Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 19.05.2022

Zápisnica s uznesením
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného
dňa 19.05.2022 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nemeckej
Prítomní:
starosta obce:
poslanci:
hlavný kontrolór obce:
zapisovateľka:

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

Neprítomní:
poslanci:

p. Ing. Marcela Kohútová, p. Peter Marčok.

Hostia:

p. Ing. Alexandra Barlová, PhD. (OcÚ), p. Michal Leitner (OcÚ),
p. RNDr. Anna Marková (OcÚ), p. Katarína Starčoková (OcÚ).

Bod č. 1- Otvorenie zasadnutia OZ

Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce
Branislav Čižmárik. Skonštatoval, že v počte poslancov sme uznášania schopní. Následne pristúpil
k bodu číslo 2.
Bod č. 2 – Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

P. starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Mgr. Branislava Píšiho, za členov návrhovej
komisie p. Ing. Jána Turčana, PhD, a p. Ing. Ľubomíra Kubuša. Za zapisovateľku zápisnice určil
p. RNDr. Annu Markovú – pracovníčku obecného úradu. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Ing.
Jána Môcika a p. Milenu Grúberovú. P. starosta sa spýtal, či má niekto iné návrhy, ktoré nikto
z prítomných nemal. Následne p. Mgr. Branislav Píši prečítal uznesenie Obecného zastupiteľstva obce
Nemecká č. 30/2022.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 30/2022 zo dňa 19.05.2022
K bodu č. 2 : Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. S c h v a ľ u j e za predsedu návrhovej komisie p. Mgr. Branislava Píšiho a za členov návrhovej
komisie p. Ing. Jána Turčana, PhD. a p. Ing. Ľubomíra Kubuša.
2. U r č u j e
za zapisovateľa zápisnice Annu Markovú, pracovníčku obecného úradu a za
overovateľov zápisnice p. Ing. Jána Môcika a p. Milenu Grúberovú.
Prítomní poslanci (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD.,
p. Milena Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena
Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, 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

P. starosta uviedol, že pôvodný program bol doplnený z dôvodu, že až po jeho zverejnení nám boli
doručené dve zmluvy, ktoré musia byť schválené. Jedná sa o schválenie poverenie pre starostu na
podpísanie zmluvy na rekonštrukciu Kultúrneho domu a tiež o schválenie dohody o spolupráci medzi
obcou Nemecká a gréckou obcou Kalavryta. Povedal, že prečíta doplnené znenie programu za ktorý
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budú poslanci hlasovať. Keďže poslanci nemali žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k bodom
programu, p. starosta dal hlasovať.
Následne p. Mgr. Branislav Píši prečítal uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 31/2022
s tým, že Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká schvaľuje program v znení, ako ho prečítal p. starosta.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 31/2022 zo dňa 19.05.2022
K bodu č. 3: Schválenie programu zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e program OZ v znení:
Program zasadnutia OZ:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
6. Správa hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Nemecká za rok 2021
7. Schválenie Záverečného účtu obce Nemecká za rok 2021
8. Prerokovanie žiadosti o prenájom pozemkov KN-C 593/1, 367/3 a 367/9
9. Prerokovanie žiadosti o prenájom pôdy pre Hydináreň Zámostie, s.r.o.
10. Schválenie predĺženia nájomnej zmluvy pre Slovak Telekom, a.s.
11. Schválenie žiadosti o poskytnutie sociálnej výpomoci
12. Schválenie príspevku pre Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na
zabezpečenie regionálnych osláv výročia SNP
13. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie pomoci pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR
14. Schválenie poskytnutia finančného príspevku na podporu rozvoja nadaných a talentovaných detí a
žiakov v zmysle VZN č. 2/2020
15. Rekonštrukcia kultúrneho domu a budovy hasične v obci Nemecká
16. Schválenie dohody o spolupráci medzi obcou Nemecká a gréckou obcou Kalavryta
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Záver
Prítomní poslanci (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p.
Milena Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena Grúberová,
p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 4 – Kontrola plnenia uznesení

P. starosta dal slovo p. kontrolórovi obce. P. kontrolór zhrnul, čo zistil v rámci kontroly uznesení.
Uviedol, že:
- na poslednom rokovaní OZ, ktoré sa konalo 15.03.2022 zostáva v sledovaní uznesenie č. 15/2022,
ktorým bola schválená zmena zaradenia Základnej školy s materskou školou Nemecká v sieti škôl a
školských zariadení. Táto žiadosť bola podaná na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
a je v procese schvaľovania. Čo sa týka priatých Všeobecne záväzných uznesení (VZN), všetky štyri
sú účinné. Konkrétne uznesenie č. 16/2022 - VZN č. 2/2022 o pravidlách času predaja v obchode a
času prevádzky služieb, uznesenie č. 17/2022 - VZN č. 3/2022 o dodržiavaní čistoty a poriadku na
území obce Nemecká, uznesenie č. 18/2022 - VZN č. 4/2022 o organizácií miestneho referenda
a uznesenie č. 19/2022 - VZN č. 5/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v obci
Nemecká. V sledovaní ostáva uznesenie 22/2022, ktorým sa schvaľuje odpredaj majetku obce pozemkov pre p. Minarovjecha. Zmluva pre neho je pripravená na podpis, ale uznesenie 22/2022
zostáva v sledovaní, z dôvodu, že zmluva nie je ešte podpísaná. Splnené uznesenie týkajúce sa
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schválenia dotácií pre jednotlivé subjekty – uznesením č. 27/2022 bola schválená dotácia pre FK Sokol
Nemecká a uznesenie č. 24/2022, ktorým bolo schválené poskytnutie dotácie pre pre Základnú
organizáciu Jednoty dôchodcov Nemecká. V sledovaní zostávajú uznesenie č. 25/2022 – dotácia pre
Stolnotenisový klub Iskra Dubová - Nemecká a uznesenie č. 26/2022 pre V-FIT Club, kulturistický
oddiel. Zmluvy sú pripravené, zatiaľ neboli podpísané. Ich podpísanie by malo prebehnúť v najbližších
dňoch. Nasledujúce dve uznesenia boli splnené. Ide o uznesenie č. 28/2022, týkajúce sa vyradenia
majetku po inventarizácii majetku obce k 31.12.2021. A uznesenie č. 29/2022, ktorým bolo schválené
Rozpočtové opatrenie č. 1/2022, bolo tiež splnené. Na záver p. kontrolór skonštatoval, že z jeho strany
je to všetko.
Bod č. 5 – Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce

P. starosta informoval o disponibilných zostatkoch na bankových účtoch ku dňu konania Zasadnutia
OZ: Prima banka (bežný účet) 22 962,13 €; na účte rezervného fondu 167 139,51 €; dotačný účet,
týkajúci sa Denného staciónáru 13 813,63 €; účet pre transfery zo štátneho rozpočtu 4 578,29 € a na
bežnom účte v SLSP 261 818,96 €. V SLSP máme vytvorený aj nový účet, ktorý slúži len na zloženie
zábezpeky od firmy KOOR, ktorá sa prihlásila do rekonštrukcie Kultúrneho domu. Na ňom je suma
30 000,00 €, ktorá im bude vrátená po podpísaní zmluvy.
P. starosta k činnosti obecného úradu a k hospodáreniu obce uviedol:
- Dome služieb - boli v ňom ukončené práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení. V knižnici ešte nie
je nalepený koberec – dodacia lehota sa predĺžila o týždeň, momentálne firma nedodala koberec. Po
jeho nalepení sa bude upratovať knižnica. Sála v Dome služieb je vyriadená, pripravená na užívanie,
- Kultúrny dom – aby firma, ktorá vyhrala verejné obstarávanie mohla začať s prácami na rekonštrukcii
kultúrneho domu a budovy hasične v obci Nemecká, je potrebné, aby OZ poverilo p. starostu
podpísaním Zmluvy o dielo s rozšírenými zárukami, preto je to jedným z doplnených bodov dnešného
programu. Zmluva už bola na zasadnutí OZ schválená a musí sa dodržať v tom znení, v akom bola
schválená. Už prebehlo stretnutie s vysúťaženou firmou v Kultúrnom dome, kde sa prebrali jednotlivé
body zabezpečenia staveniska počas realizácie rekonštrukcie. Búrať sa začne po podpise zmluvy.
Firma by chcela začať čím skôr, ale ak by nemohla začať skôr ako do 2 mesiacov, Dni obce Nemecká
2022 sa budú ešte konať v objektoch ako obvykle. Ak začnú s búracími prácami v najbližšej dobe je
alternatíva konania Dní obce Nemecká 2022 v Dolnej škole v Zámostí. Firma má plán, že do 3 týždňov,
do mesiaca by mohla byť stavba zdemontovaná a pred zimou chcú mať stavbu pod strechou,
- Prevádzka čistiarni odpadových vôd v Petrocheme Dubová – zatiaľ sa nové riešenie nenašlo.
Požiadavka, ktorá vyplynula z posledného zasadnutia Krízového štábu na Okresnom úrade v Brezne,
je zistiť sumu, koľko by stálo odvážanie splaškovej vody a kde by sa vyvážala. Ohľadom návrhu ceny
a spôsobu odvážania bude mať p. starosta stretnutie v Slovenskej Ľupči v utorok, 24. mája 2022. Pre
obec je to nepriateľné riešenie, aj z dôvodu, že obec nemôže investovať do cudzieho majetku. Ale ak
by sa určilo, že kanalizácia je verejná, zo zákona takú povinnosť obec znáša. Firma PTCHEM, s. r. o.
už z Okresného úradu v Brezne dostala rozhodnutie o následnom plnení povinností. Na najbližšom
zasadnutí Krízového štábu sa uvidí, aký postoj k rozhodnutiu firma PTCHEM, s. r. o. zaujme.
PTCHEM, s. r. o. pravdepodobne pôjde do konkurzu a bude vyhlásená nútená správa. V tom prípade
by mal byť určený prevádzkovateľ ČOV,
- Energie v našej obci – zmluva na dodávku plynu končí v auguste, zmluva na dodávku elektrickej
energie koncom roka. V iných obciach vznikol veľký problém s nárastom ceny za jednotlivé energie,
z dôvodu, že výhodnú cenu im dodávatelia garantovali len na krátke obdobie a potom im ceny
neúnosne zdvihli, malé firmy zanikli, alebo to boli len sprostredkovatelia dodávky energií. V našej
obci chceme jednať o obstarávaní energií so silnými (konzervatívnymi) poskytovateľmi, za ktorými je
štát a majú garantovanú najnižšiu cenu na trhu. Ešte nevieme s kým budeme jednať, kto sa prihlási,
pôjde to cez Vestník,
- do platnosti od 1. januára 2023 vstúpi novela zákona č. 216/2021 o odpadoch Z. z., ktorá doplnila
povinnosti pri vykonávaní zberu zmesového odpadu alebo triedeného zberu komunálnych odpadov z
obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov v obci. Zmesový komunálny odpad sa bude
dotrieďovať na linkách, ktoré zakúpila firma, ktorá má na starosti uloženie odpadu na skládkach.
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Náklady na odvoz a uloženie odpadu sa zvýšia približne dvakrát tak ako nás stojí vyvážanie a uloženie
odpadu teraz. Z toho dôvodu sa pre občanov bude musieť zvýšiť poplatok za tuhý komunálny odpad.
V predvolebnom období budú sa musieť zvýšiť aj dane.
- Odídenci z Ukrajiny – p. Ing. Alexandra Barlová, PhD., zamestnankyňa OcÚ a p. Marek Lokša,
zamestnanec OcÚ zabezpečujú ich pobyt v našej obci. Aj administratívne aj pri práci priamo s občanmi
Ukrajiny. P. Marek Lokša, zamestnanec OcÚ bol určený ako koordinátor pre nich. Pomáha im pri
ubytovaní a pri všetkom, s čím sa na neho Ukrajinci obrátia. Obec s tým má zvýšené náklady, zatiaľ
nám nebolo preplatené nič. P. starostu najviac trápi tá časová náročnosť, ktorú obidvaja uvedený
zamestnanci pociťujú, z dôvodu, že sa nestíhajú venovať svojim ostatným úlohám,
- Osadenie tabúľ, zákaz parkovania alebo státia - ešte len bude správca komunikácie realizovať. Mali
by dopĺňať osadenie zvodidiel popri p. Filipkovi. Osadenie sa malo uskutočniť tento mesiac, uskutoční
sa to až po pokosení a s kosením sa začalo len dnes, 19. mája 2022,
- Voľby – je známy termín, a to 29. októbra 2022. Je skoro istý, nie je verejne vyhlásený. P. starosta
upozornil poslancov na skutočnosť, že 55 dní pred týmto termínom by mali byť odovzdané kandidátky
na poslanca OZ ako aj na starostu. P. starosta uviedol, nech na termín myslia poslanci, čo uvažujú že
budú opäť kandidovať. Následne však poprosil všetkých poslancov OZ, aby všetci zvážili
kandidovanie aj v ďalšom období,
- Pripravované podujatia – organizuje sa MDD. Prebehne dňa 28. mája 2022. Či sa uskutoční aj Jánska
vatra, ešte nie je isté. Z dôvodu, že je problém ako aj s miestom konania vatry, tak aj so zabezpečením
dreva na jej postavenie,
- Jarná brigáda – už sa konala. P. starosta poďakoval poslancom, ktorí pomohli s organizovaním
brigády, ako aj s čistením našej obce. Od niektorých poslancov už dostal menný zoznam zúčastnených
občanov a od ostatných poslancov si ho prosí, aby si pospomínali, kto sa zúčastnil a zoznam mu
odovzdali. Zoznam nám umožní zúčastnených občanov odmeniť na Dňoch Obce 2022 malým
darčekom,
- Delegácia z gréckej obce Kalavryta – programu, ktorý je naplánovaný počas ich návštevy na
Slovensku sa p. starosta bude venovať po ukončení bodov programu. P. starosta skonštatoval, že ak
majú poslanci otázky, nech si ich poznačia a odpovie im na ne v bode č. 18 Diskusia. P. Mgr. Zuzana
Kováčová Švecová, PhD. sa predsa len zaujímala o možnosti odbremenenia p. Mareka Lokšu,
zamestnanec OcÚ od množstva činností, ktoré pre odídencov z Ukrajiny robí. Má informácie, že to
robí často po pracovnej dobe, aj v noci im neodmietne pomôcť. Je na ňom vidieť, že je unavený,
nevyspatý, nemá súkromný život. P. starosta p. Mgr. Zuzane Kováčovej Švecovej, PhD. ako aj
ostatným poslancom vysvetlil, že funkcia koordinátora, ktorá bola p. Marekovi Lokšovi,
zamestnancovi OcÚ nahlásená by mala byť refundovaná. Medzi poslancami sa rozprúdila diskusia ku
konštatovaniu p. Mgr. Zuzany Kováčovej Švecovej, PhD.. P. starosta uviedol, že všetky bločky, ktoré
môžu byť preplatené, mu p. Ing. Alexandra Barlová, PhD., zamestnankyňa OcÚ prepláca. P. Marek
Lokša má k dispozícii aj niektoré iné finančné prostriedky, napr. od Technickej univerzity v Bratislave,
z ktorých sa im snaží priebežne pomáhat. Ďalej p. starosta dovysvetlil, že p. Marek Lokša odídencom
vysvetľuje, aké sú možnosti sa zamestanať, ako sa začleniť v rámci obce a snaží sa, aby boli samostatní.
Vysvetlil aj to, že p. Marek Lokša svoju pomoc odídencom nevníma iba ako pracovné povinnosti, ale
aj ako osobnú pomoc v rámci určitého dobrovoľnístva. P. Ing. Alexandra Barlová, PhD. tiež
dovysvetlila, že si nemyslí, že by sa p. Marek Lokša nechal zneužívať na také veci, ktoré si vedia
vyriešiť aj sami. Ale napríklad zabezpečenie si zdravotnej starostlivosti v cudzej krajine si nedokážu
sami, rovnako, ako si sami nevedia vyriešiť problém s tým, že im neprišli dávky. On operatívne rieši
problémi, napr. s tým, keď sa im pokazila práčka, keď bol problém s kanalizáciou a muselo sa kúpiť
čerpadlo.... Ale už im ukázal, ako s tým čerpadlom zaobchádzať, kde ho vypnúť, kde zapnúť, aby si ho
mohli prevádzkovať sami a už to nemusí zabezpečovať on. Aj v školskom byte sa kotol vypol, bol tam
školník a je to v záruke, tak sa to bude riešiť takým spôsobom príde servisný technik a nebude s tým
viac problém. P. Ing. Alexandra Barlová, PhD. a p. starosta informovali poslancov, že prvá verifikácia
sa dávala za mesiac apríl a ešte len uvidíme, čo nám v skutočnosti preplatia. P. starosta vyzval
p. Mgr. Branislava Píšiho, aby prečítal uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 32/2022.
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 32/2022 zo dňa 19.05.2022
K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení
K bodu č. 5 : Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení prezentovanú hlavným kontrolórom obce.
2. B e r i e n a v e d o m i e správu starostu o činnosti Obecného úradu a hospodárení obce.
Prítomní poslanci (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD.,
p. Milena Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena
Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 6 – Správa hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Nemecká za rok 2021

P. starosta dal slovo hlavnému kontrolórovi obce. P. Mgr. Michal Vetrák – hlavný kontrolór obce (ďalej
len p. kontrolór) uviedol, že v súlade s §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
má hlavný kontrolór predkladať Obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko k návrhu záverečného
účtu obce Nemecká. Čo sa týka samotných východísk spracovania odborného stanoviska záverečného
účtu obce Nemecká a čo sa týka súladu so všeobecne záväznými predpismi, tak návrh záverečného
účtu za rok 2021 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Čo sa týka dodržania samotnej informačnej povinnosti zo strany obce, návrh
záverečného účtu bol zverejnený 3.5.2022, čím bola splnená zákonom stanovená lehota minimálne 15
dní pred rokovaním OZ. Dňom vyvesenia návrhu záverečného účtu 3.5. 2022 začala plynúť najmenej
desaťdňová lehota, počas ktorej mohli FO a PO uplatniť pripomienku. Pripomienka v tejto lehote
nebola doručená žiadna. Čo sa týka dodržania povinnosti auditu zo strany obce, tak obec Nemecká si
splnila zákonnú povinnosť dať si overiť účtovnú závierku v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových
pravidlách. Čo sa týka samotnej metodickej správnosti predloženého návrhu záverečného účtu, bol
spracovaný v súlade s § 16 ods. 5, obsahuje zákonom predpísané náležitosti. Čo sa týka splnenia
ustanovení § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách ten je spracovaný dodržaním všetkých
zákonom predpísaných náležitostí, tých je sedem bodov, ktoré sú uvedené v rámci spracovania
záverečného účtu. Samotný rozpočet bol schválený uznesením č. 72/2020, ktoré bolo prijaté na OZ
15.12.2020. Rozpočet na rok 2021 bol zostavený v súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových
pravidlách. Čo sa týka aj samotného členenia, obsahuje bežný a kapitálový rozpočet v členení na
príjmy a výdavky. Rozpočet na rok 2021 bol OZ schválený ako vyrovnaný. Zo strany obce bola splnená
zákonná povinnosť, nakoľko obec mala zostaviť rozpočet buď ako vyrovnaný alebo ako prebytkový.
Čo sa týka bežného rozpočtu, ten bol schvaľovaný s prebytkom vo výške 59 213,00 €. Kapitálový
rozpočet bol zostavený ako schodkový. Schodok tam bol 27 948,00 €, ale tento bol krytý prebytkom
bežného rozpočtu. Rozpočet taktiež zahŕňal schválené príjmové finančné operácie a výdavkové
finančné operácie. Tam obec počítala s vykrytím výdavkových finančných operácií vo výške 31 265,00
€ prebytkom bežného rozpočtu. Čo sa týka samotných zmien rozpočtu počas roka, bolo vykonaných
12 rozpočtových opatrení. Z toho 5 bolo schválených OZ a 7 bolo schválených starostom obce. Čo sa
týka plnenia rozpočtu, najväčšiu časť plnenia bežných príjmov, to boli podielové dane, dane z príjmov
FO. Tie dosiahli v roku 2021 výšku 663 198,64 €, ostatné daňové príjmy boli vo výške 156 050,20 €.
Podrobne to bolo v samotnom návrhu záverečného účtu rozpísané. Nedaňové boli vo výške 57 054,89
€. Cudzie príjmy, teda príjmy zo štátneho rozpočtu a granty boli obdržané vo výške 687 362,88 €. Tie
boli účelovo viazané a boli použité v súlade s určeným účelom. Podrobný rozpis je taktiež v návrhu
záverečného účtu. Čo sa týka plnenia rozpočtu vrámci kapitálových príjmov, tak tam bolo príjmom
kapitálového rozpočtu vo výške 11 875,00 € poskytnutých na akciu „Wifi pre Teba“. Rozpis
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finančných operácií príjmových je uvedený v návrhu záverečného účtu obce. Čo sa týka rozpočtu
bežných výdavkov, je taktiež rozpísané v návrhu záverečného účtu. Čo sa týka čerpania kapitálových
výdavkov, boli v celkovej výške 87 117,19 € a boli použité na projekty Wifi pre Teba, kúpu čelného
nakladača, kúpu osobného motorového vozidla KIA Sportage, rekonštrukciu Hasičskej stanice – to sú
také najvyššie položky, ktoré boli. Finančné operácie výdavkové, to boli splátky istiny dodávateľských
úverov a IOM v celkovej výške 31 291,04 €. Rozpočet bol členený na bežné príjmy a bežné výdavky
– bežný rozpočet. Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet. Finančné operácie.
Prebytok rozpočtu v celkovej sume 75 546,84 € bol upravený o nevyčerpané finančné prostriedky zo
ŠR vo výške 20 562,60 €, čiže predstavuje čiastku vo výške 54 984,24 €. Túto sumu budete mať aj
uznesení, ktorú obec navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu. Čiže tam bola zároveň splnená aj
podmienka, že podľa § 15 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách, má obec povinnosť vytvárať
rezervný fond vo výške určenej OZ, avšak tento musí byť tvorený najmenej 10 % z prebytku rozpočtu.
Čiže rezervný fond k 1.1.2021 predstavoval sumu vo výške 161 269,58 €. Sociálny fond vo výške
3 853,56 €. Prehľad o stave a vývoji dlhu je podrobne uvedený v návrhu záverečného účtu. Čo sa týka
údajov o hospodárení príspevkových organizácií, obec Nemecká nemá zriadenú príspevkovú
organizáciu. Prehľad o poskytnutých dotácií je podrobne uvedený v návrhu záverečného účtu. Obec
poskytla v roku 2021 dotácie 7 subjektom, všetky dotácie boli k 31.12.2021 vyúčtované. Keďže má
obec Nemecká menej ako 2000 obyvateľov nemá povinnosť tvoriť programový rozpočet. Takže
rozpočet nebol zostavený ako programový. Na záver p. kontrolór môže len konštatovať, že je záverečný
účet spracovaný v súlade s ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, informačná povinnosť zo strany obce bola dodržaná. Účtovná uzávierka bola overená
audítorom. Čo sa týka § 16 ods. 10 písm. a) p. kontrolór má tam dať odporúčanie. Takže doporučuje
schváliť celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
P. Mgr. Branislav Píši prečítal uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 33/2022.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 33/2022 zo dňa 19.05.2022
K bodu č. 6 : Správa hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Nemecká za rok 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
B e r i e n a v e d o m i e Správu hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Nemecká
za rok 2021
Prítomní poslanci (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD.,
p. Milena Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena
Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 7 – Schválenie Záverečného účtu obce Nemecká za rok 2021

P. starosta konštatoval, že ako uviedol p. kontrolór, do rezervného fondu by sme mali prispieť prebytkom
hospodárenia, ktorý obec dosiahla v roku 2021 v sume 54 984,24 €. Využitie rezervného fondu je zatiaľ na
kapitálové výdavky. Nová informácia, ktorá bola prednesená aj na rokovaní ZMOS a sprostredkovala nám
ju p. Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce Predajná, o pripravenom zákone, kedy využitie rezervného
fondu by nebolo limitované len na kapitálové výdavky, ale aj na bežné výdavky. P. Mgr. Branislav Píši
prečítal uznesenie č. 34/2022.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 34/2022 zo dňa 19.05.2022
K bodu č. 7 : Schválenie Záverečného účtu obce Nemecká za rok 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. S c h v a ľ u j e Záverečný účet za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. S c h v a ľ u j e tvorbu rezervného fondu vo výške 54 984,24 €
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Prítomní poslanci (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD.,
p. Milena Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena
Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 8 – Prerokovanie žiadosti o prenájom pozemkov KN-C 593/1, 367/3 a 367/9

P. starosta skonštatoval, že na pracovnom stretnutí sa prítomní poslanci jasne rozhodli, že predmetné
pozemky nebudeme predávať, ani dlhodobo prenajímať. V obci sú štyri nástupné miesta na splav rieky
Hron, čo je dostačujúce. Jednalo sa o žiadosť p. Andreja Kolárika, ktorý je novým vlastníkom
Pohostinstva pri krčme v Nemeckej. P. starosta povedal, že ak nie sú ku tomu otázky, môže sa prejsť
na hlasovanie. P. Mgr. Branislav Píši prečítal uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká
č. 35/2022, za ktoré sa bude hlasovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 35/2022 zo dňa 19.05.2022
K bodu č. 8 : Prerokovanie žiadosti o prenájom pozemkov KN-C 593/1, 367/3 a 367/9
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
N e s c h v a ľ u j e prenájom pozemkov KN-C 593/1, 367/3 a 367/9.
Prítomní poslanci (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD.,
p. Milena Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena
Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 9 – Prerokovanie žiadosti o prenájom pôdy pre Hydináreň Zámostie, s. r. o.

P. starosta uviedol, že sa jedná o žiadosť firmy Hydináreň Zámostie, s. r. o. o prenájom pozemkov,
poslanci dostali zoznam pozemkov uvedených v žiadosti. Zistilo sa, že sa jedná o pozemky, na ktorých
sú jednotlivé cesty, ktoré tvoria prístup ku iným pozemkov, s tými p. starosta nesúhlasí. V žiadosti ide
aj prenájom pozemkov, ktoré už aj tak využívajú na pastvu, nemá p. starosta žiadne výhrady. Z toho
dôvodu, požiadal p. Ing. Lapšanskú, vedúcu farmy, ktorá podávala žiadosť, aby na budúci týždeň prišla
na stretnutie, na ktorom by sa upresnilo, ktoré pozemky je možné prenajať a ktoré nie je možné
prenajať. Ďalej sa zistilo že, sa jedná aj o pozemky na ktorých máme iný zámer a tiež o pozemok pri
hlavnej ceste, na ktorom sa ide stavať plánovaný most, kde bude ten podjazd. Uvedený je tam aj
pozemok pri Strelnici, kde majú biatlonisti svoj areál a pri ňom sú naše pozemky. Ich prenajmom by
sme im možno zamedzili prístup areálu a na jednotlivé trate. Keď vyšpecifikujú pozemky a schváli sa
ich prenájom, aj podľa p. kontrolóra to bude tak, že to pôjde vejenou obchodnou súťažou. Zverejní sa
zámer a môže si pozemky ktokoľvek vysúťažiť. V tom prípade to bude spôsobom, že najvyššia ponuka
vyhrá. Stále sa jedná len o prenájom, nie o predaj. Prenájom sa môže schváliť na 5 alebo na 10 rokov.
P. Mgr. Branislav Píši prečítal uznesenie č. 36/2022.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 36/2022 zo dňa 19.05.2022
K bodu č. 9 : Prerokovanie žiadosti o prenájom pôdy pre Hydináreň Zámostie, s. r. o.
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e žiadosť o prenájom pôdy spoločnosti Hydináreň Zámostie, s. r. o.
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2. O d r o č u j e prerokovanie žiadosti na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva a to z dôvodu
úpravy rozsahu prenajímaných pozemkov.
Prítomní poslanci (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD.,
p. Milena Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena
Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 10 – Schválenie predĺženia nájomnej zmluvy pre Slovak Telekom, a. s.

P. starosta v rámci krátkeho zhrnutia uviedol, že už bola na zasadnutí OZ debata o miestnosť v budove
Obecného úradu, ktorá má samostatný vchod a svoje technológie tam má spoločnosť Slovak Telekom
a. s., platnosť tejto NZ bola do novembra 2021, jej platnosť bola predĺžená automaticky podľa
Občianskeho zákonníka do 30. novembra 2022. Medzitým nám bola doručená žiadosť o zachovanie
prevádzky zariadení spoločnosti Slovak Telekom a. s. v nebytových priestorov Obecného úradu.
Žiadajú predĺžiť nájom o ďalších 5 rokov, pokiaľ možno za nezmenených finančných podmienok.
Zmluva je od roku 2011 a cena nájmu pôjde hore. Ale chceli by sme tam nájomcu zachovať, lebo
demontovať všetko ich zariadenie, káblovanie by nebolo šťastné riešenie ani z dôvodu, že ide o službu
občanom. P. starosta odovzdal slovo p. kontrolórovi obce. P. kontrolór viedol, že pôvodná zmluva
bola uzatvorená v roku 2011, následne bola táto zmluva dodatkom z roku 2016 predĺžená do roku 2021.
Momentálne je nasledovná situácia, ak by sme chceli spoločnosti vypovedať NZ, výpovedná lehota by
bola 12 mesiacov. Vychádzalo by to na obdobie budúceho roka - 2023. Nakoniec by to mohlo ísť aj
formou hodného osobitného zreteľa – ten by spočíval v skutočnosti, že ide o dlhodobého nájomcu,
ktorý si svoje povinnosti plní riadne a na čas a aj o to, že vykonáva verejno-prospešné služby.
Uzatvorila by sa nová zmluva, uviedla by sa v nej aj formulkou o tom, že pôvodná NZ sa ruší
uzatvorením tej novej. Poslanci medzi sebou diskuskutovali. P. Ing. Jozef Kliment upresnil, ako to
bolo s uzatvorením pôvodnej zmluvy v roku 2011.
P. starosta následne požiadal p. Mgr. Branislava Píšiho, aby prečítal uznesenie č. 37/2022.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 37/2022 zo dňa 19.05.2022
K bodu č. 10 : Schválenie predĺženia nájomnej zmluvy pre Slovak Telekom, a. s.
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1 . B e r i e n a v e d o m i e žiadosť spoločnosti Slovak Telekom a. s. o predĺženie nájmu
nebytových priestorov v budove Obecného úradu v Nemeckej.
2 . K o n š t a t u j e , že sa jedná o dlhodobého nájomcu týchto nebytových priestorov, ktorý si svoje
povinnosti vyplývajúce z nájmu plnil vždy riadne a včas a zároveň využíva predmet nájmu na
poskytovanie všeobecne prospešných služieb pre obyvateľov obce Nemecká, čo považuje za
dôvody hodné osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
3 . S c h v a ľ u j e zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce – nebytových priestorov v budove
Obecného úradu, Hronská 37/37, Nemecká o výmere 15,13 m2, vo vlastníctve obce Nemecká,
vedenej na LV č. 580, z dôvodu hodného osobitného zreteľa a stanovuje nájomné vo výške 100
EUR/m2/rok (teraz 29,74€).
Prítomní poslanci (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD.,
p. Milena Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena
Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
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proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 11 – Schválenie žiadosti o poskytnutie sociálnej výpomoci

P. starosta obce konštatoval, že k bodu č. 11 nám bola doručená žiadosť o poskytnutie sociálnej
výpomoci od p.
a znenie žiadosti prečítal. Touto žiadosťou sa zaoberala Komisia
vzdelávania a sociálnych vecí, slovo si vzala p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD. predsedkyňa
tejto komisie. Uviedla, že Komisia vzdelávania a sociálnych vecí prerokovala žiadosť, podrobne
preskúmala doklady a všetky informácie a odporúča žiadosti menovaného nevyhovieť na neposkytnúť
požadované finančné prostriedky. Komisia vzdelávania a sociálnych vecí v tejto veci zaujala
jednohlasné stanovisko. P. starosta následne požiadal p. Mgr. Branislava Píšiho, aby prečítal uznesenie
č. 38/2022.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 38/2022 zo dňa 19.05.2022
K bodu č. 11 : Schválenie žiadosti o poskytnutie sociálnej výpomoci
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
N e s c h v a ľ u j e poskytnutie sociálnej výpomoci pre žiadateľa p. a.
Prítomní poslanci (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD.,
p. Milena Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena
Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 12 – Schválenie príspevku pre Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

na zabezpečenie regionálnych osláv výročia SNP
P. starosta skonštatoval, že príspevok bol poskytnutý aj v minulom roku 2021. Je na zabezpečenie
regionálnych osláv výročia SNP na Krpáčove. Oslavy sa konajú aj pre verejnosť, s kultúrnym
programom. P. Mgr. Branislav Píši následne prečítal uznesenie č. 39/2022.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 39/2022 zo dňa 19.05.2022
K bodu č. 12 : Schválenie príspevku pre Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov na zabezpečenie regionálnych osláv výročia SNP
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e finančný príspevok na zabezpečenie regionálnych osláv 78. výročia SNP pre
Oblastnú organizáciu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Brezno, Boženy Němcovej
1092/29, 977 01 Brezno vo výške 100,- EUR.
Prítomní poslanci (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD.,
p. Milena Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena
Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 13 – Prerokovanie žiadosti o poskytnutie pomoci pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR
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P. starosta konštatoval, že sa jedná o organizáciu, ktorá rozdeľuje finančné prostriedky pre jednotlivé
Dobrovoľné hasičské záchranné zbory. Nakoľko tejto organizácii bola krátená štátna dotácia listom
oslovila viaceré mestá a obce. Nemôžeme im poskytnúť finančné prostriedky. Žiadosť by sme mali
vziať na vedomie a doriešiť finančnú pomoc vrámci ZMOS. Ide o taký istý prípad, ako keď finančnú
pomoc žiadala NsP Brezno, n.o.. P. starosta odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce, ktorý chcel
dovysvetliť z akého dôvodu nie je možné jednoducho finančné prostriedky poskytnúť. Dobrovoľná
požiarna ochrana SR žiadala o finančnú podporu vo výške 10 centov na 1 obyvateľa našej obce, preto
hľadal spôsob akým spôsobom spomínaný príspevok poskytnúť. V prípade, že by sa to dalo na základe
nášho VZN č. 4/2019 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce, p. kontrolór vidí problém
v tom, akým spôsobom by to oni vyúčtovali nakoľko nie je známe, čo by malo byť účelom poskytnutia
dotácie. Ďalej zvažoval nad možnosťou o poskytnutie dotácie na základe § 7, ods. 2 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ale tam je možnosť poskytnúť príspevok poskytnúť len právnickým osobám, ktoré obec
zriadila, čo nie je tento prípad. P. starosta následne požiadal p. Mgr. Branislava Píšiho, aby prečítal
uznesenie č. 40/2022.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 40/2022 zo dňa 19.05.2022
K bodu č. 13 : Prerokovanie žiadosti o poskytnutie pomoci pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
B e r i e n a v e d o m i e žiadosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, Kutuzovova 17, 831 03
Bratislava o poskytnutie finančného príspevku.
Prítomní poslanci (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD.,
p. Milena Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena
Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 14 – Schválenie poskytnutia finančného príspevkov na podporu rozvoja nadaných

a talentovaných detí a žiakov v zmysle VZN č. 2/2020
P. starosta informoval, že žiadosť zaslal p.
– zákonný zástupca. Odovzdal slovo p.
Mgr. Zuzane Kováčovej Švecovej, PhD., ktorá sa slova ujala ako predsedníčka Komisie vzdelávania
a sociálnych vecí pri OZ obce Nemecká. Skonštatovala, že komisia sa oboznámila s predmetnou
žiadosťou zákonného zástupcu. Dieťa - žiačka
splnilo požiadavku, ktorou bola aj úspešná
reprezentácia. Má majstrovský titul z predchádzajúceho roka, aj z rokov predtým na úrovni SR. To
bola základná podmienka. Mali žiadosť na 1500,00 €. Komisia odporúča schváliť sumu 1000,00 € ako
jednorazový finančný príspevok, vzhľadom na skutočnosť, že v tomto danom roku sú rôzne finančné
nároky. K iným predchádzajúcim žiadostiam sa neschvaľoval príspevok vyšší ako 1000,00 €. Komisia
odporúča zabezpečiť reprezentačné prvky obce – nálepky, nášivky, alebo čo sa dá. Tieto reprezentačné
prvky obce budú slúžiť pre talenty, ktoré našu obec budú reprezntovať. vyžadujú podľa VZN č. 2/2020
o poskytovaní finančného príspevku na vzdelávanie a pre mladé talenty Obce Nemecká. P. Mgr.
Branislav Píši prečítal uznesenie č. 41/2022.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 41/2022 zo dňa 19.05.2022
K bodu č. 14 : Schválenie poskytnutia finančného príspevkov na podporu rozvoja nadaných
a talentovaných detí a žiakov v zmysle VZN č. 2/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
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S c h v a ľ u j e poskytnutie finančného príspevku v zmysle VZN č. 2/2020 na podporu rozvoja
nadaných a talentovaných detí a žiakov vo výške 1000,- EUR pre
, zastúpenú zákonným
zástupcom p.
, trvale bytom
, Nemecká.
Prítomní poslanci (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD.,
p. Milena Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena
Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 15 – Rekonštrukcia kultúrneho domu a budovy hasične v obci Nemecká

P. starosta uviedol, že sa jedná o zmluvu, ktorá bola súčasťou podmienok verejného obstarávania, je
nemenná. P. starosta konštatoval, že považuje za dôležité, aby na podpísanie Zmluvy o dielo takého
poverenie od Vás mal. P. Ing. Jozef Kliment uviedol, že je potrebné povedať to, že po odbornej stránke
sa na sedení, na ktorom bol prítomný aj p. Ing. Ján Lendacký vychytali rôzne detaily, ktoré sa prejavia
v realizačnom projekte. Zmluva je odrazový mostík, aby sa realizácia mohla spustiť. Je potrebné ešte
uviesť, že do 10 dní nikto nepodal námietku. P. Mgr. Branislav Píši prečítal uznesenie č. 42/2022.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 42/2022 zo dňa 19.05.2022
K bodu č. 15 : Rekonštrukcia kultúrneho domu a budovy hasične v obci Nemecká
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e výsledky verejného obstarávania na predmet zákazky: Energeticky
efektívna rekonštrukcia kultúrneho domu a budovy hasične v obci Nemecká
2. P o v e r u j e starostu obce podpísaním Zmluvy o dielo s rozšírenými zárukami uzatvorenú
v zmysle § 17 Zákona o energetickej efektívnosti a v zmysle § 269 ods. 2 a § 536 a nasl.
a Obchodného zákonníka.
Prítomní poslanci (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD.,
p. Milena Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena
Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 16 – Schválenie dohody o spolupráci medzi obcou Nemecká a gréckou obcou Kalavryta
Poznámka zapisovateľky: Najprv prebehla krátka diskusia o jazykovej otázke, ako správne uvádzať oficiálny
názov obce Kalavryta. Pričom v anglickom jazyku mali všade uvedené mäkké i.

P. starosta poznamenal, že len včera bol doručený preklad Prehlásenia o nadviazaní oficiálnych
družobných vzťahov medzi samosprávnou obcou Nemecká a samosprávnou obcou Kalavryta –
neodkladne ho preposlal poslancom. Prehlásenie má byť podpísané hlavne v súvislosti nadviazania
partnerstva na základe historických udalostí. Obec Kalavryta a ich zastupiteľstvo odsúhlasili
spoluprácu, a majú aj schválené uznesenie. Z našej strany bude dobré rovnako schváliť uznesením
spoluprácu s obcou Kalavryta. P. Mgr. Branislav Píši prečítal uznesenie č. 43/2022.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 43/2022 zo dňa 19.05.2022
K bodu č. 16 : Schválenie dohody o spolupráci medzi obcou Nemecká a gréckou obcou Kalavryta
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
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1. S c h v a ľ u j e v súlade s § 11 ods. 4 písm. h) a § 21 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení dohodu o spolupráci medzi obcou Nemecká a gréckou obcou Kalavryta
2. P o v e r u j e
starostu obce podpísaním dokumentov potvrdzujúcich dohodu o spolupráci
a vytvorenie partnerstva.
Prítomní poslanci (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD.,
p. Milena Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena
Grúberová, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 17 – Rôzne

P. starosta si v prvom rade ponechá slovo a prítomných poslancov by rád oboznámil so zámerom
zakúpenia kosačky, malej traktorovej. Na kosenie plôch v parkoch, plôch v Zámostí, plôch v okolí
ZŠsMŠ. Z dôvodu, že pracovníci z Technických služieb nestíhajú prácu, kedy veľa pomohli aj občania,
ktorí vykonávali VPP (verejnoprospešné práce)....takí ľudia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
nie sú a je to úplne iné, ako keď sa kedysi práca mohla rozdeliť. (kedysi chodilo aj 14 a viac ľudí, dnes
si chodí odrábať iba jedna pani) Ak kvôli zlému počasiu sa stratia 3-4 dni, už sa môže ísť znovu kosiť,
čo sa pred tými 4 dňami pokosilo. Budú sa hľadať dôchodcovia, na takéto práce, náš úrad sa ich pokúsi
osloviť. V súvislosti s týmto zámerom chce poslancov informovať, že od Spoloku bývalých
urbarialistov, pozemkového spoločenstva Nemecká nám boli doplnené dividendy v sume vyššej ako
7 000,00 €. Tú sumu by chcel prerozdeliť. Ide aj o plochy okolo Domu smútku v Dubovej. Slovo si
vzal aj p. Michal Leitner, zamestnanec OcÚ, aby vysvetlil aj aký je problém s hrabaním – kosačka
zbiera trávu do koša, aj to bude pomoc, že tam nikto nebude musieť na to hrabanie po kosení ostávať.
Uviedol aj, že momentálne sú aj výpredajové akcie, napr. 5000,00 € kosačka, sa dá kúpiť aj za 1700,00
€. Medzi poslancami sa rozprúdila diskusia. Odznel aj návrh, nech si pred kúpou urobíme aktuálny
prieskum trhu – p. starosta potvrdil, že sa prieskum trhu urobí. V druhom rade p. starosta oznámil, že
dnes, 19. mája 2022 v deň konania Zasadnutia OZ bola doručená žiadosť o príspevok na vyhotovenie
informačnej tabule od p. Dušana Sojaka. Osadená by mala byť na Halgašove, chcel by urobiť tabuľu
o osade na Halgašove. Textáciu im urobí p. Martin Lokša. Medzi poslancami prebehla krátka diskusia.
Žiadajú sumu približne 300,00 €. Objednávka by bola od Obecného úradu a fakturácia by išla tiež na
Obecný úrad. P. starosta uviedol, že chcel poslancov len informovať o tejto žiadosti. Do bodu Rôzne
sa zapojil p. Ing. Ľubomír Kubuš. Stala sa mu taká neprijemnosť, keď vchádzal do križovatky pri
Centrále. V osadenom zrkadle mal pocit, že má dostatok času, ale auto sa priblížilo veľmi rýchlo.
Položil otázku, či sa to zrkadlo nedá vymeniť za väčšie a nie také zahnuté. P. starosta uviedol, že je
možnosť ho vymeniť ak je to potrebné. Môžu sa pozrieť ceny od firmy Uhrinčať, posiela nám cenové
ponuky pravidelne. Pri centrále sa jedná o cestu tretej triedy, ale zrkadlo osádzala obec. Po vzniknutej
diskusii, p. starosta konštatoval, že si poznačil pripomienku a osloví p. Bercíka. P. Ing. Ľubomír Kubuš
ešte v bode Rôzne uviedol, že sa rozprával o ČOV a nech sa p. starosta skúsi nepriamo spýtať, či sa dá
urobiť technické riešenie, keď je stiahnutá aj dažďová voda tak že je potrubie, ktoré je na čistiareň
odpadových vôd menšie a je dimenzované, je tam klapka, ktorá sa otvorí vlastne pretečie... do Hrona.
Otázka bola, či by sa také technické riešenie dalo oficiálne urobiť aj v našom prípade, lebo sa to bude
musieť nejako riešiť. P. starosta uviedol, že kanalizáciu nemáme odtokovú a vysvetlil, že technické
riešenie bude iné. Ohľadom toho bude mať stretnutie s p. Hroncom, ktorý chce vidieť podklady.
Budeme mať zvlášť projektovú dokumentáciu. Prečerpávačka by mala byť v Zámostí, Dolná škola,
cez Hron. Hluché miesta by mala platiť obec, ale v rámci aktuálnej mimoriadnej situácie by sme si vraj
mohli dať žiadosť na Envirofond. Opäť prebehla diskusia ohľadom ČOV. P. Ing. Ján Môcik položil
otázku, či v aktuálnom, účinnom VZN ohľadom daní za nehnuteľností máme schválenú nejakú úľavu
pre dôchodcov, alebo ZŤP. P. starosta odpovedal, že úľavu nemáme schválenú žiadnu a dane
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z nehnuteľností sa na ďalší rok budú navyšovať. Poskytol o tom širšiu informáciu. P. Ing. Jozef
Kliment poznamenal, že VZN o daniach by malo schváliť ešte toto OZ. Do poznámky uviesť, že OZ
by to malo schváliť najneskôr začiatkom októbra. Prebehla diskusia o tejto otázke. P. starosta uviedol,
že do najbližšieho zasadnutia OZ je potrebné pripraviť informáciu a správu o možnosti poskytnutia
úľav ohľadom daní z nehnuteľností. P. Milena Grúberová prispela informáciou, že dňa 28. mája 2022
bude MDD, v sobotu, v Dolnej škole v Zámostí, všetkých pozýva na pomoc. Zo začiatkom od 14:00
hod.. Diskusia sa rozprúdila aj ku téme konania MDD. P. Ing. Ľubomír Kubuš sa spýtal, kedy sa budú
opravovať cestné jamy. P. starosta skonštatoval, že jamy musia byť upravené, musí sa zarezať, mať
kraje. Na budúci týždeň by sa mali opravovať.
Keďže sa nikto neprihlásil s ďalším príspevkom, tento bod p. starosta ukončil.
Bod č. 18 – Diskusia
Pán starosta sa spýtal, či majú prítomní príspevok k bodu Diskusia. Slovo si vzal p. Ing. Jozef Kliment,
s konštatovaním, aby mu prítomní poslanci dovolili, ako najstaršiemu poslancovi povedať pár slov.
Blížia sa komunálne voľby, budú sa konať 29. októbra 2022. Každý poslanec, nech si svoju kandidatúru
zváži. Pri akomkoľvek rozhodnutí je potrebné osloviť istú skupinu ľudí, pričom by bolo dobré osloviť
aj mladších ľudí – tridsiatnikov, štyridsiatnikov. Apeluje na poslancov z dôvodu, aby sme sa nedostali
do toho štádia, že nebude mať kto kandidovať, ideálne by bolo aby kandidovalo aspoň 15 kandidátov
na poslancov z rôznych častí obce. Sú aj ľudia, ktorí sami od seba nebudú kandidovať a je potrebné ich
osloviť. Kandidovať môžu, keď zozbierajú určitý počet podpisov, alebo môžu kandidovať aj za
politickú stranu bez zbierania podpisov. Za seba oznámil, že on už kandidovať nebude. P. starosta ešte
doplnil, ako to s kandidatúrami je a aké situácie môžu nastať. Ďalší príspevok nikto nemal.
Bod č. 19 – Záver
Starosta obce poďakoval za rokovanie a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľ zápisnice:

p. RNDr. Anna Marková

Overovatelia zápisnice: p. Ing. Ján Môcik

Starosta obce:

v. r.

v. r.

p. Milena Grúberová

v. r.

p. Branislav Čižmárik

v. r.

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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