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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemcovciach, ktoré sa 

konalo dňa 22.12.2018 o 18:00 hod. v priestoroch Obecného úradu 

Nemcovce 

Prítomní: (príloha č.1 – prezenčná listina) 

Starosta obce: Ing. Jozef Pavuk 
Poslanci Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ): 5 poslancov – Mgr. Stanislav Furman, Peter 
Mazur, Peter Končár, Mgr. Martina Matejová, Urban Valiček 
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Pavlína Valičková 
Občania: Podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Návrh programu: 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ 
4. Žiadosti o finančný príspevok z rozpočtu obce na rok 2019 
5. Návrh rozpočtu obce  na rok 2019  a rozpočet na roky 2020 a 2021 
6. Úprava rozpočtových položiek v roku 2018  
7. Návrh členov inventarizačnej komisie 
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Záver 
 

Rokovanie:  

1. Otvorenie 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Nemcovciach otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef 

Pavuk, ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 5 

poslanci a zhodnotil, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
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2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľa rokovania bol starostom obce určený poslanec Mgr. Stanislav Furman, za 

overovateľa zápisnice boli určení poslanci: Mgr. Martina Matejová a Urban Valiček. 

Uvedené zobrali poslanci na vedomie. 

 

3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ. 
 
V tomto bode starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia a navrhol ho 

doplniť o ďalší bod: Prehodnotenie zámeny pozemkov Ev. cirkevného zboru augsb. 

vyz. Nemcovce s pozemkom vo vlastníctve obce Nemcovce. P. Furman taktiež navrhol 

doplniť program doplniť o bod: Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.  

Starosta obce dal hlasovať o takto upravený program. 

Návrh uznesenia č.1-22/12-2018  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia v nasledovnom znení: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ 
4. Kontrola plnení uznesení 
5. Žiadosti o finančný príspevok z rozpočtu obce na rok 2019 
6. Návrh rozpočtu obce  na rok 2019  a rozpočet na roky 2020 a 2021 
7. Úprava rozpočtových položiek v roku 2018  
8. Návrh členov inventarizačnej komisie 
9. Žiadosť o prehodnotenie stavu v zmysle zámeny pozemkov 
10. Rôzne 
11. Diskusia 
12. Záver 
 

Za prijatie:  5/5 

Proti:  0/5 

Zdržali sa:  0/5 
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4. Kontrola plnení uznesení 
 
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie o zakúpení nahrávacieho  zariadenia sa splnilo. P. 

Furman zakúpil diktafón Olympus WS-852 v hodnote 39,97 EUR. Rovnako bolo 

skonštatované, že bol aktualizovaný Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. 

 

5. Žiadosti o finančný príspevok z rozpočtu obce na rok 2019 
 
Na zasadnutí Finančnej komisie obce Nemcovce (ďalej FK) sa prerokovali 2 žiadosti 

o poskytnutie finančných prostriedkov. Boli to tieto organizácie: TJ Nemcovce, futbalový 

oddiel a Dobrovoľný hasičský zbor Nemcovce. Na základe odporúčaní FK, obecné 

zastupiteľstvo schvaľuje TJ Nemcovce dotáciu 4 700 EUR. Dobrovoľnému hasičskému zboru 

Nemcovce 2 900 EUR. Obecnému úradu boli doručené tesne pred týmto zasadnutím 

doručené ešte 2 žiadosti: od Evanjelického farského úradu Nemcovce (suma 200 EUR), ako 

aj Rímsko-katolíckeho farského úradu Kapušany (suma 200 EUR) – na organizovanie rôznych 

akcií farských úradov s účasťou veriacich obce Nemcovce.  

 

Návrh uznesenia č.2-22/12-2018  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevky organizáciám v nasledujúcich sumách: 

1. TJ Nemcovce – 4 700 EUR 
2. Dobrovoľný hasičský zbor Nemcovce – 2 900  EUR 
3. Evanjelický farský úrad Nemcovce – 200 EUR 
4. Rímsko-katolícky farský úrad Kapušany – 200 EUR 
 

Za prijatie:  5/5 

Proti:  0/5 

Zdržali sa:  0/5 

 

  

 

6. Návrh rozpočtu obce  na rok 2019  a rozpočet na roky 2020 a 2021 
 

Návrh rozpočtu bol po položkách prerokovaný na FK dňa 17.12.2018. Starosta obce 

v príjmovej časti vyčíslil celkové príjmy (bežné a kapitálové) na 325 104 EUR. Ďalej 

informoval, že po kontrole kontrolórky obce v návrhu chýba v položke 0111-612 Príplatky 
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(Zamestnanci obce) suma 2 400 EUR ako príplatok p. Polákovej za upratovanie 

administratívnych priestorov OcÚ (100 EUR) a vedenie mzdovej agendy (100 EUR). Následne 

požiadala o slovo kontrolórka obce p. Valičková, ktorá navrhla, aby poslanci zvážili príplatok  

starostovi obce. Argumentovala 24-ročnou prácou starostu, ktorého plat podľa pôvodného 

návrhu by bol oveľa nižší. Keďže plat starostu sa zvýšil podľa zákona o 20 %, navrhla osobný 

príplatok v hodnote 20 %, aby sa plat dostal na približne rovnakú hodnotu. P. Furman sa 

vyjadril, že p. starosta sa sám rozhodol na ustanovujúcom zasadnutí, že bude brať len 

základný plat. P. Furman sa spýtal, prečo sa plat neriešil na FK. Kontrolórka vysvetlila, že 

o znížení platu nevedela. Následne poslanci súhlasili s 20 % príplatkom starostu, tzn. 

výdavky sa zvýšia o 3 000 EUR. Spolu s príplatkom p. Polákovej ide o sumu 5 400 EUR + 

poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne v sume 1 890 EUR.  

V časti 0451 Cestná doprava p. starosta navrhol navýšenie rozpočtu o 1 000 EUR a v časti 

0660 Bývanie a občianska vybavenosť (vysporiadanie potoka) znížiť rozpočet o 2 000 EUR. 

Na zasadnutí FK sa  na základe dohody poslancov rozhodlo predvolať na OZ p. Guľasa kvôli 

odbornému vyjadreniu k modernizácii káblovej televízie. P. Guľas všetkých prítomných 

oboznámil so sumou, vyčíslil rekonštrukciu káblovej televízie na HD kvalitu a kontrolu 

jednotlivých uzlov na 2 000 EUR. P. Furman navrhol zvýšenie odmeny pre učiteľky Základnej 

a Materskej školy o 200 EUR, tzn. celkom 600 EUR + odvody 211 EUR. P. Matejová navrhla 

vytvoriť príspevok pre novonarodené deti v obci v sume 200,- EUR/dieťa, predbežný 

rozpočet  na tento príspevok sa navrhuje 1 000,- EUR. 

Schválený rozpočet je prílohou č. 2 tejto zápisnice. 

 

Návrh uznesenia č.3-22/12-2018  

 

OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2019 ako vyrovnaný s celkovými príjmami 325 104 EUR 

a výdavkami 325 104 EUR. Rozpočty na roky 2020 a 2021 berie OZ na vedomie. 

 

Za prijatie:  5/5 

Proti:  0/5 

Zdržali sa:  0/5 
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7. Úprava rozpočtových položiek v roku 2018  

P. starosta informoval o úpravách položiek rozpočtu za uplynulý rok 2018 podľa prílohy č. 3. 
P. Furman vyzval p. starostu a p. kontrolórku, aby materiály boli poslancom zasielané včas, 
podľa schváleného Rokovacieho poriadku, aby si ich dostatočne preštudovali a boli riadne 
na OZ pripravení. P. Končár súhlasil s tým, že niektorí poslanci sú noví a potrebujú čas na 
prípravu. P. starosta prisľúbil, že urobí všetko pre to, aby naplnil body rokovacieho poriadku. 
 
Návrh uznesenia č.4-22/12-2018  

 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtových položiek za rok 2018 podľa predloženej správy 

(Príloha č. 3). 

 

Za prijatie:  5/5 

Proti:  0/5 

Zdržali sa:  0/5 

 

  

 

8. Návrh členov inventarizačnej komisie 

P. starosta navrhol za členov inventarizačnej komisie p. Mazura, p. Furmana ako predsedu 
FK a p. Polákovú.  
O tomto návrhu sa nehlasovalo. 
 

9. Žiadosť o prehodnotenie stavu v zmysle zámeny pozemkov 
 

P. starosta oboznámil poslancov OZ o žiadosti (Príloha č. 4) CZ ECAV na Slovensku 

Nemcovce. Týka sa  to pozemku parc. č. 601/20. CZ ECAV na Slovensku Nemcovce žiada 

o prehodnotenie pôvodnej zámeny pozemkov podľa notárskej zápisnice zo dňa 17.12.2015. 

CZ vysvetľuje o pôvodnom zámere zámeny pozemkov a to vybudovanie cestnej komunikácie 

v obci Nemcovce, avšak šírka pozemku 26,45 m je pre cestnú komunikáciu zbytočne široká. 
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Uznesenie č.5-22/12-2018 – Príloha č. 5 

 

 

Za prijatie:  5/5 

Proti:  0/5 

Zdržali sa:  0/5 

 

  

 

10. Rôzne 
 
P. Končár sa informoval u p. starostu na aktuálne Všeobecné záväzné nariadenia (ďalej VZN) 

a ich funkciu. P. starosta na príklade práve stiahnutého návrhu VZN o daniach 

z nehnuteľnosti, kde sa predkladalo zvýšenie dane, avšak na základe vyššieho príjmu z dane 

z fyzických osôb sa nezrealizuje. 

 

11. Diskusia 
 
V diskusii sa prihlásil o slovo p. František Bača (č. 83), kde spomenul problém s kontajnerom 

na sklo v blízkosti jeho domu. Problém je hlavne v tom, že niektorí občania vyhadzujú fľaše 

buď skoro ráno, alebo neskoro večer a takýmto spôsobom vyrušujú obyvateľov domu, 

hlavne malé deti. Preto prosí o presunutie kontajnera na vhodnejšie miesto. P. starosta 

povedal, že sa počíta s tzv. zberným miestom na odbočke k ihrisku, ktoré by sa malo 

realizovať na jar 2019. Ďalej p. Bača sa informoval o možnosti zverejňovať výšky 

nedoplatkov na daniach s číslom účtu na webovom sídle obce, vzhľadom k ochrane 

osobných údajov hoc len s popisným číslom domu. P. kontrolórka upozornila, že vzhľadom 

k ochrane osobných údajov nie je možné zverejniť ani popisné číslo domu. 

Následne sa prihlásil o slovo p. Rešetár, ktorý sa prišiel informovať o termíne začiatku 

rekonštrukcie hasičskej zbrojnice. Podľa informácie p. starostu, finančné prostriedky ešte 

neprišli na účet, hoci boli sľubované koncom novembra.  Ďalej p. starosta spomenul 

vhodnosť rekonštrukcie hasičskej zbrojnice spoločne s rekonštrukciou materskej školy. P. 

Končár sa opýtal, že v prípade ak finančné prostriedky na materskú školu neprídu, či sa bude 

rekonštruovať hasičská zbrojnica napriek tomu. P. starosta sa vyjadril, že sa musia dodržať 
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termíny v zmluve a podľa toho sa bude postupovať. P. Rešetár sa opýtal o miesto pre 

protipovodňový vozík, ktorý v prípade rekonštrukcie musí byť poriadne umiestnený na 

zabezpečenom mieste. Navrhol miesto u p. Valička. P. starosta súhlasil s tým, že v prípade 

ak sa dohodnú, môže byť na navrhovanom mieste. 

 

 

12. Záver 
 
Nakoniec sa p. starosta všetkým zúčastneným poďakoval, zaželal príjemné prežitie 

vianočných sviatkov a do nového roka 2019 zaželal pevné zdravie a pozval poslancov OZ na 

výročnú schôdzu TJ Nemcovce. 

 

 

 

 

Zápisnicu zapísal: Mgr. Stanislav Furman  podpis: 

 

Zápisnicu overili: Mgr. Martina Matejová  podpis: 

   Urban Valiček   podpis: 

 

V Nemcovciach 22.12.2018 

 


