Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 21.11.2019

Zápisnica s uznesením
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného
dňa 21.11.2019 o 16,30 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, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok, 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.

Hostia:

p. Vladimír Dejmek, p. Monika Klačanová (OcÚ), p. Katarína
Starčoková (OcÚ), p. Michal Leitner (OcÚ), p. Mgr. Anna Petrášová,
PhD. (riaditeľka ZŠ s MŠ Nemecká), p. Mgr. Zuzana Cígerová (ZŠ s MŠ
Nemecká), p. Mgr. Denisa Turčanová.

Bod č. 1- Otvorenie zasadnutia OZ
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce pán Branislav
Čižmárik.
Na úvod konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je momentálne prítomných 6 poslancov, pričom
2 poslankyne prídu počas riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva. Neprítomná je 1 poslankyňa, a to pani
Ing. Marcela Kohútová. Obecné zastupiteľstvo je aj pri počte 6 poslancov uznášaniaschopné, preto skonštatoval,
že sa môže začať.
Bod č. 2 – Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Pán starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie pána Mgr. Branislava Píšiho za členov návrhovej komisie
pána Ing. Jozefa Klimenta a pána Ing. Jána Turčana, PhD. Za zapisovateľku zápisnice určil pani RNDr. Annu
Markovú – pracovníčku obecného úradu. Za overovateľov zápisnice navrhol pána Ing. Ľubomíra Kubuša a pána
Ing. Jána Môcika. Následne pán Mgr. Branislav Píši prečítal uznesenie č. 80/2019.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 80/2019 zo dňa 21.11.2019
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. Jozefa Klimenta a p. Ing. Jána Turčana, PhD.
2. U r č u j e za zapisovateľku zápisnice pracovníčku obecného úradu p. RNDr. Annu Markovú, a za
overovateľov zápisnice p. Ing. Ľubomíra Kubuša a p. Ing. Jána Môcika.
Prítomní poslanci (menovite): p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik,
p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing.
Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 3 – Schválenie programu zasadnutie OZ
Pán starosta uviedol, že oproti pôvodnému programu, ktorý bol poslancom zaslaný a bol zverejnený dochádza
k vypusteniu bodu programu č. 10 Schválenie financovania pre projekt „Rozvoj energetických služieb na
regionálnej a miestnej úrovni“. Vypúšťa sa z dôvodu, že nie sú ešte pripravené všetky podklady na to, aby
poslanci mohli schváliť príslušné uznesenie. Nevieme ešte presnú sumu financovania projektu a nevieme presne
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ani m2. Pán Ing. Oller nám ešte spracúva adresný bod pre Dolnú školu, ktorý musíme mať, aby sme ho mali na
liste vlastníctva.
16:40 hod. prišla poslankyňa p. Milena Grúberová.
Pán starosta uviedol, že problematická je aj prístavba k budove Obecného úradu. Prístavba a hlavná budova sú
na dvoch parcelách. Je potrebné tieto dve parcely spojiť. Geometrický plán bude vyhotovený v horizonte 3 – 4
týždňov. Máme na to čas, aby sa Schválenie financovania pre projekt „Rozvoj energetických služieb na
regionálnej a miestnej úrovni“ schválilo, keď budú kompletné podklady. Pán starosta prečítal súčasné znenie
programu, ktorý budú schvaľovať poslanci už bez bodu programu, ktorý bol vypustený. Ak poslanci nemajú
žiadne pozmeňujúce návrhy, pán starosta dal hlasovať.
Následne pán Mgr. Branislav Píši prečítal uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 81/2019.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program v znení, ako ho prečítal pán starosta.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 81/2019 zo dňa 21.11.2019
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. Správa ZŠ s MŠ Nemecká o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2018/2019
7. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie pre CVČ
8. Zmena preventivára obce pre ochranu pred požiarmi
9. Určenie inventarizačných komisií
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku KN-C 1681/15
11. Správa zo zasadnutia komisie vzdelávania a sociálnych vecí
12. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2019
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
Pôvodný program zasadnutia OZ bol navrhnutý v znení:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
6. Správa ZŠ s MŠ Nemecká o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2018/2019
7. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie pre CVČ
8. Zmena preventivára obce pre ochranu pred požiarmi
9. Určenie inventarizačných komisií
10. Schválenie financovania pre projekt „Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni“
11. Žiadosť o odkúpenie pozemku KN-C 1681/15
12. Správa zo zasadnutia komisie vzdelávania a sociálnych vecí
13. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2019
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter
Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing.
Ľubomír Kubuš, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
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proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 4 – Kontrola plnenia uznesení
Pán starosta požiadal pána kontrolóra Mgr. Michala Vetráka, aby predniesol správu o plnení uznesení. Pán
kontrolór predniesol plnenie uznesení OZ obce Nemecká nasledovne:
- uznesenie č. 68/2019, predmetom ktorého bolo Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom
nebytových priestorov predajne potravín. V lehote do 13.11.2019 doručila ponuku na prenájom potravín jedna
spoločnosť, a to spoločnosť SK Catering, s. r. o., ktorej ponuka spĺňala všetky náležitosti požadované obcou ako
vyhlasovateľom. Zábezpeka bola zložená, minimálna požadovaná cena za m2 prenájmu ročne bola
vyhlasovateľom určená na výšku 20,-€/m2/rok. Táto spoločnosť ponúkla 33,- €/m2/rok. Ide o prevádzkovateľa
potravín Fresh.
- uznesenie č. 69/2019, ktorým bolo schválené postúpenie práv a povinností z nájomnej zmluvy medzi obcou a
spoločnosťou PEHA-FRUIT. Bola uzatvorená dohoda o postúpení práv a povinností medzi obcou, spoločnosťou
PEHA-FRUIT a novým nájomcom JL MIX, s. r. o. Zmluva je uzavretá.
- uznesenie č. 71/2019, ktorým bol schválení nový Prevádzkový poriadok pohrebiska. Uznesenie bolo vyvesené,
všetky zákonné náležitosti pre jeho účinnosť sú splnené. Účinnosť bude od 1.1.2020.
- uznesenie č. 72/2019 – prenájom priestorov v Dome služieb pre OZ Bzučo. Zmluva bola podpísaná, priestory
už využívajú.
- uznesenie č. 73/2019, predmetom ktorého bolo schválenie zapojenia obce do výzvy na rozvoj energetických
služieb na regionálnej a miestnej úrovni. Obec sa bude zapájať do tejto výzvy, avšak podmienky výzvy sa budú
upravovať na zastupiteľstve, ktoré sa bude konať v decembri 2019. To znamená, že toto uznesenie nám ostáva
v sledovaní.
- uznesenie č. 74/2019, predmetom ktorého bolo vstúpenie obce Nemecká do OOCR Región Horehronie. Obec
vstúpila do OOCR Región Horehronie a zaplatila členský príspevok vo výške 1000,- €/rok minulý týždeň.
- uznesenie č. 76/2019 týkajúce sa odkúpenia pozemku KN-C 1681/15 bude predmetom dnešného rokovania.
- uznesenie č. 77/2019, ktorého predmetom bola schválená odmena pre kultúrnu komisiu, uznesenie je splnené,
odmena bola vyplatená.
- uznesenie č. 78/2019, ktoré sa týkalo použitia peňazí z Rezervného fondu vo výške 37 800,- € na riešenie
havarijnej situácie ČOV, je splnené. Prvá faktúra bola uhradená.
- uznesenie č. 79/2019, predmetom ktorého bolo schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2019 – uznesenie bolo
taktiež splnené.
Bod č. 5 – Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
Pán starosta prečítal názov bodu číslo 5 a do zápisnice uviedol, že o 16:46 hod. prišla poslankyňa p. Mgr.
Zuzana Kováčová Švecová, PhD. a privítal ju.
Informoval o stave na účte Prima banka: disponibilný zostatok k dnešnému dňu na bežnom účte je 103.876,23
€, transferový účet je 4.466,41 € a účet rezervného fondu je nemenný 93.704,00 €. Na účte Slovenskej sporiteľni
je disponibilný zostatok 254.339,85 €.
Ku činnosti obecného úradu: Bol vypracovaný návrh územného plánu a bol predložený na vyjadrenie
Okresnému úradu v Banskej Bystrici. Následne v piatok (dňa 15.11.2019) bola podaná žiadosť o vyplatenie
dotácie na Ministerstve dopravy SR. Dňa 9.12.2019 sa bude konať verejné prezentovanie územného plánu
v Dome Služieb v Dubovej o 17-tej hodine, aby sa do územného plánu mohli zapojiť občania, ktorí sa ešte
k územnému plánu nevyjadrili a majú záujem sa vyjadriť. Občania budú informovaní
prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Dnešným dňom začali práce na ČOV, čistenie kalojemu. Bolo osadené prvé dúchadlo aj s rozvodmi. Dokončenie
ďalších dvoch dúchadiel pre aktivačné nádrže by malo byť dňa 26.11.2019. Odčerpanie kalov pôjde na ČOV
v bývalej Petrocheme. Práce sa môžu v prípade nepriaznivého počasia oddialiť.
Brána ku škole – odzadu ku Stacionáru sa bude osádzať v najbližších dňoch.
Statický posudok k telocvični by mal vyhotoviť statik pán Mišovčík. Obhliadka je plánovaná na 25.11.2019.
Na budúci týždeň by mal prísť pán Cimerman z dôvodu prípravy ľadovej plochy. Ide o zarovnanie a zhutnenie
povrchu. Potom bude v miestnom rozhlase vyhlásená brigáda na postavenie mantinelov. Následne budú osadené
stĺpy (6ks) na ktorých bude umiestnené osvetlenie ľadovej plochy.
Pán starosta sa spýtal zástupcov školy, či je vyriešené zastupovanie pána Kalického – správcu telocvične,
nakoľko má naplánovanú operáciu. P. Mgr. Cígerová potvrdila, že je to vyriešené.
Pani riaditeľka Mgr. Anna Petrášová, PhD. sa spýtala, či pri úprave plochy pod klzisko nebude problém
s opravou potrubia. Pán starosta uviedol, že popod spomínanú plochu potrubie nevedie.
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Posypový vozík už máme k dispozícii. Zamestnanec tech. úseku ním bude posýpať všetky obecné komunikácie,
aj tie, ktorých zimnú údržbu zabezpečovala spol. PTCHEM, s. r. o., preto sa vypovie zmluva, ktorou bolo
ošetrené odhŕňanie a posýpanie v miestej časti Dubová, Zámostie a lokalita Sviniarka.
OOCR Región Horehronie bude mať 28.11.2019 valné zhromaždenie, ktorá obci prisľúbila sumu 380,- € do
konca roku 2019. Tieto prostriedky môžeme použiť na aktivity súvisiace s cestovným ruchom. Napríklad na
osadenie vitrín.
Pripravujú sa akcie: napr. obecná zabíjačka, ktorá sa bude konať na ihrisku, pod altánkom a v Kultúrnom dome.
Termín zabíjačky ešte nie je určený. Hasičský ples sa uskutoční v termíne 25.01.2020.
Voľby do NR SR, sa budú konať 22.02.2020, pani Katarína Starčoková pripravuje všetky potrebné náležitosti.
Posielali sa výzvy na úhradu nedoplatku na dani z nehnuteľností a za psa.
Občanom bolo doručené vyúčtovanie stočného, chodia platiť nedoplatky a vyberajú si preplatky v hlavnej
pokladni na OcÚ.
Obec bola vyzvaná Okresným úradom Brezno, odborom krízového riadenia na predloženie správy
o pripravenosti obce v oblasti bezpečnosti, krízového riadenia, obrany, hospodárskej mobilizácie, civilnej
ochrany a požiarnej ochrany, ktorú bol pán starosta obhájiť na Bezpečnostnej rade obvodu Brezno 19.11.2019.
Obchodná verejná súťaž (OVS), ktorá sa týka predajne potravín v „Starej Dubovej“ bola ukončená. Ponúknutá
cena je 33,- EUR/m2/rok. Čo najskôr je potrebné s nimi uzavrieť zmluvu. COOP Jednota má zmluvu do konca
roku 2019.
Do konca tohto roku by mal byť otvorený aj obchod JL MIX, s. r. o. pani Mgr. Michelčíkovej v Zámostí. Tam
je ešte potrebné doriešiť elektrinu, ktorú budeme robiť my – OÚ Nemecká, lebo je potrebné so Stredoslovenskou
energetikou doriešiť aj jej vyúčtovanie.
Prišla ponuka od majiteľov objektu starého zdravotného strediska v Dubovej na vybudovanie Domova
dôchodcov. DD a DSS Hron je zriaďovateľom VÚC, preto ich chceme osloviť aj v tomto prípade, nakoľko ako
Obec Nemecká do toho nemôžeme ísť sami. Na OÚ Nemecká bolo stretnutie všetkých ostatných starostov, ktorí
sú členmi mikroregiónu Chopok Juh. Uvedení starostovia majú záujem, aby sa vybudoval takýto Domov
dôchodcov, lebo v podobných zariadeniach v okolí sú neúmerne dlhé čakacie doby.
Na zasadnutí ZMOS sa prejednávali možnosti vyberania dane z ubytovania, mohla by sa vyberať paušálne.
Odpadol by problém s priznávaním tejto dane a následne aj jej kontroly.
Pre nepriaznivé počasie sa neuskutočnil lampiónový sprievod.
Dňa 20.11.2019 (včera) bola oslava jubilantov v jedálni základnej školy. Ukázal sa problém so speváčkami zo
ZPOZ, lebo keď vypadne kľúčová členka, nemáme ich ako nahradiť. Bolo by potrebné riešiť nový zbor. Bola
by možnosť osloviť zbor Marcelino z farského kostola.
Pán Ing. Ján Môcik položil otázku posúdenia terasy, lebo o nej hovorili na pracovnom stretnutí a bude ku tomu
statický posudok.
Pán starosta Branislav Čižmárik požiadal pána Mgr. Branislava Píšiho, aby prečítal uznesenie č. 82/2019.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 82/2019 zo dňa 21.11.2019
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. 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. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan,
PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing.
Ľubomír Kubuš, 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 ZŠ s MŠ Nemecká o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2018/2019
Pán starosta konštatoval, že táto správa bola zaslaná poslancom na e-mail a bola aj prednesená na rade školy.
Správu máme povinnosť schváliť ako zriaďovateľ prípadne ju pripomienkovať. Dal priestor pre otázky na pani
riaditeľku Mgr. Annu Petrášovú, PhD. Poslanci skonštatovali, že nemajú pripomienky.
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Slovo si vzala pani riaditeľka Mgr. Anna Petrášová, PhD., ktorá skonštatovala, že nie sú veľké výkyvy vo
výchovno-vzdelávacích výsledkoch. Bolo by zaujímavé vždy po piatich rokoch spraviť sumárnu správu, kde by
sa skôr ukázali výchovno-vzdelávacie výsledky. Nikdy v minulosti ZŠ s MŠ Nemecká nemala také zmeny
v počte žiakov, ako sa to udialo tento rok za prvé tri mesiace. Pán starosta položil otázku ohľadom šikanovania
na škole, keďže sa k nemu dostali správy o ohrození žiaka od bližšie nemenovaného žiaka. Pani riaditeľka Mgr.
Anna Petrášová, PhD. uviedla, že pri konfrontácii s obidvomi rodičmi neprišlo k podaniu písomnej sťažnosti.
Keď nebola sťažnosť podaná písomne, neriešila túto situáciu ako šikanovanie. Žiaka rodičia z našej školy vzali
do inej školy. Hlavný dôvod bol iný, ako sa prezentuje po obci. Pán starosta uviedol, že aj zriaďovateľ by mal
vedieť, že takáto situácia nastala. Konštatoval, že ku správe nie sú žiadne pripomienky a žiada pána Mgr.
Branislava Píšiho, aby prečítal uznesenie č. 83/2019.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 83/2019 zo dňa 21.11.2019
K bodu č. 6 : Správa ZŠ s MŠ Nemecká o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2018/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Schvaľuje Správu ZŠ s MŠ Nemecká o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2018/2019.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan,
PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing.
Ľubomír Kubuš, 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 – Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie pre CVČ
Pán starosta uviedol, že ak by sme chceli schváliť dotáciu pre iné centrum voľného času (CVČ), muselo by sa
to riešiť navrhnutím a schválením príslušného VZN. Začala sa diskusia medzi poslancami, kde odzneli rôzne
názory. Počas diskusie bolo konštatované, že v našej obci nemáme CVČ. Ak by sa to do budúcnosti malo riešiť
poskytovaním finančnej dotácie, pán starosta uviedol, aby sa to poskytovalo všetkým žiakom z našej obce, ktorí
navštevujú CVČ niekde inde. Suma na jedného žiaka CVČ na rok 2019 je 103,16 €, ale táto sa mení v závislosti
na výške podielových daní, z toho dôvodu by sme vo VZN mohli schváliť ľubovoľnú výšku príspevku, ktorá
nemusí byť vo výške pridelených prostriedkov. Pani poslankyňa Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.
informovala poslancov, že im mailom zaslala ako sa menilo financovanie k 01. januáru 2018, kde je aj príklad
výpočtu výšky príspevku na žiaka. Sú tam aj odporúčania a vzorce s odvolaniami na zákon, čo by sa dalo využiť
pri tvorbe príslušného VZN. Je tam aj odporúčanie stanoviť dotáciu pre CVČ cez VZN, kde sa stanoví napríklad
maximálna percentuálna hranica aj so zdôvodnením. Pán starosta uviedol, že diskusia o prijatí predmetného
VZN by v budúcnosti vyriešila poskytovanie dotácie na základe doručených žiadostí. Ako povedal pán
kontrolór, prijatím VZN by bolo riešenie rovnakým metrom pre všetkých. Následne upriamil pozornosť na
konkrétnu žiadosť, či schválime alebo neschválime poskytnutie finančnej dotácie.
Poslanci sa zhodli, že dajú hlasovať, či sa prečíta uznesenie za poskytnutie dotácie. Predbežne za poskytnutie
dotácie hlasovali: p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD. Proti
poskytnutiu dotácie predbežne hlasovali: p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p.
Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši. Nikto sa nezdržal. Pán starosta Branislav Čižmárik konštatuje, že
uznesenie bude prednesené za neschválenie dotácie. Žiada pána Mgr. Branislava Píšiho, aby prečítal uznesenie
č. 84/2019.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 84/2019 zo dňa 21.11.2019
K bodu č. 7 : Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie pre CVČ
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Neschvaľuje poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku pre Centrum voľného času ako súčasť
Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa, Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica, ktoré navštevuje 1 žiak do 15
rokov s trvalým pobytom v obci Nemecká.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan,
PhD.
Hlasovali:
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za (menovite): p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr.
Branislav Píši,
proti (menovite): p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 8 – Zmena preventivára obce pre ochranu pred požiarmi
Pán starosta konštatuje, že na pracovnom stretnutí poslancom vysvetľoval, že došlo k personálnej zmene vo
firme Pyroboss, a musíme preventivára uvádzať menovite. V tejto veci dal rovno predniesť uznesenie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 85/2019 zo dňa 21.11.2019
K bodu č. 8 : Zmena preventivára obce pre ochranu pred požiarmi
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e za preventivára obce Nemecká pre ochranu pred požiarmi Ing. Patrika Staša, nar. 06.02.1988,
trvale bytom Liptovská Lužná 546.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan,
PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing.
Ľubomír Kubuš, 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 – Určenie inventarizačných komisií
Pán starosta uviedol, že navrhli rovnaké zloženie komisií podľa minuloročných komisií doplnené o novú
čiastkovú inventarizačnú komisiu na stredisko Denný stacionár. Spýtal, či sú iné návrhy alebo súhlasia so
zložením komisií a doplnením čiastkovej komisie. Pán poslanec Mgr. Branislav Píši sa spýtal na inventárne
súpisy. Na čo mu pán starosta uviedol, že po schválení tohto uznesenia súpisy komisiám odovzdá pani Ing.
Alexandra Barlová, PhD. Do termínu 13.12.2019 sú predsedovia čiastkových inventarizačných komisií
zodpovední za spracovanie a odovzdanie inventúrnych súpisov. Žiadne iné návrhy na zmenu a doplnenie
neboli, pán Mgr. Branislav Píši prečítal uznesenie č. 86/2019.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 86/2019 zo dňa 21.11.2019
K bodu č. 9 : Určenie inventarizačných komisií
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Schvaľuje inventarizačné komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2019 v nasledovnom
zložení:
Ústredná inventarizačná komisia
Predseda:
p. Ing. Marcela Kohútová,
Členovia:
p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing.
Ľubomír Kubuš.
Čiastkové inventarizačné komisie:
Čiastková inventarizačná komisia stredisko - Obecný úrad a sklad OcÚ
Predseda:
p. Ing. Jozef Kliment,
Členovia:
p. Peter Marčok, p. Ing. Alexandra Barlová, PhD., p. Monika Klačanová.
Čiastková inventarizačná komisia stredisko - Hasičský zbor, Kultúrny dom, Zasadačka a šatne TJ
Predseda:
p. Mgr. Branislav Píši,
Členovia:
p. Ing. Ján Môcik, p. Jozef Vančo, p. Martin Horváth.
Čiastková inventarizačná komisia stredisko – Dolná škola a Horná škola Zámostie
Predseda:
p. Ing. Marcela Kohútová,
Členovia:
p. Milena Grúberová, p. Ľubomír Tištian.
Čiastková inventarizačná komisia stredisko – Dom smútku, Dom služieb:
Predseda:
p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Členovia:
p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Michal Leitner, p. Marta Mistríková, p. Milena Simanová.
Čiastková inventarizačná komisia stredisko – Miestne hospodárstvo, Knižnica, Kaderníctvo:
Predseda:
p. Ing. Ľubomír Kubuš,
Členovia:
p. Ing. Janka Golianová, p. Michal Leitner.
Čiastková inventarizačná komisia stredisko – Obec:
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Predseda:
p. Ing. Marcela Kohútová,
Členovia:
p. Ing. Alexandra Barlová, PhD., p. Monika Klačanová.
Čiastková inventarizačná komisia stredisko – Denný stacionár:
Predseda:
p. Ing. Ján Môcik,
Členovia:
p. Mgr. Renáta Liptaiová, p. Ing. Jana Kortánová.
Predsedovia čiastkových inventarizačných komisií sú zodpovední za spracovanie a odovzdanie inventúrnych
súpisov do termínu 13.12.2019.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan,
PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing.
Ľubomír Kubuš, 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 – Žiadosť o odkúpenie pozemku KN-C 1681/15
Pán starosta uviedol, že pán Kohútik vzal žiadosť o odkúpenie pozemku späť. Jedná sa len o zobratie na
vedomie, aby sa mu mohlo odpísať. Požiadal pána Mgr. Branislava Píšiho, aby prečítal uznesenie č. 87/2019.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 87/2019 zo dňa 21.11.2019
K bodu č. 10 : Žiadosť o odkúpenie pozemku KN-C 1681/15
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
B e r i e n a v e d o m i e späťvzatie žiadosti o odkúpenie pozemku parc. č. C-KN 1681/15.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan,
PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing.
Ľubomír Kubuš, 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. 11 – Správa zo zasadnutia komisie vzdelávania a sociálnych vecí
Pán starosta skonštatoval, že tento bod bol zaradený z dôvodu, že zasadala komisia vzdelávania a sociálnych
vecí, ktorá riešila možnosť ďalšieho financovania žiadostí z rozpočtu v budúcom roku. Následne odovzdal slovo
pani predsedníčke, aby predniesla správu.
Pani predsedníčka Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD. informovala, že zasadnutie komisie sa uskutočnilo
dňa 19.11.2019. Komisia žiada do rozpočtu zvýšiť sumu finančných prostriedkov na 3.000,- €, ktorú vo svojej
správe odôvodnili. Správu predkladá teraz a žiada v rozpočte zvýšiť sumu finančných prostriedkov, ktorá je
poskytovaná komisii vzdelávania a sociálnych vecí. V správe uviedli návrhy, prečo potrebujú sumu navýšiť.
Chceli by motivovať mimoriadne nadané deti.
Pán starosta uviedol, že keď sa navrhujú zmeny v rozpočte, je potrebné taký návrh zapracovať najneskôr zajtra
(t. j. 22.11.2019), lebo rozpočet od 27.11.2019 musí byť zverejnený. Ak sú ešte ďalšie návrhy na zmenu rozpočtu
a nestihnú sa zapracovať do 27.11.2019 a teda schváliť na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce
Nemecká, dňa 12.12.2019 môžu sa zapracovať a schváliť aj na mimoriadnom zasadnutí OZ. Pán Ing. Jozef
Kliment podotkol, že je potrebné obozretne vypracovať zásady poskytovania pomoci, lebo môže nastať situácia,
že keď sa to ľudia dozvedia, môžu sa nám začať kopiť žiadosti na poskytnutie takej pomoci. Pani predsedníčka
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD. informovala, že v pripravovaných zásadách budú zadefinované všetky
druhy príspevkov a ich poskytovanie sa bude posudzovať individuálne.
Pán starosta uviedol, že navýšenie sumy pre Komisiu vzdelávania a sociálnych vecí sa zajtrajším dňom
zapracuje do návrhu rozpočtu. Ešte by tieto zmeny mala na zasadnutí prejednať finančná komisia. Požiadal pána
Mgr. Branislava Píšiho, aby prečítal uznesenie č. 88/2019.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 88/2019 zo dňa 21.11.2019
K bodu č. 11 : Správa zo zasadnutia komisie vzdelávania a sociálnych vecí
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
B e r i e n a v e d o m i e Správu zo zasadnutia komisie vzdelávania a sociálnych vecí.
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Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan,
PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing.
Ľubomír Kubuš, 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 rozpočtového opatrenia č. 4/2019
Návrh rozpočtového opatrenia bol poslancom odprezentovaný na pracovnom stretnutí. Jedná sa o zmeny
rozpočtu, ktoré sa týkajú originálnych bežných výdavkov ZŠ s MŠ Nemecká, ktoré boli zvýšené o 4.000,- € a
originálnych bežných účelových výdavkov – na údržbu ZŠ s MŠ Nemecká, ktoré boli navýšené o 16.350,-€.
V sume 16.350,- € na údržbu bola zahrnutá oprava kotla, vody a aj kanalizácie. Na pokrytie týchto výdavkov
boli presunuté finančné prostriedky z údržby budov, objektov a ich častí. Tiež boli navýšené vlastné príjmy ZŠ
s MŠ Nemecká. Pán Ing. Jozef Kliment sa spýtal, kedy začnú robiť opravu vodovodného potrubia na škole. Pani
Mgr. Zuzana Cígerová ho informovala, že práce už začali a pokračovať budú podľa počasia. Na túto tému
prebehla krátka diskusia o aktuálnej realizácii. Pani poslankyňa Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.
informovala o tom, ako sa už v minulosti opravovala voda na škole. Pán poslanec Mgr. Branislav Píši prečítal
uznesenie č. 89/2019.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 89/2019 zo dňa 21.11.2019
K bodu č. 12 : Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 4/2019 v zmysle návrhu.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan,
PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing.
Ľubomír Kubuš, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
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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
223003 72C
sponzorské
223002 72G
školné MŠ
223002 72G
školné ŠKD
223003 72F
ŠJ réžia
223003 72F
Šj príjem na potraviny
311
72C
Granty
SPOLU
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie (z vlastných príjmov)
09.1.1.1
Predprimárne vzdelávanie (MŠ)
600
72C
mimorozpočtové výdavky /sponzorské, granty
600
72G
mimorozpočtové výdavky / školné MŠ
09.2.1.1
Nižšie sekundárne vzdelanie všeob (ZŠ II.st.)
600
72C
mimorozpočtové výdavky /sponzorské, granty
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

6 100
0
4 100
1 000
10 800
36 000
8375
66 375

Zmena

3 000

500

3 500

2375
4 100

Rozpočet po úprave

9 100
0
0
4 100
1 500
10 800
36 000
8 375
69 875

2375
4 100

6 000
6 100

3 000

6 000
9 100

1 000

500

1 500

3 500

10 800
36 000
69 875

10 800
36 000
66 375

Bod č. 13 – Rôzne
Starosta obce informoval o plánovanej zmene, ktorá sa týka povolení a poplatkov za predajné stánky na Dňoch
obce. Povolenia na predaj by sa vystavovali a poplatky by sa vyberali najneskôr v mesiaci máj, kedy by už bola
určená suma za jeden predajný stánok bez pripojenia na vodu a na elektrinu a jeho maximálnu rozlohu a za
stánok s pripojením na vodu a elektrinu. Poplatky by odsúhlasili poslanci v predstihu na niektorom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva obce Nemecká. Zmenu plánujeme urobiť z dôvodu opakovanej zlej skúsenosti, keď sa
nahlásení predajcovia nakoniec bez predchádzajúceho vysvetlenia, či upozornenia nedostavia na Dni obce.
Blokujú miesto, predajcom, ktorí by sem boli ochotní prísť predávať. Pán poslanec Mgr. Branislav Píši upozornil
na to, že ak bude uhradený celý poplatok za predajný stánok a predajca by sa nemohol dostaviť napríklad zo
zdravotných dôvodov, ako by sa to doriešilo v takomto prípade. Súhlasí s preddavkom, ale nie s celou sumou.
Položil otázku, či budeme vedieť k tejto problematike pripraviť VZN ohľadom trhového poriadku. Odpovedal
mu starosta obce aj so zapisovateľkou zápisnice v zmysle, že ak bude také VZN potrebné pripraviť a budeme
mať na neho vzor, tak ho vieme pripraviť.
Pán poslanec Ing. Ľubomír Kubuš sa zaujímal o to, ako bude prebiehať odhŕňanie snehu v miestnej časti Dubová
- kolónia po vypovedaní zmluvy so spol. PTCHEM, s. r. o., načo pán starosta odpovedal, že o odhŕňane snehu
sa bude starať náš zamestnanec. Najprv odhrnie Dubovú – kolóniu, následne miestnu časť Zámostie
a pravdepodobne aj lokalitu Sviniarka. Pán Belko bude stále odhŕňať časť Nemecká.
Zo zasadnutia OZ odišla pani Mgr. Anna Petrášová, PhD. a pani Mgr. Zuzana Cígerová.
Pani poslankyňa Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD. informovala o zasadnutí redakčnej rady a pripomína
termín uzávierky príspevkov do Noviniek spod Hradiska ku dňu 30.11.2019. Ďalej pripomenula, že na položené
otázky poslancom, zatiaľ neodpovedali dvaja poslanci pán Peter Marčok a pán poslanec Mgr. Branislav Píši. Zo
zasadnutia OZ by mohol napísať zhrnutie pán poslanec Ing. Jozef Kliment. Za kultúrnu komisiu žiada, aby pani
poslankyňa Milena Grúberová napísala príspevok o tom, že sa uskutočnil Mikuláš v našej obci. Do novín žiada
zaslať plagát Vianočného koncertu, ktorý jej prisľúbila zaslať pani poslankyňa Milena Grúberová. Platí termín
koncertu, bude 29.12.2019, s tým, že sa ešte spresní čas koncertu. Pani poslankyňa Milena Grúberová sa
dohodne s pánom farárom, aká časť z vybratého dobrovoľného príspevku sa nechá za poskytnutie priestorov, za
spotrebovanú elektrickú energiu a kúrenie v kostole. Na zasadnutí Kultúrnej komisie bol hosťom aj pán Murín,
ktorý je správcom Múzea ľudovej architektúry. Plánuje ostať v obci a bol by rád za väčšiu propagáciu a je
prístupný diskusii, záujem poslancov ho potešil. Riešila sa aj skutočnosť, že terajšie priestory múzea sú
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nevhodné aj z hľadiska vykurovania a aj prístupu. Pán poslanec Ing. Jozef Kliment uviedol, že z rozhovoru
s pánom Murínom vyplynulo, že za svoj majetok považuje celú zbierku múzea, nielen svoje domčeky. Pán
starosta uviedol, že v skutočnosti neexistujú žiadne preberacie protokoly ani s obcou, ani s pánom Murínom na
predmety, ktoré darovali občania do tohto múzea. Ich vlastníctvo je teda sporné. Pani poslankyňa Mgr. Zuzana
Kováčová Švecová, PhD. uviedla, že pán Murín zbierku rozpredávať zatiaľ nechce a spolupracovať s obcou
plánuje. Pani poslankyňa Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD. žiada o zasielanie oznamov hlásených
v miestnom rozhlase a plagátov, aby ich zverejnila aj na Facebooku. V závere upozornila na zmenu svojho
priezviska, aby sa v budúcnosti všade správne uvádzalo.
Pani Mgr. Denisa Turčanová (Poznámka zapisovateľky: o 18:36 hod. prišla aj s dcéru na verejné zasadnutie OZ,
kvôli pracovným povinnostiam sa jej nepodarilo prísť skôr) sa po oboznámení s neschválením poskytnutia
dotácie pre CVČ, vyjadrila svoje sklamanie. Poslancov požiadala, aby uviedli argumenty, prečo finančnú
dotáciu pre CVČ neschválili. Prebehla diskusia, v ktorej sa vyjadrili takmer všetci poslanci k svojmu hlasovaniu
a vyjadril sa ku tomu aj pán starosta. Do diskusie sa zapojil aj pán kontrolór Mgr. Michal Vetrák, že podľa
zákona je dotácia účelovo určená na režijné náklady – teda na mzdy a prevádzku. Obec má v tomto smere úmysel
vytvoriť VZN o podpore mladých talentov, čo je niečo iné, lebo v tomto prípade by neboli finančné prostriedky
použité na mzdy a prevádzku CVČ, ale boli by poskytnuté konkrétne tomu dieťaťu. Poslanci, ktorí hlasovali za
neschválenie finančnej dotácie tak všetci urobili práve z toho dôvodu, že zákon určil, že dotácia bude na mzdy
a prevádzku CVČ, s čím oni nesúhlasia. Ak by dotácia išla priamo na činnosť konkrétneho žiaka, hlasovali by
za schválenie tejto dotácie. Pán poslanec Mgr. Branislav Píši a aj pán poslanec Ing. Jozef Kliment uviedli, že
oni ako zástupcovia zriaďovateľa ZŠ s MŠ Nemecká prioritne riešia to, aby naša škola fungovala, aby deti z tejto
obce nemuseli dochádzať na vyučovanie do škôl v iných obciach. Pani Mgr. Denisa Turčanová poznamenala,
že tieto prostriedky sa aj v našej škole použijú na rovnaký účel, ako by sa použili v CVČ, teda na mzdy
a prevádzku. Uviedla, že naša obec nemá CVČ a z tohto dôvodu si myslí, že finančná dotácia by mala byť
poskytnutá tomu CVČ, ktoré to dieťa navštevuje. Do diskusie sa zapojila hlavne z toho dôvodu, aby sa
v budúcnosti každá takáto žiadosť nezmietla zo stola, ale aby sa posudzovala každá žiadosť individuálne.
Systémovosť a paušálnosť v tomto prípade nie je z jej pohľadu správna.
Starosta obce sa pýtal, či majú prítomní ešte ďalší príspevok k bodu Rôzne. Keďže nikto sa neprihlásil
s príspevkom, tento bod ukončil.
Bod č. 14 – Diskusia
Pán poslanec Ing. Ján Môcik sa spýtal, či na našej ČOV prebehli prípravné práce. Starosta obce mu odpovedal,
že práce prebehli a ešte budú pokračovať, a že tieto práce vykonávali naši zamestnanci z Technických služieb
obce Nemecká. Pán poslanec Ing. Ján Môcik preto požiadal, aby zamestnancom boli vyplatené mimoriadne
odmeny, vo výške 300,-€ v čistom pre jedného za to, že obci ušetrili peniaze, ktoré by sa museli zaplatiť firme,
ktorá by to realizovala. A chcel by, aby sa im vyplatili ešte pred Vianocami. Všetci poslanci aj s pánom
starostom súhlasia, aby zamestnanci boli odmenení. Poslanci dajú návrh na vyplatenie mimoriadnych odmien.
Zároveň pán poslanec Ing. Ján Môcik uviedol, že nesúhlasí s tým, aby sa pôvodné odmeny pre všetkých
zamestnancov znížili ostatným zamestnancom Obecného úradu.
Starostu obce uviedol, že momentálne nemá v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na takéto mimoriadne
odmeny. Takáto čiastka by sa musela najprv vyčleniť. Dalo by sa to urobiť cez prijatie rozpočtového opatrenia.
Pán poslanec Ing. Ján Môcik ďalej uviedol, že už dávnejšie sa poslanci zhodli na tom, že by bolo vhodné zvýšiť
mzdy všetkým zamestnancom OÚ. Pán poslanec Ing. Jozef Kliment uviedol, že v novom roku je základné
zvyšovanie miezd o 10% podľa zákona. Inak navýšenie miezd je možné na pohyblivých zložkách platu, napr.
na osobnom ohodnotení zamestnanca. Dohodli sa na návrhu zmeny rozpočtu v položke mzdy na budúci rok.
Do bodu diskusia sa zapojil z hostí pán Vladimír Dejmek a uviedol, že z našej ZŠ s MŠ Nemecká odišli v tomto
roku dve deti kvôli tomu, že sa neriešilo šikanovanie, ktoré sa dialo. Naproti tomu, táto škola prijala žiaka,
ktorého vylúčili z inej školy. Tu tento žiak šikanoval dieťa, čo sa zamietlo pod koberec. Matka radšej zo školy
svoje dieťa zobrala do inej školy. Pán Dejmek tvrdí, že to čo na OZ hovorila pani riateľka nie je pravda, a že
v tom boli iné dôvody. V ďalšom prípade, tiež matka radšej zobrala dieťa preč z tejto školy. Dieťa je po zmene
školy v pohode. Vyzval poslancov, ako zástupcov zriaďovateľa školy, aby sa na to pozreli, lebo tieto prípady sa
priamo na škole zametajú pod koberec. Aj v ďalšom prípade, kedy to matka dokonca riešila písomnými
sťažnosťami sa nekonalo. Táto matka tiež vzala dieťa do inej školy. Teda nejde o jediný prípad a on by bol rád,
keby sa to neriešilo len podľa vyjadrení postojov pani riaditeľky, ale aby to zriaďovateľ riešil priamo s rodičmi
týchto detí. Starosta obce uviedol, že obec by musela dostať od rodičov písomný podnet. Čo mu dali za pravdu
aj ostatní poslanci a bez podnetov ani zriaďovateľ nemôže nič riešiť. K predmetnému sa vyjadril pán poslanec
Ing. Ján Turčan, PhD., ktorý ako príklad môže uviesť Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, kde sa takéto
prípady neodkladne riešia. S konkrétnym dieťaťom, ktoré si riaditeľ vezme do riaditeľne, zavolá rodičov aj
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rodičov druhého dieťaťa a hneď sa to rieši. Šikanovanie sa tam sleduje a prípadne zistenia šikanovania sa ihneď
rieši. K uvedenému sa medzi poslancami rozprúdila diskusia.
Starosta obce sa spýtal, či majú prítomní ešte ďalší príspevok ku bodu Diskusia. Ďalší príspevok nikto nemal.
Bod č. 15 – Záver
Starosta obce poďakoval za rokovanie a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľ zápisnice:

p. RNDr. Anna Marková

v. r.

Overovatelia zápisnice:

p. Ing. Ľubomír Kubuš

v. r.

p. Ing. Ján Môcik

v. r.

p. Branislav Čižmárik

v. r.

Starosta obce:

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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