Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nimnici, konaného dňa 14.12. 2018
o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu
Prítomní :
Ladislav Ďureček – starosta obce, Ing. Anna Hoštáková – hlavný kontrolór obce, Ing. Katarína Repková,
Irena Gunišová – zamestnankyne obecného úradu,
Poslanci: Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal (prišiel o 18,00 hod.),
Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Ladislav Ďureček. Úvodom privítal
prítomných poslancov. Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval, že je prítomných 6 poslancov
a vyhlásil zasadnutie OZ za uznášania schopné. Starosta dal o návrhu programu dnešného zasadnutia OZ
hlasovať.
Uznesenie č. 64
OZ schvaľuje
Program Obecného zastupiteľstva v Nimnici
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Schválenie cenovej ponuky na vývoz komunálneho odpadu dodávateľom služieb MEGAWASTE s.r.o. pre rok
2019
5. Informácia starostu obce vo veci spracovania územnoplánovacej dokumentácie
6. Návrh na schválenie dodatku č. 1/2018 k VZN obce Nimnica č. 1/2009 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady drobné stavebné odpady
7. Prerokovanie petície o umiestení stavby nových bytoviek ako bytovej náhrady za bytové domy s.č. 88 a 89
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nimnica na I. polrok 2019
9. Úprava rozpočtu č. 2 za rok 2018
10. Návrh na schválenie zostavovania a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry
11. Schválenie rozpočtu obce na roky 2019-2021
12. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2019 - 2021
13. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce
14. Voľba členov komisií zriadených pri OZ Nimnica
15. Schválenie zámeru odpredať majetok obce hodného osobitého zreteľa podľa § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č.
138/1991 zb. v znení neskorších predpisov pre žiadateľa Štefana Pechu – pozemok parc. KN C č. 163/2 o výmere
172 m2 v kultúre záhrada v k.ú. Nimnica, vytvorenej z parc. KN E č. 369/12 geometrickým plánom č. 43/2018 zo
dňa 11.10. 2018 vyhotoveného Ing. Petrom Liškom
16. Žiadosť o finančnú výpomoc pre miestnu skupinu Červeného kríža
17. Žiadosť o finančný príspevok pre FSk Nimničanka a detskú spevácku skupinu Slatinka

18. Rôzne
19. Záver
/za 6 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún, Ing.
Tomáš Vrábel/
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2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta určil za zapisovateľku Irenu Gunišovú a overovateľov zápisnice Stanislava Krála a Tomáša
Vrábla.
Uznesenie č. 65
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľky Ireny Gunišovej a overovateľov zápisnice Stanislava Krála a Tomáša
Vrábla

3. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Nimnici
Hlavný kontrolór obce Anna Hoštáková informovala o prijatých uzneseniach zo zasadnutí OZ, konaných
30.11.2018 a 4.12.2018. / príloha č. 2 /

Uznesenie č. 66
OZ berie na vedomie kontrolu prijatých uznesení z 30.11. a 4.12. 2018
4. Schválenie cenovej ponuky na vývoz komunálneho odpadu dodávateľom služieb MEGAWASTE

s.r.o. pre rok 2019
Starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy na vývoz komunálneho odpadu na rok 2019 s firmou
Megawaste Slovakia, s.r.o. Považská Bystrica. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služieb v oblasti
nakladania s komunálnym odpadom obci podľa súčasne stanoveného systému zberu komunálneho
odpadu v súlade s platným VZN v nasledovnom rozsahu činností:
- vývoz komunálneho dopadu z KUKA nádob 110 l, 1100l
- vývoz veľkokapacitných kontajnerov (VKK)
Predmet
Cena bez DPH
Merná jednotka
Vývoz 1 ks 110 l nádoby
0,64
EUR/ks
Vývoz 1 ks 1100 l nádoby
1,59
EUR/ks
Vývoz VOK - jazdné
1,339
EUR/km
Vývoz VOK - stojné
2,925
EUR/15 min.
Prenájom 1100 l nádoby
6,55
Eur/mesiac
Starosta dal hlasovať o uzatvorení zmluvy na vývoz komunálneho odpadu podľa súčasne stanoveného
systému zberu s firmou Megawaste Slovakia, s.r.o. Považská Bystrica
Uznesenie č. 67
OZ schvaľuje
zmluvu na vývoz komunálneho odpadu podľa súčasne stanoveného systému zberu s firmou Megawaste
Slovakia, s.r.o. Považská Bystrica
/za 6 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún, Ing.
Tomáš Vrábel/
5. Informácia starostu obce vo veci spracovania územnoplánovacej dokumentácie
Starosta obce informoval poslancov o strategickom dokumente obce Zmeny a Doplnky č.1 Územného
plánu obce Nimnica. Zmeny a doplnky sú územnoplánovacou dokumentáciou, ktoré stanovia zásady
a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia, prípustné, obmedzené
a zakázané funkčné využívania plôch, zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného
systému ekologickej stability krajiny, zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov,
kultúrnych hodnôt a významných krajinných prvkov, zásady a regulatívy občianskeho, dopravného
a technického vybavenia územia obce.
Uznesenie č. 68
OZ berie na vedomie
informáciu starostu o príprave strategického dokumentu obce Zmeny a Doplnky č.1 Územného plánu
obce Nimnica
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6. Návrh na schválenie dodatku č. 1/2018 k VZN obce Nimnica č. 1/2009 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady drobné stavebné odpady

Starosta obce predložil poslancom dodatok č. 1/2018 k VZN č.1/2009 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinné od 1.1.2010 a dodatky k VZN č.1 ,
2, 3 a 4. Následne im bol predložený návrh dodatku č. 5 k VZN č. 1/2009 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2019. Doterajší dodatok č.
3 k VZN č. 1/2009 bolo potrebné novelizovať z dôvodu prijatých noviel v zákone. Dodatok č. 4 bol
vyvesený na úradnej tabuli v obci od 27.11.2014 do 12.12.2014. / viď prílohu č. 3 /.
Starosta obce podal návrh na schválenie dodatku č. 5 k VZN č.1/2009 o miestnych daniach a dal
hlasovať.
Uznesenie č. 69
OZ schvaľuje
Dodatok č.
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik, Marián
Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/

7. Prerokovanie petície o umiestení stavby nových bytoviek ako bytovej náhrady za bytové domy
s.č. 88 a 89
Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie petíciu proti zámeru starostu a poslancov obecného
zastupiteľstva o umiestnení stavby nových bytoviek ako bytovej náhrady za zbúrané bytové domy
(č. stavebného objektu SO 44.34.08) v lokalite kat. územia: Obec Nimnica (Polík – bývalé ihrisko)
na parcelách č. 754/8 a 754/6, ktorá bola prijatá na obecnom úrade dňa 19.05. 2017
Uznesenie č. 70
OZ
a. berie na vedomie petíciu doručenú dňa 19.5. 2017
b. prerokovalo
petíciu proti zámeru starostu a poslancov obecného zastupiteľstva o umiestnení stavby nových bytoviek
ako bytovej náhrady za zbúrané bytové domy (č. stavebného objektu SO 44.34.08) v lokalite kat. územia:
Obec Nimnica (Polík – bývalé ihrisko) a novému územnému plánu vytvorenému pre uvedenú skutočnosť
na parcelách č. 754/8 a 754/6 a vytvorenie inej alternatívy
c. odporúča postúpiť petíciu proti zámeru starostu a poslancov obecného zastupiteľstva o umiestnení
stavby nových bytoviek ako bytovej náhrady za zbúrané bytové domy (č. stavebného objektu SO
44.34.08) v lokalite kat. územia: Obec Nimnica (Polík – bývalé ihrisko) na parcelách č. 754/8 a 754/6
stavebnému úradu

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nimnica na I. polrok 2019
Kontrolórka obce predložila poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Nimnica na I. polrok 2019. Návrh plánu kontrolnej činnosti vychádza z ustanovení zákona o obecnom
zriadení č.369/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ustanovenia zákona týkajúce sa vykonávania
kontrolnej činnosti sú uvedené v §18 f), ktorý stanovuje úlohy hlavného kontrolóra a §18 d), ktorý
stanovuje rozsah kontrolnej činnosti.
Uznesenie č. 71
OZ schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nimnica na I. polrok 2019
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik, Marián
Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
3

9. Úprava rozpočtu č. 2 za rok 2018
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na úpravu rozpočtu č.2 za rok 2018 / viď prílohu č. 4./ a vyzval ich
ak majú pripomienky k návrhu na úpravu rozpočtu, aby sa vyjadrili. Nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky
a starosta dal hlasovať, kto je za schválenie úpravy rozpočtu č. 2 za rok 2018.
Uznesenie č. 72
OZ schvaľuje
Úpravu rozpočtu č. 2 za rok 2018
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik, Marián
Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/

10. Návrh na schválenie zostavovania a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry
Starosta obce informoval poslancov, že podľa novely zák. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy,
programový rozpočet podľa § 5 odst. 4 nie je povinnosťou v obci do 2000 obyvateľov, ak
o neuplatňovaní programov rozhodne jej zastupiteľstvo. Poslanci k návrhu nemali pripomienky, starosta dal
hlasovať, kto je za schválenie zostavovania a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry
Uznesenie č. 73
OZ schvaľuje
zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce v roku 2019 bez programovej štruktúry
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik, Marián
Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/

11. Schválenie rozpočtu obce na roky 2019-2021
Starosta obce predložil poslancom návrh finančného rozpočtu obce Nimnica na roky 2019- 2020. Rozpočet na rok
2019 je záväzný a rozpočty na roky 2020 a 2021 sú orientačné a spresňujú sa v ďalších rozpočtových rokoch a sú
dané len na vedomie. Rozpočet je plánovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. Rozpočtové príjmy
a výdavky sú vyrovnané, t.j. rovnajú sa 0. Návrh rozpočtu na roky 2019—2021 bol zverejnený vo vývesnej tabuli
15 dní pred schvaľovaním na OZ a doručený poslancom k nahliadnutiu. Poslanec Kanderka navrhol do rozpočtu
zahrnúť aj realizáciu oplotenia cintorína a dopravné značenie na komunikácii od cintorína k Salašu. Nakoľko neboli
žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať, kto je za schválenie rozpočtu na rok 2019.

12. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2019 – 2021
Kontrolórka obce Anna Hoštáková prečítala poslancom stanovisko k návrhu rozpočtu obce Nimnica na roky 20192021. Jeho hlavným cieľom je sledovanie dodržiavania zákonnosti, informačnej povinnosti a metodickej
správnosti. Skonštatovala, že bolo splnené ustanovenie § 9 zák. č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a § 4,9 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Odporúča OZ obce Nimnica návrh rozpočtu na roky 2016-2017 zobrať na vedomie a predložený návrh rozpočtu na
rok 2019 schváliť ako záväzný rozpočet. / viď prílohu č.5/
Uznesenie č. 73
a. OZ schvaľuje
rozpočet na rok 2019
b. OZ berie na vedomie
predložené rozpočty na rok 2020 a 2021
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik, Marián
Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
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13. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce
Poslanci navrhli odmenu kontrolórke obce Anne Hoštákovej vo výške 300,00 € za rok 2018. Starosta dal
hlasovať, kto je za schválenie odmeny kontrolórke obce v navrhovanej výške.

Uznesenie č. 74
OZ schvaľuje
odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 300,00 € za rok 2018
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
14. Voľba členov komisií zriadených pri OZ Nimnica
. Starosta informoval, že na ustanovujúcom zastupiteľstve boli zriadené jednotlivé komisie, ktorých
predsedovia si mali do najbližšieho zastupiteľstva navrhnúť ich členov. Vyzval predsedov jednotlivých
komisií, aby predložili návrhy členov do komisií. Predsedovia komisií predložili návrhy na schválenie
členov komisií zriadených pri OZ:
- Predseda finančnej komisie Tomáš Vrábel navrhuje za členov do finančnej komisie :
Štefana Karlubíka a Miroslav Belása

-

Predseda poriadkovej komisie Miroslav Slávik navrhuje za členov do poriadkovej komisie :
Stanislava Krála, Tomáša Vrábla, Mariána Šalamúna, Štefana
Karlubíka, Miroslava Pojezdala a Jaroslava Kanderku.

-

Predseda kultúrnej komisie Stanislav Král navrhuje za členov do kultúrnej komisie :
Miroslava Slávika, Mariána Šalamúna, Tomáša Vrábla, Štefana
Karlubíka, Miroslava Pojezdala, Jaroslava Kanderku, Ing. Jarmilu
Potočnú, Jožku Lackovú, Ľudmilu Kováčikovú a Annu Belásovú

-

Predseda komisie pre šport a cestovný ruch Jaroslav Kanderka navrhuje za členov do komisie pre
šport a cestovný ruch : Stanislava Krála, Tomáša Vrábla, Mariána
Šalamúna, Štefana Karlubíka, Miroslava Pojezdala, Miloša Vrábla,
Ondreja Melicha, Jána Burianca a Miroslava Slávika

-

Predseda komisie pre stavebný poriadok a životné prostredie Štefan Karlubík navrhuje za členov
do komisie pre stavebný poriadok a životné prostredie :
Ing. Miloša Pechu, Ing. Tomáša Vrábla

- Predseda sociálnej komisie Marián Šalamún navrhuje za členov do sociálnej komisie : Janku
Melichovú a Barborku Kocanovú
Uznesenie č. 75
OZ schvaľuje členov do komisií
a. finančnej - Štefana Karlubíka a Miroslava Belása
b. poriadkovej - Stanislava Krála, Tomáša Vrábla, Mariána Šalamúna, Štefana
Pojezdala a Jaroslava Kanderku
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Karlubíka, Miroslava

c. kultúrnej - Miroslava Slávika, Mariána Šalamúna, Tomáša Vrábla, Štefana Karlubíka, Miroslava
Pojezdala, Jaroslava Kanderku, Ing. Jarmilu Potočnú, Jožku Lackovú, Ľudmilu Kováčikovú a Annu
Belásovú
d. pre šport a cestovný ruch - Stanislava Krála, Tomáša Vrábla, Mariána Šalamúna, Štefana Karlubíka,
Miroslava Pojezdala, Miloša Vrábla, Ondreja Melicha, Jána Burianca a Miroslava Slávika
e. pre stavebný poriadok a životné prostredie - Ing. Miloša Pechu, Ing. Tomáša Vrábla
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
15. Schválenie zámeru odpredať majetok obce hodného osobitého zreteľa podľa § 9a ods. 8
písmeno e) zákona č. 138/1991 zb. v znení neskorších predpisov
Starosta obce predložil poslancom na schválenie žiadosť Štefana Pechu, bytom Nimnica č. 61
o odkúpenie pozemku a zámer odpredať majetok obce hodného osobitého zreteľa podľa § 9a ods. 8
písmeno e) zákona č. 138/1991 zb. v znení neskorších predpisov pozemok parc. KN C č. 163/2 o výmere
172 m2 v kultúre záhrada v k.ú. Nimnica, vytvorenej z parc. KN E č. 369/12 geometrickým plánom
č. 43/2018 zo dňa 11.10. 2018 vyhotoveného Ing. Petrom Liškom
Uznesenie č. 76
OZ schvaľuje
zámer odpredať majetok obce hodného osobitého zreteľa podľa § 9a ods. 8 písmeno e) zákona
č. 138/1991 zb. v znení neskorších predpisov pozemok parc. KN C č. 163/2 o výmere 172 m2 v kultúre
záhrada v k.ú. Nimnica, vytvorenej z parc. KN E č. 369/12 geometrickým plánom č. 43/2018 zo dňa
11.10. 2018 vyhotoveného Ing. Petrom Liškom, žiadateľovi Štefanovi Pechovi bytom Nimnica 61
Odôvodnenie osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený pozemok k odpredaju slúži ako priľahlá
plocha k zastavaným pozemkom vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. Pozemky k odkúpeniu svojim
umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu č. súp. 62 vo vlastníctve
p. Štefana Pechu.
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
16. Žiadosť o finančnú výpomoc pre miestnu skupinu Červeného kríža
Výbor Miestnej skupiny Červeného kríža žiada obecné zastupiteľstvo o príspevok na činnosť ČK
vo výške 300,00 €. Poslanec Štefan Karlubík navrhuje príspevok vo výške 400,00 €. Starosta dal
hlasovať, kto je za príspevok vo výške 400,00€
Uznesenie č. 77
OZ schvaľuje
Príspevok miestnej organizácii ČK vo výške 400,00 € na rok 2019
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
17. Žiadosť o finančný príspevok pre FSk Nimničanka a detskú spevácku skupinu Slatinka
Starosta obce predložil poslancom žiadosť o finančný príspevok pre FSk Nimničanka a detskú spevácku
skupinu Slatinka vo výške 600,00 a 300,00 €. Poslanci navrhujú 650,00 a 350,00 €. Starosta dal hlasovať,
kto je za príspevok v navrhovanej výške.
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Uznesenie č. 78
OZ schvaľuje
Príspevok FSk Nimničanka vo výške 650,00 € a detskej speváckej skupine Slatinka vo výške 350,00 €
na rok 2019
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
18. Rôzne
Starosta informoval poslancov o akciách, ktoré sa uskutočnia vo sviatočnom období. Vianočný jarmok,
vianočný stolnotenisový turnaj, Silvester a novoročný výstup na Holíš.
19. Záver
Záverom sa starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí a poprial všetkým
príjemné prežitie vianočných sviatkov a hodne zdravia, šťastia, pracovných a osobných úspechov
do Nového roku 2019.

V Nimnici dňa 17.12. 2018

Zapísala :

Irena Gunišová

Ladislav Ďureček
starosta obce Nimnica

............................................

Overovatelia : Stanislav Král

...........................................

Tomáš Vrábel

...........................................
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