
Z á p i s n i c a 
z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa  21.06.2021 

 

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    starostka 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. Po 

zložení sľubu p. Jána Dzurju, poslanca ako náhradníka po uprázdnení mandátu poslankyne 

Mgr. Martiny Matejovej  5 poslanci.  

Skonštatovala, že Ocz je uznášania schopné. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľku určila Emíliu Polákovu a za overovateľov  boli určení poslanci  

Urban Valiček a Peter Končár. 

Z tohto zasadnutia Ocz bude vyhotovený zvukový záznam. 

 

3. Schválenie návrhu programu zasadnutia OcZ: 

V tomto bode  starostka obce prečítala prítomným návrh programu zasadnutia a opýtala sa 

poslancov na prípadné doplňujúce body navrhovaného programu. Neboli navrhnuté ďalšie  

body do programu.  

Návrh programu: 

1/   Otvorenie 

2/   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3/   Schválenie návrhu  programu  zasadnutia Ocz 

4/   Kontrola uznesení 

5/   Sľub poslanca Ocz 

6/   Náš Prešov – Uznesenie – Rýchlostná cesta R4 

7/   Záverečný účet obce rok 2020 

8/   Rozpočtové opatrenie č. 1 

9/   Schválenie kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2.polrok 2021 

10/ Rôzne 

11/ Diskusia 

12/ Záver 

Dala hlasovať, kto je za tento 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/   Sľub poslanca Ocz 

6/   Náš Prešov – Uznesenie – Rýchlostná cesta R4 

7/   Záverečný účet obce rok 2020 



8/   Rozpočtové opatrenie č. 1 

9/   Schválenie kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2.polrok 2021 

10/ Rôzne 

11/ Diskusia 

12/ Záver 
 

 

Hlasovanie:  

Za:          4 poslanci ( Peter Končár, Urban Valiček, Ing. Vladimír Botko, Stanislav Michalek) 

Proti:       0 

Zdržal sa:0 

 
 

4.  Kontrola uznesení 

Kontrola uznesení zo zasadnutia Ocz dňa 26.05.2021 

Uznesenie č. 1 schvalenie programu - nehodnotí 

Uznesenie č.2  výsledky volieb - nehodnotí 

Uznesenie č.3  zloženie sľubu starostky- nehodnotí 

Uznesenie č.4  výstupenie novozvolenej starostky - nehodnotí 

Uznesenie č.5  poverenie poslanca Urbana Valička zastupovaním starostky  

od 26.05.2021- nehodnotí 

 

Návrh uznesenia č. 2 

Ocz berie na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia Ocz dňa 26.05.2021 

 

Hlasovanie:  

Za:          4 poslanci ( Peter Končár, Urban Valiček, Ing. Vladimír Botko, Stanislav Michalek) 

Proti:       0 

Zdržal sa:0 

 

 

5. Zloženie sľubu poslanca Ocz 

Starostka privítala p. Jána Dzurju ako ďalšieho náhradníka za  poslanca Ocz. 
Poslanec Ján Dzurja zložil sľub prečítaním a podpisom pod jeho písomné znenie – príloha 

zápisnice. Starostka obce Mgr. Martina Matejová odovzdala poslancovi osvedčenie o zvolení 

za poslanca. 

 

Návrh uznesenia č. 3 

Ocz berie na vedomie zloženie sľubu poslanca  p. Jána Dzurju 

 

 

Hlasovanie:  

Za:          4 poslanci ( Peter Končár, Urban Valiček, Ing. Vladimír Botko, Stanislav Michalek) 

Proti:       0 

Zdržal sa:1  ( Ján Dzurja) 

 

 

 

 

 

 



6. Naš Prešov– Uznesenie – Rýchlostná cesta R4 

Obec Nemcovce bola oslovená  OZ Náš Prešov   o prijatie uznesenia , ktorým by bola 

urýchlená výstavba stavby R4- rýchlostná cesta . Starostka Mgr. Martina Matejová prečítala 

návrh uznesenia č. 4 : 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Nemcovce prijíma uznesenie, že pre rozvoj severovýchodného 

Slovenska ale aj našej obce  je nevyhnutné dobudovanie rýchlostnej cesty R4 s napojením na 

diaľnicu D1, a preto žiada dotknuté orgány (vládu SR, ministerstvo dopravy, ministerstvo 

financií ,NDS ) urýchliť procesy a pokračovať v stavbe R4 na území Prešovského kraja až  

k hraniciam s Poľskom. 

 

Hlasovanie:  

Za:          5 poslanci 

Proti:       0 

Zdržal sa:0 

 

7.  Záverečný účet obce rok 2020 
 

Celkové príjmy  vo výške 272 143,57 € a výdavky  vo výške 245 803,48 €. Vylúčenie 

z prebytku čiastka 7262,08 €.  

Obec hospodárila  v roku 2020 s prebytkom vo výške 19 078,01 €, ktorý sa navrhuje do 

rezervného fondu. Prebytok predchádzajúcich rokov  1142,16 a 1317,98 € , celkom spolu  

čiastku  vo výške 21 538,15 € navrhujeme na tvorbu rezervného fondu. 

Peter Končár – výpadok platieb za daň z nehnuteľnosti vo výške okolo 5000,-  € 

Mgr. Martina Matejová , že ide o čiastku 3 399,54 € . Budú zasielané výzvy. 

Ing. Vladimír Botko – za odpad vysoká čiastka výdavkov. 

Mgr. Martina Matejová – nakúpené smetné nádoby, materiál na kosenie a benzín, vývoz  

komunálneho odpadu a velkoobjemového odpadu, čistenie ulíc. 

Stanovisko hlavnej kontrolorky obce: Záverečný účet obce bol vypracovaný v súlade 

s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov, obsahuje všetky náležitosti, bol zverejnený na 

úradnej  tabuli obce a webovej stránke obce. Učtovná závierka ešte nebola overená audítorom 

a vyjadruje skutočnú finančnú situáciu obce k 31.12.2020. Výsledok hospodárenia za rok 2020 

je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Ocz odporúča uzatvoriť prerokovanie Závereného účtu obce Nemcovce za rok 2020  s výrokom 

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.  

 

Návrh uznesenia č. 5: 

OcZ schvaľuje: 

- Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie  bez výhrad. 

- použitie prebytku hospodárenia za rok 2020 vo výške 19 078,01 a prebytku predchádzajúcich 

rokov  1142,16 € a 1317,98 na tvorbu rezervného   fondu vo výške 21538,15 €. 

 

 

Hlasovanie:  

Za:          5 poslanci 

Proti:       0 

Zdržal sa:0 

 

 



 

8/   Rozpočtové opatrenie č. 1 

Úpravu rozpočtu predložila starostka obce - rozpočtové opatrenie č.1 

Príjmová a výdavková časť rozpočtu podľa položiek - návrh úpravy k 30.06.2021 

 

Príjmy bežné 

 

 

položka Kód 

zdroja 

názov Schv.rozpočet úprava Po úprave 

      

292017 41 Vrátky 100,- 563,- 463,- 

      

312001 111 Transfér COVID19 0,- 9 585,- 9 585,- 

      

312001 111 Tranfér SODB 0,- 2525,82 2525,82 

      

312001 111 Tranfér UPSVAR -strava 0,- 2554,82 2554,82 

 

 

Finančné operácie 

položka kód názov Schv.rozpočet úprava Po úprave 

453 111 Zost. prostriedkov 

z pred.rokov(SODB) 

1 200,- 1 200,- 0 

453 131K Zost. prostriedkov 

z pred.rokov(SODB) 

0,- 1 200,- 1 200,- 

      

 

 

  

 

Výdavky 

 

odd položka Kód 

zdroja 

názov Schv.rozpočet úprava Po úprave 

0320 637004 41 Ver.obstarávanie 

HZ 

0 600,- 600,- 

       

0320 717002 41 Hasičská zbrojnica 8000,- 1312,98 9312,98 

0320 717002 111 Hasičská zbrojnica 0,- 3579,- 3579,- 

       

0740 633006 111 MateriálCOVID19 0 935,- 935,- 

0740 637004 111 Všeob.služby 

COVID19. 

0 2375,- 2375,- 

0740 637007 111 Cest. 

náhradyCOVID19 

0 2330,- 2330,- 

0740 637014 111 Stravovanie 0 366,- 366,- 

       



0810 633004 41 Žumpa  k WC 

kontajnéru 

k šatňam TJ 

0 1045,50 1045,50 

       

0820 635006 41 Oprava pamätníka 1500,- -1000,- 500,- 

       

       

0911 635006 41 Rekonš. MŠ 5000,- -2000,- 3000,- 

       

09601 635006 41 Rekonš. Kuchyne 

ŠJ 

2000,- -300,- 1700,- 

       

 

Mgr. Martina Matejová vysvetlila poslancom, že   ide o navýšené výdavky na hasičskú 

zbrojnicu( verejné obstarávanie, práce naviac( výkopové práce, elektroinštalácia, kúrenie , 

WC, radiátory, vodovodná prípojka) 

Nákup žumpy k WC kontajnérom k TJ šatňám a ihrisku sa planoval v roku 2020. Dodanie 

žumpy s fakturou prebehlo až v roku 2021, preto je tiež potrebné úpraviť rozpočet . 

 

Návrh uznesenia č. 6 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje predložený návrh úpravy rozpočtu - rozpočtovým opatrením 

č. 1  k 30.06.2021 

 

Hlasovanie:  

Za:          5 poslanci 

Proti:       0 

Zdržal sa:0 

 

 

 

9/   Schválenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  na 2.polrok 2021 

 

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

predpisov hlavný kontrolór obce predkladá Ocz v Nemcovciach návrh plánu kontrolnej 

činnosti  na 2.polrok 2021. Návrh obsahuje kontrolu výberu dane z nehnuteľnosti a evidencie 

pohľadávok, náhodne vybraných dokladov faktúr, pokladničných dokladov, bankových 

výpisov, kontrola z podnetov poslancov Ocz alebo starostky, vec ktorá neznesie odklad, na 

základe poznatkov dosiahnutých pri výkone činnosti hlavného kontrolóra, sťažnosti a petícii, 

žiadosti občanov. 

Stanoviska a iné činnosti - vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na 

roky 2022,2023,2024, návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 

2022, účasť na Ocz zastupiteľstvách a finančných komisiách Ocz. 

Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, 

závažnosti a množstva zistených nedostatkov jednotlivých kontrol ako aj dôvodu, že sa 

vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly. 

 

Návrh uznesenia č. 7 

Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje návrh plánu  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

na 2.polrok 2021 

 



Hlasovanie:  

Za:          5 poslanci 

Proti:       0 

Zdržal sa:0 

 

10/ Rôzne 

Ing. Vladimír Botko –  dal dotaz ohľadom kanalizácie a ČOV, kde bude čistička umiestnená 

Mgr. M. Matejová -   kde je panelová cesta na kompostovisku – vľavo od panelov. 

Boli viacere  varianty- za potokom a na pozemkoch Šariskej Poruby, potom medzi železnicou 

a potokom ( plánovaná stavby R4)  

Mgr. Martina Matejová – sú už všetky dokumenty na územné konanie ku kanalizácii a ČOV.  

Ján Dzurja – či je urobený prieskum u občanov o zaujme napojenia? 

 

Ing. Vladimír Botko – ako sa pokračuje v rokovaní o prácach na železničnom podjazde.  

Mgr. Martina Matejová – pred necelým rokom bolo rokovanie ŽSR, Povodie Bodrogu a 

Hornádu, Odbor dopravy, Správa a údržba ciest PSK a obec Nemcovce.  Konania  sa 

nezúčastnila SSC a železnice SR trvajú iba na výmene nosníka, čím by sa zvýšil prejazd 

popod most..  Opätovne vyzveme dotknúte orgány k riešeniu dlhodobo  havarijného stavu 

železničného mosta   a cesty. 

 

Mgr. Martina Matejová – firma 4road, s.r.o. Sabinov  žiadala od obce vyjadrenie aké vedú   

siete, ktoré sú v spáve obce okolo železničného podjazdu. Cesta do obce je v zlom stave 

vypadávajú kamene. 

 

Mgr. Martina Matejová - chodník  od predajne po pamätník – rieši sa prístup do ITSM 

k zápisu zmeny štatutára , cez MAS ŠAFRAN žiadosť na rekonštrukciu chodníka. 

 

Mgr. Martina Matejová – je vyhlásené výberové konanie na riaditeľku Základnej školy 

Nemcovce – prihlášky sa môžu posielať do 07.07.2021 na obecný úrad Nemcovce. 

Končí aj funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce, tiež  bude vyhlásené výberové konanie. 

 

Peter Končár-  ohľadom malotriedok započul v rozhlase o návrhu ministerstva školstva o ich 

zrušení. 

Mgr. Martina Matejová – obec o tom nieje informovaná. Z odboru školstva na obci prebieha 

dohľad za rok 2020. 

Na budúci školský rok je zapísaných  v Základnej škole Nemcovce 10 žiakov.  

Návrh uznesenia č. 8 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie informácie prediskutované v bode rôzne 

 

Hlasovanie:  

Za:          5 poslanci 

Proti:       0 

Zdržal sa:0 

 

 

 

 

 

 

 



Na záver  starostka obce Mgr. Martina Matejová  poďakovala prítomným poslancom za účasť   

a ukončila zasadnutie Ocz. 

 

Overovatelia: Urban valiček                 …................................. 

    

                      Peteer  Končár                …..…........................... 

 

 

 

V Nemcovciach  dňa 21.06.2021 

 

 

Zapísala:  Emília Poláková   

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Martina Matejová 

                                                                                                               starostka obce 

 

 

 
 


