ZÁPISNICA
Z 9. Z A S A D N U T I A
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
KONANÉHO DŇA 10.09.2020
V NADLICIACH

Prítomní na 9. zasadnutí Obecného zastupiteľstva sú vypísaní v prílohe tejto zápisnice, kde je
pripojená prezenčná listina poslancov Obecného zastupiteľstva, starostu obce, hlavného
kontrolóra a občanov obce.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia OZ
Schválenie programu 9. zasadnutia OZ
Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 – úprava rozpočtu Obce Nadlice
VZN č. 1/2020 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
7. Poplatok za klub mládeže
8. Pracovný poriadok zamestnancov Obce Nadlice
9. Žiadosť o odpustenie mesačného nájomného – Construction, s.r.o., Nadlice č. 64
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 poslankyňu
Janu Markovú, ktorá sa nezúčastnila z dôvodu práceneschopnosti. Poslanci OZ sa zúčastnili
v počte šiesti poslanci a starosta obce konštatoval, že OZ je uznášania schopné.

2. Schválenie programu 9. zasadnutia OZ
Starosta obce prečítal prítomným poslancom OZ program 9. 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. Vieru Račkovú a p. Katarínu Masnú Rosovú, za členov návrhovej komisie - p.
Miroslav Dobročáni (predseda), p. Vladimír Mičko (člen) a Ing. Zuzana Kováčiková (člen) –
schválení jednohlasne.

4. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
- zistiť bližšie podmienky zriadenia vecného bremena na pozemok – časť parc. č. 56/4 – pre
potreby vybudovania prístupovej cesty k rodinnému domu – je v riešení

5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 – úprava rozpočtu Obce Nadlice
Materiál mali poslanci k dispozícii na preštudovanie. Neboli vznesené žiadne
pripomienky a rozpočtové opatrenie bolo schválené jednohlasne.

6. VZN č. 1/2020 o výške mesačného príspevku zákonného
zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole
Návrh VZN č. 1/2020 mali poslanci OZ k dispozícii na preštudovanie. Návrh bol
schválený jednohlasne a je prílohou tejto zápisnice.

7. Poplatok za klub mládeže
Návrh na zvýšenie mesačného poplatku za umiestnenie dieťaťa v klube mládeže
z doterajších 3,00 Eur na 5,00 Eur/mesiac – návrh schválený jednohlasne.

8. Pracovný poriadok zamestnancov Obce Nadlice
Pracovný poriadok zamestnancov Obce Nadlice bol predložený poslancom OZ, ktorí ho
vzali na vedomie a jednohlasne schválili, že tento pracovný poriadok sa primerane vzťahuje aj
na starostu obce a stravovanie formou stravných lístkov bude poskytnuté aj starostovi obce.

9. Žiadosť o odpustenie mesačného nájomného –
Construction, s.r.o. Nadlice č. 64
Firma Construction, s.r.o. Nadlice č. 64 podala žiadosť o odpustenie vo výške jedno
mesačného nájomného z dôvodu, že prevádzka bola v dôsledku vyhlásenej mimoriadnej
situácie (Corona pandémia) uzatvorená – hlasovanie: za odpustenie nájmu – 5, proti: 0,
zdržal sa: 1.

10. Rôzne
 Starosta informoval prítomných o akciách, ktoré sú naplánované na jeseň 2020, a to
hodové slávnosti 11.10.2020 – tieto budú prebiehať vo vonkajších priestoroch
v športovom areáli, kde sa bude konať majstrovský futbalový zápas, pre deti budú
zabezpečené atrakcie – kolotoče, na počúvanie zahrá hudobná skupina M+M. Na
18.10.2020 je predbežne naplánovaná v kultúrnom dome tradičná akcia „Úcta k starším“.
Plánované akcie sa uskutočnia len vtedy, ak to budú povoľovať príslušné opatrenia
v súvislosti s pandémiou Covid-19. Poslanci vzali na vedomie.
 Starosta obce predniesol návrh požiadať Ministerstvo financií SR o návratnú finančnú
výpomoc (pôžičku) obci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v r.
2020 vo výške 11 025,00 Eur. Účel výpomoci je použitie na výkon samosprávnych
pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku
2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Prijaté prostriedky z NFV možno
použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom územnej samosprávy
v priebehu roka 2020. Žiadosť je potrebné predložiť do 31.10.2020 a prostriedky použiť
do 31.12.2020. Prvá splátka je odložená na r. 2024, posledná bude v r. 2027. Poslanci
schválili návrh jednohlasne.

11. Diskusia
 P. Andrea Kupčová (občan) vyjadrila nespokojnosť so stojacou vodou na ulici Záhumnie,
občania a deti nemôžu tadiaľ prechádzať, celá ulica je pod vodou – poslanci jednohlasne
schválili opravu tejto miestnej komunikácie
 P. Andrea Kupčová sa taktiež sťažovala na zlý stav miestnej komunikácie Záhumnie
(diery v ceste) – starosta odpovedal, že oprava cesty je naplánovaná, bude sa realizovať
podľa finančných možností obce
 P. Andrea Kupčová predniesla požiadavku upozorniť vodičov kamiónov v našej obci, aby
jazdili po miestnych komunikáciách pomaly a neohrozovali svojou jazdou občanov obce
a neničili cesty – poslanci uložili Obecnému úradu ústne vodičov kamiónov v našej obci
upozorniť

12. Záver
Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 9. zasadnutie OZ.

Július Paulička
Starosta obce

Prílohy:
1. VZN č. 1/2020 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
2. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
3. Žiadosť spoločnosti Construction, s.r.o., Nadlice č. 64 o odpustenie nájomného
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k bezúročnému úveru zo štátneho rozpočtu

Zapisovateľka:

Overovatelia:

Ing. Miriam Košíková

Viera Račková
Katarína Masná Rosová

Vyvesené: 11.09.2020
Zvesené: 28.09.2020

