Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nimnici, konaného dňa 13.6.2019
o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu
Prítomní :
Ladislav Ďureček – starosta obce, Ing. Anna Hoštáková – hlavná kontrolórka obce, Irena Gunišová –
zamestnankyňa obecného úradu
Poslanci: Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel / príloha č. 1 /
Ďalší prítomní hostia, občania: Miroslav Belás, Ondrej Melich
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Ladislav Ďureček. Úvodom privítal
prítomných poslancov. Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval, ţe je prítomných 7 poslancov
a vyhlásil zasadnutie OZ za uznášania schopné. Zároveň oboznámil poslancov s programom zasadnutia,
ktorý doplnil o bod 18. Schválenie VZN č. 4/2019 O poskytovaní sociálnych sluţieb, o spôsobe a výške
úhrad za sociálne sluţby a dal hlasovať, kto je za predloţený návrh programu.
Uznesenie č. 18
OZ schvaľuje predloţený program
Obecného zastupiteľstva v Nimnici
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Výročná správa obce Nimnica za rok 2018
Schválenie záverečného účtu za rok 2018 a predloţenie stanoviska hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019
Úprava rozpočtu č. 1
Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní v znení neskorších predpisov
Schválenie výšky dotácie pre školské zariadenie CVČ „Včielka“, Športovcov 904, 020 01
Púchov, v zmysle sumy vypočítanej z výnosu dane pre rok 2019 a nariadenia vlády č. 668/2004
Zb. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
Predloţenie rozpočtu oddrenáţovania rigolu povedľa miestnej komunikácie parc. č. KN C 708/1
k. ú. Nimnica pánom Petrom Ostrovským - O.P. stav, Dolný Majer 730/13, 018 64 Košeca
Ţiadosť Ing. Miloša Pechu, bytom Nimnica 370, o odkúpenie novovytvorenej parcely č. KN C
208/4 k. ú. Nimnica v rozsahu 175m2 a novovytvorenej parcely č. 708/3 k. ú. Nimnica, ktoré boli
vytvorené geometrickým plánom č. 023/19 zo dňa 3.4.2019 vyhotoveným pánom Ing. Pavlom
Riškom
Ţiadosť pani Jany Mikušcovej o rozšírenie príjazdovej cesty parc. KN C č. 723 k. ú. Nimnica k
rodinnému domu č. 121
Ţiadosť Kúpeľov Nimnica a.s. o finančnú dotáciu parkovej výsadby okolia spoločenského domu,
ktorý má slúţiť ako centrum pre kultúrno-spoločenské aktivity, kongresovú turistiku i aktivity pre
širokú verejnosť
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14. Ţiadosť Cirkevnej základnej školy sv. Margity, Nám. slobody č. 562/1,020 01 Púchov o časové

15.
16.

17.

18.
19.

posunutie odchodu autobusu zo zastávky Púchov, ţel. st. do zastávky Nimnica, kúpele zo zastávky
Púchov, Penzión 13:26 hod. – posunúť odchod na 13:45 hod.
Projektová dokumentácia stavby „CVČ“ súp. č. 344 – prístavba, obec Nimnica, k. ú. Nimnica,
parc. č. KN C 29/5, 6, 7.
Schválenie ceny vo veci odkúpenia pozemku 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, ţiadateľovi Štefanovi Pechovi bytom
Nimnica 61, v zmysle uznesenia OZ Nimnica č. 76/2018 zo dňa 14.12.2019 o zámere odpredať
majetok obce z dôvodu hodného osobitého zreteľa
Rôzne:
-Smernica č. 3/2019 O poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov (vnút. predpis)
-Pasportizácia cintorína obce
-štiepkovač pre obec Nimnica
Schválenie VZN č. 4/2019 O poskytovaní sociálnych sluţieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
sluţby
Záver

/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta určil za zapisovateľku Irenu Gunišovú a overovateľov zápisnice Miroslava Slávika a Miroslava
Pojezdala.
Uznesenie č. 19
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľky Ireny Gunišovej a overovateľov zápisnice
Miroslava Slávika a Miroslava Pojezdala
3. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Nimnici
Hlavná kontrolórka obce, Ing. Anna Hoštáková, informovala o prijatých uzneseniach zo zasadnutia OZ,
konaného dňa 13.03.2019. / príloha č. 2 /
Uznesenie č. 20
OZ berie na vedomie kontrolu prijatých uznesení z 13.03.2019
4. Výročná správa obce Nimnica za rok 2018
Starosta obce predloţil poslancom na schválenie Individuálnu výročnú správu obce za rok 2018 / príloha
č. 3 /.
Uznesenie č. 21
OZ s c h v a ľ u j e výročnú správu obce za rok 2018
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
5. Schválenie záverečného účtu za rok 2018 a predloţenie stanoviska hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu
Starosta obce predloţil poslancom na schválenie záverečný účet / príloha č. 4 / obce Nimnica za rok 2018
a odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Nimnica za rok 2018 podľa
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§ 18f ods. 1/ písm. e/ Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení (príloha 6). Záverečný účet je zostavený
v súlade s § 16 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Hlavný kontrolór
odporúča prerokovanie záverečného účtu obce Nimnica za rok 2018 uzavrieť výrokom:
súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad.
Schodok beţného rozpočtu v sume -5025,80 EUR a kapitálového rozpočtu v sume -91 071,69 EUR
zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky z rozpočtového
účtu školského stravovania na stravné v sume 272,05 EUR bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný :
- z finančných operácií 96 369,64 EUR
Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa upravuje o:
a) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné podľa ustanovenia §140-141 zákona
č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v sume 272,05 EUR,
Zostatok finančných operácií v sume 111 876,62 EUR, bol pouţitý na:
- vysporiadanie schodku beţného a kapitálového rozpočtu v sume 96 369,64 EUR.
Schodok beţného rozpočtu vznikol z dôvodu pouţitia účelovo určených prostriedkov na základe
osobitného predpisu ( za výrub drevín) vo výške 33531,56 € nevyčerpaných v minulých rokoch.
Prebytok rozpočtu v sume 15 506,98 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme pouţiť na :
-

tvorbu rezervného fondu

15 506,98 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 15 506,98
EUR.
Uznesenie č. 22
OZ schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2018
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
6.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019

Kontrolórka obce predloţila poslancom Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Nimnica na II. polrok 2019 / príloha č. 5 / . 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. 23
OZ schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nimnica na II. polrok 2019

/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
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7.
Úprava rozpočtu č. 1
Starosta obce predloţil poslancom
a dal hlasovať.

úpravu

rozpočtu

obce

č.

1

/príloha

č.

6/.

Uznesenie č. 7
OZ schvaľuje
Úpravu rozpočtu č. 1
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
8.
Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní v znení neskorších predpisov
Starosta obce predloţil poslancom dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v MŠ, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ podľa zákona č. 245/2008 o výchove
a vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Návrh dodatku č. 1 bol vyvesený na úradnej tabuli v obci
od 29.5.2019 do 12.6.2019. Doterajšie VZN č. 2/2019 bolo potrebné novelizovať z dôvodu
aktualizácie poplatkov. Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania
je okrem plnenia odporúčaných výţivových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov,
dodrţiavania materiálno - spotrebných noriem dôleţité aj stanovenie výšky príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa na nákup potravín na jedno jedlo. To vyplýva pre Ministerstvo školstva SR
nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Vzhľadom na skutočnosť, ţe v rámci Slovenskej republiky sú rozdielne cenové
relácie v dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského stravovania
pripravuje, MŠ SR pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza rozpätie finančných pásiem,
na základe ktorých zriaďovateľ (obec) všeobecne záväzným nariadením stanovia výšku príspevku za
stravovanie v školskej jedálni. Pri stanovení finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo sa
určuje jednotné finančné pásmo pre stravníkov všetkých vekových kategórií vrátane dospelých
stravníkov (zamestnanci a iné fyzické osoby). Starosta dal hlasovať za dodatok č. 1 k VZN 2/2019
/príloha č.7/.
Uznesenie č. 24
OZ schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
9. Schválenie výšky dotácie pre školské zariadenie CVČ „Včielka“, Športovcov 904, 020 01 Púchov,
v zmysle sumy vypočítanej z výnosu dane pre rok 2019 a nariadenia vlády č. 668/2004 Zb. z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
Starosta obce predloţil poslancom ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na nenávratný finančný
príspevok na záujmové vzdelávanie v CVČ Mesta Púchov. Financovanie záujmového vzdelávania detí
od 5 do 15 rokov vyplýva z § 9d odst.2 zákona č. 597/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
a nariadenia vlády 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Ak obec
nemá zriadené vlastné centrum voľného času, môţe financovať záujmové vzdelávanie detí aj na území
inej obce. Finančný príspevok bude poskytnutý na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
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a to vo výške 103,16 € na rok 2019 pre dieťa z obce Nimnica, ktoré navštevuje CVČ v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Púchov.
Uznesenie č. 25
OZ schvaľuje
výšku dotácie pre školské zariadenie CVČ Včielka, Športovcov 904, 020 01 Púchov, v sume 103,16 €
pre jedno dieťa z Nimnice
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel.
10.
Predloţenie rozpočtu oddrenáţovania rigolu povedľa miestnej komunikácie parc. č. KN C
708/1 k. ú. Nimnica pánom Petrom Ostrovským - O.P. stav, Dolný Majer 730/13, 018 64 Košeca
Starosta obce predloţil poslancom rozpočet na oddrenáţovanie rigolu povedľa miestnej komunikácie od
č.d. 13 po č.d. 45 vo výške 4931,60 €
Uznesenie č. 26
OZ schvaľuje
Cenovú ponuku Petra Ostrovského - O.P. stav, Dolný Majer 730/13, 018 64 Košeca
vo výške 4931,60 €
/za 5 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal,
Marián Šalamún, Zdržal sa 2 - Ing. Tomáš Vrábel, Bc. Miroslav Slávik /.
11.
Ţiadosť Ing. Miloša Pechu, bytom Nimnica 370, o odkúpenie novovytvorenej parcely č. KN
C 208/4 k. ú. Nimnica v rozsahu 175 m2 a novovytvorenej parcely č. 708/3 k. ú. Nimnica, ktoré boli
vytvorené geometrickým plánom č. 023/19 zo dňa 3.4. 2019 vyhotoveným pánom Ing. Pavlom
Riškom
Starosta obce predloţil poslancom na schválenie ţiadosť Miloša Pechu, bytom Nimnica č. 370
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 pozemky parc. KN C č. 208/4 o výmere
175 m2 v kultúre zastavané plochy a parc. KN C č. 708/3 o výmere 21 m2 v kultúre zastavané plochy
v k.ú. Nimnica, vytvorené z parc. KN E č. 208/1 a KN E č. 708/1 geometrickým plánom č. 23/2019
zo dňa 3.04. 2019 vyhotoveného Ing. Pavlom Riškom
Uznesenie č. 27
OZ schvaľuje
zámer odpredať majetok obce hodného osobitého zreteľa podľa § 9a ods. 8 písmeno e) zákona
č. 138/1991 zb. v znení neskorších predpisov pozemky parc. KN C č. 208/4 o výmere 175 m2 v kultúre
zastavané plochy a parc. KN C č. 708/3 o výmere 21 m2 v kultúre zastavané plochy v k.ú. Nimnica,
vytvorené z parc. KN E č. 208/1 a KN E č. 708/1 geometrickým plánom č. 23/2019
zo dňa 3.04.
2019 vyhotoveného Ing. Pavlom Riškom, ţiadateľovi Milošovi Pechovi bytom Nimnica 370.
Odôvodnenie osobitného zreteľa spočíva v tom, ţe uvedený pozemok k odpredaju slúţi ako priľahlá
plocha k zastavaným pozemkom vo výlučnom vlastníctve ţiadateľa. Pozemky k odkúpeniu svojim
umiestnením a vyuţitím tvoria neoddeliteľný celok s rozostavanou stavbou bytového domu Admin
vo vlastníctve p. Miloša Pechu.
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
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12.
Ţiadosť pani Jany Mikušcovej o rozšírenie príjazdovej cesty parc. KN C č. 723 k. ú.
Nimnica k rodinnému domu č. 121
Starosta obce predloţil poslancom sťaţnosť Jany Mikušcovej na zúţenie miestnej komunikácie –
príjazdovej cesty k rodinnému domu súp. č. 121 a ktorej skutočný stav sa nezhoduje so stavom
zakresleným v katastrálnej mape.
Uznesenie č. 28
OZ berie na vedomie
Sťaţnosť Jany Mikušcovej o rozšírenie príjazdovej cesty parc. KN C č. 723 k. ú. Nimnica
k rodinnému domu č. 121 a postupuje riešenie sťaţnosti Stavebnému úradu.
13. Ţiadosť Kúpeľov Nimnica a.s. o finančnú dotáciu parkovej výsadby okolia spoločenského
domu, ktorý má slúţiť ako centrum pre kultúrno-spoločenské aktivity, kongresovú turistiku
i aktivity pre širokú verejnosť
Starosta obce predloţil poslancom ţiadosť Kúpeľov Nimnica o finančnú podporu na parkové úpravy
a zeleň v kúpeľnom areáli, ktorý slúţi nie len klientom kúpeľov, ale aj širokej verejnosti z blízkeho
okolia. Poslanec Marián Šalamún navrhol príspevok vo výške 5000,00 EUR. Starosta dal hlasovať
kto je za navrhovaný príspevok.
Uznesenie č. 29
OZ schvaľuje
Príspevok na zeleň a parkové úpravy v areáli Kúpeľov Nimnica vo výške 5000,00 EUR
/za 4 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel Zdržal sa 3 Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik /.
14.
Ţiadosť Cirkevnej základnej školy sv. Margity, Nám. slobody č. 562/1,020 01 Púchov
o časové posunutie odchodu autobusu zo zastávky Púchov, ţel. st. do zastávky Nimnica, kúpele
zo zastávky Púchov, Penzión 13:26 hod. – posunúť odchod na 13:45 hod
Starosta obce predloţil poslancom ţiadosť Cirkevnej základnej školy sv. Margity o posunutie odchodu
autobusu zo zastávky Púchov, ţel. st. do zastávky Nimnica, kúpele zo zastávky Púchov, Penzión 13:26
hod. od 1.9. 2019, aby deti dochádzajúce z Nimnice stíhali odchod autobusu domov zo školy. Poslanec
Miroslav Pojezdal navrhuje aj zmenu autobusovej trasy so zástavkou pri základnej škole. Je potrebné
rokovať v tejto veci so SAD Trenčín závod Povaţská Bystrica o moţnosti posunutia odchodu autobusu
a zmeny trasy.

Uznesenie č. 30
OZ poveruje
starostu obce Ladislava Ďurečka a zástupcu starostu Miroslava Pojezdala rokovať so SAD Trenčín
závod Povaţská Bystrica a s riaditeľkou Cirkevnej základnej školy sv. Margity v Púchove o zmene
autobusovej trasy a posunutí odchodu autobusu z Púchova, ţel. stanica do Nimnice, kúpele zo zastávky
Púchov, Penzión 13,26 h.
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
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15.
Projektová dokumentácia stavby „CVČ“ súp. č. 344 – prístavba, obec Nimnica, k. ú.
Nimnica, parc. č. KN C 29/5, 6, 7.
Starosta obce oboznámil poslancov so zámerom prestrešenia spevnených plôch a objektu s.č. 344 na parc.
KN C 29/1,5,6 a 7 v k.ú. Nimnica. Výška celej investičnej akcie je narozpočtovaná v projekte stavby
na 35 009,89 €. Poslanec Miroslav Pojezdal navrhuje opraviť oplotenie na cintoríne a nie prestrešovať
priestory v športovo kultúrnom areáli s rozpočtom navrhovaným projektantom, ktorý je súčasťou
projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie a povaţuje ho za predraţený. Ţiada
o prepracovanie projektovej dokumentácie a aby priestory pod strechou neboli tmavé, bez svetla. Taktieţ
navrhuje vytvoriť zmluvu o prenájme priestorov šatní a stánku s občerstvením. Stanislav Král upozorňuje
na vysokú hlučnosť aj v nočných hodinách, ktorá ruší obyvateľov bývajúcich v blízkosti areálu. Mal by sa
dodrţiavať prevádzkový poriadok ihriska, ktorý nepovoľuje vstup do areálu po 22.-ej hodine.
Starosta obce navrhuje prestrešenie svojpomocne za účasti stavebného dozoru a aby v podnikateľskom
zámere bola oficiálna ponuka občerstvenia v areáli v zmysle platnej legislatívy v ţivnostenskom
podnikání.
Uznesenie č. 31
OZ poveruje
starostu obce a predsedu poriadkovej komisie o vyvolanie konzultácií na ţivnostenskom odbore
Okresného úradu v Povaţskej Bystrici
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
16.
Schválenie ceny vo veci odkúpenia pozemku 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, ţiadateľovi Štefanovi Pechovi bytom Nimnica 61,
v zmysle uznesenia OZ Nimnica č. 76/2018 zo dňa 14.12.2019 o zámere odpredať majetok obce
z dôvodu hodného osobitého zreteľa
Starosta predloţil poslancom na schválenie prevod majetku a určenie ceny vo veci odpredaja pozemkov
obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov a v zmysle schváleného zámeru odpredaja majetku uznesením OZ č. 76/18
pozemku 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,
ţiadateľovi Štefanovi Pechovi bytom Nimnica 61 za cenu 2,00 €/m2. Odôvodnenie osobitého zreteľa
spočíva v skutočnosti, ţe uvedený pozemok tvorí neoddeliteľný celok so stavbou č. 62, ku ktorej má
právny vzťah ţiadateľ Štefan Pecho. Starosta dal hlasovať, kto je za odpredaj v navrhovanej výške.
Uznesenie č. 32
OZ schvaľuje
prevod majetku a určenie ceny vo veci odpredaja pozemkov obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle schváleného
zámeru odpredaja majetku uznesením OZ č. 76/18 pozemku 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, ţiadateľovi Štefanovi Pechovi bytom Nimnica 61
za cenu 2,00 €/m2.
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
17. Rôzne
-Smernica č. 3/2019 O poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov (vnút. predpis)
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-Pasportizácia cintorína obce
-štiepkovač pre obec Nimnica
- Starosta obce informoval poslancov o vypracovaní smernice č. 3/2019 o poskytovaní príspevkov
na rekreáciu zamestnancov. Na záver roka 2018 poslanci NR SR schválili novelu Zákonníka práce
(publikovaná pod č. 347/2018 Z. z.), ktorou zaviedli pravidlá poskytovania príspevku na rekreáciu.
Zákon č. 347/2018 Z. z. zahŕňa zmenu a doplnenie zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu,
úpravu nového § 152a v Zákonníku práce a zmeny ďalších súvisiacich predpisov. Účinnosť zmien je od
1. 1. 2019.
- Starosta obce informoval poslancov o realizácii pasportizácie hrobových miest. Jej výsledkom bude
predovšetkým elektronizácia cintorína. Cintorín bude dostupný na internetovej stránke
www.virtualnecintoriny.sk s podrobnou mapou a fotodokumentáciou. Návštevníci internetovej stránky
budú môcť zapáliť sviečku za svojho zosnulého, alebo presne získať údaje o lokalizácii hrobu. Hlavnou
výhodou elektronizácie cintorína je aj získavanie informácií o platbách, čím sa výrazne môţe zníţiť počet
neplatičov za hrobové miesta.
Na stránke bude moţnosť okrem digitálnej mapy cintorína nájsť základné údaje o hroboch a hrobových
miestach, údaje o zomrelých z náhrobkov, fotografie náhrobkov, zapálenie virtuálnej sviečky a dodatočné
informácie o zaplatení nájomného za hrobové miesto.
- Poslanec Ing. Tomáš Vrábel podal na poslednom zasadnutí OZ návrh na zakúpenie drviča konárov
alebo štiepkovača pre potreby obyvateľov. Štiepkovanie konárov, ktoré sa v minulosti likvidovali
pálením, umoţňuje jeho ďalšie vyuţitie pri kúrení, pouţíva sa ako mulčovacia hmota, alebo ako jedna
z hlavných zloţiek kompostu. Ide o ekologické spracovanie drevnej hmoty, ktoré šetrí ţivotné prostredie
a neničí ovzdušie nepríjemným dymom a spalinami. Zakúpením štiepkovača, by sa tento spôsob
spracovania drevného odpadu v našej obci, mohol stať štandardom pri jarných záhradných prácach.
Uznesenie č. 33
OZ berie na vedomie
Informáciu
starostu
obce o vypracovaní smernice č. 3/2019 o poskytovaní príspevkov
na rekreáciu zamestnancov, pasportizáciu cintorína a návrh na zakúpenie obecného štiepkovača pre
potreby obyvateľov obce.
18.
Schválenie VZN č. 4/2019 O poskytovaní sociálnych sluţieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne sluţby
Starosta obce predloţil poslancom na schválenie Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o poskytovaní
sociálnych sluţieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne sluţby. Zákon o sociálnych sluţbách
kompetenčne vymedzuje pre obec zoznam úloh, ktoré je povinná plniť. Obec je správnym orgánom
v konaniach o odkázanosti na sociálnu sluţbu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej
sluţby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú sluţbu a odkázanosti na prepravnú sluţbu,
poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej sluţby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na
uspokojovanie základných ţivotných potrieb. Sociálna sluţba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona
o sociálnych sluţbách a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti
určuje obec v hodinách. Výšku úhrady za jednotlivé úkony určuje všeobecné záväzné nariadenie.
Uznesenie č. 34
OZ schvaľuje VZN 4/2019 O poskytovaní sociálnych sluţieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
sluţby
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
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18. Záver
Záverom sa starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí.

V Nimnici dňa 21.6. 2019

Zapísala :

Irena Gunišová

Overovatelia : Miroslav Pojezdal
Bc. Miroslav Slávik

Ladislav Ďureček
starosta obce Nimnica

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

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

...........................................
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Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nimnici, konaného dňa 13.6.2019
o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu
Uznesenie č. 18
OZ schvaľuje predloţený program
Obecného zastupiteľstva v Nimnici
1.
Otvorenie
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
Kontrola uznesení
4.
Výročná správa obce Nimnica za rok 2018
5.
Schválenie záverečného účtu za rok 2018 a predloţenie stanoviska hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu
6.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019
7.
Úprava rozpočtu č. 1
8.
Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a
vzdelávaní v znení neskorších predpisov
9.
Schválenie výšky dotácie pre školské zariadenie CVČ „Včielka“, Športovcov 904, 020 01
Púchov, v zmysle sumy vypočítanej z výnosu dane pre rok 2019 a nariadenia vlády č. 668/2004 Zb. z. o
rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
10.
Predloţenie rozpočtu oddrenáţovania rigolu povedľa miestnej komunikácie parc. č. KN C 708/1
k. ú. Nimnica pánom Petrom Ostrovským - O.P. stav, Dolný Majer 730/13, 018 64 Košeca
11.
Ţiadosť Ing. Miloša Pechu, bytom Nimnica 370, o odkúpenie novovytvorenej parcely č. KN C
208/4 k. ú. Nimnica v rozsahu 175m2 a novovytvorenej parcely č. 708/3 k. ú. Nimnica, ktoré boli
vytvorené geometrickým plánom č. 023/19 zo dňa 3.4.2019 vyhotoveným pánom Ing. Pavlom Riškom
12.
Ţiadosť pani Jany Mikušcovej o rozšírenie príjazdovej cesty parc. KN C č. 723 k. ú. Nimnica k
rodinnému domu č. 121
13.
Ţiadosť Kúpeľov Nimnica a.s. o finančnú dotáciu parkovej výsadby okolia spoločenského domu,
ktorý má slúţiť ako centrum pre kultúrno-spoločenské aktivity, kongresovú turistiku i aktivity pre širokú
verejnosť
14.
Ţiadosť Cirkevnej základnej školy sv. Margity, Nám. slobody č. 562/1,020 01 Púchov o časové
posunutie odchodu autobusu zo zastávky Púchov, ţel. st. do zastávky Nimnica, kúpele zo zastávky
Púchov, Penzión 13:26 hod. – posunúť odchod na 13:45 hod.
15.
Projektová dokumentácia stavby „CVČ“ súp. č. 344 – prístavba, obec Nimnica, k. ú. Nimnica,
parc. č. KN C 29/5, 6, 7.
16.
Schválenie ceny vo veci odkúpenia pozemku 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, ţiadateľovi Štefanovi Pechovi bytom Nimnica 61, v
zmysle uznesenia OZ Nimnica č. 76/2018 zo dňa 14.12.2019 o zámere odpredať majetok obce z dôvodu
hodného osobitého zreteľa
17.
Rôzne:
-Smernica č. 3/2019 O poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov (vnút. predpis)
-Pasportizácia cintorína obce
-štiepkovač pre obec Nimnica
18.
Schválenie VZN č. 4/2019 O poskytovaní sociálnych sluţieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
sluţby
19.
Záver
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
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Uznesenie č. 19
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľky Ireny Gunišovej a overovateľov zápisnice
Miroslava Slávika a Miroslava Pojezdala
Uznesenie č. 20
OZ berie na vedomie kontrolu prijatých uznesení z 13.03.2019
Uznesenie č. 21
OZ s c h v a ľ u j e výročnú správu obce za rok 2018
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
Uznesenie č. 22
OZ s c h v a ľ u j e záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2018
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
Uznesenie č. 23
OZ schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nimnica na II. polrok 2019

/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
Uznesenie č. 24
OZ schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
Uznesenie č. 25
OZ schvaľuje
výšku dotácie pre školské zariadenie CVČ Včielka, Športovcov 904, 020 01 Púchov, v sume 103,16 €
pre jedno dieťa z Nimnice
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel.
Uznesenie č. 26
OZ schvaľuje
Cenovú ponuku Petra Ostrovského - O.P. stav, Dolný Majer 730/13, 018 64 Košeca
vo výške 4931,60 €
/za 5 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal,
Marián Šalamún, Zdržal sa 2 - Ing. Tomáš Vrábel, Bc. Miroslav Slávik /.
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Uznesenie č. 27
OZ schvaľuje
zámer odpredať majetok obce hodného osobitého zreteľa podľa § 9a ods. 8 písmeno e) zákona
č. 138/1991 zb. v znení neskorších predpisov pozemky parc. KN C č. 208/4 o výmere 175 m2 v kultúre
zastavané plochy a parc. KN C č. 708/3 o výmere 21 m2 v kultúre zastavané plochy v k.ú. Nimnica,
vytvorené z parc. KN E č. 208/1 a KN E č. 708/1 geometrickým plánom č. 23/2019
zo dňa 3.04.
2019 vyhotoveného Ing. Pavlom Riškom, ţiadateľovi Milošovi Pechovi bytom Nimnica 370.
Odôvodnenie osobitného zreteľa spočíva v tom, ţe uvedený pozemok k odpredaju slúţi ako priľahlá
plocha k zastavaným pozemkom vo výlučnom vlastníctve ţiadateľa. Pozemky k odkúpeniu svojim
umiestnením a vyuţitím tvoria neoddeliteľný celok s rozostavanou stavbou bytového domu Admin
vo vlastníctve p. Miloša Pechu.
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
Uznesenie č. 28
OZ berie na vedomie
Sťaţnosť Jany Mikušcovej o rozšírenie príjazdovej cesty parc. KN C č. 723 k. ú. Nimnica
k rodinnému domu č. 121 a postupuje riešenie sťaţnosti Stavebnému úradu.
Uznesenie č. 29
OZ schvaľuje
Príspevok na zeleň a parkové úpravy v areáli Kúpeľov Nimnica vo výške 5000,00 EUR
/za 4 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel Zdržal sa 3 Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik /.
Uznesenie č. 30
OZ poveruje
starostu obce Ladislava Ďurečka a zástupcu starostu Miroslava Pojezdala rokovať so SAD Trenčín
závod Povaţská Bystrica a s riaditeľkou Cirkevnej základnej školy sv. Margity v Púchove o zmene
autobusovej trasy a posunutí odchodu autobusu z Púchova, ţel. stanica do Nimnice, kúpele zo zastávky
Púchov, Penzión 13,26 h.
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
Uznesenie č. 31
OZ poveruje
starostu obce a predsedu poriadkovej komisie o vyvolanie konzultácií na ţivnostenskom odbore
Okresného úradu v Povaţskej Bystrici
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
Uznesenie č. 32
OZ schvaľuje
prevod majetku a určenie ceny vo veci odpredaja pozemkov obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle schváleného
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zámeru odpredaja majetku uznesením OZ č. 76/18 pozemku 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, ţiadateľovi Štefanovi Pechovi bytom Nimnica 61
za cenu 2,00 €/m2.
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
Uznesenie č. 33
OZ berie na vedomie
Informáciu starostu obce o vypracovaní smernice č. 3/2019 o poskytovaní príspevkov
na rekreáciu zamestnancov, pasportizáciu cintorína a návrh na zakúpenie obecného štiepkovača pre
potreby obyvateľov obce.
Uznesenie č. 34
OZ schvaľuje VZN 4/2019 O poskytovaní sociálnych sluţieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
sluţby
/za 7 - Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
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