Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nimnici, konaného dňa 15.2.2020
o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu
Prítomní :
Starosta obce: Ladislav Ďureček
Za obecný úrad: Ing. Katarína Repková
Hlavná kontrolórka obce - Ing. Anna Hoštáková
Poslanci: Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Ing. Tomáš Vrábel, Marián Šalamún /príloha č. 1/
Ďalší prítomní hostia, občania: Joţka Lacková, Ľudmila Kováčiková
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
6 poslancov a vyhlásil zasadnutie OZ za uznášania schopné. Zároveň oboznámil poslancov
s programom zasadnutia a navrhol úpravu poradia jednotlivých bodov programu. Poslanec Ing. Vrábel
navrhol doplniť do programu bod č. 7 – návrh na zakúpenie štiepkovača pre potreby občanov obce.
Starosta dal hlasovať, kto je za predloţený návrh programu.
Uznesenie č. 1
OZ schvaľuje predloţený program Obecného zastupiteľstva v Nimnici
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení, predloţenie správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za
rok 2019
Ţiadosť FSk Nimničanka o poskytnutie finančného príspevku na účasť na medzinárodnom
kultúrnom podujatí „Festival poznání“, ktorý sa bude konať v dňoch 6.-11. októbra 2020
v Španielsku.
Oboznámenie poslancov OZ s protokolom č. 0378/2019-UVOP-UOO155/19.00 o odovzdaní
pozemkov /miestne komunikácie/ z majetku SR do vlastníctva obce Nimnica.
Schválenie zmluvy o dielo č. 2/2020 v predmete zhotovenia diela „Nimnica – oplotenie cintorína“
uzavretej podľa § 536 a zákona č. 513/1991 Zb. (obchodného zákonníka) v zmysle uznesenia č.
57/2019 zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2019
Návrh na zakúpenie štiepkovača pre potreby občanov obce
Rôzne
Záver

/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/

V Nimnici, dňa 21.2.2020

Ladislav Ďureček
starosta obce
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2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta určil za zapisovateľku Ing. Katarínu Repkovú a za overovateľov zápisnice Stanislava Krála
a Ing. Tomáša Vrábla.
Uznesenie č. 2
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Kataríny Repkovej a overovateľov zápisnice
Stanislava Krála a Ing. Tomáša Vrábla.

V Nimnici, dňa 21.2.2020

Ladislav Ďureček
starosta obce

3. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Nimnici, predloţenie správy z kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.12.2019
/príloha č. 2/ a správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019, vyhotovila
a prečítala kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková /príloha č. 3/. Kontrolórka obce vykonala na
základe plánu kontrolnej činnosti, ktorý bol polročne schvaľovaný obecným zastupiteľstvom, správu
za rok 2019 a za kontrolovaný subjekt ju prevzal starosta obce.
Správa obsahuje:
kontrolu pokladničných výdavkových a príjmových operácií za vybrané mesiace zameranú na účelnosť
a hospodárnosť výdavkov,
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí OZ za celý rok 2019,
kontrolu dodrţiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem
obce v oblasti pouţitia účelových dotácií z rozpočtu obce u vybraných osôb. ktorým boli dotácie
poskytnuté
kontrolu finančnú – príjmy, výdaje, inventarizácia pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona NR
SR č. 431/2002 Zb. o účtovníctve
Uznesenie č. 3
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení OZ Obce Nimnica z 11.12.2019 a správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019

V Nimnici, dňa 21.2.2020

Ladislav Ďureček
starosta obce

4. Ţiadosť FSk Nimničanka o poskytnutie finančného príspevku na účasť na medzinárodnom
kultúrnom podujatí „Festival poznání“, ktorý sa bude konať v dňoch 6.-11. októbra 2020
v Španielsku.
Dňa 16.1.2020 bola na obecný úrad doručená ţiadosť od vedúcej FSk Nimničanka, pani Ľudmily
Kováčikovej, o poskytnutie finančného príspevku vo výške 1380 € na účasť na medzinárodnom
podujatí „Festival poznání“, ktorý sa bude konať v dňoch 6. aţ 11. októbra 2020 v Španielsku
/príloha č. 4/ Pani Ľudmila Kováčiková a pani Joţka Lacková osobne predniesli svoju poţiadavku,
ktorú poslanci dopĺňali otázkami. Finančný príspevok by mal pokryť len cestovné náklady, ostatné
náklady si bude hradiť kaţdý účastník sám. Starosta poďakoval zástupkyniam FSk Nimničanka za
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udrţiavanie miestnych tradícií, za to, ţe tieto tradície v zmysle kultúrneho dedičstva odovzdávajú aj
mladším generáciám a za reprezentáciu obce nielen na Slovensku. Poslanec Miroslav Pojezdal
odporučil FSk Nimničanka vytvorenie občianskeho zdruţenia. Starosta dal hlasovať, kto je za
schválenie ţiadosti o poskytnutie finančného príspevku.
Uznesenie č. 4
OZ prerokovalo ţiadosť FSk Nimničanka o poskytnutie finančného príspevku vo výške 1380 € na
účasť na medzinárodnom kultúrnom podujatí „Festival poznání“, ktorý sa bude konať v dňoch 6.-11.
októbra 2020 v Španielsku
OZ schvaľuje ţiadosť FSk Nimničanka o poskytnutie finančného príspevku vo výške 1380 € na
účasť na medzinárodnom kultúrnom podujatí „Festival poznání“, ktorý sa bude konať v dňoch 6.-11.
októbra 2020 v Španielsku.
/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/

V Nimnici, dňa 21.2.2020

Ladislav Ďureček
starosta obce

5. Oboznámenie poslancov OZ s protokolom č. 0378/2019-UVOP-UOO155/19.00 o odovzdaní
pozemkov /miestne komunikácie/ z majetku SR do vlastníctva obce Nimnica.
Starosta oboznámil poslancov s protokolom č. 0378/2019-UVOP-U00155/19.00 o odovzdaní
pozemkov z majetku SR do vlastníctva obce Nimnica, ktorý bol na obecný úrad doručený dňa
20.12.2019 /príloha č. 5/. Jedná sa o parcely KN E parc. č. 346 o výmere 2728 m2, v kultúre zastavaná
plocha a nádvorie a KN E parc. č. 349 o výmere 3170 m2 v kultúre zastavaná plocha a nádvorie. Na
základe týchto protokolov dá starosta obce zavkladovať uvedené parcely a zapíšu sa do majetku obce.
Uznesenie č. 5
OZ berie na vedomie informáciu o odovzdaní pozemkov /miestne komunikácie/ z majetku SR do
vlastníctva obce Nimnica.

V Nimnici, dňa 21.2.2020

Ladislav Ďureček
starosta obce

6. Schválenie zmluvy o dielo č. 2/2020 v predmete zhotovenia diela „Nimnica – oplotenie cintorína“
uzavretej podľa § 536 a zákona č. 513/1991 Zb. (obchodného zákonníka) v zmysle uznesenia
č. 57/2019 zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2019
Starosta obce predloţil poslancom k schváleniu zmluvu o dielo č. 2/2020 /príloha č. 6/ v predmete
zhotovenia diela „Nimnica – oplotenie cintorína“ uzavretej podľa § 536 a zákona č. 513/1991 Zb.
(obch. zákonníka) v zmysle uznesenia č. 57/2019 zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2019, kedy
boli predloţené na schválenie tri cenové ponuky, pričom poslanci schválili ponuku firmy Tabela Real
s.r.o., Nosice 3840, vo výške 43952,03 €. Ţiadny z poslancov nemal k obsahu zmluvy výhrady,
starosta dal hlasovať.
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Uznesenie č. 6
OZ schvaľuje zmluvu o dielo č. 2/2020 v predmete zhotovenia diela „Nimnica – oplotenie cintorína“
uzavretej podľa § 536 a zákona č. 513/1991 Zb. (obch. zákonníka)
/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/

V Nimnici, dňa 21.2.2020

Ladislav Ďureček
starosta obce

7. Návrh na zakúpenie štiepkovača pre potreby občanov obce
Poslanec Ing. Tomáš Vrábel predloţil ostatným poslancom a starostovi návrh na zakúpenie
štiepkovača pre potreby občanov obce /príloha č.7/. Predloţil 2 typy štiepkovačov. Poslanci sa
diskusiou zhodli na zakúpení výkonnejšieho, stabilnejšieho štiepkovača v cene 2 250 € bez DPH.
Starosta dal hlasovať za tento návrh
Uznesenie č. 7
OZ prerokovalo návrh na zakúpenie výkonnejšieho štiepkovača pre potreby občanov obce
OZ schvaľuje návrh na zakúpenie výkonnejšieho štiepkovača pre potreby občanov obce
/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/

V Nimnici, dňa 21.2.2020

Ladislav Ďureček
starosta obce

8. Rôzne
I. Poslanec Miroslav Pojezdal navrhol zakúpenie 2 aţ 3 kusov húpačiek do areálu materskej školy
v Nimnici. Starosta dal hlasovať za tento návrh
Uznesenie č. 8
OZ schvaľuje návrh na zakúpenie húpačiek do areálu materskej školy v Nimnici.
/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/

V Nimnici, dňa 21.2.2020

Ladislav Ďureček
starosta obce
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II.

Hlavná kontrolórka obce prečítala sťaţnosť obyvateľky obce, p. Kataríny Kubicovej, ohľadom
hlásenia v miestnom rozhlase, ktorá bola doručená dňa 23.1.2020. Sťaţnosť bola smerovaná proti
hláseniu oznamov z miestneho rozhlasu, na jeho hlučnosť a nezrozumiteľnosť.
Sťaţnosť bude vybavená do 60 pracovných dní, ako to ukladá § 13 Zákona č. 9/2010 Z. z.
o sťaţnostiach.

Uznesenie č. 9
OZ berie na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky obce o podanej sťaţnosti.

V Nimnici, dňa 21.2.2020

Ladislav Ďureček
starosta obce

9. Záver
Záverom sa starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí.

Zapísala :

Ing. Katarína Repková

Overovatelia : Stanislav Král

Ing. Tomáš Vrábel

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

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

............................................
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Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nimnici, konaného dňa 15.2.2020
o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu
Uznesenie č. 1/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nimnica zo dňa 15. februára 2020

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predloţený program Obecného zastupiteľstva v Nimnici
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení, predloţenie správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za
rok 2019
4. Ţiadosť FSk Nimničanka o poskytnutie finančného príspevku na účasť na medzinárodnom
kultúrnom podujatí „Festival poznání“, ktorý sa bude konať v dňoch 6.-11. októbra 2020
v Španielsku.
5. Oboznámenie poslancov OZ s protokolom č. 0378/2019-UVOP-UOO155/19.00 o odovzdaní
pozemkov /miestne komunikácie/ z majetku SR do vlastníctva obce Nimnica.
6. Schválenie zmluvy o dielo č. 2/2020 v predmete zhotovenia diela „Nimnica – oplotenie cintorína“
uzavretej podľa § 536 a zákona č. 513/1991 Zb. (obchodného zákonníka) v zmysle uznesenia č.
57/2019 zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2019
7. Návrh na zakúpenie štiepkovača pre potreby občanov obce
8. Rôzne
9. Záver
/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/

V Nimnici, dňa 21.2.2020

Ladislav Ďureček
starosta obce
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Uznesenie č. 2/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nimnica zo dňa 15. februára 2020

K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica

berie na vedomie
určenie zapisovateľky Ing. Kataríny Repkovej a overovateľov zápisnice Stanislava Krála a
Ing. Tomáša Vrábla.

V Nimnici, dňa 21.2.2020

Ladislav Ďureček
starosta obce
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Uznesenie č. 3/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nimnica zo dňa 15. februára 2020

K bodu č. 3 – Kontrola plnenia uznesení, predloţenie správy z kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce za rok 2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica

berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení OZ Obce Nimnica z 11.12.2019 a správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce za rok 2019

V Nimnici, dňa 21.2.2020

Ladislav Ďureček
starosta obce
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Uznesenie č. 4/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nimnica zo dňa 15. februára 2020

K bodu č. 4 – Ţiadosť FSk Nimničanka o poskytnutie finančného príspevku na účasť na
medzinárodnom kultúrnom podujatí „Festival poznání“, ktorý sa bude konať v dňoch 6.-11.
októbra 2020 v Španielsku.
Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica

prerokovalo
ţiadosť FSk Nimničanka o poskytnutie finančného príspevku vo výške 1380 € na účasť na
medzinárodnom kultúrnom podujatí „Festival poznání“, ktorý sa bude konať v dňoch 6.-11. októbra 2020
v Španielsku
Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
schvaľuje
ţiadosť FSk Nimničanka o poskytnutie finančného príspevku vo výške 1380 € na účasť na
medzinárodnom kultúrnom podujatí „Festival poznání“, ktorý sa bude konať v dňoch 6.-11. októbra 2020
v Španielsku.
/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/

V Nimnici, dňa 21.2.2020

Ladislav Ďureček
starosta obce
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Uznesenie č. 5/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nimnica zo dňa 15. februára 2020

K bodu č. 5 – Oboznámenie poslancov OZ s protokolom č. 0378/2019-UVOP-UOO155/19.00
o odovzdaní pozemkov /miestne komunikácie/ z majetku SR do vlastníctva obce Nimnica.
Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica

berie na vedomie
informáciu o odovzdaní pozemkov /miestne komunikácie/ z majetku SR do vlastníctva obce Nimnica.

V Nimnici, dňa 21.2.2020

Ladislav Ďureček
starosta obce
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Uznesenie č. 6/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nimnica zo dňa 15. februára 2020

K bodu č. 6 – Schválenie zmluvy o dielo č. 2/2020 v predmete zhotovenia diela „Nimnica – oplotenie
cintorína“ uzavretej podľa § 536 a zákona č. 513/1991 Zb. (obchodného zákonníka) v zmysle
uznesenia č. 57/2019 zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
schvaľuje
zmluvu o dielo č. 2/2020 v predmete zhotovenia diela „Nimnica – oplotenie cintorína“ uzavretej podľa §
536 a zákona č. 513/1991 Zb. (obch. zákonníka)
/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/

Starosta obce Ladislav Ďureček vyuţil právo veta tohto uznesenia a nepodpísal ho.
Odôvodnenie: V zmysle rokovacieho poriadku OZ, schváleného dňa 22.10.2010, uznesením č. 30/2010,
čl. 8, bod 17, ktorý nadobudol účinnosť 8.11.2010, vychádzajúceho z § 11 odst. 4, písm. k) Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov, a v zmysle § 13 ods. 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov
starosta obce pozastavuje výkon uznesenia
obecného zastupiteľstva č. 6/2020 zo dňa 15.2.2020, nakoľko sa domnieva, ţe uznesenie je zjavne
nevýhodné pre obec, nakoľko realizácia stavby v cene za zhotovenie diela nákladov rozpočtu nenapĺňa
predstavy obce, konkrétnych úsekov a typov oplotenia.

V Nimnici, dňa 21.2.2020

Ladislav Ďureček
starosta obce
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Uznesenie č. 7/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nimnica zo dňa 15. februára 2020

K bodu č. 7 – Návrh na zakúpenie štiepkovača pre potreby občanov obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica

prerokovalo
návrh na zakúpenie výkonnejšieho štiepkovača pre potreby občanov obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
schvaľuje
návrh na zakúpenie výkonnejšieho štiepkovača pre potreby občanov obce
/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/

V Nimnici, dňa 21.2.2020

Ladislav Ďureček
starosta obce
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Uznesenie č. 8/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nimnica zo dňa 15. februára 2020

K bodu č. 8 – Rôzne

I.

Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
schvaľuje

návrh na zakúpenie húpačiek do areálu materskej školy v Nimnici.
/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/

II.

Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
berie na vedomie

informáciu hlavnej kontrolórky obce o podanej sťaţnosti.

V Nimnici, dňa 21.2.2020

Ladislav Ďureček
starosta obce
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