Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 02.09.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného dňa
02.09.2021 o 16,30 hod. v zasadačke Obecného úradu Nemecká
Prítomní:
starosta obce:
poslanci:

Branislav Čižmárik,
Mgr. Branislav Píši, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján
Môcik, Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
ospravedlnení:
Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Peter Marčok,
zapisovateľka:
Monika Klačanová,
Hostia:
Ing. Alexandra Barlová, PhD. (OcÚ).
_________________________________________________________________________
Bod č. 1 - Otvorenie zasadnutia OZ
Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce
p. Branislav Čižmárik. Skonštatoval, že sa stretli v počte, kedy sú uznášaniaschopní.
Bod č. 2 - Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
P. starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie Mgr. Branislava Píšiho a za členov návrhovej
komisie Ing. Jozefa Klimenta a Ing. Jána Turčana, PhD.
Za zapisovateľku zápisnice určil Moniku Klačanovú – pracovníčku obecného úradu a za
overovateľov zápisnice Ing. Jána Môcika a Milenu Grúberovú.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 50/2021 zo dňa 02.09.2021
K bodu č. 2: Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. S c h v a ľ u j e za predsedu návrhovej komisie p. Mgr. Branislava Píšiho a za členov návrhovej
komisie p. Ing. Jozefa Klimenta a p. Ing. Jána Turčana, PhD.
2. U r č u j e za zapisovateľku zápisnice p. Moniku Klačanovú, pracovníčku obecného úradu a za
overovateľov zápisnice p. Ing. Jána Môcika a p. Milenu Grúberovú.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing.
Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan,
PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 3 – Schválenie programu zasadnutia OZ
P. starosta predniesol program. Nikto nemal návrh na zmenu programu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 51/2021 zo dňa 02.09.2021
K bodu č. 3: Schválenie programu zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e program OZ v znení:
Program zasadnutia OZ:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Predĺženie platnosti dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Mikroregiónu Chopok juh
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5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing.
Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan,
PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 4 – Predĺženie platnosti dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Mikroregiónu Chopok juh
P. starosta informoval prítomných o potrebe predĺženia platnosti dokumentu Program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Chopok juh, ktorý má síce výhľad do roku 2025, ale
keďže obci prišla výzva od hodnotiteľov výzvy (do ktorej sa obec zapojila s projektom Podpora
opatrovateľskej služby) s poukázaním na dobu platnosti. Platnosť dokumentu je do roku 2020, no
s výhľadom do roku 2025. Na dnešnom mimoriadnom zastupiteľstve je potrebné uznesením predĺžiť
platnosť tohto dokumentu. Ďalej p. starosta informoval, že Mikroregión Chopok juh plánuje
spolupracovať na novom dokumente „PHSR“ s novými cieľmi a tiež v súlade s BB SK.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 52/2021 zo dňa 02.09.2021
K bodu č. 4: Predĺženie platnosti dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Mikroregiónu Chopok juh
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Schvaľuje
predĺženie platnosti strategického rozvojového dokumentu: Program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Chopok juh na roky 2015 – 2020
s výhľadom do roku 2025, v súlade s obsahom a cieľmi tohto dokumentu a to do času vypracovania
nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, najneskôr však do 31.12.2025.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing.
Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ján Turčan,
PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 5 – Rôzne
Prítomní prediskutovali termín nasledovného riadneho zastupiteľstva, ktorý určili na 16.09.2021
o 17,00 hod. P. starosta informoval o otvorení nového školského roka. V základnej škole prebieha
oprava kanalizácie, kde nastala porucha vodovodného potrubia. Opäť musela firma, ktorá opravu
realizuje rozkopávať chodbu pri kabinetoch. Kanalizácia už je opravená. Výška nákladov na opravu
(z dôvodu následných problémov, ktoré sa objavili pri rekonštrukcii) stúpne o cca 800 € len na
kanalizačnom potrubí. V krátkom čase bude vyhlásená PHZ na obnovu objektu Kultúrneho domu.
Ponuky na spevnené plochy pred potravinami Môj obchod (pobočka potravín Fresh) v miestnej časti
Dubová a popri príjazdovej komunikácii pri Dome služieb už boli doručené, v krátkom čase
pristúpime k realizácii. Prítomní tiež prediskutovali financovanie projektu rekonštrukcie miestnej
komunikácie (ulica SNP) od MAS-ky, ktorej je obec členom. Na základe podnetu Ing. Môcika
prebehla diskusia ohľadom zvýšenia cien nielen stavebných materiálov a teda zvyšovania nákladov
na pripravované projekty obce, ktoré boli nacenené starými cenami.
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Bod č. 6 – Diskusia
Do bodu diskusia sa prihlásil Ing. Môcik s otázkou súčasného stavu Hasičskej zbrojnice po
rekonštrukcii. P. starosta informoval o vyrovnaní sa so spoločnosťou, ktorá rekonštrukciu realizovala.
Financie, ktoré nám spoločnosť musela vrátiť budú investované do následných opráv a nedorobkov
v Hasičskej zbrojnici. V krátkom čase bude budova napojená aj na kanalizáciu. Ing. Môcik
informoval o otvorenom poklope na ulici A. Sládkoviča. P. starosta vysvetlil, že pri oprave miestnej
komunikácie, pri ktorej by malo byť súčinné aj MO SR (z dôvodu prejazdu nákladnej dopravy do
Základne nepotrebného materiálu Nemecká), bude táto závada odstránená.
Bod č. 7 – Záver
P. starosta poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a ukončil mimoriadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva obce Nemecká.

Zapisovateľ zápisnice:

Monika Klačanová

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Môcik

Starosta obce:

v. r.

v. r.

Milena Grúberová

v. r.

Branislav Čižmárik

v. r.

Z mimoriadneho zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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