozpracovanej
verzii. Pán starosta následne požiadal pána Mgr. Branislava Píšiho, aby prečítal uznesenie č. 73/2020.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 73/2020 zo dňa 15.12.2020
K bodu č. 10: Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 74/20/6603-4
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. V y h o v u j e protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Brezno sp. zn. č. Pd 74/20/6603-4 proti VZN
obce Nemecká č. 1/2000 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat prijatému
uznesením OZ obce Nemecká č. 4/2000 dňa 22.05.2000, účinnému od 06.06.2000.
2. R u š í VZN obce Nemecká č. 1/2000 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat.
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3. U k l a d á Obecnému úradu vypracovať a pripraviť na schválenie nové VZN o podmienkach chovu
a držania zvierat na území obce Nemecká, a to do najbližšieho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing.
Ján Môcik, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 11 – Rôzne
Pán starosta obce informoval, že v bode Rôzne sa na začiatku bude prejednávať žiadosť pani
a z toho
dôvodu odovzdal slovo pani Mgr. Kováčovej Švecovej, PhD., ktorá sa slova ujala ako predsedkyňa Komisie
vzdelávania a sociálnych vecí pri OZ obce Nemecká. Skonštatovala, že komisii bola predmetná žiadosť
doručená. Komisia nemá možnosť odsúhlasiť vyššiu sumu ako 50,- €, ale OZ môže po navrhnutí vyššej sumy,
navrhnutú sumu odsúhlasiť.
Poznámka zapisovateľky: pán kontrolór odišiel zo zasadnutia OZ o 18.10 hod.
Medzi prítomnými poslancami a pánom starostom sa rozprúdila diskusia v ktorej dospeli k spoločnému záveru,
že pani
bude poskytnutá jednorázová finančná sociálna výpomoc vo výške 500,- €.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemeckáč. 74/2020 zo dňa 15.12.2020
K bodu č. 11: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e poskytnutie jednorazovej finančnej sociálnej výpomoci vo výške 500 EUR pre p.
, trvale bytom
.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing.
Ján Môcik, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Starosta obce sa spýtal, či majú prítomní ešte ďalší príspevok k bodu Rôzne.
K bodu Rôzne si vzala slovo ešte pani Grúberová, ktorá poďakovala za pomoc pri organizácii a realizácii
tohtoročnej akcie Mikulášskeho dňa hlavne pani Mgr. Kováčovej Švecovej, PhD., pánovi Ing. Turčanovi, PhD.,
pánovi Ing. Klimentovi, všetkým dobrovoľníkom a zamestnancom obecného úradu, ktorí poskytli priestor
a pomoc s mikulášskymi balíčkami.
Keďže sa nikto neprihlásil s ďalším príspevkom, tento bod pán starosta ukončil.
Bod č. 12 – Diskusia
Pán starosta sa spýtal, či majú prítomní príspevok k bodu Diskusia. Ďalší príspevok nikto nemal.
Bod č. 13 – Záver
Starosta obce poďakoval za rokovanie a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
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Zapisovateľ zápisnice:

p. RNDr. Anna Marková

v.r.

Overovatelia zápisnice:

p. Ing. Ján Turčan, PhD.

v.r.

p. Ing. Ján Môcik

v.r.

p. Branislav Čižmárik

v.r.

Starosta obce:

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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