ZÁPISNICA
Z 11. Z A S A D N U T I A
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
KONANÉHO DŇA 11.03.2021
V NADLICIACH

Prítomní na 11. zasadnutí Obecného zastupiteľstva sú vypísaní v prílohe tejto zápisnice, kde
je pripojená prezenčná listina poslancov Obecného zastupiteľstva, starostu obce a hlavného
kontrolóra obce.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia OZ
Schválenie programu 11. zasadnutia OZ
Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021-úprava rozpočtu Obce Nadlice
Vzdanie sa odmeny poslankyne OZ
Záverečný účet Obce Nadlice a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 a Stanovisko
hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Nadlice za rok 2020
9. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Dušan Dúbravický
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce, ktorý privítal prítomných
poslancov OZ. Zasadnutia OZ sa zúčastnili všetci siedmi poslanci a starosta obce
konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné.

2. Schválenie programu 11. zasadnutia OZ
Starosta obce prečítal prítomným poslancom OZ program 11. zasadnutia OZ, program bol
schválený jednohlasne.

3. Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
voľba návrhovej komisie
Za zapisovateľku starosta obce navrhol Ing. Miriam Košíkovú a za overovateľov
zápisnice Ing. Zuzanu Kováčikovú a p. Vladimíra Mičku, za členov návrhovej komisie - p.
Viera Račková (predseda), p. Miroslav Dobročáni (člen) a p. Katarína Masná Rosová (člen)
– schválení jednohlasne.

4. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
- na predchádzajúcom zasadnutí OZ neboli uložené žiadne uznesenia

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok
2020
Správu predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Kubica, ktorý informoval poslancov OZ, že
kontroly na mieste a ostatné kontroly neboli v r. 2020 vykonané z dôvodu mimoriadnej
situácie COVID-19 a plánované kontroly zostávajú v platnosti a budú vykonané postupne po
ukončení núdzového stavu. Správu vzali poslanci OZ na vedomie a je prílohou zápisnice.

6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021-úprava rozpočtu Obce Nadlice
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 mali poslanci k dispozícii na preštudovanie, neboli
vznesené žiadne pripomienky. Zároveň starosta obce predniesol návrh použiť prostriedky
rezervného fondu na nasledovné investičné akcie:
 Dobudovanie plota medzi areálom Materskej školy a Parkom Chrobáčik v sume 1500
Eur
 Zakúpenie drviča konárov v hodnote 1600 Eur
 Zakúpenie betónového stola pre stolný tenis v hodnote 700 Eur
Použitie prostriedkov rezervného fondu a rozpočtové opatrenie č. 1/2021 boli schválené
jednohlasne. Opatrenie je prílohou zápisnice.

7. Vzdanie sa odmeny poslankyne OZ
Poslankyňa Viera Račková predložila písomné vzdanie sa nároku na odmenu poslanca OZ
k 31.01.2021. Poslanci vzali na vedomie.

8. Záverečný účet Obce Nadlice a rozpočtové hospodárenie za rok
2020
Návrh Záverečného účtu Obce Nadlice za rok 2020 mali poslanci k dispozícii na
preštudovanie. Neboli vznesené žiadne návrhy.
Záverečný účet Obce Nadlice za rok 2020 a celoročné hospodárenie schválili jednohlasne
bez výhrad. Zároveň jednohlasne schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 40 556,93 EUR.
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Nadlice za rok 2020 vzali
poslanci OZ na vedomie.

9. Žiadosť o odkúpenie pozemku
Dňa 16.02.2021 bola na Obecný úrad Nadlice doručená žiadosť p. xxxxxxxxxxxx
o odkúpenie pozemku parc. registra „C“ č. 63/15 o výmere 11 m2 zapísaná na LV č. 495
ako zastavané plochy a nádvoria. Jedná sa o pozemok umiestnený pod stavbou žiadateľa
(rodinný dom č. 256).
Odôvodnenie: Obecné zastupiteľstvo tento predaj posúdilo ako prevod pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou - § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Kúpna cena predávanej nehnuteľnosti bola stanovená Obecným zastupiteľstvom
v Nadliciach vo výške 1,00 Euro za celý pozemok. Kúpnu cenu je povinný kupujúci zaplatiť
na účet predávajúceho, číslo účtu SK42 0200 0000 0000 0372 7192 alebo v hotovosti do
pokladne pred podpisom kúpnej zmluvy. Kupujúci znáša všetky náklady spojené
s vyhotovením kúpnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra, ako aj ďalšie náklady súvisiace
s prevodom nehnuteľnosti (GP, overenie listín a podpisov a pod.).
Obecné zastupiteľstvo súčasne splnomocňuje Júliusa Pauličku, starostu obce, k podpisu
kúpno-predajnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.
Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

10. Rôzne
Žiadne príspevky.

11. Diskusia
 Poslankyňa Viera Račková mala otázku ohľadom pokračovania v odvodnení ulice
Záhumnie smerom k bytovkám, keďže aj tam je problém s dažďovou vodou – starosta
odpovedal, že naplánuje stretnutie poslancov OZ, prípadne aj obyvateľov bytovky a
okolia a dohodnú sa na ďalšom postupe
 Poslankyňa Viera Račková mala otázku ohľadom pokračovania budovania optickej
siete v našej obci – starosta odpovedal, že momentálne pripájajú domy na Záhumní –
pravú stranu, ktorá ide zemou, ďalší postup s nami firma nekomunikovala
 Poslanec Dušan Matejčík predniesol žiadosť znovu začať vypilovať Doliny, nakoľko
sú opäť zarastené náletovými drevinami - starosta odpovedal, že pílenie budú
realizovať postupne zamestnanci obce
 Poslanec Dušan Matejčík predniesol žiadosť o namaľovanie vodorovného značenia na
ceste na dolnej križovatke, nakoľko značenie už nie je ani vidieť – starosta súhlasil
a odpovedal, že Obecný úrad vyzve správu ciest o realizáciu značenia
 Poslanec Vladimír Mičko predniesol požiadavku, aby sme sa rozhodli, čo plánujeme
do budúca riešiť v našej obci – cesty, bytovka – a odporučil starostovi obce sledovať
výzvy aj na eurofondy, nakoľko takéto investície nie je možné realizovať z vlastných
prostriedkov – starosta odpovedal, že výzvy sleduje, ale žiadna vhodná výzva pre našu
obce nie je momentálne vyhlásená
 Poslankyňa Ing. Zuzana Kováčiková predniesla otázku od občana obce, či by nebolo
možné vybudovať na chodník pri „Kaplnke“ zábradlie kvôli bezpečnosti chodcov –
starosta odpovedal, že zábradlie na uvedenom chodníku sa zatiaľ neplánuje budovať

12. Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 11. zasadnutie OZ.

Július Paulička
Starosta obce

Prílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020.
Záverečný účet Obce Nadlice a rozpočtové hospodárenie za rok 2020.
Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Nadlice za rok 2020.
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021.
Vzdanie sa odmeny poslankyne OZ.
Žiadosť o odkúpenie pozemku pod rodinným domom č. 256.

Zapisovateľka:

Overovatelia:

Ing. Miriam Košíková

Ing. Zuzana Kováčiková

Vladimír Mičko

Vyvesené: 15.03.2021
Zvesené: 31.03.2021

