
Z á p i s n i c a 
z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  18.02.2021 

 

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 4 

poslanci   a po zložení sľubu p. Stanislava Michaleka 5 z celkového počtu 5.  

Skonštatovala, že Ocz je uznášania schopné. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľku určila Emíliu Polákovu a za overovateľov  boli určení poslanci  

Ing. Vladimír Botko  a Urban Valiček. 

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 navrhovaného programu.  

4/  Kontrola uznesení 

5/ Zloženie sľubu poslanca 

6/ VZN č.1/2021, ktorým sa zrušuje VZN obce o požiarnom poriadku 

7/ VZN č.2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Nemcovce 

8/ VZN č.3/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole,ktorej zriaďovateľom je obec Nemcovce 

9/ VZN č.4/2021,ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v  školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nemcovce 

10/ VZN č.5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieta materskej školy a 

školských zariadení so sídlom na území obce Nemcovce 

11/ VZN č.6/2021 o poskytovaní jednorázového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 

12/ VZN č.7/2021 o príspevku na stravovanie pre občanov obce Nemcovce 

13/ Štatút obce Nemcovce 

14/ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nemcovce 

15/ Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Nemcovciach 

16/ Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nemcovciach 

17/ Organizačný poriadok  Obecného úradu v Nemcovciach 

18/ Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2020 

19/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Nemcovce na 1.polrok 2021 

20/ Žiadosť o odkúpenie pozemku par.č.17/4 v kat.území Nemcovce – manželia Dubasoví 

21/ Diskusia 

22/ Záver 

 

Doplnenie programu  nebolo. Mgr. Martina Matejová dala hlasovať za navrhnutý program.  

 



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/  Kontrola uznesení 

5/ Zloženie sľubu poslanca 

6/ VZN č.1/2021,ktorým sa zrušuje VZN obce o požiarnom poriadku 

7/ VZN č.2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Nemcovce 

8/ VZN č.3/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole,ktorej zriaďovateľom je obec Nemcovce 

9/ VZN č.4/2021,ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v  školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nemcovce 

10/ VZN č.5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieta materskej školy a 

školských zariadení so sídlom na území obce Nemcovce 

11/ VZN č.6/2021 o poskytovaní jednorázového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 

12/ VZN č.7/2021 o príspevku na stravovanie pre občanov obce Nemcovce 

13/ Štatút obce Nemcovce 

14/ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nemcovce 

15/ Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Nemcovciach 

16/ Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nemcovciach 

17/ Organizačný poriadok  Obecného úradu v Nemcovciach 

18/ Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2020 

19/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Nemcovce na 1.polrok 2021 

20/ Žiadosť o odkúpenie pozemku par.č.17/4 v kat.území Nemcovce – manželia Dubasoví 

21/ Diskusia 

22/ Záver 

 

Hlasovanie:  

Za:          4 poslanci 

Proti:       0 

Zdržal sa:0 

 

4. Kontrola uznesení 

Kontrola uznesení zo zasadnutia Ocz dňa 12.12.2020 

Uznesenie č. 1, 3,4, 5, 6, 7, 9, 10  -  splnené 

Uznesenie č.2, 8, 11  - nehodnotí 

 

Návrh uznesenia č. 2 

Ocz berie na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia Ocz dňa 12.12.2020 

 

 5. Zloženie sľubu 

Poslanec Mgr. Stanislav Furman sa vzdal mandátu poslanca  12.12.2020. Poďakovala za jeho 

činnost poslanca. Ako náhradník nasledoval p. Jaroslav Krištof. Listom mu bolo oznámené, 

že ako náhradník v poradí má prijať mandát poslanca. Listom doručeným do podateľne 

obecného úradu oznámil, že sa vzdáva mandátu ako nasledujúci náhradný  kandidát. Ďalším 

náhradníkom v poradí bol Stanislav Michalek. Ten mandát poslanca prijal. 



Poslanec Stanislav Michalek 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. 3 

Ocz berie na vedomie zloženie sľubu poslanca  Stanislava Michaleka 

 

6/ VZN č.1/2021, ktorým sa zrušuje VZN obce o požiarnom poriadku  

Toto všeobecne záväzné nariadenie  VZN č. 1/2021   ruší staré Všeobecne záväzné nariadenie 

obce  o požiarnom poriadku obce Nemcovce, schválené dňa 25.08.2008. 

 

Návrh uznesenia č. 4 

Ocz schvaľuje VZN č. 1/2021 , ktorým sa zrušuje VZN obce o požiarnom poriadku   

Hlasovanie: 

Za:               5 poslanci 

Proti:           0   

Zdržal sa:    0 

 

7/ VZN č.2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Nemcovce 

VZN č.2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Nemcovce rieši všetko o odpade, vymedzuje  nakladanie s odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi, spôsob zberu a prepravy. Obec má zabezpečený zber odpadu firmou 

Fúra Rozhanovce na základe zmluvy a harmonogramu vývozu odpadu - komunálny odpad, 

plasty, sklo zo smetných nádob. Vrecovým systémom - papier, tetrapaky, kovové obaly. 

Vývoz nebezpečného odpadu 2x do roka, elektroodpadu - 3x ročne. Každá domácnosť má 

kompostér a tým je zabezpečený zber  biologického odpada z domácnosti. Je zabezpečený 

zber šatstva a olejov. 

Peter Končár a čo s kompostoviskom – v budúcnosti časť odkúpiť a potom prevádzkovať. 

Mgr. Martina Matejová – 2x do roka zabezpečiť vývoz veľkoobjemového kontajnéra. 

Pozemky na kompostovisku – uzatvoriť nájomné zmluvy. 

Petrer Končár – na kompostovisko len objemnejší odpad( napr. koberec, guma PVC) a pre 

ostatné odpady majú  občania doma smetné nádoby, vrecia, kompostéry. 

Peter Končár- plasty –aký intervál vývozu plastov- či to určuje firma alebo obec. 

Mgr. Martina Matejová – podotkla, že občania plasty nestláčajú a skoro sa nádoba zaplní,    

ak je potrebné objednáva mimoriadný zvoz plastov. 

Obec nezabezpečuje zber odpadových pneumatík.  

Toto nariadenie ruší VZN obce č.1/2016 schválené dňa 30.06.2016 

 

Návrh uznesenia č. 5 

Ocz schvaľuje VZN č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Nemcovce   

Hlasovanie: 

Za:               5 poslanci 

Proti:           0   

Zdržal sa:    0 

            

8/ VZN č.3/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Nemcovce 

          



V tomto VZN č.3/2021 je účelom  určenie  miesta - ZŠ Nemcovce  č. 62 a času 

od 1.4. – do 30.4, ktorý predchádza začiatku školského roka. 

Ide o zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej 

zriaďovateľom je obec Nemcovce. 

Pri zápise dieťaťa rodič predkladá potrebné doklady. 

 

Návrh uznesenia č. 6 

Ocz schvaľuje VZN č. 3/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Nemcovce 

Hlasovanie: 

Za:               5 poslanci 

Proti:           0   

Zdržal sa:    0 

  

9/ VZN č.4/2021, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v  školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nemcovce 

 

Toto  VZN č.4/2021  určuje   výšku   príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách- 

materská škola a školských zariadeniach - školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Nemcovce. 

Rodičia uhrádzajú za pobyt dieťaťa v MŠ 10,- €/1 mesiac do 5 rokov. Predškoláci 

neuhrádzajú  a tiež neuhrádza ten  kto je v hmotnej núdzi. 

Príspevok na stravovanie je pre dieta vo výške – 1,45  deň. Žiaci ZŠ  1,15 € a zamestnanci vo 

výške 1,33 €. Je to spracované podľa platnej legislatívy. 

Toto VZN 4/2021 ruší VZN č. 1/2008, schvalené dňa 25.08.2008, dodatok č. 1 schvalený dňa 

30.08.2009 a Dodatok č. 2, schválený dňa 05.03.2011. 

 

Návrh uznesenia č. 7 

Ocz schvaľuje VZN č. 4/2021, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v  školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nemcovce 

Hlasovanie: 

Za:               5 poslanci 

Proti:           0   

Zdržal sa:    0 

 

 

10/ VZN č.5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieta materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území obce Nemcovce 

 

Toto  VZN č.5/2021 určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a 

školských zariadení so sídlom na území obce Nemcovce. Podkladom na stanovenie výšky je 

počet detí v MŠ a  detí školského zariadenia k 15.septembru podľa výkazu Škol 40-01. 

Príloha č. 1 stanovuje na rok 2021  dotáciu vo výške 3503,30 € na 1 dieťa. 

Návrh uznesenia č. 8 

Ocz schvaľuje VZN č.5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieta materskej 

školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nemcovce  

Hlasovanie: 

Za:               5 poslanci 

Proti:           0   

Zdržal sa:    0 



 

11/ VZN č.6/2021 o poskytovaní jednorázového finančného príspevku pri narodení 

dieťaťa 

 

Toto VZN č.6/2021 upravuje postup a podmienky poskytovania jednorázového finančného 

príspevku pri narodení dieťaťa. Príspevok je nezmenený a je vo výške 200,- €. Prílohou VZN 

je žiadosť o príspevok. Toto nariadenie ruší VZN č. 1/2019 schvalené dňa 23.06.2019. 

 

Návrh uznesenia č. 9 

Ocz schvaľuje VZN č.6/2021 o poskytovaní jednorázového finančného príspevku pri 

narodení dieťaťa 

Hlasovanie: 

Za:               5 poslanci 

Proti:           0   

Zdržal sa:    0 

 

 

12/ VZN č.7/2021 o príspevku na stravovanie pre občanov obce Nemcovce 

 

Účelom tohoto  VZN č.7/2021 je upraviť rozsah, podmienky a spôsob poskytovania 

príspevku na stravovanie pre občanov obce Nemcovce( osobe ktorá dovršila vek 62 rokov).  

Príspevok je 0,50 centov.  Prílohou VZN je žiadosť, ktorú občan predkladá obecnému úradu. 

Toto VZN č. 7/2021 ruší VZN č. 1/2017 schválené 15.12.2017. 

 

Návrh uznesenia č. 10 

Ocz schvaľuje VZN č.7/2021 o príspevku na stravovanie pre občanov obce Nemcovce  

Hlasovanie: 

Za:               5 poslanci 

Proti:           0   

Zdržal sa:    0 

 

13/ Štatút obce Nemcovce 

 

Štatút obce Nemcovce upravuje  v súlade so všeobecne záväznými právními predpismi 

postavenie a pôsobnosť obce a územie obce, symboly obce, obyvateľov obce, samospráva 

obce, vztah štátu a obce, majetek obce, hospodárenie obce, financovanie, rozpočet, orgány 

obce, obecné zastupiteľstvo, starosta obce, komisie, zástupca starostu , hlavný kontrolór, 

obecný úrad, zhromažďovanie obyvateľov obce, miestne referendum, čestné občianstvo,  cena 

obce,  odmeny obce, kronika obce, dobrovoľný hasičský zbor, pomoc obyvateľom,  pomoc 

obci.   

Tento Šatút obe ruší Štatút obce schválený dňa 15.12.2000. 

 

 

Návrh uznesenia č. 11 

Ocz schvaľuje  Štatút obce Nemcovce  

Hlasovanie: 

Za:               5 poslanci 

Proti:           0   

Zdržal sa:    0 

 



 

14/ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nemcovce 

 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nemcovce upravujú práva a povinnosti 

organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce,  podmienky odňatia majetku, ktoré 

obec zriadila, postup prenechávania majetku do užívania, nakladanie s cennými papiermi, 

ktoré úkony podliehajú schváleniu orgánmi obce (starosta, obecné zastupiteľstvo).   

 

Návrh uznesenia č. 12 

Ocz schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nemcovce   

Hlasovanie: 

Za:               5 poslanci 

Proti:           0   

Zdržal sa:    0 

 

 

15/ Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Nemcovciach 

 

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Nemcovciach  upravujú 

odmeňovanie poslancov Ocz, členov komisií a zástupcu starostu. 

Výška odmeny poslanca je za jedno zasadnutie 20,- €. Vzdanie sa odmeny je výlučne 

písomnou formou a na celé funkčné obdobie. 

 

Návrh uznesenia č. 13 

Ocz schvaľuje  Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Nemcovciach   

Hlasovanie: 

Za:               5 poslanci 

Proti:           0   

Zdržal sa:    0 

 

 

 

16/ Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nemcovciach 

 

V roku 2018 boli namietky k rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva v Nemcovciach.  

Je vypracovnaý nový rokovací poriadok, kde je spracované  pôsobnosť Ocz,  príprava 

zasadnutia OcZ, príprava uznesení a nariadení, zvolávanie zasadnuti Ocz,  program zasadnutí,  

priebeh zasadnutí,  rozprava zasadnutí, faktické poznámky,  procedurálny návrh, hlasovanie,  

tajné hlasovanie, , intepelácie poslancov, organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí,  Po 

zasadnutí zápisnica má byť vyhotovená do sedem dní. 15 dní má byť zverejnená na úradnej 

tabuli obce a na webovej stránke trvalé. 

 

Návrh uznesenia č. 14 

Ocz schvaľuje  Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nemcovciach 

   

Hlasovanie: 

Za:               5 poslanci 

Proti:           0   

Zdržal sa:    0 

 



17/ Organizačný poriadok  Obecného úradu v Nemcovciach 

 

Organizačný poriadok  Obecného úradu v Nemcovciach vydavá starosta obce, je 

k nahliadnutiu zamestnancom obce. Zahŕňa činnost úradu, postavenie starostu, poslancov, 

kontrolóra obce,  ostatné organizačné zložky – materská škola, základná škola, školská 

jedáleň, Prílohou   poriadku je organizačná štruktúra obce, organizačná schéma, písomná 

evidencia. 

 

Návrh uznesenia č. 15 

Ocz berie na vedomie   Organizačný poriadok  Obecného úradu v Nemcovciach   

 

18/ Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2020 

 

Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2020 predložená podľa § 18f ods. 1 písm. e)  

zákona č. 369/1990 Zb. o obenom zriadení. 

V priebehu obdobia vykonávala kontrolórka  kontrolnú činnost v súlade s § 18d zákona o 

obenom zriadení: kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti   pri 

hospodárení a nakladní s majetkovými právami obce ako aj majetkom obce, kontrola príjmov,  

výdavkov a finančných operácii, kontrola vybavovania sťažnosti, žiadosti občanov, kontrola 

dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení obce a kontrola ostatných 

úloh obce.  

    V druhom polroku bola priebežne vykonávaná kontrola čerpania rozpočtu, boli prijaté 

rozpočtové opatrenia. 

Pri príprave rozpočtu boli predložené návrhy na zmeny v návrhu rozpočtu v spolupráci 

s finančnou komisiou.  

Aktívne sa zúčastňovala obecných zasadnutí Ocz.  

V mesiaci október bolo vypracované stanovisko k čerpaniu návratnej finančnej výpomoci.  

Na základe kontroly  vedenie účtovnej evidencie má vypovedaciu schopnoť a prehľad o 

čerpaní rozpočtu. Mgr. Stanislav Furman bol vyzvaný k odovzdaniu chýbajúcich zápisnic. Do 

konca roka 2020, tak neurobil .Boli dané návrhy na prijatie interných usmernení k niektorým 

oblastiam s cieľom zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií v požadovanej kvalite pri 

dodržiavaní platných zásad a predpisov. 

 

Návrh uznesenia č. 16 

Ocz berie na vedomie  Správu o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2020  

 

19/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Nemcovce na 1.polrok 2021 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Nemcovce na 1.polrok 2021  predložený 

v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení. 

Návrh zahŕňa kontroly o výbere daní z nehnuteľnosti a evidencia pohľadávok,  kontrolu 

dokladov - faktúr, pokladne, bankových výpisov kontrola sťažností a petícii, kontrola žiadosti 

občanov, kontrola, ktorá vzišla z podnetov poslancov Ocz, starostu, ak vec neznesie odklad a 

na základe poznatkov dosiahnutých pri výkone činnosti hlavnej kontrolorky.  

Vypracovanie stanoviska k Záverčnému účtu obce za rok 2020, návrh plánu kontrolnej 

činnosti na 2.polrok 2021, účast na zastupiteľstvách  Ocz.  

 

Návrh uznesenia č. 17 

Ocz berie na vedomie  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Nemcovce na 

1.polrok 2021   



20/ Žiadosť o odkúpenie pozemku par. č. 17/4 v kat.území Nemcovce – manželia 

Dubasoví 

 

Do podateľne obecného úradu   predložili manželia Dubasoví žiadosť o odkúpenie pozemku 

par.č.17/4 v kat.území Nemcovce. Žiadosť odôvodnili tým, že by mali lepší prístup k svojim  

prípojkam rodinného domu (vodovodnej a k žumpe).  

Mgr. Martina Matejová  navrhla tento bod presunúť na ďalšie rokovanie OcZ.  

Mgr. Pavlína Valičková - na predaj majetku obce je potrebný súdnoznalecký posudok,  musí 

byť  15 dní zverejnené na úradnej tabuli obce. 

 

 

Návrh uznesenia č. 15 

Ocz berie na vedomie informáciu o podanej    žiadosti o odkúpenie pozemku par.č.17/4 

v kat.území Nemcovce – manželia Dubasoví    a presúva tento bod na ďalšie rokovanie Ocz. 

Hlasovanie: 

Za:               5 poslanci 

Proti:           0   

Zdržal sa:    0 

 

 

 

21/Diskusia 

Ing. Vladimír Botko dal dotaz, či tento víkend 20.02.2021 sa bude v našej obci testovať. 

Mgr. Martina Matejová - obec Nemcovce nebude testovať, ale okolité obce Lada, Chmeľov 

Okružná a Šarišská Poruba budú testovať. Telefonický dohodla, že sa naši občania môžu ísť 

tam otestovať. 

Mgr. Martina Matejová – keď zíde sneh bude potrebné osadiť žumpu- vyznačiť miesto. 

Ing. Vladimír Botko – na webovej stránke oznam o ďalšej oprave ciest  Kapušany- Lipníky. 

Mgr. Martina Matejová - áno zaslaný list od Metrostavu - požiadavka o zverejnenie a 

informovanie občanov, hlavne vodičov. 

Mgr. Martina Matejová – všetky VZN budú zverejnené na webovej stránke obce. 

 

 

Na záver zástupkyňa starostu obce poďakovala prítomným poslancom za účasť   a ukončila 

zasadnutie Ocz. 

 

Overovatelia: Ing. Vladimír Botko        …................................. 

    

                       Urban Valiček                 …..…........................... 

 

 

V Nemcovciach  dňa 18.02.2021 

 

Zapísala:  Emília Poláková   

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Martina Matejová 

                                                                                                     zástupkyňa starostu obce 

 



 


