ZÁPISNICA
Z 8. Z A S A D N U T I A
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
KONANÉHO DŇA 12.06.2020
V NADLICIACH

Prítomní na 8. zasadnutí Obecného zastupiteľstva sú vypísaní v prílohe tejto zápisnice, kde je
pripojená prezenčná listina poslancov Obecného zastupiteľstva a starostu obce.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Schválenie programu 8. zasadnutia OZ
3. Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
4. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 – úprava rozpočtu Obce Nadlice
6. Použitie prostriedkov rezervného fondu - schválenie
7. Výročná správa Obce Nadlice za rok 2019
8. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

1. Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce, ktorý privítal prítomných
poslancov OZ, hlavného kontrolóra a občana obce. Starosta obce ospravedlnil poslanca
Dušana Matejčíka, ktorý sa nezúčastnil z pracovných dôvodov, a poslankyňu Vieru Račková,
ktorá sa nezúčastnila z dôvodu práceneschopnosti. Poslanci OZ sa zúčastnili v počte piati
poslanci a starosta obce konštatoval, že OZ je uznášania schopné.

2. Schválenie programu 8. zasadnutia OZ
Starosta obce prečítal prítomným poslancom OZ program 8. 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 p. Janu Markovú a p. Miroslava Dobročániho, za členov návrhovej komisie - p.
Vladimír Mičko (predseda), p. Katarína Masná Rosová (člen) a Ing. Zuzana Kováčiková
(člen) – schválení jednohlasne.

4. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Na predchádzajúcom zasadnutí neboli uložené Obecnému úradu žiadne uznesenia.

5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 – úprava rozpočtu Obce Nadlice
Materiál mali poslanci k dispozícii na preštudovanie. Neboli vznesené žiadne
pripomienky a rozpočtové opatrenie bolo schválené jednohlasne.

6. Použitie prostriedkov rezervného fondu - schválenie
Starosta obce navrhol použitie prostriedkov rezervného fondu nasledovne:
1. na obstaranie dlhodobého hmotného majetku:
- detské ihrisko (doplatok obce) vo výške 2 704,00 Eur
- petangové ihrisko vo výške 2 200,00 Eur
- workoutové a fitnes ihrisko vo výške 13 992,00 Eur
- altánok vo výške 2 500,00 Eur
- plot MŠ-ihrisko vo výške 5 000,00 Eur
- chodník na ihrisku vo výške 3 500,00 Eur
2. na obstaranie drobného dlhodobého hmotného majetku:
- ručná benzínová kosačka Stiga vo výške 499,00 Eur
Poslanci s návrhom súhlasili a jednohlasne schválili.

7. Výročná správa Obce Nadlice za rok 2019
Výročnú správu mali poslanci OZ k dispozícii na preštudovanie. Neboli vznesené žiadne
pripomienky. Správu vzali poslanci OZ na vedomie.

8. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
k 31.12.2019
Správu mali poslanci OZ k dispozícii na preštudovanie. Neboli vznesené žiadne
pripomienky. Správu vzali na vedomie.

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 – poslanci schválili jednohlasne
a poverili výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

10. Rôzne
 Žiadosť p. Milana Kopeckého ohľadom výstavby prístupovej cesty pred jeho rodinným
domom (žiadosť bola prejednávaná na 5. zasadnutí OZ dňa 26.09.2020) – p. Kopecký
doložil projekt výstavby (viď uznesenie č. 7/IX/2019 a 8/IX/2019) – starosta obce
informoval p. Kopeckého, že na výstavbu prístupovej cesty bude potrebovať riadne

stavebné povolenie, taktiež bude potrebné zabezpečiť geometrické zameranie na
odčlenenie pozemku cesty z obecnej parcely, následne by obec mohla takto vyčlenený
pozemok žiadateľovi prenajať. Poslanci predniesli návrh, či by nestačilo zriadiť na
vyčlenenú parcelu vecné bremeno a uložili obecnému úradu zistiť podmienky jeho
zriadenia.

11. Diskusia
 Poslankyňa Ing. Zuzana Kováčiková predniesla požiadavku, či by nebolo možné presunúť
kontajnery na separovaný odpad ďalej od vonkajšej terasy pohostinstva – starosta
odpovedal, že sa pokúsi nájsť vhodné miesto
 Poslankyňa Katarína Masná Rosová mala otázku ohľadom pokračovania v budovaní
optiky v Nadliciach – starosta odpovedal, že zatiaľ sa realizovali výkopové práce, stavbu
bude potrebné najskôr odovzdať, až potom sa bude potrubie nafukovať
 Starosta obce informoval prítomných o možnosti prevziať si na obecnom úrade
kompostéry na zelený odpad – bližšie informácie budú zverejnené na webovej stránke
obce a cestou miestneho rozhlasu

12. Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 8. zasadnutie OZ.
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