Zápisnica
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany,
konaného dňa 16. 06. 2021 o 17.00 hod v zasadačke OcÚ Nemčiňany
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Jozef Keseg, starosta obce
Poslanci :Jana Siklenková, Ing. Jana Šidlovská, Július Szénási, Ivana Homolová,
Laura Homolová

Neprítomní:

Mário Sekereš, Martin Slažák

Ďalší prítomní: Katarína Hlavatá, zapisovateľka
Veronika Vácziová, účtovníčka
Verejnosť:

Podľa priloženej prezenčnej listiny

PROGRAM :
1/ Otvorenie a procedurálne veci
2/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
3/ Stanovisko HKO k záverečnému účtu za rok 2020
4/ Záverečný účet za rok 2020
5/ Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2021
6/ Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu
7/ I. úprava rozpočtu na rok 2021
8/ Inventarizačný zápis
9/ Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2021
10/ Správa o plnení úloh KPSS obce Nemčiňany za rok 2020
11/ Interpelácia poslancov
12/ Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril a viedol Jozef Keseg, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že sú prítomní 5 poslanci z celkového počtu 7. Pán poslanec
Mário Sekereš a Martin Slažák sa ospravedlnili. Pán starosta Jozef Keseg vyhlásil OZ za uznášania
schopné.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Ing. Jana Šidlovská, Július Szénási
Návrhová komisia:

Laura Homolová, Jana Siklenková

Zapisovateľka:

Katarína Hlavatá

Hlasovanie:
za: 5
Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Július Szénási, Ivana Homolová, Laura Homolová
proti : 0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 116/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
schvaľuje
program rokovania
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1/ Otvorenie a procedurálne veci
2/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
3/ Stanovisko HKO k záverečnému účtu za rok 2020
4/ Záverečný účet za rok 2020
5/ Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2021
6/ Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu
7/ I. úprava rozpočtu na rok 2021
8/ Inventarizačný zápis
9/ Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2021
10/ Správa o plnení úloh KPSS obce Nemčiňany za rok 2020
11/ Interpelácia poslancov
12/ Záver

Hlasovanie:
za: 5
Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Július Szénási, Ivana Homolová, Laura Homolová
proti : 0
zdržal sa: 0

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
Pán starosta povedal poslancom, že na minulom zasadnutí pani poslankyňa Ivana Homolová chcela,
aby sa dali lavičky na dolnú ulicu pri ihrisku. Pán starosta je povedal, že lavičky sa tam už dali.
Ďalej pán poslanec Mário Sekereš chcel, aby sa spravil plot na pozemku, kde sme búrali dom súp.
číslo 308. Pán starosta povedal, že tento plot sme ešte nestihli spraviť, nakoľko tam ešte nejaké
múry stoja a treba to zbúrať,odpratať a potom sa tam spraví aj plot. Na ostatné interpelácie sa
odpovedalo už na zasadnutí.
K bodu 3. Stanovisko HKO k záverečnému účtu za rok 2020
Pán starosta Jozef Keseg poprosil hlavnú kontrolórku obce pani Máriu Valkovičovú, aby prečítala
Stanovisko k záverečnému účtu obce Nemčiňany za rok 2020, ktoré tvorí prílohu č. 1 zápisnice.
Uznesenie č. 117/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
stanovisko HKO k záverečnému účtu za rok 2020

Hlasovanie:
za: 5 Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Július Szénási, Ivana Homolová, Laura Homolová
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 4. Záverečný účet za rok 2020
Pán starosta Jozef Keseg sa opýtal poslancov, či nemajú otázky alebo námietky k záverečnému účtu
obce za rok 2020, ktorý im bol zaslaný. Nikto z poslancov nemal žiadne otázky ani námietky. Kvôli
ochoreniu COVID-19 sa nevyčerpané finančné prostriedky presunuli do rezervného fondu a budú
použité na kapitálové výdavky obce v roku 2021. Záverečný účet obce za rok 2020 tvorí prílohu č.
2 zápisnice.
Uznesenie č. 118/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad
(kvôli pandémii ochorenia COVID-19 sa nevyčerpané finančné prostriedky presunuli do rezervného
fondu a budú použité na kapitálové výdavky obce v roku 2021)
Hlasovanie:
za: 5 Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Július Szénási, Ivana Homolová, Laura Homolová
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 5. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2021
Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že bolo všetkým poslancom poslané plnenie rozpočtu za I.
štvrťrok 2021 a ak má niekto nejaké otázky, nech sa spýta. Nikto z poslancov nemal žiadne otázky.
Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2021 tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Uznesenie č. 119/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2021
Hlasovanie:
za: 5 Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Július Szénási, Ivana Homolová, Laura Homolová
proti : 0
zdržal sa: 0

K bodu 6. Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu
Pán starosta Jozef Keseg povedal poslancom, že nakoľko sme v minulom roku neminuli peniaze,
ktoré sme mali v rozpočte, tak sa museli presunúť do rezervného fondu. Za rok 2020 sme mali
hospodársky výsledok 122 757,11 € a tieto finančné prostriedky sa presunuli do rezervného fondu,
kde sme už mali okolo 60 000,- €. Teraz ale musíme čerpať finančné prostriedky z rezervného
fondu, nakoľko potrebujeme na dofinancovanie materskej školy, kúpu nehnuteľností a na
dofinancovanie chodníka k dolnej autobusovej zastávke. Pán starosta povedal poslancom, že boli
pozrieť aj materskú školu a ukázal im, čo všetko by sa tam malo ešte dorobiť, čo nie je zahrnuté v
projekte a budeme to hradiť z vlastných financií obce. Pán starosta sa spýtal, či súhlasia s čerpaním
finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 113 500,- €. Všetci poslanci schválili
čerpanie financií z rezervného fondu.
Uznesenie č. 120/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 113 500,- € a to nasledovne:
- 66 000,- € na materskú školu
- 32 124,61,- € na kúpu nehnuteľností
- 15 375,39,- € na chodník k autobusovej zastávke
Hlasovanie:
za: 5 Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Július Szénási, Ivana Homolová, Laura Homolová
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 7. I. úprava rozpočtu na rok 2021
Pán starosta Jozef Keseg poprosil pani účtovníčku Veroniku Vácziovú, aby informoval poslancov o
úprave rozpočtu. Pani účtovníčka informovala poslancov, že musela upraviť rozpočet, nakoľko sme
dostali financie na sčítanie obyvateľov a aj za testovanie na COVID-19. Taktiež sme potrebovali
presunúť peniaze na dom smútku, nakoľko sme tam menili okná, dvere a robili sa nové stierky a
ešte sme presunuli peniaze na spolufinancovanie chodníka k dolnej autobusovej zastávke. Úprava
rozpočtu tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
Uznesenie č. 121/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
I. úpravu rozpočtu na rok 2021
Hlasovanie:

za: 5

Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Július Szénási, Ivana Homolová, Laura Homolová

proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 8. Inventarizačný zápis
Pán starosta Jozef Keseg informoval poslancov, že im bol zaslaný aj inventarizačný zápis za rok
2020 a či má niekto z prítomných otázky ohľadne tohto inventarizačného zápisu. Nikto z poslancov
nemal žiadne otázky. Inventarizačný zápis za rok 2020 tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
Uznesenie č. 122/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
inventarizačný zápis za rok 2020
Hlasovanie:
za: 5 Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Július Szénási, Ivana Homolová, Laura Homolová
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 9. Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2021
Pán starosta Jozef Keseg poprosil hlavnú kontrolórku obce pani Máriu Valkovičovú, aby prečítala
plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2021. Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2021
tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
Uznesenie č. 123/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2021
Hlasovanie:
za: 5 Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Július Szénási, Ivana Homolová, Laura Homolová
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 10. Správa o plnení úloh KPSS obce Nemčiňany za rok 2020
Pán starosta povedal poslancom, že každoročne musíme na zastupiteľstve prerokovať a zobrať na
vedomie správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb. Pán starosta konštatoval, že
nič sa u nás nezmenilo oproti minulému roku, že sme nikomu neposkytovali žiadnu sociálnu službu
a či má niekto nejaké otázky. Nikto z poslancov nemal žiadne otázky. Návrh správy o plnení úloh
KPSS tvorí prílohu č. 7 zápisnice.

Uznesenie č. 124/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
správu o plnení úloh KPSS obce Nemčiňany za rok 2020
Hlasovanie:
za: 5 Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Július Szénási, Ivana Homolová, Laura Homolová
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 11. Interpelácia poslancov
Pán starosta sa spýtal, či má niekto interpelačný príspevok. Pani poslankyňa Laura Homolová sa
spýtala, či sa niečo bude robiť s tým briežkom na spodnú ulicu – družstevnú, že už to raz dávala do
interpelácie. Pán starosta jej odpovedal, že cestári už boli opravovať výtlky na hlavnej ceste, ale že
ich nevystihol, keď tu boli a ani nevie, či by to mali opraviť oni alebo my, komu to vlastne patrí.
Pán starosta, ale nakoniec povedal, že sa kúpia vrecia asfaltu a opravíme to my.
Pani poslankyňa Ivana Homolová povedala, že síce sa dali lavičky na spodnú ulicu pri ihrisku, ale
že je okolo nich strašne vysoká tráva, že to tam treba pokosiť. Pán starosta jej odpovedal, že to dá
pokosiť.
Pani poslankyňa Jana Siklenková chcela pochváliť pána starostu za to ako zorganizoval deň detí, za
to, že sa v dedine postavil máj, za opravu domu smútku a za to, že poslancov informuje e-mailom,
čo sa v obci robí. Potom sa spýtala, či neplánujeme stavať nejakú bytovku, nakoľko máme strašne
veľa žiadostí o byty, či nemáme pozemky, kde by sme ju postavili. Pán starosta jej odpovedal, že
nie je kde, nakoľko stála nemáme vysporiadané pozemky pod Jednotou. Ďalej sa spýtala, či by sa
nemohla dať úradná tabuľa pri jednotu. Pán starosta jej odpovedal, že úradná tabuľa je preto úradná
lebo je len jedna. Pani poslankyňa Siklenková sa tiež spýtala, či by sa nemohol spraviť nejaký
prístrešok nad sochou pri Bielkových. Pán starosta jej odpovedal, že tá socha je z pieskovca a nie je
vhodná na to, aby bola pod holým nebom, ale že na to treba zase vyčleniť peniaze v rozpočte. Ako
posledné sa pani poslankyňa Siklenková spýtala, či by sme nemohli spraviť nejaké podujatie pre
našich občanov, nakoľko nebude ani stretnutie rodákov a nijaká podujatie sa v dedine nerobí. Pán
starosta jej odpovedal, že nerobilo sa žiadne podujatie, nakoľko je situácia aká je a že nevie, či je
dobré robiť nejaké podujatie pri tých opatreniach, ktoré sú kvôli pandémii stanovené. Ale že
uvidíme aká bude situácia a potom by sa rozhodli, či sa nejaké podujatie pre našich občanov spraví
alebo nie.
Pani poslankyňa Ivana Homolová povedala, že na družstevnej ulici treba orezať lipy lebo idú do
elektrického vedenia. Pán starosta jej povedal, že sa pôjde na to pozrieť a keď bude treba tak sa na
jeseň opília.
Ďalej mala pani poslankyňa Homolová pripomienku k letákom o separovaní, ktoré dávala pani
poslankyňa Ing. Jana Šidlovská do schránok, že keď sa dáva niečo do schránok s obecnou
pečiatkou, tak si treba najprv zistiť fakty, lebo kto vie koľkým občanom sa to poslalo neprávom a že
potom si ľudia môžu myslieť, že si to obecný úrad vymyslel, tak že druhý krát trošku opatrnejšie.
Pani poslankyňa Šidlovská vysvetlila prítomným, že evidenciu separovania v obci robí od
septembra roku 2019 a preto sú zistené fakty správne. Problém vznikol u rodiny pani poslankyni
Homolovej, lebo až po tomto vyhodnotení oznámila, že svoj vyseparovaný odpad údajne vykladá
pred susedov dom na lavičku a preto ho nemala zaevidovaný. Pani poslankyňa Šidlovská
odpovedala pani poslankyni Homolovej, že na decembrovom zastupiteľstve sa dohodli, že sa budú

dávať do schránok lístky, že tí čo neseparujú budú upozornení, aby začali separovať a tí, čo separujú
budú pochválení. Aby ľudia vedeli, že obecný úrad o tom vie, či separujú alebo neseparujú. Pani
poslankyňa tiež povedala, že už asi 6 alebo 7 z tých, ktorým dala lístky, že neseparujú už začali
separovať, takže to malo nejaký význam. Pán starosta povedal, že určite táto kontrola separovania v
našej obci má význam, lebo nám stúpol vyseparovaný odpad a klesol komunálny odpad a tým
pádom sme nemuseli zvyšovať poplatok za odpad. Pani poslankyni Homolovej povedal, že na
poslednom zastupiteľstve sa aj bavili o týchto lístkoch, že by sa mohli roznášať po ľuďoch spolu s
daňovými rozhodnutiami a nikto nebol proti. Pani poslankyňa Homolová odpovedala starostovi, že
ona si na nič také nepamätá, že by sa o tom na zastupiteľstve bavili. Pani poslankyňa Šidlovská jej
pripomenula, že je to napísané aj v zápisnici.
K bodu 14. Záver
Pán starosta Jozef Keseg sa poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.00 h.
Zapísala: Katarína Hlavatá

....................................................
Jozef Keseg
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Jana Šidlovská

....................................................

Július Szénási

...............................................…..

