Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 12.12.2019

Zápisnica s uznesením
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného dňa
12.12.2019 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nemeckej
Prítomní:
starosta obce:
poslanci:

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

p. Katarína Starčoková (pracovníčka OcÚ), p. Monika Klačanová (pracovníčka
OcÚ), p. Tomáš Koštial

Bod č. 1- Otvorenie zasadnutia OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce p.
Branislav Čižmárik. Konštatoval, že je prítomných 8 z 9 poslancov a teda Obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
Bod č. 2 – Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Mgr. Branislava Píšiho a za členov
návrhovej komisie p. Ing. Jána Turčana, PhD. a p. Ing. Jozefa Klimenta.
Za zapisovateľku zápisnice navrhol určiť p. Ing. Alexandru Barlovú – pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice navrhol p. Ing. Ľubomíra Kubuša a p. Ing. Jána Môcika.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 93/2019 zo dňa 12.12.2019
K bodu č. 2 : Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. S c h v a ľ u j e za predsedu návrhovej komisie p. Mgr. Branislava Píšiho a za členov
návrhovej komisie p. Ing. Jána Turčana, PhD. a p. Ing. Jozefa Klimenta.
2. U r č u j e za zapisovateľku zápisnice p. Ing. Alexandru Barlovú, pracovníčku obecného
úradu a za overovateľov zápisnice p. Ing. Ľubomíra Kubuša a p. Ing. Jána Môcika.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik.,
Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 3 – Schválenie programu
P. starosta navrhol doplniť program zasadnutia obecného zastupiteľstva o bod, ktorý bude zaradený
pod č. 12 - Schválenie rozpočtového opatrenia č. 6/2019, nakoľko prišiel návrh pred konaním OZ
zo strany poslancov, schváliť finančnú výpomoc pre obyvateľov postihnutých výbuchom v meste
Prešov. Ostatné body budú číslované následne od bodu 13.
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Pôvodný program 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. Schválenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov v ZŠ s MŠ Nemecká pre V-FIT Club,
kulturistický oddiel Nemecká
7. Schválenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov v ZŠ s MŠ Nemecká pre Základnú
umeleckú školu Brusno
8. Schválenie Zmluvy o výpožičke priestorov v ZŠ s MŠ Nemecká pre Jazykovú školu Move Ahead
9. Správa z kontroly vybavovania žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám
10. Správa z kontroly vybavovania petícií v roku 2018 v podmienkach obecnej samosprávy
11. Správa z kontroly registratúry v podmienkach obecnej samosprávy
12. Schválenie VZN č. 7/2019 o poplatkoch za služby poskytované obcou
13. Schválenie neuplatnenia programovej štruktúry rozpočtu na rok 2020
14. Schválenie Rozpočtu obce na rok 2020
15. Schválenie financovania pre projekt „Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni“
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver
Zo strany poslancov neboli žiadne návrhy na ďalšie doplnenie resp. zmeny programu, preto pán
starosta prečítal doplnený program a dal hlasovať o jeho schválení.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 94/2019 zo dňa 12.12.2019
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. Schválenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov v ZŠ s MŠ Nemecká pre V-FIT Club,
kulturistický oddiel Nemecká
7. Schválenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov v ZŠ s MŠ Nemecká pre Základnú
umeleckú školu Brusno
8. Schválenie Zmluvy o výpožičke priestorov v ZŠ s MŠ Nemecká pre Jazykovú školu Move
Ahead
9. Správa z kontroly vybavovania žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám
10. Správa z kontroly vybavovania petícií v roku 2018 v podmienkach obecnej samosprávy
11. Správa z kontroly registratúry v podmienkach obecnej samosprávy
12. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 6/2019
13. Schválenie VZN č. 7/2019 o poplatkoch za služby poskytované obcou
14. Schválenie neuplatnenia programovej štruktúry rozpočtu na rok 2020
15. Schválenie Rozpočtu obce na rok 2020
16. Schválenie financovania pre projekt „Rozvoj energetických služieb na regionálnej
a miestnej úrovni“
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Záver
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Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik.,
Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 4 – Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení predniesol hlavný kontrolór obce p. Mgr. Michal Vetrák. Konštatoval,
že všetky uznesenia z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 21.11.2019 aj mimoriadneho
zasadnutia OZ konaného dňa 6.12.2019 sú splnené.
Bod č. 5 – Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
P. starosta informoval o stave bankových účtov: Prima banka (bežný účet) 37.799,95 €; účet
rezervného fondu 82.364,00 €; účet v SLSP 255.283,36 €.
Ďalej informoval, že boli ukončené práce na oprave ČOV, zhotoviteľ ešte doplní revíziu, po jej
doručení bude uhradená posledná platba za vykonané práce. Bude tiež potrebné dokúpiť nejaké
vybavenie ČOV a to čerpadlá a hadice.
V ZŠ s MŠ Nemecká sa opätovne vyskytol problém s kanalizáciou, tentokrát v časti, kde je Denný
stacionár, bola objednaná firma, ktorá okrem kompletného prečistenia viac ako 60 m kanalizácie
urobila záznam celej trasy až po dom p. Tomku, z ktorého je zrejmé, že je tam viacero prelomení
kanalizácie, čo spôsobuje tieto problémy. V škole je znovu problém s unikajúcou vodou z dôvodu
ďalšej poruchy.
Prevádzkovateľ obchodu v časti Dubová COOP Jednota oznámil obci, že od 20.12.2019 bude
ukončená prevádzka z dôvodu vypovedania nájomnej zmluvy zo strany Obce. Obchod preberá nový
prevádzkovateľ, ktorý bol vybratý na základe Obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej obcou. Súťaž
vyhrala spoločnosť SK Catering, ktorá v týchto priestoroch bude prevádzkovať obchod FRESH.
Nájomná zmluva bude uzatvorená od 1.1.2020 a po úprave priestorov sa očakáva otvorenie
prevádzky v januári, resp. februári. P. starosta s nimi rokoval aj o možnosti vytvorenia miest na
parkovanie vozidiel pred prevádzkou.
Obci sa podarilo získať finančné prostriedky na opravu hasičskej zbrojnice. V tejto súvislosti
p. starosta poďakoval p. Ing. Môcikovi, ktorý sa osobne podieľal na príprave projektu za pomoc pri
získaní týchto financií.
9. 12 2019 sa uskutočnilo verejné prerokovanie Návrhu územného plánu obce Nemecká, na ktorom
sa zúčastnilo približne len 8-9 občanov. Vyplynula požiadavka na pasportizáciu miestnych
komunikácií, ktorú bude nutné zrealizovať v budúcom roku, zatiaľ táto položka v rozpočte nie je.
Obec bola zaradená medzi samosprávy, ktorým by mali byť v 1. kole poskytnuté finančné
prostriedky na vykonanie pozemkových úprav, o ktoré obec žiadala.
Bola urobená brána v ZŠ s MŠ pri Dennom stacionári a namontovaná už aj garážová brána na
Technických službách. Tiež bol pripravený a vyrovnaný terénu pre ľadovú plochu, bude potrebné
urobiť brigádu na postavenie mantinelov, p. starosta navrhol sobotu 21.12.2019 doobeda.
P. starosta poďakoval všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy Mikuláša, zároveň pozval poslancov
na pripravovaný punč a kapustnicu v sobotu 21.12.2019 pri pohostinstve u Kohútika.
P. Ing. Kohútová sa opýtala, kedy bude vyhotovený statický posudok ZŠ s MŠ. P. starosta
odpovedal, že by mal byť doručený v najbližších dňoch.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 95/2019 zo dňa 12.12.2019
K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení
K bodu č. 5 : Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení prezentovanú hlavným kontrolórom obce.
2. Berie na vedomie správu starostu o činnosti Obecného úradu a hospodárení obce.
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Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik.,
Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 6 – Schválenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov v ZŠ s MŠ Nemecká pre V-FIT Club,
kulturistický oddiel Nemecká
Zmluvu zaslala ZŠ s MŠ Nemecká. Platnosť pôvodnej zmluvy končí 31.12.2019. Zmena oproti
pôvodnej zmluve je v dobe trvania, nová zmluva je navrhovaná na dobu neurčitú. P. Végh
nainštaloval čítačku prstov na vstup do priestorov posilňovne.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 96/2019 zo dňa 12.12.2019
K bodu č. 6 : Schválenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov v ZŠ s MŠ Nemecká pre V-FIT
Club, kulturistický oddiel Nemecká
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Zmluvu o nájme nebytových priestorov v budove v ZŠ s MŠ Nemecká pre V-FIT
Club, kulturistický oddiel Nemecká so sídlom Janka Kráľa 38 Nemecká, IČO: 42314194.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik.,
Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 7 – Schválenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov v ZŠ s MŠ Nemecká pre Základnú
umeleckú školu Brusno
Zmluvu zaslala ZŠ s MŠ Nemecká. Zmena oproti pôvodnej zmluve je v doplnení rozsahu
prenajímaných priestorov a z toho vyplývajúce zvýšenie poplatku za prenájom.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 97/2019 zo dňa 12.12.2019
K bodu č. 7 : Schválenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov v ZŠ s MŠ Nemecká pre Základnú
umeleckú školu Brusno
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Zmluvu o nájme nebytových priestorov v ZŠ s MŠ Nemecká pre Základnú umeleckú
školu Brusno, Pod Dubinkou 212/1, Brusno, IČO: 35677872.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik.,
Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 8 – Schválenie Zmluvy o výpožičke priestorov v ZŠ s MŠ Nemecká pre Jazykovú školu Move
Ahead
Zmluvu zaslala ZŠ s MŠ Nemecká. Ide o výpožičku jednej triedy pre doučovanie anglického
jazyka. Poslanci boli o doučovaní informovaní aj na pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo v ZŠ s MŠ
Nemecká.
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 98/2019 zo dňa 12.12.2019
K bodu č. 8 : Schválenie Zmluvy o výpožičke priestorov v ZŠ s MŠ Nemecká pre Jazykovú školu
Move Ahead
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Zmluvu o výpožičke priestorov v ZŠ s MŠ Nemecká pre Jazykovú školu Move
Ahead, Mgr. Kamila Sokolová - jazyková škola Move Ahead, Tatranská 87, 974 11 Banská
Bystrica, IČO: 40892191.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik.,
Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 9 – Správa z kontroly vybavovania žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám
Správu z kontroly predniesol hlavný kontrolór obce Nemecká. Predmetom a účelom tejto kontroly
bolo zistiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem obce pri
vybavovaní žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) za
rok 2018 a 2019. Kontrola bola zameraná predovšetkým na dodržiavanie ustanovení, ktoré
upravujú vedenie centrálnej evidencie a vykonávanie registrácie došlých žiadostí a podaní,
dodržiavanie zákonných lehôt na vybavovanie žiadostí, dodržiavanie zákonom resp. internými
normami stanoveného postupu obce pri vybavovaní žiadostí vrátane zabezpečenia resp.
vyhotovenia príslušných písomností.
K vykonaniu kontroly žiadal predložiť všetky kompletné spisy týkajúce sa vybavovania žiadostí o
sprístupnenie informácií v zmysle zákona o slobode informácií za rok 2018 a 2019. Pre účel
vykonania kontroly starosta obce sprístupnil všetky 3 spisy, obsahom ktorých boli podania majúce
zákonné náležitosti žiadosti o sprístupnenie informácií.
Hlavný kontrolór kontrolou zistil, že centrálna evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je vedená na podateľni obecného úradu,
kde sa vykonáva aj ich registrácia v registratúrnom denníku v súlade s registratúrnym poriadkom
a plánom a v zmysle § 20 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zo spisov
sú zrejmé náležitosti evidencie žiadostí o sprístupnenie informácií.
Všetky žiadosti boli vybavené v zákonom stanovenej lehote a zákonným spôsobom.
Na záver hlavný kontrolór konštatoval, že kontrolou žiadostí o sprístupnenie informácii v zmysle
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) za rok 2018 a 2019 nezistil žiadne nedostatky. V budúcnosti
odporučil, aby obec vydala interný predpis, ktorý by podrobnejšie upravoval postup zamestnancov
obce pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám vrátane poplatkov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 99/2019 zo dňa 12.12.2019
K bodu č. 9 : Správa z kontroly vybavovania žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
B e r i e n a v e d o m i e Správu o výsledku kontroly vybavovania žiadosti o sprístupnenie
informácii v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) za rok 2018 a 2019.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik.,
Ing. Ľubomír Kubuš.
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Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 10 – Správa z kontroly vybavovania petícií v roku 2018 v podmienkach obecnej samosprávy
Hlavný kontrolór informoval, že jeho zámerom bolo zamerať sa pri uvedenej kontrole na
dodržiavanie zákonného postupu a interných noriem obce pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní
petícií, príslušnosti na vybavovanie petícií ako aj dodržiavanie zákonných lehôt na vybavovanie
petícií v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
Oblasť vybavovania petícií sa v podmienkach obecnej samosprávy v Nemeckej počas
kontrolovaného obdobia riadila zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Obec nemá interný
predpis, ktorý by podrobnejšie upravoval postup zamestnancov obce pri vybavovaní petícií.
Evidencia petícií je vedená na podateľni obce. Povereným zamestnancom obce na prijímanie
a evidovanie petícií je zamestnankyňa obce pôsobiaca na podateľni obce. K vykonaniu kontroly
žiadal predložiť kompletné spisy z vybavovania petícií za rok 2018. Starosta obce mu poskytol
k nahliadnutiu evidenciu petícií, z ktorej je zrejmé, že v roku 2018 nebolo obecnému úradu
v Nemeckej doručené žiadne písomne podanie a ani nebolo prijaté žiadne podanie v elektronickej
forme obsahujúce náležitosti petície v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, ktoré by
bolo predložené na zaevidovanie v zmysle Registratúrneho poriadku a plánu obce do evidencie
petícií.
Vzhľadom k vyššie uvedenému nebolo možné vykonať kontrolu vybavovania petícií za rok 2018.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 100/2019 zo dňa 12.12.2019
K bodu č. 10 : Správa z kontroly vybavovania petícií v roku 2018 v podmienkach obecnej
samosprávy
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
B e r i e n a v e d o m i e Správu o výsledku kontroly vybavovania petícií v podmienkach obecnej
samosprávy za rok 2018.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik.,
Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 11 – Správa z kontroly registratúry v podmienkach obecnej samosprávy
Hlavný kontrolór informoval, že predmetom a účelom kontroly bolo overiť dodržanie podmienok
stanovených zákonom v súlade Internou smernicou č. 1/2019 zo dňa 01.07.2019 – Registratúrny
poriadok a registratúrny plán Obecného úradu Nemecká.
Obec Nemecká má internou smernicou č. 1/2019 zo dňa 01.07.2019 – schválený Registratúrny
poriadok a registratúrny plán Obecného úradu Nemecká. Ktorý je taktiež schválený Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky – Štátnym archívom v Banskej Bystrici. Tento bol schválený na
zabezpečenie jednotného postupu pri správe registratúry podľa osobitného predpisu - zákona č.
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v pôsobnosti Obecného úradu Nemecká.
Obecný úrad vedie evidenciu záznamov a spisov prostredníctvom elektronického systému správy
registratúry s produktovým označením URBIS, ktorý je v zhode so štandardmi ustanovenými
osobitnými predpismi.
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Evidovanie záznamov a spisov obecný úrad zabezpečuje v jednom registratúrnom denníku. Obecný
úrad ďalej využíva na evidovanie záznamov a spisov agendové systémy URBIS - modul Dane
a poplatky, DCOM agenda daní a poplatkov, ktoré sú prepojené s registratúrnym denníkom.
Hlavný kontrolór obce náhodným výberom pre účely kontroly skontroloval 6 spisov. Všetky
kontrolované spisy boli zaevidované v súlade s čl. 7 Registratúrneho poriadku, všetky záznamy boli
zaevidované prostredníctvom elektronického systému správy registratúry a všetky kontrolované
spisy boli vytvorené v súlade s čl. 8 registratúrneho poriadku, ktorý upravuje tvorbu spisu
v elektronickom systéme správy registratúry. Všetky kontrolované spisy boli vybavené v súlade
s čl. 9 Registratúrneho poriadku. Kontrolou vybraných spisov neboli zistené žiadne nedostatky.
Na základe vykonanej kontroly hlavný kontrolór konštatoval, že obec v súlade s platnou
legislatívou počas celého obdobia roku 2018 a 2019 dodržiavala schválený registratúrny poriadok
a registratúrny plán Obecného úradu Nemecká – Interné smernice č. 2 /2016 a 1/2019. Na záver
vyzdvihol spracovanie Registratúrneho poriadku a vysokú úroveň vedenia spisov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 101/2019 zo dňa 12.12.2019
K bodu č. 11 : Správa z kontroly registratúry v podmienkach obecnej samosprávy
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
B e r i e n a v e d o m i e Správu o výsledku kontroly registratúry v podmienkach obecnej
samosprávy.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik.,
Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 12 – Schválenie rozpočtového opatrenia č. 6/2019
Rozpočtové opatrenie sa týka navrhovanej finančnej výpomoci pre obyvateľov postihnutých
výbuchom plynu v bytovom dome v meste Prešov. P. starosta informoval , že napr. Brezno schválilo
3000 €. P. Ing. Kohútová dala návrh 1500 €. P. Ing. Kliment vyjadril názor, že pri porovnaní k počtu
obyvateľov sa mu suma 1500 € zdá vysoká, navrhol 500 €. S týmto návrhom súhlasili aj ostatní
poslanci. Suma bude zaslaná na transparentný účet zverejnený mestom Prešov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 102/2019 zo dňa 12.12.2019
K bodu č. 12 : Schválenie rozpočtového opatrenia č. 6/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 6/2019:
Na strane výdavkov – bežné výdavky
FK
EK Zdroj
Názov
Schválený Zmena Po úprave
Nenávratná finančná pomoc mestu
01.1.1 641009 41
0 € + 500 €
500 €
Prešov
01.1.1 635006 41
Údržba budov, objektov alebo ich častí
44 604 €
- 500 €
44 104 €
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik.,
Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
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Bod č. 13 – Schválenie VZN č. 7/2019 o poplatkoch za služby poskytované obcou
P. starosta informoval, že vo VZN je navrhnuté navýšenie poplatkov za služby, ktoré obec
poskytuje, napr. kopírovanie, prenájom priestorov, odvoz odpadu zo žúmp a pod. nakoľko
nepokrývajú náklady obce, ktoré vynakladá pri ich poskytovaní. Bolo tiež potrebné doplniť
prepravu úžitkovým vozidlom, ktorá doteraz vo VZN nebola, nakoľko záujem o túto službu zo
strany občanov bol ale nebolo možné im za ňu účtovať poplatok. Zosúladili sa aj poplatky za
prenájom Domu smútku uvedené vo VZN č. 6/2019.
P. Ing. Kohútová uviedla, že na stretnutí finančnej komisie sa zhodli, že oproti návrhu by sa mohla
ešte navýšiť položka § 2 Poplatková povinnosť a sadzobník poplatkov ods. 4 prenájom novej
zasadačky pri futbalovom ihrisku v Nemeckej, Domu služieb v Dubovej a Dolnej školy v Zámostí
s tým, že vo VZN bolo navrhnuté zvýšenie na 10 €. Komisia navrhla položku „ak akcia trvá do 3
hodín - 10 € spolu“ zmeniť na 20 € spolu. Ing. Môcik uviedol, že nemá námietky proti zvýšeniu
ale je potom potrebné, aby sa to odrazilo aj na skvalitnení prenajímaných priestorov. Ostatní
poslanci rovnako nemali námietky.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 103/2019 zo dňa 12.12.2019
K bodu č. 13 : Schválenie VZN č. 7/2019 o poplatkoch za služby poskytované obcou
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e pozmeňujúci návrh poslankyne p. Ing. Marcely Kohútovej k VZN č. 7/2019
o poplatkoch za služby poskytované obcou:
V § 2 Poplatková povinnosť a sadzobník poplatkov ods. 4
- poplatok za prenájom novej zasadačky pri futbalovom ihrisku v Nemeckej: - prenájom za
používanie priestorov, ak akcia trvá do 3 hodín - 10 € spolu zmeniť na 20 € spolu,
- poplatok za prenájom Domu služieb v Dubovej, ulica J. Kráľa 35: - prenájom za používanie
priestorov, ak akcia trvá do 3 hodín - 10 € spolu zmeniť na 20 € spolu,
- poplatok za prenájom Dolnej školy v Zámostí, ulica Zámostského 53: - prenájom za používanie
priestorov, ak akcia trvá do 3 hodín - 10 € spolu zmeniť na 20 € spolu.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik.,
Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana
Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír
Kubuš,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Následne poslanci pristúpili k hlasovaniu o schválení VZN č. 7/2019 o poplatkoch za služby
poskytované obcou v zmysle prijatého pozmeňujúceho návrhu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 104/2019 zo dňa 12.12.2019
K bodu č. 13 : Schválenie VZN č. 7/2019 o poplatkoch za služby poskytované obcou
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie obce Nemecká č. 7/2019 o poplatkoch za služby
poskytované obcou v zmysle pozmeňujúceho návrhu.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik.,
Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana
Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír
Kubuš,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
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Bod č. 14 – Schválenie neuplatnenia programovej štruktúry rozpočtu na rok 2020
Obec v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., v prípade ak má menej ako 2000 obyvateľov,
môže upustiť od zostavovania rozpočtu v členení na jednotlivé programy ak o tom rozhodne
Obecné zastupiteľstvo. Toto uznesenie bolo schvaľované každý rok, p. starosta navrhol schváliť ho
tak, aby bolo platné aj na nasledujúce roky.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 105/2019 zo dňa 12.12.2019
K bodu č. 14 : Schválenie neuplatnenia programovej štruktúry rozpočtu na rok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e neuplatňovanie programovej štruktúry pri zostavovaní a predkladaní rozpočtu obce
v zmysle §4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. pre rozpočet obce na rok 2020 a nasledujúce roky.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik.,
Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 15 – Schválenie Rozpočtu obce na rok 2020
P. starosta požiadal hlavného kontrolóra obce, aby predniesol svoje stanovisko k návrhu rozpočtu
obce na rok 2020.
Hlavný kontrolór obce p. Mgr. Vetrák uviedol, že vychádzal z základe predloženého návrhu
rozpočtu obce na rok 2020 a viacročného rozpočtu v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh
rozpočtu bol spracovaný v súlade s platnou legislatívou a prijatými VZN v súlade s vydanými
metodickými usmerneniami a opatreniami Bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred rokovaním obecného
zastupiteľstva v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Vychádza
z doporučených východísk rozpočtu verejnej správy, z vývoja hospodárenia obce v roku 2019,
zmluvných vzťahov a zo skutočností v predchádzajúcich sledovaných rokoch.
Na schválenie bol predložený návrh rozpočtu obce na rok 2020 na úrovni podpoložiek ekonomickej
klasifikácie, u bežných výdavkov realizovaných z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie návrh
rozpočtu na rok 2020 predložený na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie. Bežný
rozpočet spĺňa podmienku § 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 2019 je zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je
zostavený ako schodkový (schodok vo výške – 2 530 €), pričom schodok kapitálového rozpočtu
bude vykrytý prebytkom bežného rozpočtu. Zároveň prebytok bežného rozpočtu na rok 2020
vo výške 30 800 € bude použitý na vykrytie výdavkových finančných operácií (splátku úverov).
Na základe uvedených skutočností odporučil Obecnému zastupiteľstvu v Nemeckej predložený
návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť a viacročný rozpočet zobrať na vedomie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 106/2019 zo dňa 12.12.2019
K bodu č. 15 : Schválenie Rozpočtu obce na rok 2020
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 2020.
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Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik.,
Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
P. starosta uviedol, že zo strany komisie budú prednesené pozmeňujúce návrhy k návrhu rozpočtu.
Predsedníčka finančnej komisie. P. Ing. Kohútová, navrhla prerozdeliť sumu vo výške 62 000 €,
ktorá bola v návrhu rozpočtovaná na položke funkčnej klasifikácie 09.1.2.1, ekonomickej
klasifikácie 641006 pod názvom ZŠ – údržba bežné originálne, pričom na tejto položke, by zostalo
12 000 €, ktoré budú zaslané škole ako transfer a budú použité na opravu priestorov MŠ. Zostatok
50 000 € by bol presunutý na novú položku funkčnej klasifikácie 09.1.2.1, ekonomickej klasifikácie
635006 pod názvom ZŠ – údržba, ktorými by obec vykryla potrebné výdavky na opravu strechy ZŠ
s MŠ, prípadne terasy resp. pilierov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 107/2019 zo dňa 12.12.2019
K bodu č. 15 : Schválenie Rozpočtu obce na rok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e pozmeňujúci návrh poslankyne p. Ing. Marcely Kohútovej k rozpočtu obce na rok 2020:
Zmena na strane bežných výdavkov:
FK
EK
Zdroj Názov
Návrh
Zmena
Po zmene
09.1.2.1 641006 41
ZŠ - originálne bežné účelové 62 000 € - 50 000 € 12 000 €
09.1.2.1 635006 41
ZŠ - údržba
0€
+ 50 000 € 50 000 €
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik.,
Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Predsedníčka finančnej komisie, p. Ing. Kohútová, predniesla druhý pozmeňujúci návrh k návrhu
rozpočtu na rok 2020 a to zníženie položky funkčnej klasifikácie 10.7.0, ekonomickej klasifikácie
642026 pod názvom Na dávku v hmotnej núdzi zo sumy 3000 € na sumu 1500 €, nakoľko táto
položka bola v rozpočte v predchádzajúcich rokoch vo výške 600 € a nikdy nebola vyčerpaná
v plnej výške.
P. Mgr. Kováčová Švecová, PhD. ako predsedníčka komisie vzdelávania a sociálnych vecí,
predložila túto požiadavku na zvýšenie sumy, ktorú chce komisia prerozdeliť v roku 2020, napr.
pre deti nastupujúce do 1. ročníka ZŠ, dôchodcom, jubilantom a pod. K tomuto má v pláne komisia
hneď na začiatku roka pripraviť Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré určí jednotlivé podmienky
pre poskytovanie takýchto príspevkov. Vzhľadom k tomu, že napr. pri budúcich prvákoch ide
o dosť silný ročník, táto suma určite nie je prehnaná a preto nesúhlasí so znížením tejto položky v
rozpočte. P. Ing. Môcik doplnil, že to bolo témou predchádzajúceho zasadnutia OZ, kde sa dohodli,
že tieto prostriedky budú zapracované do rozpočtu.
P. Mgr. Kováčová Švecová, PhD. doplnila, že niekoľkokrát žiadali, aby na zasadnutie finančnej
komisie pri príprave rozpočtu boli prizvaní jednotliví predsedovia komisií, aby sa na týchto
požiadavkách dohodli ale toto sa nestalo.
P. Mgr. Píši namietal, že táto suma nie je podložená prijatým VZN, po jeho prijatí sa suma do
rozpočtu doplní.
Strana 10 z 13

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 12.12.2019

P. Ing. Barlová požiadala, aby pri schvaľovaní VZN bolo pripravené aj rozpočtové opatrenie,
v ktorom sa presnejšie zaklasifikujú jednotlivé výdavky vyplývajúce z nariadenia.
Poslanci následne hlasovali o prednesenom pozmeňujúcom návrhu, tento pozmeňujúci návrh nebol
schválený.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 108/2019 zo dňa 12.12.2019
K bodu č. 15 : Schválenie Rozpočtu obce na rok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
N e s c h v a ľ u j e pozmeňujúci návrh poslankyne p. Ing. Marcely Kohútovej k návrhu rozpočtu
obce na rok 2020:
Presun finančných prostriedkov na strane bežných výdavkov:
FK
EK
Zdroj
Názov
Návrh
Zmena
Po zmene
10.7.0
642026
41
Na dávku v hmotnej núdzi
3000 €
- 1500 €
1500 €
01.1.1
635006
41
Údržba budov, objektov 22000 €
+ 1500 € 23 500 €
alebo ich častí
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik.,
Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Môcik,
Ing. Ján Turčan, PhD., Ing. Ľubomír Kubuš,
proti (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
zdržali sa (menovite) : Milena Grúberová.
P. Ing. Kliment upozornil na viacero legislatívnych noviniek, ktoré môžu negatívne ovplyvniť
príjmy obce najmä znížením podielových daní, pričom kompetencie a výdavky obce sa neustále
zvyšujú. Aj keď je to nepopulárne opatrenie, pravdepodobne bude nutné do budúcnosti rozmýšľať
napr. aj nad zvýšením daní z nehnuteľností. Niektoré samosprávy k tomu pristúpili už tento rok.
P. Ing. Kohútová povedala, že je skôr potrebné rozmýšľať nad projektami, ktoré už boli začaté
a môžu do rozpočtu priniesť príjmy, napr. pozemky na Kejde. P. starosta uviedol, že financie sa
v rozpočte na r. 2020 na to nevyčlenili, nakoľko nie je jasné, v akej fáze bude tento rok spracovanie
projektu. Na tieto kapitálové výdavky je možné použiť prostriedky ušetrené v minulých rokoch.
P. Ing. Turčan, PhD. uviedol, že štát stále viac zaťažuje obce a ku zvyšovaniu daní pravdepodobne
bude musieť skôr či neskôr dôjsť. P. Ing. Môcik následne pripomenul aj potrebu rekonštrukcie
Kultúrneho domu, ktorý je vo veľmi zlom stave. Poslanci prediskutovali možnosť financovania
rekonštrukcie Kultúrneho domu z úveru a potrebu opravy a rekonštrukcie ďalších budov v obci.
Následne poslanci pristúpili ku schvaľovaniu Rozpočtu obce Nemecká na rok 2020 v zmysle
prijatého pozmeňujúceho návrhu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 109/2019 zo dňa 12.12.2019
K bodu č. 15 : Schválenie Rozpočtu obce na rok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. S c h v a ľ u j e rozpočet obce Nemecká na rok 2020 v zmysle pozmeňujúceho návrhu.
2. B e r i e n a v e d o m i e rozpočet na nasledujúce roky 2021-2022.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik.,
Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 16 – Schválenie financovania pre projekt „Rozvoj energetických služieb na regionálnej
a miestnej úrovni“
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P. starosta informoval, že ide o uznesenie, ktoré bude prílohou žiadosti o poskytnutie financií na
vypracovanie energetických auditov budov. Vysvetlil poslancom, ktorí sa pýtali na časť uznesenia
ohľadom prípadných neoprávnených výdavkov, že podľa metodického usmernenia k podávaniu
žiadosti je nutné uviesť v uznesení túto informáciu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 110/2019 zo dňa 12.12.2019
K bodu č. 16 : Schválenie financovania pre projekt „Rozvoj energetických služieb na regionálnej a
miestnej úrovni“
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e zabezpečenie spolufinancovania celkových oprávnených výdavkov projektu
Rozvoj energetických služieb v obci Nemecká vo vyhlásenej výzve OPKZP-PO4-SC441-201953, špecifický cieľ – 4.4.1 v rámci operačného programu – Operačný program kvalita životného
prostredia vo výške 1 362,00 € s DPH).
V prípade schválenia projektu obec z rozpočtu zabezpečí financovanie prípadných neoprávnených
výdavkov.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik.,
Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 17 – Rôzne
P. starosta pripomenul, že bude potrebné hneď na začiatku roka schváliť VZN o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020.
Požiadal poslancov o určenie termínu zasadnutia zastupiteľstva, poslanci sa zhodli predbežne na
termíne 9.1.2020 o 17,00 hod.
P. Mgr. Píši sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov a odišiel zo zasadnutia OZ.
Bod č. 18 – Diskusia
P. Grúberová poďakovala p. Marčokovi, p. starostovi, p. Mgr. Kováčovej Švecovej, PhD.,
zamestnancom obecného úradu a kultúrnej a športovej komisii za pomoc pri organizovaní akcií
v tomto roku, naposledy to bol Mikuláš.
P. Ing. Kohútová sa opýtala p. starostu ohľadom organizácie stolnotenisového turnaja
predstaviteľov obcí a miest, ktorý sa konal v roku 2019 v obci Nemecká, či sa bude tento rok konať
v inej obci alebo bude opäť v Nemeckej. P. starosta navrhol, aby sa podujatie urobilo ešte v našej
obci a na turnaji zistiť záujem, kto by mal záujem zorganizovať to nasledujúci rok.
P. Ing. Turčan , PhD. upozornil na zlý stav strechy na Dome smútku v Dubovej, je hrdzavá, bude
ju tiež potrebné natrieť.
P. Grúberová informovala, že p. Mgr. Denisa Skladaná nechce byť členkou kultúrnej a športovej
komisie, nevie o náhrade, poprosila poslancov o návrhy. P. Ing. Môcik povedal, že bola na začiatku
dohoda, že v rámci spolupráce bude v komisii aj zástupca za ZŠ s MŠ. Poslanci prediskutovali slabú
spoluprácu školy v tejto oblasti.
P. Mgr. Kováčová Švecová, PhD. poďakovala zamestnankyniam Obecnému úradu za zasielanie
materiálov a oznamov, ktoré zverejňuje na facebookovú stránku a za prípravu plagátov.
P. starosta informoval, že od roku 2020 končí ako správkyňa Domu smútku p. Mistríková, je
problematické nájsť nového správcu, oslovil už viacero ľudí. Rovnako bude potrebné v blízkej
budúcnosti riešiť ZPOZ, osloví členov zboru Marcellino.
P. starosta informoval, že bolo stretnutie pracovných skupín OOCR Horehronie, na ktorom sa
zúčastnil. Podal krátku informáciu o výstupoch.
Do diskusie sa ďalej nikto neprihlásil.
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Bod č. 19 – Záver
Na záver starosta obce poďakoval poslancom za spoluprácu počas celého roka, ešte raz ich pozval
na punč 21.12.2019 a na Novoročné posedenie a ukončil mimoriadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva.
Zapisovateľ zápisnice:

Ing. Alexandra Barlová, PhD. v. r.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ľubomír Kubuš

v. r.

Ing. Ján Môcik

v. r.

Starosta obce:

p. Branislav Čižmárik

v. r.

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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