
U Z N E S E N I A   

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nemcovce, 

ktoré sa konalo dňa  07. 12. 2021 

 

Uznesenie č. 1-07/12-2021 
Obecné zastupiteľstvo  (Ocz) schvaľuje návrh programu zasadnutia v nasledovnom znení: 

 

 

1/   Otvorenie 

2/   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3/   Schválenie návrhu  programu  zasadnutia Ocz 

4/   Kontrola uznesení 

5/   Predaj has. auta na základe obchodnej  verejnej súťaže 

6/   Predaj pozemku z dôvodu osobitného  zreteľa ( M. Botková) 

7/   Predaj  pozemku z dôvodu osobitného  zreteľa ( I. Kopčová) 

8/   Schválenie plánu kontrol. činnosti hl. kontrolórky na I.polrok 2022 

9/   Úprava rozpočtu   

10/ Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2022 a prerokovanie  rozpočtu r. 2023 a 2024 

11/ VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských  zariadení  

      so sídlom na území obce Nemcovce -  č. 14/2021 

12/ Schválenie dotácií z  rozpočtu obce na rok 2022 

13/ Správa auditora k účtovnej závierke za rok 2020 

14/ Diskusia 

15/ Záver 

 

Za prijatie: 5/5 

Proti:          0/5 

Zdržali sa:  0/5 

 

Dňa 07.12.2021 

Mgr. Martina Matejová  -  starostka obce .........………..................................…. 

 

 

 

 

Uznesenie č. 2-07/12-2021 
Ocz berie na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia Ocz dňa 08.11.2021 

 

 

 
Za prijatie: 5/5 

Proti:          0/5 

Zdržali sa:  0/5 

 

Dňa 07.12.2021 

Mgr. Martina Matejová  -  starostka obce .........………..................................…. 

 

 



Uznesenie č. 3-07/12-2021 

 
a/  Ocz schvaľuje  predaj hasičského auta v cene 250,- € 

Za prijatie: 5/5 

Proti:          0/5 

Zdržali sa:  0/5 

 

Dňa 07.12.2021 

Mgr. Martina Matejová  -  starostka obce .........………..................................…. 

 

 

b/  Ocz odporúča starostke  uzatvoriť zmluvu s p. Miroslavom Stonožkom. 

 

Za prijatie: 5/5 

Proti:          0/5 

Zdržali sa:  0/5 

 

Dňa 07.12.2021 

Mgr. Martina Matejová  -  starostka obce .........………..................................…. 

 

 

 

 

Uznesenie č. 4-07/12-2021 
a) Ocz schvaľuje predaj  v zmysle § 9a ods.8 písm. e/ zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov o ktorom rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov. Predmetom prevodu – priameho predaja na základe dôvodu hodného osobitného 

zreteľa sú parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ku, ktorým nie je založený list 

vlastníctva. Parcela číslo 104 o výmere 226 m2 – záhrada a parcela číslo 105 o výmere 64 m2 – 

pozemok na ktorom je dvor, v prospech kupujúcej Mariany Botkovej, bytom Nemcovce 67, 

082 12 Nemcovce vo výške spoluvlastníckeho podielu 1/1. 

Kúpna cena za predmet prevodu bola stanovená Obecným zastupiteľstvom vo výške 1,32 € za 

m2 predmetných pozemkov, t. j. 290 m2. Ostatné náklady súvisiace s prevodom majetku bude 

znášať kupujúci v plnej výške. 

Celková kúpna cena za predaj majetku je 382,80,-€, (slovom: Tristoosemdesiatdva Eur 

Osemdesiat centov) . 

 
Za prijatie: 5/5 

Proti:          0/5 

Zdržali sa:  0/5 

 

Dňa 07.12.2021 

Mgr. Martina Matejová  -  starostka obce .........………..................................…. 



 

b) Ocz odporúča starostke  uzatvoriť  kúpno- predajnú zmluvu s p. Marianou Botkovou 

 
Za prijatie: 5/5 

Proti:          0/5 

Zdržali sa:  0/5 

 

Dňa 07.12.2021 

Mgr. Martina Matejová  -  starostka obce .........………..................................…. 

 

 

 

Uznesenie č. 5-07/12-2021 

 
a) Ocz schvaľuje predaj - v zmysle § 9a ods.8 písm. e/ zákona SNR č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov o ktorom rozhoduje Ocz trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov. Predmetom prevodu–priameho predaja na základe dôvodu hodného 

osobitného zreteľa sú parcely registra „E“ evidované na LV 582. Parcela číslo 818/2 o výmere 

93 m2 – vodná plocha a parcela číslo 797/1 o výmere 59  m2 – ostatná plocha, v prospech 

kupujúceho Ivana  Kopčová , rod. Mazúrová, bytom Nemcovce 85,  PSČ 082 12  vo výške 

spoluvlastníckeho podielu 1/1. 

 Kúpna cena za predmet prevodu bola stanovená Ocz vo výške 1,32,-€ za m2 predmetných 

pozemkov, t. j. 152 m2. Ostatné náklady súvisiace s prevodom majetku bude znášať kupujúci 

v plnej výške. 

Celková kúpna cena za predaj majetku je 200,64 €,slovom: Dvesto Eur a šesťdesiatštyri 

centov). 

Za prijatie: 5/5 

Proti:          0/5 

Zdržali sa:  0/5 

 

Dňa 07.12.2021 

Mgr. Martina Matejová  -  starostka obce .........………..................................…. 

 

b) Ocz odporúča starostke  uzatvoriť  kúpno-predajnú zmluvu s p. Ivanou Kopčovou 

 
Za prijatie: 5/5 

Proti:          0/5 

Zdržali sa:  0/5 

 

Dňa 07.12.2021 

Mgr. Martina Matejová  -  starostka obce .........………..................................…. 

 

 



 

Uznesenie č. 6-07/12-2021 
 

a) Ocz schvaľuje plán  kontrolnej činnosti na I.polrok 2022 v počte a štruktúre tém, 

uvedených v časti návrhu kontrol 

 

b)OcZ poveruje  hl. kontrolórku obce Nemcovce určovať výkon  kontroly podľa schváleného 

počtu štruktúry a tém v časti návrhu kontrol. Podľa potrieb riadenia a požiadaviek  Ocz 

Nemcovce. 

 

 
Za prijatie: 5/5 

Proti:          0/5 

Zdržali sa:  0/5 

 

Dňa 07.12.2021 

Mgr. Martina Matejová  -  starostka obce .........………..................................…. 

 

 

 

 

Uznesenie č. 7-07/12-2021 
 

Ocz schvaľuje úpravu rozpočtu – rozpočtovým opatrením č. 3/2021 

Zvýšenie príjmov o: 8 536,-€ 

Zvýšenie výdavkov  8 536,- € 

 

 

 
Za prijatie: 5/5 

Proti:          0/5 

Zdržali sa:  0/5 

 

Dňa 07.12.2021 

Mgr. Martina Matejová  -  starostka obce .........………..................................…. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 8-07/12-2021 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemcovce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

I. berie na vedomie 

a) návrh rozpočtu na roky 2022,  2023  a 2024 

b) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2022,2023 a 2024  

 

II. schvaľuje  

a) neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Nemcovce 2022 

 

b) počet na rok 2022 do výšky jednotlivých položiek 

bežné príjmy                                     248 153,00 € 

bežné výdavky                                  229 151,00 € 

Výsledok bežného rozpočtu           + 18 502,00 € 

 

Kapitálové príjmy                                      0,00 € 

Kapitálové výdaje                              18 500,00 € 

Výsledok kapitálového rozpočtu     - 18 500,00 € 

 

Príjmy z fin. operácie                                  0,00 

Výdaje z fin. operácie                                 0,00 

Výsledok fin. operácie                                0,00 

 

c) v súlade s § 11, ods. 4, písm. b zákona 369/1990 o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo  

splnomocňuje starostku  obce vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu bežného rozpočtu – tj. 

presun medzi položkami bežného rozpočtu s tým, aby celkový výsledok bežného rozpočtu 

ostal zachovaný. Zmeny v kapitálovej  oblasti ostávajú naďalej v kompetencií obecného 

zastupiteľstva.                     

 

 

Za prijatie: 5/5 

Proti:          0/5 

Zdržali sa:  0/5 

 

Dňa 07.12.2021 

Mgr. Martina Matejová  -  starostka obce .........………..................................… 

 

 



Uznesenie č. 9-07/12-2021 
Ocz schvaľuje VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských  

zariadení so sídlom na území obce Nemcovce -  č. 14/2021 

- finančná čiastka 3375,- €/ 1 rok na jedno dieťa. 

 

 
Za prijatie: 5/5 

Proti:          0/5 

Zdržali sa:  0/5 

 

Dňa 07.12.2021 

Mgr. Martina Matejová  -  starostka obce .........………..................................…. 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 10-07/12-2021 

 
Ocz berie na vedomie informáciu o  schválených  dotáciách z rozpočtu obce.  

a) TJ Nemcovce –  finančná  čiastka 3000,- € 

 
Za prijatie: 4/5 (Peter Končár, Urban Valiček, , Stanislav Michalek  Ján Dzurja) 

Proti:          0/5 

Zdržali sa:  1/5 ( Ing. Vladimír Botko) 

 

 

 

 

Dňa 07.12.2021 

Mgr. Martina Matejová  -  starostka obce .........………....................................…. 

 

b) Rímsko-katolícka cirkev Kapušany – finančná čiastka  200,- € 

 
Za prijatie: 5/5 

Proti:          0/5 

Zdržali sa:  0/5 

 

Dňa 07.12.2021 

Mgr. Martina Matejová  -  starostka obce .........………..................................…. 

 

 



c) Evanjelická cirkev a.v. Nemcovce –  finančná čiastka 200,- € 

 
Za prijatie: 5/5 

Proti:          0/5 

Zdržali sa:  0/5 

 

Dňa 07.12.2021 

Mgr. Martina Matejová  -  starostka obce .........……….....................................…. 

 

 

d) Mesto Prešov- CVČ –  finančná čiastka  0,- € 

 
Za prijatie: 5/5 

Proti:          0/5 

Zdržali sa:  0/5 

 

Dňa 07.12.2021 

Mgr. Martina Matejová  -  starostka obce .........………....................................…. 

 

 

 

 

Uznesenie č. 11-07/12-2021 

 
 

Návrh uznesenia č. 11 

Ocz berie na vedomie správu audítora k účtovnej závierke za rok 2020 

 

 
Za prijatie: 5/5 

Proti:          0/5 

Zdržali sa:  0/5 

 

Dňa 07.12.2021 

Mgr. Martina Matejová  -  starostka obce .........………....................................…. 

 

 

 

 

 

 

 


