Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nimnici, konaného dňa 12.3. 2021
o 17,00 hod. v Dome kultúry
Prítomní :
Starosta obce: Ladislav Ďureček
Za obecný úrad: Irena Gunišová
Hlavná kontrolórka obce - Ing. Anna Hoštáková
Poslanci: Jaroslav Kanderka, Štefan Karlubík, Stanislav Král, Bc. Miroslav Slávik, Miroslav Pojezdal
Ing. Tomáš Vrábel, Marián Šalamún /príloha č. 1/
Ďalší prítomní hostia, občania: - Vlasta Brehovská riaditeľka MŠ, Ondrej Melich, 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, že je prítomných
7 poslancov a vyhlásil zasadnutie OZ za uznášania schopné.
Uznesenie č. 1
OZ schvaľuje predložený program Obecného zastupiteľstva v Nimnici
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Oboznámenie poslancov OZ riaditeľkou Materskej školy Nimnica ohľadom návratu detí
do predškolského zariadenia v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR, č. 2021/10079: 2-A1810 s
účinnosťou od 8.3.2021 do 21.3.2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810 v
súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády SR č. 122 a č. 123 z 28.2.2021.
5. Oboznámenie poslancov OZ starostom obce vo veci výzvy Obce Nimnica adresovanej spoločnosti
AUGUST, centrum kultury, umění a sportu z.s., so sídlom Pekařská 424/44, 602 00 Brno, na
vrátenie fin. prostriedkov - účastníckeho poplatku na dopravu pre FS Nimničanka na festival v
Španielsku, ktorý sa pre pandémiu v mesiaci október neuskutočnil.
6. Podanie žiadosti obce o poskytnutie dotácie formou podpory na rok 2021 z environmentálneho fondu
k projektu: „Nimnica – Modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy,
využitie obnoviteľných zdrojov energie“
7. Predloženie skutočných nákladov obce Nimnica vo veci celoplošného testovania Ag. testami.
8. Úprava rozpočtu č. 1
9. Rôzne
10. Záver
/za 7 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Jaroslav Kanderka, Miroslav Slávik, 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 za overovateľov zápisnice Jaroslava Kanderku
a Mariána Šalamúna.
Uznesenie č. 2
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľky Ireny Gunišovej a overovateľov zápisnice Jaroslava
Kanderku a Mariána Šalamúna.
3. Kontrola uznesení
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2020
/príloha č. 2/, vyhotovila a prečítala kontrolórka obce Ing. Anna Hoštáková.
Uznesenie č. 3
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení OZ Obce Nimnica z 15.12.2020
4. Oboznámenie poslancov OZ riaditeľkou Materskej školy Nimnica ohľadom návratu detí
do predškolského zariadenia v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR, č. 2021/10079: 2-A1810
s účinnosťou od 8.3.2021 do 21.3.2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády SR č. 122 a č. 123 z 28.2.2021.
Starosta obce vyzval riaditeľku MŠ Vlastu Brehovskú, aby sa vyjadrila k podmienkam prístupnosti
predškolského zariadenia pre deti rodičov na materskej dovolenke a rodičov pracujúcich z domu. Traja
z rodičov zaslali list na obecný úrad, v ktorom žiadajú zmenu podmienok nástupu do MŠ Nimnica, tak
ako to je napríklad v Púchove, kde chodia deti do škôlky bez obmedzovania. Riaditeľka MŠ
informovala poslancov o prevádzke MŠ v období od 15.3. 2020 a protiepidemiologických opatreniach
na zabránenie šírenia pandémie. Prevádzka MŠ bola zatvorená od 16.3.2020 do 31.5. 2020, od 20.7.
2020 do 31.8. 2020 a od 15.12. 2020 do 8.2. 2021. Od 8.2. 2021 sa otvorenie škôl riadi COVID
AUTOMATom
Podľa celonárodných kritérií COVID AUTOMATu platí pre našu krajinu štvrtý stupeň varovania
(čierna farba). Avšak pre určité nevyhnutné aktivity, ktoré tvoria výnimky zo zákazu vychádzania pre
určenie intervalu testovania (nejde o platnosť testu), sú konkrétne okresy rozdelené, na základe
regionálnych indikátorov do nižších stupňov. Alert systém COVID AUTOMATu podľa aktuálnej
epidemiologickej situácie v nich určuje v jednotlivých častiach Slovenska od 15. februára pravidlá
podľa farby okresu vždy od pondelka do nedele. Od 8.3. je okres Púchov v čiernej farbe a platí pre nás
IV. stupeň varovania COVID AUTOMATu. V prípade škôl v čiernych okresoch povoľuje otvorenie
materských škôl, základných škôl 1. stupňa prezenčne, otvorenie špeciálnych škôl, ako aj ďalšie
ročníky škôl pre deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne max. 5 detí na učiteľa, otvorenie koncových
ročníkov SŠ a OU (prezenčne). Do MŠ v Nimnici, preto pani riaditeľka nezobrala deti rodičov na
materskej dovolenke a rodičov s možnosťou pracovať z domu.
Poslanec Miroslav Pojezdal sa vyjadril, že títo rodičia sa však možnosti chodenia svojich detí do MŠ
dožadovali na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici,
ktorý uverejnil odporúčanie, ktoré deti môžu absolvovať dištančnú a ktoré prezenčnú formu štúdia, kde
na prezenčnú formu v materských školách môžu nastúpiť prednostne deti rodičov, ktorých prácu nie je
možné realizovať z domu. Nikde však nie je zakázané, že by ostatné deti pokiaľ rozhodne zriaďovateľ,
nemohli nastúpiť na prezenčné vyučovanie. Tak ak Regionálny úrad verejného zdravotníctva nemá
námietky, aby MŠ navštevovali deti bez obmedzenia a rodičia sa nástupu svojich detí do zariadenia
dožadujú, nie je dôvod im nevyhovieť.
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Pani riaditeľka sa vyjadrila, že v rámci ochrany zdravia detí, rodičia nebudú chcieť, aby sa ich deti
prezenčnej výchovy v triede MŠ zúčastňovali a odporúča rodičom, aby ohľadom možnosti chodenia
detí do MŠ kontaktovali priamo ju a s ňou to aj konzultovali. Nemusia sa hneď v takejto situácii
obracať na starostu obce.
Pán starosta sa ako zriaďovateľ materskej školy vyjadril, že je za to, aby všetky deti mohli chodiť
prezenčne do MŠ bez obmedzenia. Záleží predsa na rodičoch ako sa rozhodnú a prevádzka škôlky
a hlavne jej kapacita je dostatočná rovnako pre 13 detí ako aj pre 8. Obec menším počtom detí neušetrí
ani na energiách ani na mzdách.
Uznesenie č. 4
I. OZ zobralo na vedomie informáciu riaditeľky Materskej školy Nimnica ohľadom návratu detí
do predškolského zariadenia v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR, č. 2021/10079: 2-A1810
s účinnosťou od 8.3.2021 do 21.3.2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810
v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády SR č. 122 a č. 123 z 28.2.2021

II. OZ schvaľuje rozhodnutie zriaďovateľa k prevádzke materskej školy od 15.03.2021 v súlade
s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády SR č. 122 a č. 123 z 28.2.2021 a zmeneným
a doplneným rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2021/10079:1-A1810
zo dňa 28. 02.2021, že od 15. marca 2021 do odvolania bude prevádzka a prezenčná forma
vzdelávania v materskej škole so stravovaním v ŠJ pre všetky deti bez obmedzenia
/za 7 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Jaroslav Kanderka, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/

5. Oboznámenie poslancov OZ starostom obce vo veci výzvy Obce Nimnica adresovanej spoločnosti
AUGUST, centrum kultury, umění a sportu z.s., so sídlom Pekařská 424/44, 602 00 Brno,
na vrátenie fin. prostriedkov - účastníckeho poplatku na dopravu pre FS Nimničanka na festival
v Španielsku, ktorý sa pre pandémiu v mesiaci október neuskutočnil
Starosta obce informoval poslancov OZ, že dňa 16.12.2020 bola odoslaná výzva na vrátenie
finančných prostriedkov za uhradenie účastníckeho poplatku a dopravy na festival v Španielsku, ktorý
sa mal konať 6.-11. októbra 2020 a bol kvôli pandémii zrušený. Faktúra bola uhradená dňa 6. marca
2020 v sume 1380,00 eur. Starosta konzultoval vrátenie uhradenej faktúry s advokátskou kanceláriou,
kde sa vyjadrili, že vzhľadom k tomu, že uvedený spolok je registrovaný na Krajskom súde v Brne od
01.01. 2014 až doteraz, nemožno uvedenú pohľadávku odpisovať, ako nedobytnú. Máme vyčkať či
nám uvedené finančné prostriedky budú vrátené, pričom treba mať na zreteli, že beží premlčacia lehota
3 roky do 05.03. 2023. Inak uvedenú pohľadávku možno vymáhať na súde s tým, že súdny poplatok
predstavuje 6 % z vymáhanej istiny.
Pani Ľudmila Kováčiková poďakovala poslancom za poskytnutie finančného príspevku vo výške 1380
€ na účasť na medzinárodnom podujatí „Festival poznání“, ktorý sa mal konať v dňoch 6. až 11.
októbra 2020 v Španielsku a poďakovala sa poslancom aj za podporu FS Nimničanka v roku 2021.
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Uznesenie č. 5
I. OZ berie na vedomie informáciu o výzve Obce Nimnica adresovanej spoločnosti AUGUST,
centrum kultury, umění a sportu z.s., so sídlom Pekařská 424/44, 602 00 Brno, na vrátenie finančných
prostriedkov - účastníckeho poplatku na dopravu pre FS Nimničanka na festival v Španielsku, ktorý sa
pre pandémiu v mesiaci október neuskutočnil.
II. OZ schvaľuje vymáhanie pohľadávky, ak nebude vrátená, súdom s tým, že súdny poplatok
predstavuje 6 % z vymáhanej istiny
/za 7 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Jaroslav Kanderka, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
6. Podanie žiadosti obce o poskytnutie dotácie formou podpory na rok 2021 z environmentálneho
fondu k projektu: „Nimnica – Modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti
budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie“
Starosta obce informoval poslancov, že v mesiaci januári vyšla výzva z environmentálneho fondu
o poskytnutie dotácie v čiastke do 220 tisíc eur s 5percentnou spoluúčasťou formou podpory na rok
2021 k projektu: „Nimnica – Modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy,
využitie obnoviteľných zdrojov energie“. Konštatoval, že projektová dokumentácia z pred 4 rokov po
odporučení konateľom manažerskej agentúry MP Profit PB, s.r.o. je akceptovateľná, až na rozpočty,
ktoré sa aktualizovali k obdobiu podania žiadosti. Uviedol že platnosť stavebného povolenia bola
ukončená v novembri 2019, kde na základe tejto skutočnosti došlo určeným stavebným úradom podľa
§ 119 ods. 3 v spojení s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších noviel
k jeho predĺženiu, čím bola naplnená jedna z posledných požiadaviek k oprávnenosti projektu.
Starosta zdôraznil, že na požiadavkách environmentálneho fondu Obec Nimnica v mesiaci januári
a februári tvrdo pracovala, aby pri hodnotení bol projekt úspešný a Obec Nimnica získala finančné
zdroje na rekonštrukciu domu kultúry.
Uznesenie č. 6
OZ berie na vedomie podanie žiadosti obce o poskytnutie dotácie formou podpory na rok 2021
z environmentálneho fondu k projektu: „Nimnica – Modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie
energetickej účinnosti budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie“
7. Predloženie skutočných nákladov obce Nimnica vo veci celoplošného testovania Ag. testami.
Starosta obce predložil poslancom prehľad výdavkov na testovanie. Po každom testovaní bola zaslaná
žiadosť o refundáciu na Okresný úrad odbor Krízového riadenia v Púchove. Ministerstvo vnútra SR
prepláca obciam a podnikateľom prevádzkujúcim odberné miesta náklady na skríning.
Rezort vnútra organizuje tiež distribúciu antigénových testov pre väčšinu testovacích miest.
Zabezpečuje ju prostredníctvom krajských centier podpory a príslušných okresných úradov. Vďaka
aktívnemu prístupu samospráv, ktoré zriaďujú testovacie miesta, celoplošný skríning môže fungovať
pre ľudí. Obec Nimnica mala do 6.3. 2021 (6 dní) náklady na testovanie (počet otestovaných osôb
1703) vo výške 8 912,35 € a refundovali nám zatiaľ 3 055,00 eur.
Uznesenie č. 7
OZ berie na vedomie predloženie skutočných nákladov obce Nimnica vo veci celoplošného
testovania antigénovými testami
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8.

Úprava rozpočtu č. 1

Starosta obce predložil poslancom úpravu rozpočtu obce, kde sa zmenila funkčná klasifikácia
výdavkov – výdavky na testovanie ochorenia COVID 19.
Uznesenie č. 8
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu č. 1
/za 7 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Jaroslav Kanderka, Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/
10. Záver
Záverom sa starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí.

V Nimnici, dňa 15.3.2021

Ladislav Ďureček
starosta obce

Zapísala :

Irena Gunišová

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

Overovatelia :

Jaroslav Kanderka

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

Marián Šalamún

............................................
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Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nimnici, konaného dňa 12.3.2021
o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu
Uznesenie č. 1/2021
K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predložený program Obecného zastupiteľstva v Nimnici
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Oboznámenie poslancov OZ riaditeľkou Materskej školy Nimnica ohľadom návratu detí
do predškolského zariadenia v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR, č. 2021/10079: 2-A1810 s
účinnosťou od 8.3.2021 do 21.3.2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810 v
súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády SR č. 122 a č. 123 z 28.2.2021.
5. Oboznámenie poslancov OZ starostom obce vo veci výzvy Obce Nimnica adresovanej spoločnosti
AUGUST, centrum kultury, umění a sportu z.s., so sídlom Pekařská 424/44, 602 00 Brno, na
vrátenie fin. prostriedkov - účastníckeho poplatku na dopravu pre FS Nimničanka na festival v
Španielsku, ktorý sa pre pandémiu v mesiaci október neuskutočnil.
6. Podanie žiadosti obce o poskytnutie dotácie formou podpory na rok 2021 z environmentálneho fondu
k projektu: „Nimnica – Modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy,
využitie obnoviteľných zdrojov energie“
7. Predloženie skutočných nákladov obce Nimnica vo veci celoplošného testovania Ag. testami.
8. Úprava rozpočtu č. 1
9. Rôzne
10. Záver
/za 7 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Jaroslav Kanderka, Miroslav Slávik, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/

Uznesenie č. 2/2021
K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
berie na vedomie
určenie zapisovateľky Ireny Gunišovej a overovateľov zápisnice Jaroslava Krála a Mariána Šalamúna.
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Uznesenie č. 3/2021
K bodu č. 3 – Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
berie na vedomie
kontrolu plnenia prijatých uznesení OZ Obce Nimnica z 15.12.2020
Uznesenie č. 4/2021
K bodu č. 4 – Oboznámenie poslancov OZ riaditeľkou Materskej školy Nimnica ohľadom návratu
detí do predškolského zariadenia v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR, č. 2021/10079: 2-A1810 s
účinnosťou od 8.3.2021 do 21.3.2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810
v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády SR č. 122 a č. 123 z 28.2.2021. informácia
starostu obce vo veci návrhu Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce (ÚPN – O) Nimnica.
I. Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
berie na vedomie
informáciu riaditeľky Materskej školy Nimnica ohľadom návratu detí do predškolského zariadenia
v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR, č. 2021/10079: 2-A1810 s účinnosťou od 8.3.2021 do 21.3.2021,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810 v súlade s podmienkami uvedenými
v uzneseniach vlády SR č. 122 a č. 123 z 28.2.2021 informáciu starostu obce vo veci návrhu Zmeny
a doplnky č. 1 Územného plánu obce (ÚPN – O) Nimnica
II. Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
OZ schvaľuje
rozhodnutie zriaďovateľa k prevádzke materskej školy od 15.03.2021 v súlade s podmienkami
uvedenými v uzneseniach vlády SR č. 122 a č. 123 z 28.2.2021 a zmeneným a doplneným
rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2021/10079:1-A1810 zo dňa 28.
02.2021, že od 15. marca 2021 do odvolania bude prevádzka a prezenčná forma vzdelávania v
materskej škole so stravovaním v ŠJ pre všetky deti bez obmedzenia
/za 7 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Jaroslav Kanderka, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/

Uznesenie č. 5/2021
K bodu č. 5 – Oboznámenie poslancov OZ starostom obce vo veci výzvy Obce Nimnica adresovanej
spoločnosti AUGUST, centrum kultury, umění a sportu z.s., so sídlom Pekařská 424/44, 602 00
Brno, na vrátenie fin. prostriedkov - účastníckeho poplatku na dopravu pre FS Nimničanka na
festival v Španielsku, ktorý sa pre pandémiu v mesiaci október neuskutočnil.
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I. Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
berie na vedomie
informáciu o výzve Obce Nimnica adresovanej spoločnosti AUGUST, centrum kultury, umění a sportu
z.s., so sídlom Pekařská 424/44, 602 00 Brno, na vrátenie finančných prostriedkov - účastníckeho
poplatku na dopravu pre FS Nimničanka na festival v Španielsku, ktorý sa pre pandémiu v mesiaci
október neuskutočnil.
II. Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
schvaľuje
vymáhanie pohľadávky, ak nebude vrátená, súdom s tým, že súdny poplatok predstavuje 6 % z
vymáhanej istiny
/za 7 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Jaroslav Kanderka, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/
Uznesenie č. 6/2021
K bodu č. 6 – Schválenie VZN č. 2/2021 o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom obce Nimnica
Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
schvaľuje
Podanie žiadosti obce o poskytnutie dotácie formou podpory na rok 2021 z environmentálneho fondu k
projektu: „Nimnica – Modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, využitie
obnoviteľných zdrojov energie“
/za 6 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Jaroslav Kanderka, Bc. Miroslav Slávik, Marián Šalamún,
Ing. Tomáš Vrábel/
Uznesenie č. 7/2021
K bodu č. 7 – Predloženie skutočných nákladov obce Nimnica vo veci celoplošného testovania Ag.
testami.
Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica

berie na vedomie
predloženie skutočných nákladov obce Nimnica vo veci celoplošného testovania antigénovými
testami
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Uznesenie č. 8/2021
K bodu č. 8 – Zmena rožpočtu č. 1
Obecné zastupiteľstvo Obce Nimnica
schvaľuje
zmenu rozpočtu č. 1
/za 7 - Štefan Karlubík, Stanislav Král, Jaroslav Kanderka, Miroslav Pojezdal, Bc. Miroslav Slávik,
Marián Šalamún, Ing. Tomáš Vrábel/

V Nimnici, dňa 15.3.2021

Ladislav Ďureček
starosta obce

Zapísala: Irena Gunišová
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