
Z á p i s n i c a 
z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  21.10.2020 

 

Prítomní:  

Poslanci obecného zastupiteľstva (ďalej len Ocz) – podľa prezenčnej listiny – príloha 

zápisnice. 

Hlavný kontrolór obce : Mgr. Pavlína Valičková 

Zamestnankyňa obce: Emília Poláková 

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie  Ocz v Nemcovciach  zahájila a viedla  zástupkyňa  starostu obce Mgr. Martina 

Matejová, ktorá privítala všetkých prítomných.  Konštatovala, že zasadnutie bolo zvolané 

v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Na zasadnutí boli prítomní 5 

poslanci  z celkového počtu 5.  

Skonštatovala, že Ocz je uznášania schopné. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľku určila Emíliu Polákovu a za overovateľov Mgr. Stanislav Furmán 

 a Ing. Vladimír Botko. 

Z tohto zasadnutia Ocz bude vyhotovený aj zvukový záznam. 

 

3. Schválenie návrhu programu zasadnutia Ocz 

 

V tomto bode  zástupkyňa starostu obce prečítala prítomným návrh programu zasadnutia a 

opýtala sa poslancov na prípadné doplňujúce body, prípadne zrušenie niektorých  bodov 

navrhovaného programu.  

4/  Kontrola uznesení 

5/  Nájomná zmluva cintorína – Rím.-kat.cirkev 

6/  Žiadosť p. Kerestešovej (vybudovanie obecnej cesty) 

7/  GDPR ( určenie zodpovednej osoby)  

8/  Schválenie inventarizačnej a vyraďovacej komisie 

9/  Schválenie preventivára požiarnej ochrany obce Nemcovce 

10/ Schválenie veliteľa a členov jednotky DHZ obce Nemcovce 

11/ Zámer o vybudovanie spoločnej čističky(Lipníky. Nemcovce, Šarišská Poruba) 

12/ Zrušenie súčasného spôsobu kopania hrobov k 31.12.2020.   

13/ Bezúročná pôžička z min.financií 

14/ Diskusia 

15/ Záver 

Doplnenie bodu – zloženie sľubu poslanca Ing. Vladimíra Botku 

 

Návrh uznesenia č. 1 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia v nasledovnom znení: 

1/  Otvorenie 

2/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3/  Schválenie návrhu  programu  zasadnutia Ocz 

4/ Zloženie sľubu poslanca – Ing. Vladimír Botko 

5/  Kontrola uznesení 

6/  Nájomná zmluva cintorína – Rím.-kat.cirkev 

7/  Žiadosť p. Kerestešovej (vybudovanie obecnej cesty) 

8/  GDPR ( určenie zodpovednej osoby)  



9/  Schválenie inventarizačnej a vyraďovacej komisie 

10/  Schválenie preventivára požiarnej ochrany obce Nemcovce 

11/ Schválenie veliteľa a členov jednotky DHZ obce Nemcovce 

12/ Zámer o vybudovanie spoločnej čističky(Lipníky. Nemcovce, Šarišská Poruba) 

13/ Zrušenie súčasného spôsobu kopania hrobov k 31.12.2020.   

14/ Bezúročná pôžička z min.financií 

15/ Diskusia 

16/ Záver 

 

Hlasovanie: 

Za:                4 poslanci 

Proti:             0 

Zdržal sa:      0 

 

4. Zloženie sľubu 

Poslanec Ing. Vladimír Botko zložil sľub prečítaním a podpisom pod jeho písomné znenie – 

príloha zápisnice. Zástupkyňa starostu obce Mgr. Martina Matejová odovzdala poslancovi 

osvedčenie o zvolení za poslanca. 

 

Návrh uznesenia č. 2 

Ocz berie na vedomie zloženie sľubu poslanca  Ing. Vladimíra Botka 

 

 

5. Kontrola uznesení 

Kontrola uznesení zo zasadnutia Ocz dňa 13.08.2020 

Uznesenie č.3 – Dodatok k zmluve - splnené 

Uznesenie č. 4 – schvalenie auditorky E.Šivecovej – nehodnotí 

Uznesenie č. 5 – rozpočtové opatrenie č. 3 – splnené 

Uznesenie č. 6- nehodnotí 

   

Návrh uznesenia č. 3: 

Ocz berie na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia Ocz dňa 13.08.2020 

 

 

6. Nájomná zmluva cintorína – Rím.-kat.cirkev 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kapušany predložila  nájomnú zmluvu na pozemky 

nachadzajúce sa na cintoríne. 

Doba nájmu na neurčito, správcom aby bola obec Nemcovce, navrhovaná cena nájmu 

1m2/1,- cent- celková cena na rok 14,77 € 

Peter Končár- cintorín zaplnený, cena nie je vysoká, ale nesúhlasí s takou formuláciu. 

Mgr. Pavlína Valičková- pozemky cintorína chcú posunuť do právneho rámca. 

Mgr. Martina Matejová- novela zákona o pohrebníctve. 

Evaljelická cirkev – dala stanovisko k pozemku, ktorý sa nachádza medzi cintorínom a 

katolickým kostolom. Ich stanovisko je – odkúpenie pozemku. To bude posunuté na 

dištrikt.na  ďalšie posúdenie. 

Mgr. Stanislav Furman – tento bod programu presunúť na ďalšie rokovanie Ocz. 

 

 

 

 



Návrh uznesenia č. 4:  

Ocz neschválilo návrh nájomnej zmluvy v predloženom znení a presunuť tento bod na 

zasadnutie OcZ po ukončení pandémie. Zároveň navrhuje, aby k tomuto bodu bol pozvaný 

duchovný správca farnosti.   

Hlasovanie: 

Za:                5 poslanci 

Proti:             0 

Zdržal sa:      0 

 

7. Žiadosť p. Kerestešovej (vybudovanie obecnej cesty) 

 

Pani Jarmila Kerestešová opätovne predložila žiadosť o vybudovanie pristupovej cesty k jej 

rodinnému domu č. 58. 

 

Mgr. Martina Matejová – oslovila firmu o vypracovanie cenovej ponuky  na položenie asfaltu 

- 5700,- € . Tento úsek cesty je potrebné riešiť komplexne a zabezpečiť  stabilitu plota, čim sa 

celková cena práce navýši. 

 

Návrh uznesenia č. 5: 

Ocz berie na vedomie opakovanú žiadosť.  Realizácia cesty  sa odsúva na neurčito z dôvodu 

nepriaznivého vývoja celkovej situácie na Slovensku 

Hlasovanie: 

Za:                5 poslanci 

Proti:             0 

Zdržal sa:      0 

 

8. GDPR ( určenie zodpovednej osoby) 

 

GDPR ( určenie zodpovednej osoby). 

Mgr. Tomáš Jendral  vypracoval  smernice GDPR pre obec Nemcovce. Bol oslovený 

zástupkyňou Mgr. Martinou Matejovou, aby  bol aj zodpovednou osobou. Podľa  návrhu 

zmluvy je finančná odmena  50,- € mesačne, vrátane ktorej bude dokončený aj bezpečnostný 

projekt kamier  

 

Návrh uznesenia č. 6: 

Ocz schvaľuje za zodpovednú osobu GDPR – Mgr. Tomáš Jendral. 

Hlasovanie: 

Za:                5 poslanci 

Proti:             0 

Zdržal sa:      0 

 

9. Schválenie inventarizačnej a vyraďovacej komisie 

 

Mgr. Martina Matejová navrhla poslancov do inventarizačnej komisie. Inventúru  urobiť  

do 31.01.2021. 

 

Návrh uznesenia č. 7: 

Pre materskú školu: Mgr. Zuzana Šofranková, Erika Dzurjová, Urban Valiček 

Pre základnú školu: Mgr. Eva Raďáková, Mgr. Stanislav Furmán, Erika Dzurjová 



Pre obecný úrad,a dom smútku: Mgr. Martina Matejová, Ing. Vladimír Botko, Emília 

Poláková a súčasne v tom zložení  aj vyraďovacia komisia. 

Hlasovanie: 

Za:                5 poslanci 

Proti:             0 

Zdržal sa:      0 

 

10. Schválenie preventivára požiarnej ochrany obce Nemcovce 

 

Za preventivára požiarnej ochrany obce Nemcovce je navrhovaný p. Ing. Štefan Tebelák. 

Preškolil všetkých zamestnancov obce, MŠ, ZŠ, MOS a preškolil členov DHZ Nemcovce. 

Členovia DHZ Nemcovce budú chodiť po domácnostiach odkotrolovať vykurovacie  telesa. 

 

 

Návrh uznesenia č. 8: 

Podľa § 15 odst. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi sa týmto ustanovuje  

za preventivára požiarnej ochrany obce  Nemcovce Ing. Štefan Tebelák 

 

Hlasovanie: 

Za:                5 poslanci 

Proti:             0 

Zdržal sa:      0 

 

 

11. Schválenie veliteľa a členov jednotky DHZ obce Nemcovce 

Schválenie veliteľa a členov jednotky DHZ obce Nemcovce je potrebné z dôvodu, že náš 

DHZ Nemcovce je v kategórie B. Veliteľ a členovia musia mať absolvované školenia.  

Zaškoleným veliteľom DHZ Nemcovce je  Miroslav Mihaľov a školení členovia : Ján 

Krajčech, Martin Krajčech, Peter Gladič, Patrik Matej, Stanislav Michalek, Radoslav Rešetár 

ml. Radoslav Rešetár st. a Marej Olejár  

 

Návrh uznesenia č. 9 :  

Ocz podľa § 33  zákona č. 314/2001 Z.z.  o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov na základe menovania schvaľuje do funkcie  veliteľa DHZ obce Nemcovce 

Miroslava Mihaľova a členov DHZ obce Nemcovce Jána Krajčecha, Martina Krajčecha, Petra 

Gladiča, Patrika Mateja, Stanislava Michaleka, Radoslava Rešetára ml. Radoslava Rešetára st.  

a  Mareka Olejára 

Hlasovanie: 

Za:                5 poslanci 

Proti:             0 

Zdržal sa:      0 

 

 

12. Zámer o vybudovanie spoločnej čističky (Lipníky. Nemcovce, Šarišská Poruba) 

 

Zástupkyňa Mgr. Martina  Matejová informovala poslancov o pripravovanom spoločnom 

zámere spoločnej čističky obci Nemcovce, Šarišská Poruba a Lipníky. Ide o postavenie 

spoločnej čističky na  katastri obce Šarišská Poruba medzi hlavnou cestou a potokom. 

Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť  osloviť s požiadavkou  o správu. V budúcnosti 

počítať aj z výmenou vodovodného potrubia. 



  

 

Návrh uznesenia č. 10 

Ocz schvaľuje zámer  o vybudovanie spoločnej čističky obcí Nemcovce, Šarišská Poruba 

a Lipníky 

Hlasovanie: 

Za:                5 poslanci 

Proti:             0 

Zdržal sa:      0 

 

 

13. Zrušenie súčasného spôsobu kopania hrobov k 31.12.2020 

Mgr. Martina Matejová navrhla zrušiť súčasný spôsob  kopania hrobov. Navrhuje od 1.1.2021  

kopanie a zásyp hrobov, aby  zabezpečovala pozostalá rodina. Na webovej stránke obce je 

zverejnený návrh VZN, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska. Toto VZN  je 

možné pripomienkovať .  

Vyhotovením plánu  hrobových miest – oslovený p. Groško 

VZN o poriadku pohrebiska nerieši vzťah k pozemku. Na základe stanoviska ECAV 

Nemcovce  osloviť znalca  na vyhotovenie znaleckého posudku k pozemku  parc. č. 337 na 

odkúpenie parcely za účelom pohrebiska. 

 

 

Návrh uznesenia č. 11:  

Zrušenie súčasného spôsobu kopania hrobov na cintoríne k 31.12.2020 

Hlasovanie: 

Za:                5 poslanci 

Proti:             0 

Zdržal sa:      0 

 

14. Bezúročná pôžička z ministerstva financií 

 

Bezúročnú pôžičku je možné požiadať do konca 31.10.2020 s vyčerpaním do 31.12.2020  

vo výške výpadku podielových daní, ktorý je zverejnený na MFSR. 

Bezúročná pôžička sa má začať splácať v roku 2024 do roku 2027. 

P. Peter Končár – na čo  bude použitá. 

Mgr. Martina Matejová – materiálno-technické  vybavenie kuchyne  školskej jedálne 

v materskej škole  a žumpa k WC kontajnéru. 

 

Návrh uznesenia č. 12 

Ocz schvaľuje požiadať o bezúročnú pôžičku vo výške  9 722,- € 

 

Hlasovanie: 

Za:                5 poslanci 

Proti:             0 

Zdržal sa:      0 

 

15. Diskusia 

Mgr. Pavlína Valičková  - Október mesiac úcty k starším, či sa niečo pripravuje. 

Mgr. Martina Matejová – zabezpečené 10,- € poukážky  do predajne COOP Jednota 

Nemcovce. Učiteľky MŠ s deťmi pripravia blahoželania. 



 

Mgr. Martina Matejová  

Bola podaná žiadosť  na opravu pamätníka – žiadosť schválená vo výške 3500,- €. Začiatkom 

roka 2021 bude vyhotovená zmluva.  

 

Mgr. Stanislav Furmán- Slovenská správa ciest udržuje štátne cesty, ale je potrebné aj miestne 

komunikácie udržiavať v zime. Osloviť majiteľov traktorov, či by boli ochotní v zimných 

mesiacoch udržiavať miestne komunikácie. 

 

Mgr. Martina Matejová 

SSC –p.  Humeník – podjazd je v riešení a pri najbližšom zasadnutí  PSK – bude predložená 

konkrétna  a komplexná vízia podjazdu a jej realizácia. 

 

Mgr. Martina Matejová  

Žiadosť Ľuboslavi Valičkovej o vyčistenie priekopy za jej záhradou a oprava kábla KT. 

Ide o vyčistenie priekopy, ktorá vyhĺbená pár rokov dozadu. Pozemok je P, Plančara. Pre obec 

je to bezpredmetné, keďže sa jedna o súkromný pozemok. 

Na opravu kábla KT bol oslovený p. Guľas . 

 

Mgr. Martina Matejová – svah pri RD č. 55 podala žiadosť Mária Mihaľová, že sa dlhodobo  

zváža svah a pri daždivom počasí  sa postupne zosúva hlina na cestu a bráni prietoku vody, 

ktorý následne prechádza ich pozemkom. Ako občania majú obavy nielen o súkromný 

majetok, ale aj o bezpečnosť. 

V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie – zvolať krízový štáb obce. 

 

Mgr. Martina Matejová –  celoplošné testovanie občanov v prípade potreby budú oslovení  

o súčinnosť poslanci a členovia DHZ obce Nemcovce 

 

Mgr. Martina Matejová –  na webovej stránke obce zverejnené VZN o dotáciách,    

VZN o požiarnom poriadku a VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska – pripomienkovať 

     

Návrh uznesenia č. 13: 

Ocz berie na vedomie informácie na ďalšie rokovania 

Hlasovanie: 

Za:                5 poslanci 

Proti:             0 

Zdržal sa:      0 

 

Na záver zástupkyňa starosta obce poďakovala prítomným poslancom za  

účast na zasadnutí a ukončila zasadnutie Ocz. 

 

Overovatelia: Mgr. Stanislav Furman     …................................. 

    

                      Ing. Vladimír Botko          …..…........................... 

 

V Nemcovciach  dňa 21.10.2020 

Zapísala:  Emília Poláková   

                                                                                                           Mgr. Martina Matejová 

                                                                                                     zástupkyňa starostu obce 

 



 

 

 


