Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nimnici, konaného dňa 13.11.2020
o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu
Prítomní :
Ladislav Ďureček – starosta obce, Irena Gunišová – zamestnankyňa obecného úradu
Poslanci: Stanislav Král, Jaroslav Kanderka,Bc. Miroslav Slávik, Ing. Tomáš Vrábel, Miroslav
Pojezdal, Marián Šalamún / príloha č. 1 /
Ďalší prítomní hostia, občania:
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce p. Ladislav Ďureček. Úvodom privítal
prítomných poslancov. Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval, ţe sú prítomní 6 poslanci
a vyhlásil zasadnutie OZ za uznášania schopné. Zároveň oboznámil poslancov s programom zasadnutia
a dal hlasovať, kto je za predloţený návrh programu.
Uznesenie č. 35
OZ schvaľuje predložený program
Obecného zastupiteľstva v Nimnici
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Oboznámenie poslancov OZ s auditom účtovnej závierky obce Nimnica k 31.12.
2019
Predloţenie správy z finančnej kontroly na mieste č. 15-B600/2020-SB Ministerstva
dopravy a výstavby SR vo veci pouţitia verejných financií o poskytnutej dotácii na
spracovanie Územnoplánovacej dokumentácie obce Nimnica č. 441/B630/2017
Ţiadosť o financovanie záujmového vzdelávania v šk. roku 2020/2021
pre Centrum
voľného času mesta Púchov
Ţiadosť o poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku Centra voľného času
pri
Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne v šk. roku 2020/2021
Informácia starostu obce k celoplošnému testovaniu – COVID19 „Spoločná
zodpovednosť“ v súvislosti s technickým a personálnym zabezpečením odberného miesta
v obci Nimnica
Záver

/za 6 - Jaroslav Kanderka, Stanislav Král, Bc. Miroslav Slávik, Ing. Tomáš Vrábel, Miroslav
Pojezdal, Marián Šalamún/
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta určil za zapisovateľku Irenu Gunišovú a overovateľov zápisnice Miroslava Pojezdala a Jaroslava
Kanderku.
Uznesenie č. 36
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľky Ireny Gunišovej a overovateľov zápisnice
Miroslava Pojezdala a Jaroslava Kanderku
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3. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Nimnici
Starosta obce informoval, o prijatých uzneseniach zo zasadnutia OZ, konaného dňa 13.08.2020, ktoré
kontrolovala kontrolórka obce, Ing. Anna Hoštáková / príloha č. 2 /
Uznesenie č. 37
OZ berie na vedomie kontrolu prijatých uznesení z 13.08.2020
4.
Oboznámenie poslancov OZ s auditom účtovnej závierky obce Nimnica k 31.12. 2019
Starosta obce predloţil poslancom správu nezávislého audítora z uskutočneného auditu účtovnej závierky
obce Nimnica, ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2019, výkaz ziskov a strát, poznámky a výročnú správu
obce / príloha č. 3 /.
Uznesenie č. 38
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12. 2019
5. Predloženie správy z finančnej kontroly na mieste č. 15-B600/2020-SB Ministerstva dopravy a
výstavby SR vo veci použitia verejných financií o poskytnutej dotácii
na spracovanie
Územnoplánovacej dokumentácie obce Nimnica č. 441/B630/2017
Starosta obce predloţil poslancom správu z finančnej kontroly na mieste zameranú na dodrţanie právnych
predpisov, pokynov a usmernení na úseku územného plánovania, dodrţanie podmienok poskytnutej
dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce Nimnica a dodrţanie zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní. Kontrola bola vykonaná za obdobie od 1.1.2017 do 4.8. 2020 / príloha č. 4 /
Uznesenie č. 39
OZ berie na vedomie správu z finančnej kontroly na mieste č. 15-B600/2020-SV
6.
Žiadosť o financovanie záujmového vzdelávania v šk. roku 2020/2021 pre Centrum voľného
času mesta Púchov
Starosta obce predloţil poslancom OZ Ţiadosť o financovanie záujmového vzdelávania v roku 2021
a dofinancovanie kalendárneho roku 2020 pre mesto Púchov ako zriaďovateľa centier voľného času.
/ príloha č. 5 / . Poslanci na základe terajšej situácie a obmedzením prevádzky centier voľného času
v školskom roku 2019/2020 schválili príspevok na rok 2020 vo výške 16,52 € na ţiaka a rok.
Uznesenie č. 40
OZ schvaľuje
Príspevok pre ţiaka navštevujúceho centrum voľného času v Púchove vo výške 16,52 €
/za 6 - Jaroslav Kanderka, Stanislav Král, Bc. Miroslav Slávik, Ing. Tomáš Vrábel, Miroslav
Pojezdal, Marián Šalamún/
7.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku Centra voľného času
pri
Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne v šk. roku 2020/2021
Starosta obce predloţil poslancom OZ ţiadosť o poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku škol.
zariadenia na rok 2021 pre školské zariadenie Centrum voľného času. Pri Piaristickom gymnáziu Jozefa
Braneckého v Trenčíne. /príloha č. 6/. Poslanci schválili príspevok na rok 2020 vo výške 16,52€ na rok
a ţiaka z obce Nimnica. Príspevok na rok 2021 sa schváli v budúcom roku.
Uznesenie č. 41
OZ schvaľuje
Príspevok na rok 2020 pre ţiaka navštevujúceho centrum voľného času pri Piaristickom gymnáziu
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Jozefa Braneckého v Trenčíne vo výške 16,52 €.
/za 6 - Jaroslav Kanderka, Stanislav Král, Bc. Miroslav Slávik, Ing. Tomáš Vrábel, Miroslav
Pojezdal, Marián Šalamún/
8.
Informácia starostu obce k celoplošnému testovaniu – COVID19 „Spoločná zodpovednosť“
v súvislosti s technickým a personálnym zabezpečením odberného miesta v obci Nimnica
Starosta obce informoval poslancov o priebehu celoplošného testovania v obci Nimnica. Testovanie
prebiehalo dva víkendy. Prvý víkend od 7,00 do 22,00 hod. a druhý víkend od 8,00 do 20,00 hod. V tíme
boli 4 zdravotnícki pracovníci a 3 administratívni pracovníci. V prvom kole bolo otestovaných 751
obyvateľov z toho 17 s pozitívnym výsledkom a v druhom kole bolo otestovaných 689 obyvateľov
a z toho 11 pozitívnym výsledkom. Materiál zabezpečovala armáda SR a obec Nimnica. Náklady obce
spojené s plnením úloh prípravy a vykonania celoštátneho testovania obyvateľstva na území SR na
prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu, budú podľa Ústavného zákona 227/2002 Z.z. o
bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu čl. 5 ods. 3 a čl.
11 ods. 6 financované zo štátneho rozpočtu. Náklady budú uhradené po predloţení dokladov obcou na
verifikáciu príslušnému okresnému úradu. Obec ako orgán krízového riadenia plní úlohy ustanovené
vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom, okresným úradom v sídle kraja a
okresným úradom pri príprave na riešenie krízových situácií a pri ich riešení podľa zákona č. 387/2002
Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Obec si uplatní výdavky,
ktoré vznikli v priamej súvislosti so zabezpečením celoštátneho testovania a okresný úrad verifikuje
úhradu nákladov spojených s celoštátnym testovaním obyvateľstva.
V septembri si obec Nimnica uţ poţiadala o úhradu výdavkov vynaloţených na záchranné práce počas
vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID 19 od 12.3. do 31.8. 2020 v sume 2883,09 €. Tieto výdavky
doteraz neboli obci preplatené.
Uznesenie č. 42
OZ berie na vedomie
Informáciu o celoplošnom testovaní v obci Nimnica
9. Záver
Záverom sa starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí.

V Nimnici dňa 16.11. 2020

Zapísala :

Irena Gunišová

Ladislav Ďureček
starosta obce Nimnica

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

Overovatelia : Jaroslav Kanderka

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

Miroslav Pojezdal

...........................................
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Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nimnici, konaného dňa 13.11.2020
o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu
Uznesenie č. 35
OZ schvaľuje predložený program
Obecného zastupiteľstva v Nimnici
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Oboznámenie poslancov OZ s auditom účtovnej závierky obce Nimnica k 31.12. 2019
5. Predloţenie správy z finančnej kontroly na mieste č. 15-B600/2020-SB Ministerstva dopravy a
výstavby SR vo veci pouţitia verejných financií o poskytnutej dotácii na spracovanie Územnoplánovacej
dokumentácie obce Nimnica č. 441/B630/2017
6. Ţiadosť o financovanie záujmového vzdelávania v šk. roku 2020/2021
pre Centrum
voľného času mesta Púchov
7. Ţiadosť o poskytnutie dotácie na mzdy a prevádzku Centra voľného času
pri Piaristickom
gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne v šk. roku 2020/2021
8. Informácia starostu obce k celoplošnému testovaniu – COVID19 „Spoločná zodpovednosť“ v
súvislosti s technickým a personálnym zabezpečením odberného miesta v obci Nimnica
9.Záver
/za 6 - Jaroslav Kanderka, Stanislav Král, Bc. Miroslav Slávik, Ing. Tomáš Vrábel, Miroslav
Pojezdal, Marián Šalamún/
Uznesenie č. 36
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľky Ireny Gunišovej a overovateľov zápisnice
Miroslava Pojezdala a Jaroslava Kanderku
Uznesenie č. 37
OZ berie na vedomie kontrolu prijatých uznesení z 13.08.2020
Uznesenie č. 38
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12. 2019
Uznesenie č. 39
OZ berie na vedomie správu z finančnej kontroly na mieste č. 15-B600/2020-SV
Uznesenie č. 40
OZ schvaľuje príspevok pre ţiaka navštevujúceho centrum voľného času v Púchove vo výške
16,52 €
/za 6 - Jaroslav Kanderka, Stanislav Král, Bc. Miroslav Slávik, Ing. Tomáš Vrábel, Miroslav
Pojezdal, Marián Šalamún/
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Uznesenie č. 41
OZ schvaľuje
Príspevok pre ţiaka navštevujúceho centrum voľného času pri Piaristickom gymnáziu Jozefa
Braneckého v Trenčíne vo výške 16,52 €
/za 6 - Jaroslav Kanderka, Stanislav Král, Bc. Miroslav Slávik, Ing. Tomáš Vrábel, Miroslav
Pojezdal, Marián Šalamún/
Uznesenie č. 42
OZ berie na vedomie
Informáciu o celoplošnom testovaní v obci Nimnica

Ladislav Ďureček
starosta obce Nimnica

V Nimnici 13.11. 2020

Zapísala: Irena Gunišová
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