Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 14.12.2021

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného dňa 14.12.2021
o 17, 00 hod. v Obradnej miestnosti Obecného úradu Nemecká
Prítomní:
starosta obce: Branislav Čižmárik,
poslanci: Mgr. Branislav Píši, Ing. Jozef Kliment, Ing. Ľubomír Kubuš, Milena Grúberová, Ing. Ján
Môcik, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Peter Marčok
Ospravedlnená:
Ing. Marcela Kohútová
Hlavný kontrolór: Mgr. Michal Vetrák
Hostia:
Mgr. Zuzana Lokšová
Ing. Alexanda Barlová, PhD. – pracovníčka obecného úradu
Monika Klačanová – pracovníčka obecného úradu
Zapisovateľka: Katarína Starčoková – pracovníčka obecného úradu
Bod č. 1- Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce Branislav
Čižmárik, zároveň skonštatoval, že sa zišli v počte uznášania schopní. Rokovanie prebiehalo za
dodržiavania platných protiepidemiologických opatrení.
Bod č. 2 - Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
P. starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie Mgr. Branislava Píšiho a za členov návrhovej
komisie Ing. Jozefa Klimenta a Ing. Jána Turčana, PhD.
Za zapisovateľku zápisnice určil Katarínu Starčokovú – pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice navrhol Milenu Grúberovú a Mgr. Zuzanu Kováčovú Švecovú, PhD.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 71/2021 zo dňa 14.12.2021
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 Ing. Jozefa Klimenta a Ing. Jána Turčana, PhD.
2. U r č u j e za zapisovateľa zápisnice Katarínu Starčokovú, pracovníčku obecného úradu a za
overovateľov zápisnice Milenu Grúberovú a Mgr. Zuzanu Kováčovú Švecovú, PhD.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 3 – Schválenie programu zasadnutia
P. starosta prečítal program zasadnutia, tak ako bol navrhnutý v pozvánke a zároveň navrhol
vypustiť bod č. 12 z dôvodu nedoručenia znaleckého posudku, potrebného pre stanovenie ceny
predaja predmetných pozemkov. Následne dal hlasovať za schválenie zmeneného programu.
Pôvodný program:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
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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 2020/2021
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Nemecká na rok 2022
8. Schválenie Rozpočtu obce Nemecká na rok 2022
9. Schválenie zámeru prenájmu nebytových priestorov pre Pasienkovo urbárske pozemkové
spoločenstvo Dubová v Dome služieb v časti Dubová
10. Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. č. C-KN 744/1 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre umiestnenie samoobslužného automatu na vydávanie zásielok
11. Schválenie zámeru predaja pozemkov parc. č. C-KN 16/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/7, 18/2, 19 a
20/2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa na ul. J. G. Tajovského
12. Schválenie predaja pozemkov parc.č. C-KN 1387/1, 1387/2, 1388 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na ul. Odbojárov
13. Schválenie inventarizačných komisií
14. Rozpočtové opatrenie č. 5/2021
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
K programu neboli vznesené žiadne doplňujúce návrhy, p. starosta požiadal o prednesenie
uznesenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 72/2021 zo dňa 14.12.2021
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 ZŠ s MŠ Nemecká o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2020/2021
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Nemecká na rok 2022
8. Schválenie Rozpočtu obce Nemecká na rok 2022
9. Schválenie zámeru prenájmu nebytových priestorov pre Pasienkovo urbárske pozemkové
spoločenstvo Dubová v Dome služieb v časti Dubová
10. Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. č. C-KN 744/1 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre umiestnenie samoobslužného automatu na vydávanie zásielok
11. Schválenie zámeru predaja pozemkov parc. č. C-KN 16/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/7, 18/2, 19 a
20/2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa na ul. J. G. Tajovského
12. Schválenie inventarizačných komisií
13. Rozpočtové opatrenie č. 5/2021
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
Peter Marčok.
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Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 4 – Kontrola plnenia uznesení
Hlavný kontrolór obce Mgr. Michal Vetrák zhrnul kontrolu plnenia uznesení. Uznesenie č.
69/2021 a 70/2021 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 2.11.2021, týkajúce sa nákupu
motorového vozidla pre obec Nemecká a schválenia rozpočtového opatrenia 4/2021, kde boli
narozpočtované finančné prostriedky na kúpu vozidla boli splnené.
Z riadneho zasadnutia OZ zo dňa 23.9.2021 boli splnené uznesenia : č. 56/2021 – schválenie VZN
č. 3/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školského
zariadenia, č. 58/2021 – týkajúce sa prenájmu pozemkov pre PaedDr. Chlebovca, zmluva bola
uzatvorená, 61/2021 – toto uznesenie bolo splnené čiastočne, zahraničná pracovná cesta sa
uskutočnila, zmluva o spolupráci medzi obcami Nemecká a gréckou Kalavrytou bude uzavretá pri
návšteve gréckej delegácie v júni budúceho roku. Ďalej boli splnené uznesenia č. 62/2021, ktorým
bol schválený finančný príspevok pre Adama Haľaka a 64/2021 týkajúce sa poskytnutia finančnej
pomoci pre NsP Brezno na rekonštrukciu lôžkovej časti. Obecnému úradu bolo určené informovať
NsP Brezno, aby požiadali formou riadnej žiadosti v zmysle nášho VZN. Splnené je aj uznesenie
č. 65/2021 – rozpočtové opatrenie č. 3/2021. V sledovaní zostávajú uznesenia č. 57/2021 týkajúce
sa prevodu pozemkov pre Ing. Špinerovú. – zmluva sa pripravuje, 59/2021- predaj pozemkov pre
p. Minarovjecha na ulici Odbojárov, uznesenie je odročené z dôvodu nedoručenia znaleckého
posudku. Uznesenie č. 66/2021 je predmetom rokovania dnešného zasadnutia v bode 9. Starosta
poďakoval Mgr. Vetrákovi za zhodnotenie uznesení a pristúpil k ďalšiemu bodu programu.
Bod č. 5 – Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
V úvode p. starosta oboznámil prítomných s aktuálnymi zostatkami na účtoch nasledovne: na
bežnom účte Slovenskej sporiteľne je disponibilný zostatok 251 004,95 €, Prima Banka: bežný
účet 14 674,25 €, transferový 14 849,48 €, rezervný fond 167 139,51 €.
Pokračoval prierezom činnosti obecného úradu. 15.12.2021 t. j. zajtra má byť vyhodnotená výzva
na určenie predpokladanej hodnoty zákazky na rekonštrukciu kultúrneho domu. Výzva na realizáciu
rekonštrukcie by mala byť pripravená do konca roku. Prepis zakúpeného motorového vozidla KIA
Sportage 1.6 GDi Gold sa uskutoční v najbližších dňoch. Prebehla rekonštrukcia Domu smútku
v Zámostí. Robili sa podlahy, stierky, izolácie, strop, nové osvetlenie, elektroinštalácia, zakúpili na
nové dekoračné látky. Oprava strechy je plánovaná na budúci rok. Pre obidva domy smútku sú
objednané lavičky. Realizujú sa prípravné kroky k zriadeniu zberného dvora. Obec sa plánuje
zapojiť do marcovej výzvy a uchádzať sa o dotáciu z ministerstva ŽP. Je potrebné vypracovať
projektovú dokumentáciu, nutná je oprava prestrešenia v zadnej časti dvora a oplotenia areálu
technických služieb. Výhodou je, že plocha je vyasfaltovaná a dažďová voda odkanalizovaná.
Kontajnery a samo zberná vlečka budú využívané na bioodpad a drevnú hmotu. Od Ministerstva
obrany sme dostali hasičské auto. V ďalšej časti správy pán starosta informoval o kontrole
železničných priecestí, ktorých máme v našej obci až 5. Pre obec vyplynuli určité úlohy, ako
zabezpečiť výhľadové dĺžky na našich aj súkromných pozemkoch. Občania boli upovedomení o
tom, čo treba z pozemkov odstrániť. Vzhľadom na nové povinnosti prevádzkovateľov webových
stránok pripravujeme v spolupráci s firmou Galileo redizajn našej web stránky.
V rámci Mikroregiónu sa zapájame do výzvy so spoločnosťou Ekológ. Chceme získať najväčší
kontajner s objemom 35 m3 na veľkoobjemový odpad. Na výzve sa budeme finančne podieľať
príspevkom prepočítaným podľa počtu obyvateľov. Dňa 10.11.2021 sa uskutočnilo verejné
prerokovanie územného plánu a nahrávka z neho bola zverejnená na webovej stránke obce. Pán
starosta oboznámil prítomných s tým, že doručené pripomienky boli odovzdané spracovateľovi
územného plánu. Následne prebehne pracovné stretnutie za účasti spracovateľa a poslancov OZ,
kde budú pripomienky prejednané a zaslané okresnému úradu na vyjadrenie. Ako poberateľ
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dotácie musíme dodržať termín schválenia a zaregistrovania územného plánu, t. j. jún 2022.
Na ČOV bola vykonaná oprava riadiacej jednotky na lise v čerpacej stanici a oprava miešadla.
Očkovací tím z NsP Brezno vykonal v priestoroch telocvične ZŠ s MŠ v Nemeckej očkovanie
proti Covid-19. Zaočkovaných bolo 108 ľudí. Zamestnanci OcÚ pomáhali pri organizačnom
zabezpečení očkovania (príprava očkovacích miestností, objednávaní, zostavení časového
harmonogramu, informovaní objednaných a taktiež administratívne vypomáhali počas očkovania).
Na vozidle CAS, ktoré slúži na čerpanie septikov bola prevedená výmena bateriek čo činilo cca 240
EUR. Pripravuje sa osadenie rámp na komunikáciách v miestnej časti Nemecká pri ČOV a na
Podskalí . Momentálne zabezpečujeme nákup železa a plechov, ktoré budú potrebné aj na opravu
poškodených kontajnerov. V závere p. starosta informoval o ostatnej činnosti pracovníkov
obecného úradu. Občanom boli doručené vyúčtovania za stočné a v týchto dňoch sú im doručované
rozhodnutia – poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V dôsledku pandémie sa
už po druhý krát nekonalo stretnutie jubilantov. Pracovníci obecného úradu rozniesli darčeky
tohtoročným jubilantom priamo na ich adresy. Do obecnej knižnice pribudli nové knihy. Súkromné
gymnázium v Banskej Bystrici obci daruje 3 počítače, ktoré budú slúžiť pre knižnicu, denný
stacionár a ZŠ s MŠ. V budúcom roku obec plánuje zakúpiť nové vianočné osvetlenie, keďže
súčasné je už značne opotrebené. Denný stacionár funguje v režime očkovaní. Za nezaočkovanými
klientkami dochádzajú pracovníčky v rámci terénnej ambulantnej služby, telefonicky s nimi
komunikujú, pomáhajú im s nákupmi. Zapájame sa do projektu na zakúpenie technologického
zariadenia pre stacionár – pec na vypaľovanie hlinených výrobkov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 73/2021 zo dňa 14.12.2021
K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení
K bodu č. 5 : Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení prezentovanú hlavným kontrolórom
obce.
2. B e r i e n a v e d o m i e správu starostu o činnosti Obecného úradu a hospodárení obce
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 6 – Správa ZŠ s MŠ Nemecká o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2020/2021
Pani riaditeľka školy Mgr. Anna Petrášová, PhD. sa p. starostovi ospravedlnila z neúčasti na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Predmetná správa bola poslancom zaslaná a viacerí sa s ňou
oboznámili aj na zasadnutí Rady školy, ktorej sú členmi. Správa bola na rade prejednaná bez
pripomienok. (Na zasadnutie OZ prichádza Mgr. Zuzana Lokšová ako hosť.) Poslanci, členovia
Rady školy uviedli, že pani riaditeľka objasnila otázky, predniesla situáciu ohľadne Materskej školy,
Základnej školy aj o zamestnancoch. Stále pretrváva problém so zabezpečením učiteľa matematiky
a fyziky. Poslankyňa Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD. poznamenala, že je spokojná aj
s uvádzanými počtami kvalifikovaných učiteľov, čo v minulosti nebolo vždy také uspokojivé, tiež
skutočnosť, že škola má troch asistentov a novú vychovávateľku. Ďalším pozitívom je, že od
budúceho roku bude k dispozícii školský byt.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 74/2021 zo dňa 14.12.2021
K bodu č. 6 : Správa ZŠ s MŠ Nemecká o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2020/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
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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 2020/2021
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 7. – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Nemecká na rok 2022
P. starosta dal slovo Mgr. Michalovi Vetrákovi, aby predniesol stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu. Mgr. Vetrák uviedol, že odborné stanovisko bolo spracované na základe
predloženého návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a viacročného rozpočtu v súlade s § 9 zákona
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Ďalej uvádza, že pri zostavovaní návrhu rozpočtu bola dodržaná zákonnosť aj metodická
správnosť predloženého návrhu. Rozpočet bol zverejnený 29.11.2021, čím bola dodržaná 15dňová lehota. Členený je na bežný rozpočet, ktorý je na rok 2022 zostavený ako prebytkový
(prebytok vo výške 43 765 EUR), kapitálový rozpočet, ktorý je zostavený ako schodkový
(schodok vo výške -8 000 EUR) a finančné operácie. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý
prebytkom bežného rozpočtu a ten bude použitý aj na vykrytie výdavkových finančných operácií.
Viacročný rozpočet je spracovaný v súlade s § 9 ods.1 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tvoria ho návrh
rozpočtu na príslušný rozpočtový rok, návrh rozpočtu na rok nasledujúci po príslušnom
rozpočtovom roku a návrh rozpočtu nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa
písmena b. Keďže všetky podmienky zo strany obce boli pri vypracovaní návrhu rozpočtu na rok
2022 splnené, hlavný kontrolór odporučil Obecnému zastupiteľstvu v Nemeckej predložený návrh
rozpočtu na rok 2022 schváliť a viacročný rozpočet zobrať na vedomie.
P. starosta konštatoval, že rozpočet je živý nástroj a pri financovaní rekonštrukcie kultúrneho domu
a avizovanom zdražovaní bude možné podľa potreby prijímať rozpočtové opatrenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 75/2021 zo dňa 14.12.2021
K bodu č. 7 : Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Nemecká na rok 2022
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 2022.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 8 – Schválenie Rozpočtu obce Nemecká na rok 2022
Hneď v úvode tohto bodu p. starosta upozornil na potrebu schválenia pozmeňujúceho návrhu
k rozpočtu obce na rok 2022 a to vzhľadom na záväzky vyplývajúce zo schválenia Kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme na rok 2022. Doteraz bola výška odmeny pre zamestnancov 100,00 EUR, podľa
novej kolektívnej zmluvy bude výška odmeny 350,00 EUR. Následne p. starosta bližšie
oboznámil s pozmeňujúcim návrhom rozpočtu obce na rok 2022. Zmena činí zvýšenie o
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11 550,00 EUR na strane bežných príjmov aj na strane bežných výdavkov. Následne sa opýtal sa
prítomných, či majú nejaké otázky. Ing. Jozef Kliment sa spýtal, či bol v návrhu rozpočtu
zohľadnený priemerný nárast platov tarify o 3% od júla 2022, Ing. Ján Turčan, PhD. sa pýtal, či sa
bralo do úvahy aj zvyšovanie cien energií. Pán starosta im odpovedal, že sa počítalo aj s
navýšeniami. Medzi poslancami sa rozvinula diskusia, zameraná na hľadanie možností získania
prostriedkov na pokrytie zvýšených nákladov. Mgr. Vetrák hovoril, že východiskové štatistiky
ZMOS-u uvádzajú podielové dane pre našu obec vo výške 666 058,00 EUR . Ing. Ján Turčan,
PhD. a Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD. sa pýtali, či bude v budúcom roku možné odpredať
pozemky na Kejde. Tu je ešte stále problém so zabezpečením inžinierskych sietí. Občania, ktorí
v blízkosti využívajú obecné parcely boli vyzvaní, aby z pozemkov odstránili všetky stavby.
Ing. Ján Môcik sa pýtal na úpravu obradnej miestnosti. Táto je zahrnutá v rozpočte v položke údržba
budov. Ing. Môcik pripomenul potrebu zlepšenia podmienok pre našich zamestnancov v budove
Technických služieb. Najskôr treba vyriešiť vykurovanie. K zavedeniu plynofikácie bude potrebné
vypracovať projektovú dokumentáciu. Pripravujeme podklady na jej prípravu. Náklady na projekt sú
zohľadnené v rozpočte na rok 2022. Do budúcna sa neuvažuje s využívaním doposiaľ prenajímaných
priestorov na účely podnikania. Tieto miestnosti budú slúžiť pre potreby zamestnancov úseku
Technických služieb. K návrhu rozpočtu neboli zo strany poslancov vznesené ďalšie otázky, takže
boli prednesené nasledovné uznesenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 76/2021 zo dňa 14.12.2021
K bodu č. 8 : Schválenie Rozpočtu obce Nemecká na rok 2022
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e z dôvodu záväzkov vyplývajúcich zo schválenia Kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú podľa zákona
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
na rok 2022 pozmeňujúci návrh k rozpočtu obce na rok 2022:
Zmena na strane bežných príjmov:
EK
111003

Zdroj
41

Názov
Podielové dane

SPOLU

Návrh
645 000 €
645 000 €

Zmena
Po zmene
+ 11 550 € 656 550 €
+ 11 550 € 656 550 €

Návrh
8 000 €
210 000 €
0€
0€

Zmena
Po zmene
+ 3 500 €
11 500 €
+ 4 550 € 214 550 €
+ 1 750 €
1 750 €
+ 1 750 €
1 750 €
+ 11 550 €

Zmena na strane bežných výdavkov:
FK
01.1.1
09.1.2.1
10.1.1
10.2.0
SPOLU

EK
614
641006
614
614

Zdroj
41
41
41
41

Názov
Odmeny
ZŠ – originálne bežné
DES – odmeny
OSL – odmeny

Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 77/2021 zo dňa 14.12.2021
K bodu č. 8 : Schválenie Rozpočtu obce Nemecká na rok 2022
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. S c h v a ľ u j e rozpočet obce Nemecká na rok 2022 v zmysle pozmeňujúceho návrhu.
2. B e r i e n a v e d o m i e rozpočet na nasledujúce roky 2023-2025.
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Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 9 – Schválenie zámeru prenájmu nebytových priestorov pre Pasienkovo urbárske
pozemkové spoločenstvo Dubová v Dome služieb v časti Dubová
Novozvolený výbor PUPS Dubová požiadal o prenájom miestností - kancelárie v Dome služieb na
ulici Janka Kráľa v časti Dubová pre potreby vykonávania prác spojených s činnosťou urbárskeho
spoločenstva. Poslanci súhlasia s prenájmom miestností na účel využitia uvedeného v žiadosti
a dohodli sa na výške celoročného nájmu 1000,00 EUR.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 78/2021 zo dňa 14.12.2021
K bodu č. 9 : Schválenie zámeru prenájmu nebytových priestorov pre Pasienkovo urbárske
pozemkové spoločenstvo Dubová v Dome služieb v časti Dubová
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1 . S c h v a ľ u j e zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce – nebytových priestorov
v budove Domu služieb Dubová, ul. J. Kráľa, súp. č. 535 vo vlastníctve obce Nemecká,
vedenej na LV č. 580, a to 2 miestnosti spolu o výmere 17,16 m2, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa a stanovuje nájomné vo výške 1000,00 EUR/rok/celý predmet nájmu
vrátane služieb a energií súvisiacich s nájmom.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Žiadateľ priestor dlhodobo užíval a ide o pozemkové
spoločenstvo, v ktorom majú podiel obyvatelia obce aj samotná obec 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.
2. U k l a d á obecnému úradu zverejniť zámer prenájmu majetku obce – nebytových priestorov
uvedených v bode 1. pre Pasienkovo urbárske pozemkové spoločenstvo Dubová, 976 97
Nemecká.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 10 - Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. č. C-KN 744/1 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre umiestnenie samoobslužného automatu na vydávanie zásielok
Na obec došla ponuka na uzatvorenie zmluvy pre umiestnenie Z-BOXU od spoločnosti Packeta
Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava-mestská časť Petržalka. Prepravná služba
umiestni samoobslužný automat, slúžiaci na vydávanie zásielok na prenajatom pozemku. Jedná sa
o pozemok pred cintorínom v Nemeckej, ktorý je pre umiestnenie Z-BOXU vhodný vzhľadom k tomu,
že funguje na princípe využitia solárnej energie. Služba bude prínosom pre obyvateľov.
Z prenájmu predmetnej časti pozemku nebude obci vyplývať zodpovednosť za bezpečnosť tu
umiestnených schránok. So spustením prevádzky môžeme počítať začiatkom roku 2022.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 79/2021 zo dňa 14.12.2021
K bodu č. 10 : Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. č. C-KN 744/1 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pre umiestnenie samoobslužného automatu na vydávanie zásielok
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Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1 . S c h v a ľ u j e v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Nemecká – časť pozemku
parc. č. C-KN 744/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 199 m2, v celkovej
výmere rozsahu nájmu 0,68 m2, vo vlastníctve obce Nemecká, vedenom na LV č. 580
nachádzajúci sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ul.
Hronská) a stanovuje výšku nájmu 1,00 EUR bez DPH počas celej doby trvania nájmu pre
spoločnosť Packeta Slovakia s.r.o. IČO: 48136999 Sídlo: Kopčianska 3338/82A, 851 08
Bratislava – mestská časť Petržalka z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že
žiadateľ chce na predmete nájmu zriadiť všeobecne prospešné zariadenie samoobslužného
automatu na vydávanie zásielok (Z-Box) a teda ide o poskytovanie všeobecne prospešnej
služby pre občanov obce, čo považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa v súlade s §9a ods.
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
2 . U k l a d á obecnému úradu zverejniť zámer prenájmu vyššie uvedenej časti majetku obce
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č.11- Schválenie zámeru predaja pozemkov parc. č. C-KN 16/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/7, 18/2,
19 a 20/2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa na ul. J. G. Tajovského
Zámer o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce, na ktorých je postavený rodinný dom, garáž
a záhrada bol už prerokovávaný v roku 2017. Uznesením č. 83/2017 uložilo OZ obecnému úradu
zverejniť zámer na odpredaj majetku predmetných pozemkov a bola stanovená kúpna cena vo
výške 3.00 EUR/m2 , celková rozloha pozemkov predstavuje 636 m2 . Následne bolo konanie
pozastavené. Žiadateľka uvádza, že pozemky rodičia užívajú od roku 1961, ako bol dom
postavený v domnení, že sú v ich vlastníctve. Mgr.
Lokšová podrobne objasnila
prítomným ako k tejto situácii došlo a pripomenula, že si za celé to obdobie svedomite platili dane
z nehnuteľností. P. kontrolór poznamenal, že v prípade dôvodu hodného osobitného zreteľa je
stanovenie ceny v kompetencii obecného zastupiteľstva. Vzhľadom na špecifickosť tohto prípadu
sa rozprúdila medzi poslancami širšia diskusia, v rámci ktorej bol vznesený poslanecký návrh na
výšku ceny za predaj pozemkov a následne bol prítomnými poslancami odsúhlasený vo výške
1,50 EUR za m2 .
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 80/2021 zo dňa 14.12.2021
K bodu č. 11 : Schválenie zámeru predaja pozemkov parc. č. C-KN 16/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/7,
18/2, 19 a 20/2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa na ul. J. G. Tajovského
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1 . b e r i e n a v e d o m i e žiadosť Mgr.
Lokšovej, bytom
o odkúpenie pozemkov parc. č. C-KN 16/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/7, 18/2, 19 a 20/2
vo vlastníctve obce Nemecká, vedenom na LV č. 1553 nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec
Nemecká.
2 . k o n š t a t u j e , že ide o pozemky, ktoré sa nachádzajú pod rodinným domom žiadateľky
súp. č. 292 a priľahlé pozemky, ktoré žiadateľka dlhodobo užíva, 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.
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3 . U k l a d á obecnému úradu zverejniť zámer na odpredaj majetku obce – pozemkov parc. č.
C-KN 16/1 druh pozemku záhrada o výmere 5 m2, parc. č. C-KN 17/2 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 121 m2, parc. č. C-KN 17/3 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 29 m2, parc. č. C-KN 17/4 druh pozemku záhrada o výmere 16
m2, parc. č. C-KN 17/7 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, parc. č.
C-KN 18/2 druh pozemku záhrada o výmere 134 m2, parc. č. C-KN 19 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2 a parc. č. C-KN 20/2 druh pozemku záhrada
o výmere 279 m2, všetky vo vlastníctve obce Nemecká, vedenom na LV č. 1553 nachádzajúci
sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ul. Jozefa Gregora
Tajovského) a stanovuje kúpnu cenu 1,50 EUR/m2. Náklady spojené s prevodom vlastníctva
uhradí žiadateľ. Žiadosť bude opätovne prerokovaná po zverejnení zámeru na odpredaj
uvedeného pozemku.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 12. - Schválenie inventarizačných komisií
Na konci každého kalendárneho roka je potrebné previesť inventarizáciu majetku obce. Na
tento účel bola navrhnutá Ústredná inventarizačná komisia a v rámci stredísk budú pracovať
Čiastkové inventarizačné komisie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 81/2021 zo dňa 14.12.2021
K bodu č. 12 : Schválenie inventarizačných komisií
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e inventarizačné komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2021
v nasledovnom zložení
Ústredná inventarizačná komisia
Predseda:
Ing. Marcela Kohútová,
Členovia:
Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Ján Môcik
Čiastkové inventarizačné komisie:
Čiastková inventarizačná komisia stredisko - Obecný úrad a sklad OcÚ:
Predseda:
Ing. Jozef Kliment
Členovia:
p. Peter Marčok, Ing. Alexandra Barlová, PhD., p. Monika Klačanová
Čiastková inventarizačná komisia stredisko - Hasičský zbor, Kultúrny dom, Zasadačka a šatne TJ:
Predseda:
Mgr. Branislav Píši
Členovia:
p. Jozef Vančo, p. Michal Leitner, Mgr. Pavel Marčok
Čiastková inventarizačná komisia stredisko – Dolná škola a Horná škola Zámostie:
Predseda:
Ing. Marcela Kohútová
Členovia:
p. Milena Grúberová, p. Ľubomír Tištian
Čiastková inventarizačná komisia stredisko – Dom smútku, Dom služieb, Knižnica:
Predseda:
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.
Členovia:
Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ján Siman, p. Janka Schusserová, p. Milica Filipková
Čiastková inventarizačná komisia stredisko – Miestne hospodárstvo:
Predseda:
Ing. Ľubomír Kubuš
Členovia:
p. Michal Leitner, p. Marek Lokša
Čiastková inventarizačná komisia stredisko – Obec:
Predseda:
Ing. Marcela Kohútová
Členovia:
Ing. Alexandra Barlová, PhD., p. Monika Klačanová
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Čiastková inventarizačná komisia stredisko – Denný stacionár:
Predseda:
Ing. Ján Môcik
Členovia:
Mgr. Renáta Liptaiová, Ing. Jana Kortánová
Predsedovia čiastkových inventarizačných komisií sú zodpovední za spracovanie a odovzdanie
inventúrnych súpisov do termínu 10.01.2022
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
(Pán kontrolór Mgr. Michal Vetrák odchádza zo zasadnutia OZ.)
Bod č. 13 – Rozpočtové opatrenie č. 5/2021
P. starosta poprosil o informácie pracovníčku OcÚ Ing. Alexandru Barlovú, PhD., ktorá uviedla,
že boli navýšené niektoré prečerpané, resp. nedostatočné položky vzhľadom na čerpanie do konca
roka. Boli pokryté hlavne zvýšením podielových daní z bežných príjmov vzhľadom k tomu, že
vieme, že budú vyššie ako bolo plánované v rozpočte. Prítomným zdôvodnila navrhnuté zmeny
podľa jednotlivých položiek. Celkové navýšenie rozpočtu predstavuje výšku 9110,00 EUR na
strane bežných príjmov aj bežných výdajov. Ďalej uviedla, že ZŠ s MŠ požiadala o navýšenie
rozpočtu vlastných príjmov z dôvodu, že dostali financie na projekt vo výške 390,00 EUR.
Uznesenie bolo schválené v zmysle návrhu predloženého poslancom.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 82/2021 zo dňa 14.12.2021
K bodu č. 13 : Rozpočtové opatrenie
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 5/2021 v zmysle návrhu:

strana 10

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 14.12.2021

ŠKOLSTVO - vlastné príjmy
Funč.kl. Ekon.kl.
Zdroj
Názov
Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie (ZŠ s MŠ)
212
Príjmy z vlastníctva
212003 72G
ZŠ prenájom priestorov
223
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
223002 72G
školné MŠ
223002 72G
školné ŠKD
223003 72F
ŠJ réžia
223003 72F
Šj príjem na potraviny
311
Granty
311
72C
projekt-inklúzia
SPOLU
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie (z vlastných príjmov)
09.1.1.1
Predprimárne vzdelávanie (MŠ)
600
72G
mimorozpočtové výdavky / školné MŠ
09.1.2.1
Primárne vzdelávanie (I.st.)
600
72C
projekt-inklúzia
09.2.1.1
Nižšie sekundárne vzdelanie všeob (ZŠ II.st.)
600
72G
vlastné príjmy
09.5.0.
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD)
600
72G
mimorozpočtové výdavky / školné ŠKD
09.6.0.8
Vedľajšie služby poskytované v rámci prim.vzdelávania (ŠJ)
600
72F
mimorozpočtové výdavky / z réžie ŠJ
600
72F
mimorozpočtové výdavky / z potravín ŠJ
SPOLU

Schválený

Zmena

Rozpočet po úprave

6 500

6 500

4 500
2 500
12 000
40 000

4 500
2 500
12 000
40 000

0
65 500

390

4 500
0

390
65 890

4 500
390

390

6 500

6 500

2 500

2 500

12 000
40 000
65 500

12 000
40 000
65 890

Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite: neh
Bod č. 14 – Rôzne
P. starosta informoval o poruche na plynovom kotly vykurovacieho zariadenia v ZŠ s MŠ, ktorý
vykuruje telocvičňu, šatne, dielne, posilňovňu, malú telocvičňu a hudobnú sieň. Oprava riadiacej
jednotky bola po zdiagnostikovaní vyčíslená na cca 600,00 EUR. Prítomní v rozprave vyjadrili
svoje názory, prehodnotili poznatky a po ich zohľadnení došli k záveru, že je za týchto okolností
vhodné investovať do opravy a nateraz nekupovať nový kotol. Oprava bude financovaná
z vlastných zdrojov ZŠ s MŠ. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD. predniesla dotaz od občana
na fungovanie knižnice. Od budúceho týždňa by mala byť otvorená, občania budú informovaní aj
vyhlásením v miestnom rozhlase, s upresnením podmienok prevádzky. Ing. Ján Môcik sa pýtal na
rekonštrukciu cesty na ulici Slovenského Nár. Povstania. Zatiaľ nemáme žiadne nové informácie,
čaká sa na vyjadrenie od MAS. Aktuálne sa rieši nákup vrecovaného asfaltu na opravu výtlkov na
miestnych komunikáciách.
Ing. Ján Turčan, PhD. hovoril o nevyhovujúcich podmienkach našich pracovníkov v areáli
technických služieb. P. starosta povedal, že sa postupne sťahujú do priestorov vo vedľajšej
budove, kde sa plánuje zaviesť plynové kúrenie.
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Bod č. 15 - Diskusia
Ing. Ján Turčan PhD. upozornil na nutnosť opravy poškodeného schodišťa pri vstupe na cintorín
v Nemeckej, kde sú povypadávané skaly, tiež na opravu cesty na pred školou na Školskej ulici
a úpravu cesty na ulici J.G. Tajovského.
Bod č. 16 - Záver
V závere p. starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie Obecného zastupiteľstva
ukončil.

Zapisovateľ zápisnice : p. Katarína Starčoková

v.r.

Overovatelia zápisnice : p. Milena Grúberová

v.r.

Starosta obce :

Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.

v.r.

p. Branislav Čižmárik

v.r.

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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