Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 31.1.2019

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného dňa 31.1.2019 o 17, 00
hod. v zasadačke obecného úradu Nemecká
Prítomní:
starosta obce: p. Branislav Čižmárik,
poslanci: Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Ľubomír
Kubuš, p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan, PhD., p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik
hlavný kontrolór: Mgr. Michal Vetrák
Ospravedlnení:
Mgr. Zuzana Kováčová PhD.
Hostia:
Ing. Marian Cerovský, Martin Siman, Marián Zrubák, Natália Starčoková – (Pasienkovourbárske pozemkové spoločenstvo Dubová)
Peter Oroš, Anna Marková, RNDr. – pracovníci obecného úradu,
Daniel Kalický,
Mgr. Ivana Štellerová a Mgr. Lucia Michelčíková – ZŠ s MŠ Nemecká
Zapisovateľka : Katarína Starčoková – pracovníčka obecného úradu
Bod č. 1- Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce p. Branislav
Čižmárik. Skonštatoval, že prítomní sa zišli v počte uznášania schopní.
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. Ľubomíra Kubuša a Ing. Jána Turčana, PhD.
Za zapisovateľku zápisnice určil p. Katarínu Starčokovú – pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice navrhol Ing. Jána Môcika a Ing. Jozefa Klimenta.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 1/2019 zo dňa 31.01.2019
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 Mgr. Branislava Píšiho a za členov
návrhovej komisie Ing. Ľubomíra Kubuša a Ing. Jána Turčana, PhD.
2. U r č u j e za zapisovateľku zápisnice Katarínu Starčokovú, pracovníčku obecného
úradu a za overovateľov zápisnice Ing. Jána Môcika a Ing. Jozefa Klimenta.
Prítomní poslanci (menovite) : p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing.
Ján Turčan, PhD, Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr.
Branislav Píši
Hlasovali :
za (menovite) : p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ján Turčan, PhD,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši
proti (menovite) : nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 3 – Schválenie programu zasadnutia OZ
Starosta obce upozornil na zmenu oproti pôvodnému programu zasadnutia a to vypustenie
bodu č. 9. – Menovanie člena redakčnej rady obecných novín Novinky spod Hradiska, pretože
ešte nebol určený. Chýbajúci člen bude menovaný na najbližšom mimoriadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva a vypustenie bodu č. 14. – Schválenie zadania pre vypracovanie
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Územného plánu obce Nemecká – zadanie bude tiež riešené na mimoriadnom zastupiteľstve.
P. starosta prečítal program v tomto znení:
Program zasadnutia OZ:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
6. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Nemecká na 1. polrok 2019
7. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ Nemecká
za školský rok 2017/2018
8. Schválenie VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019
9. Voľba prísediaceho Okresného súdu Brezno
10. Zaradenie členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Nemecká do funkcií
11. Schválenie predaja pozemku vo vlastníctve obce parc. č. E-KN 441/5 na ul. Odbojárov
12. Žiadosť o prenájom priestorov pre Pasienkovo-urbárske pozemkové spoločenstvo Dubová
13. Schválenie zásad odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva
14. Vyradenie majetku po inventarizácii majetku obce k 31.12.2018
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 2/2019 zo dňa 31.01.2019
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 . Kontrola plnenia uznesení
5. Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
6. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Nemecká na 1. polrok 2019
7. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ Nemecká
za školský rok 2017/2018
8. Schválenie VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019
9. Voľba prísediaceho Okresného súdu Brezno
10. Zaradenie členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Nemecká do funkcií
11. Schválenie predaja pozemku vo vlastníctve obce parc. č. E-KN 441/5 na ul. Odbojárov
12. Žiadosť o prenájom priestorov pre Pasienkovo-urbárske pozemkové spoločenstvo Dubová
13. Schválenie zásad odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva
14. Vyradenie majetku po inventarizácii majetku obce k 31.12.2018
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
Pôvodný program bol navrhnutý v znení:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
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Kontrola plnenia uznesení
Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Nemecká na 1. polrok 2019
Správa o výchovnovzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ Nemecká
za školský rok 2017/2018
8. Schválenie VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019
9. Menovanie člena redakčnej rady obecných novín Novinky spod Hradiska
10. Voľba prísediaceho Okresného súdu Brezno
11. Zaradenie členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Nemecká do funkcií
12. Schválenie predaja pozemku vo vlastníctve obce parc. č. E-KN 441/5 na ul. Odbojárov
13. Žiadosť o prenájom priestorov pre Pasienkovo-urbárske pozemkové spoločenstvo Dubová
14. Schválenie zadania pre vypracovanie Územného plánu obce Nemecká
15. Schválenie zásad odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva
16. Vyradenie majetku po inventarizácii majetku obce k 31.12.2018
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Záver
4.
5.
6.
7.

Bod č. 4 – Kontrola plnenia uznesení
Hlavný kontrolór Mgr. Vetrák oboznámil prítomných s plnením uznesení od posledného
zasadnutia OZ zo dňa 13. 12. 2018. Hneď v úvode uviedol, že všetky uznesenia č. 14 18/2018, ktorými bolo rozhodnuté poskytnutie dotácií sú v sledovaní, čaká sa na doloženie
dokladov. Uznesenie č. 25/2018, týkajúce sa predĺženia doby nájmu bytu v ZŠ s MŠ v časti l
– splnené, v časti 2 – sú nainštalované samostatné merače a budú vykonávané mesačné
merania. Uznesenie č. 26/2018 nájomná zmluva s V-FIT klubom bola uzatvorená, uznesenie
č. 28/2018, týkajúce sa schválenia predaja novovytvoreného pozemku na ul. Odbojárov
zostáva v sledovaní. Uznesenie č. 29/2018 , týkajúce sa predaja pozemku vo vlastníctve obce
- zámer bol zverejnený a bude prejednané na dnešnom zasadnutí OZ. Uznesenie č. 31/2018 –
prerokovanie žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy pre Pasienkovo-urbárske pozemkové
spoločenstvo Dubová. OZ neschválilo predĺženie zmluvy, priestor bol vyprataný a PUPS
Dubová podalo novú žiadosť o prenájom priestorov. Uznesenie č. 34/2018 – Wifi pre Teba –
žiadosť o Nenávratný finančný príspevok bola zo strany obce podaná. Uznesenie č. 35/2018
týkajúce sa vykonania kontroly hospodárnosti a efektívnosti poskytovania finančného
príspevku na financovanie sociálnej služby v neziskovej organizácii Denné centrum IMPULZ,
výsledky z kontroly budú predložené po jej skončení. Ostatné uznesenia OZ boli splnené.
Bod č. 5 – Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
Starosta obce v úvode svojej správy informoval o disponibilných zostatkoch na obecných
účtoch nasledovne: Bežný účet Prima banky 78731,37 €, Rezervný fond 46484,00 €, účet
Slovenskej sporiteľne 278793,94 €. Na účty boli pripísané aj došlé preplatky v dôsledku
opatrení aj rekonštrukcie plynu v Dolnej škole v Zámostí. Na účet Prima Banky boli vrátené
preplatky za plyn v sume 1501,74 a za elektrickú energiu 2777,14 €. Na MPSVaR bola
podaná žiadosť týkajúca sa opatrovateľskej služby, ktorá je aj schválená. Účinnosť nadobúda
1.2.2019. Týmto dňom nám budú poskytované dotácie k činnosti opatrovateľskej služby.
Z činnosti OcÚ p. starosta ďalej uviedol, že bola podaná žiadosť na zakúpenie traktora.
V najbližších dňoch bude uzavretá zmluva so Sprostredkovateľským orgánom k projektu
Wifi pre Teba. Bolo potrebné ešte doplniť podklady k optickej sieti po dobudovaní
kamerového systému. V štádiu rozpracovania je žiadosť na vybudovanie detského ihriska, s
výstavbou ktorého sa plánuje na pozemku pri zbúranom kine v časti Dubová. Náklady by mali
byť pokryté z dotácií z Nenávratných finančných prostriedkov. Za pomoci občanov prebehlo
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zhotovenie ľadovej plochy v blízkosti ZŠ s MŠ v Nemeckej. Do budúcna bude potrebné
doriešiť osvetlenie, ktoré je nainštalované skúšobne. Pre potreby zimnej údržby bol zakúpený
posýpač. Prebehol audit obecných budov, pripravuje sa kompletný energetický audit, ku
ktorému obec poskytuje podklady uvádzajúce výšku energetických nákladov.
Začali sa riešiť podmienky výzvy na osvetlenie tried, kabinetov, telocvične, školskej jedálne,
administratívnej budovy v ZŠ s MŠ. Nebola započítaná ponuka na osvetlenie chodieb –
výmena zdrojov. Napočítaná ponuka predstavuje 222,00 bez DPH €. Uvedenú sumu chce
starosta zakomponovať do pripravovanej výzvy pre rekonštrukciu osvetlenia v ZŠ s MŠ pre
úspešného realizátora. Pán starosta oboznámil prítomných s prebiehajúcou prípravou
obecných hodov, ktoré sa budú konať 16. februára 2019.
Ďalej informoval o prípravách k nastávajúcim voľbám prezidenta SR a k voľbám do
Európskeho parlamentu. Od 1. januára 2019 prešiel Denný stacionár do zriaďovacej
pôsobnosti obce, boli poriešené všetky pracovné a prevádzkové zmluvy. Zvoz klientiek
pribudne zabezpečovať aj v stredu / doposiaľ to bol utorok a štvrtok /.
V minulých dňoch prebehla kontrola Dobrovoľného hasičského zboru v obci Nemecká. Boli
sme upozornení na menšie nedostatky, ktoré budú v najbližšej dobe odstránené. Vzhľadom na
prejavenú spokojnosť s činnosťou DHZO v obci Okresné riaditeľstvo hasičského
a záchranného zboru v Brezne navrhovalo, aby bolo požiadané o zaradenie do skupiny B. Pre
DHZO to znamená zlepšiť vybavenie – zakúpenie techniky, zvýšená účasť na zásahoch, na
druhej strane aj vyššie dotácie na činnosť DHZO.
Okresná prokuratúra Brezno si vyžiadala od obce podklady na preverenie postupu Obchodnoverejnej súťaže na prenájom poľnohospodárskych pozemkov. Podklady boli poskytnuté
prokuratúre v stanovenej lehote.
Pracuje sa na účtovnej uzávierke, podklady boli odoslané Ing. Hýblovej. Prebehla
inventarizácia majetku, vyradenie bude prejednávané na dnešnom zasadnutí.
Od VH TECH EU, s.r.o. Pivovarská 492, 019 01 Ilava bola na OcÚ doručená Cenová
ponuka na vypracovanie odborného posúdenia ČOV Nemecká, posúdenie varianty
predstavuje 1100,00 €.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 3/2019 zo dňa 31.01.2019
K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení
K bodu č. 5: Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e
kontrolu plnenia uznesení prezentovanú hlavným
kontrolórom obce
2. B e r i e n a v e d o m i e správu starostu o činnosti Obecného úradu a hospodárení
obce
Prítomní poslanci (menovite) : p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing.
Ján Turčan, PhD, Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr.
Branislav Píši
Hlasovali :
za (menovite) : p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ján Turčan, PhD,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši
proti (menovite) : nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 6 – Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Nemecká na 1. polrok 2019
P. starosta udelil slovo hlavnému kontrolórovi Mgr. Michalovi Vetrákovi, ktorý predniesol
návrh plánu činnosti, pozostávajúci z dvoch hlavných bodov – A. Kontrolná činnosť a B.
Plnenie iných povinností vyplývajúcich hlavnému kontrolórovi obce zo všeobecne záväzných
právnych predpisov. Ing. Kohútová navrhla doplniť pravidelnú mesačnú kontrolu čerpania
rozpočtu v roku 2019 a vzhľadom k tomu, že máme v zriaďovateľskej pôsobnosti dve
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organizácie, aby bola do plánu zahrnutá aj kontrola ZŠ s MŠ a Denného stacionára. Plán
činnosti bude zo strany kontrolóra obce v tomto zmysle doplnený. Materiál je priložený
k Zápisnici.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 4/2019 zo dňa 31.01.2019
K bodu č. 6 : Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Nemecká na 1. polrok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti predložený hlavným kontrolórom obce Nemecká
na I. polrok 2019
Prítomní poslanci (menovite) : p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing.
Ján Turčan, PhD, Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr.
Branislav Píši
Hlasovali :
za (menovite) : p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ján Turčan, PhD,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši
proti (menovite) : nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 7 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ
Nemecká za školský rok 2017/2018
Originál správy bol predložený a prejednávaný na Rade školy. V správe je rozobratá
podrobne výchovnovzdelávacia činnosť, výsledky, podmienky, zamestnanci, osobitne v časti
„Základná škola“ a osobitne v časti „Materská škola“. Predseda Rady školy Mgr. Píši
skonštatoval, že materiál je spracovaný na veľmi dobrej úrovni a navrhol ho schváliť.
Pri prejednávaní tohto bodu nebol prítomný zástupca ZŠ s MŠ. Starosta obce oznámil, že
riaditeľka školy Mgr. Anna Petrášová, PhD sa dopredu ospravedlnila, že sa zasadnutia OZ
nebude môcť zúčastniť a oznámila, že na zasadnutie príde zástupkyňa MŠ Mgr. Štellerová.
Poslanci jednohlasne uviedli, že pri prejednávaní správy mali byť prítomní zástupcovia ZŠ
s MŠ.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 5/2019 zo dňa 31.01.2019
K bodu č. 7 : Správa o výchovnovzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ
Nemecká za školský rok 2017/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Správu o výchovnovzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s
MŠ Nemecká za školský rok 2017/2018.
Prítomní poslanci (menovite) : p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing.
Ján Turčan, PhD, Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr.
Branislav Píši
Hlasovali :
za (menovite) : p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ján Turčan, PhD,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši
proti (menovite) : nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 8 - Schválenie VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019
Predmetné VZN mali poslanci preposlané k nahliadnutiu, bolo vyvesené na úradnej tabuli
a zverejnené na internetovej stránke obce dňa 04.01.2019 , zvesené bolo dňa 21.01.2019
v stanovenej lehote. Na Obecný úrad neboli predložené žiadne pripomienky, starosta obce
doporučil navrhované VZN schváliť.
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 6/2019 zo dňa 31.01.2019
K bodu č. 8 : Schválenie VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019.
Prítomní poslanci (menovite) : p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing.
Ján Turčan, PhD, Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr.
Branislav Píši
Hlasovali :
za (menovite) : p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ján Turčan, PhD,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši
proti (menovite) : nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 9 – Voľba prísediaceho Okresného súdu Brezno
Vzhľadom k tomu, že uplynie 4-ročné obdobie zvolených prísediacich, je potrebné zvoliť
nových. V zmysle výzvy Okresného súdu v Brezne obecné zastupiteľstvo prejednalo a
zvolilo kandidáta do funkcie prísediaceho, ktorý zastupuje obec na pojednávaniach na
príslušnom Okresnom súde. Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo ponechať v tejto funkcii
doterajšieho prísediaceho.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 7/2019 zo dňa 31.01.2019
K bodu č. 9 : Voľba prísediaceho Okresného súdu Brezno
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Volí
za prísediaceho Okresného súdu Brezno v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o
sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov p.
Sojaka, nar.
,
trvale bytom
.
Prítomní poslanci (menovite) : p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing.
Ján Turčan, PhD, Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr.
Branislav Píši
Hlasovali :
za (menovite) : p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ján Turčan, PhD,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši
proti (menovite) : nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 10 – Zaradenie členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Nemecká do funkcií
V zmysle ustanovení § 5 ods.4 vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov týkajúce sa hasičských jednotiek je potrebné, aby
Obecné zastupiteľstvo uznesením zaradilo:
- člena DHZO Nemecká do funkcie veliteľ družstva – Leitner
, Oroš
a
- člena DHZO Nemecká do funkcie technik – strojník – Pavelka
, Pavelka
Menovaní členovia DHZO spĺňajú odborné predpoklady a súhlasia so zaradením do týchto
funkcií.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 8/2019 zo dňa 31.01.2019
K bodu č. 10 : Zaradenie členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Nemecká do funkcií
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká v zmysle ustanovení § 5 ods. 4 vyhlášky MV SR č.
611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
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1. S c h v a ľ u j e zaradenie členov DHZO Nemecká
Leitnera a
Oroša
do funkcie veliteľ družstva
2. S c h v a ľ u j e zaradenie členov DHZO Nemecká
Pavelku a
Pavelku
do funkcie technik – strojník
Prítomní poslanci (menovite) : p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing.
Ján Turčan, PhD, Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr.
Branislav Píši
Hlasovali :
za (menovite) : p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ján Turčan, PhD,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši
proti (menovite) : nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 11 – Schválenie predaja pozemku vo vlastníctve obce parc. č. E-KN 441/5 na ul.
Odbojárov
Jedná sa o parcelu č. E-KN 441/5 pred domom na ul. Odbojárov. Na minulom zasadnutí bola
žiadosť o schválenie predaja pozemku vzatá na vedomie, zámer bol 15.01.2019 vyvesený.
Keďže neboli k schváleniu vznesené žiadne pripomienky OZ predaj pozemku schválilo.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 9/2019 zo dňa 31.01.2019
K bodu č. 11 : Schválenie predaja pozemku vo vlastníctve obce parc. č. E-KN 441/5 na ul.
Odbojárov
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. K o n š t a t u j e , že zámer previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Nemecká
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov – pozemok parc. č. E-KN 441/5 ostatné plochy o výmere 6 m2 vo vlastníctve
obce Nemecká, vedenom na LV č. 1553 nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká
do vlastníctva p.
Peťka bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na
internetovej stránke obce Nemecká dňa 15.01.2019.
2. S c h v a ľ u j e odpredaj majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.
v platnom znení pre p.
Peťka, bytom
a to
pozemku parc. č. E-KN 441/5 ostatné plochy o výmere 6 m2 vo vlastníctve obce
Nemecká, vedenom na LV č. 1553 nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká, z
dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 3,00 €/m2 , t. j. spolu za 18,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o pozemok, priľahlý k pozemkom
žiadateľa, na ktorom sa nachádza prístupová cesta k rodinnému domu vo vlastníctve
žiadateľa, čo považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Prítomní poslanci (menovite) : p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing.
Ján Turčan, PhD, Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr.
Branislav Píši
Hlasovali :
za (menovite) : p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ján Turčan, PhD,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši
proti (menovite) : nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č.12 – Žiadosť o prenájom priestorov pre Pasienkovo-urbárske pozemkové spoločenstvo
Dubová
31.12.2018 skončila nájomná zmluva PUPS Dubová v priestoroch Domu služieb v Dubovej,
OZ na predošlom zasadnutí neschválilo jej predĺženie. Listom zo dňa 27.12.2018 bolo PUPS
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upovedomené o nepredĺžení nájmu a požiadané o vypratanie priestorov. K vyprataniu došlo
po dohode 21.01.2019. Dokumentácia bola uložená dočasne do viacúčelovej zasadačky v
budove pošty v Nemeckej. Na OcÚ bola doručená odpoveď na list z 27.12.2018, ktorá bola
poslancom preposlaná k oboznámeniu.
/Na zasadnutie OZ prichádzajú zástupkyne ZŠ s MŠ Mgr. Štellerová a Mgr. Michelčíková./
Keďže zasadnutie OZ Správu o činnosti školy v šk. roku 2017/2018 už prebralo v zmysle
Programu zasadnutia OZ starosta obce oznámil zástupcom ZŠ s MŠ, že v bode Rôzne bude
priestor prerokovať ich prípadné pripomienky, požiadavky.
Rokovanie OZ pokračovalo v prejednávaní bodu č.12. Ing. Kohútová žiadala vysvetlenie,
prečo neboli priestory vypratané v stanovenom termíne. / prichádza p. Starčoková Natália,
členka PUPS Dubová/ Problém s vysťahovaním vznikol tým, že PUPS nedisponuje priestormi
vhodnými na uskladnenie dokumentácie. Začiatkom januára sa uskutočnilo osobné jednanie
so starostom obce, kde sa snažili vyriešiť situáciu k spokojnosti oboch strán. Členovia PUPS
žiadali uvedenie dôvodov vypovedania zmluvy. Zo strany obce im bolo pripomenuté, že boli
viackrát upozornení na dodržiavanie zmluvy, starosta obce uviedol, že v roku 2015 boli na
túto skutočnosť upozornení aj písomne. O slovo požiadal Mgr. Píši a v úvode poďakoval Ing.
Cerovskému za jeho vynaložené úsilie pri zakladaní spoločenstva. Zdôraznil, že fungovali
v obecných priestoroch. Podotkol, že zámer keď sa im v začiatkoch obecné priestory
prenajímali bol dobrý, o čom svedčí výška nájmu, ktorá predstavuje 20,00 € mesačne.
Vzhľadom na vzniknuté skutočnosti sa OZ rozhodlo nepredĺžiť nájomnú zmluvu na doterajšie
priestory a hľadalo sa dočasné alternatívne riešenie vo viacúčelovej zasadačke budovy pošty.
Vzhľadom k tomu, že bude vykonaný energetický audit na obecné budovy a všetky
prenajímané obecné budovy budú vybavené podvojnými meračmi do budúcna nebude
problém znovu požiadať o prenájom priestorov v Dome služieb. Ing. Kohútová upozornila,
aby bola dočasná nájomná zmluva o prenájme priestorov vo viacúčelovej zasadačke budovy
pošty ošetrená aj v oblasti zodpovednosti za uloženú dokumentáciu. Na dotaz Mgr. Píšiho
ohľadom podielov v PUPS Dubová odpovedal p. Siman, člen spoločenstva, že obec Nemecká
nemá v PUPS Dubová žiadny podiel.
Riešenie nájomnej zmluvy pre PUPS Dubová v priestoroch budovy pošty na ul. Slovenského
Nár. Povstania č. 164/32 bude jedným z bodov programu budúceho zasadnutia OZ.
Pán Siman – člen PUPS ešte oznámil, že v knižnici v budove Domu služieb zostalo
multifunkčné zariadenie, o čom je knihovníčka oboznámená. Členovia PUPS uviedli, že
nemajú žiadne nároky v prípade jej poškodenia alebo odcudzenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 10/2019 zo dňa 31.01.2019
K bodu č. 12 : Žiadosť o prenájom priestorov pre Pasienkovo-urbárske pozemkové
spoločenstvo Dubová
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
U k l a d á Obecnému úradu Obce Nemecká spracovať návrh zmluvy o prenájom priestorov
pre Pasienkovo-urbárske pozemkové spoločenstvo Dubová v budove pošty na ulici
Slovenského Nár. Povstania č. 164/32, Nemecká.
Prítomní poslanci (menovite) : p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing.
Ján Turčan, PhD, Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr.
Branislav Píši
Hlasovali :
za (menovite) : p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ján Turčan, PhD,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši
proti (menovite) : nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Členovia PUPS odchádzajú zo zasadnutia OZ.
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Bod č. 13 - Schválenie zásad odmeňovania poslancov a členov komisií obecného
zastupiteľstva
Návrh bol predložený a prerokovaný na pracovnom stretnutí OZ a preposlaný
k pripomienkovaniu, v zmysle požiadaviek bol doplnený.
Dôvodová správa :
Materiál sa predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Nemeckej, nakoľko bol prijatý nový zákon
č. 70/2018 Z. z. l. februára, účinný od 1.4.2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení. Podstatná zmena sa týka odmeňovania poslancov, kde max. ročná
odmena poslanca nesmie presiahnuť jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa
príslušnej platovej skupiny a odmeňovanie členov komisií, ktorí nie sú poslancami, kde max
ročná odmena nesmie presiahnuť jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa
príslušnej platovej skupiny.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 11/2019 zo dňa 31.01.2019
K bodu č. 13 : Schválenie zásad odmeňovania poslancov a členov komisií obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva
s účinnosťou od 01.02.2019.
Prítomní poslanci (menovite) : p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing.
Ján Turčan, PhD, Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr.
Branislav Píši
Hlasovali :
za (menovite) : p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ján Turčan, PhD,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši
proti (menovite) : nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 14 – Vyradenie majetku po inventarizácii majetku obce k 31.12.2018
Inventarizácie boli vykonané k 31.12.2018 jednotlivými komisiami, návrh majetku na
vyradenie bol na pracovnom stretnutí prejednaný., zoznam bol preposlaný k oboznámeniu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 12/2019 zo dňa 31.01.2019
K bodu č. 14 : Vyradenie majetku po inventarizácii majetku obce k 31.12.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e vyradenie nasledovného majetku obce Nemecká na základe zistenia
skutočného stavu majetku k 31.12.2018 zisteného inventarizáciou:
p. č.
1
2
3
4
5
6
7

Názov
Pec Gamat Klub M
Olejová kosačka
Vŕtačka
Nožnice HSQ
PC – Erika
Tlačiareň matrika
Otočné kreslo starosta

ks
1
1
1
1
1
1
1

inv. č.
HIMK306
HIM1534
HIMK507
PSV5
HIM1515
HIM1522
HIMK511

suma
182,23 €
775,81 €
232,57 €
169,70 €
2 448,18 €
314,15 €
157,67 €

stredisko
Kultúrny dom
Šatne a zasadačka TJ
Miestne hospodárstvo
Miestne hospodárstvo
Obecný úrad
Obecný úrad
Obecný úrad

dátum
zaradenia
1.1.1993
29.3.2010
24.11.2006
31.10.2015
26.9.2007
21.1.2008
2.4.2007

Prítomní poslanci (menovite) : p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing.
Ján Turčan, PhD, Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr.
Branislav Píši
Hlasovali :
za (menovite) : p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ján Turčan, PhD,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši
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proti (menovite) : nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 15 - Rôzne
Hneď v úvode bodu starosta informoval o plánovanej rekonštrukcii dvoch tried ZŠ.
K rekonštrukcii tried v materskej škole by sa podľa situácie mohlo pristúpiť v ďalšom roku.
Slovo udelil zástupkyni MŠ Mgr. Štellerovej, ktorá sa ospravedlnila za neskorý príchod.
V rámci rekonštrukcie tried spomenula, že plánujú osloviť rodičov, aby sa maľovanie
vykonalo svojpomocne, došlo by tým k ušetreniu financií. Ďalej chcú pokračovať v prerábaní
školského dvora, z ušetrených finančných prostriedkov z projektu, a z daní chcú uhradiť
nákup preliezky pre veľké deti. Starosta spomenul aj výstavbu detského ihriska na pozemku
pri bývalom kine v Dubovej, na ktorú chce získať financie z Nenávratných finančných
prostriedkov a v rámci toho prispieť aj ZŠ s MŠ. Ing. Kohútová ich oboznámila s možnosťou
sponzorovania 3% daní na základe dobrovoľníckej činnosti. Zástupkyne ZŠ s MŠ odišli zo
zasadnutia.
Ďalšou časťou jednania OZ bolo schválenie finančných prostriedkov na Hasičský ples. Na
pracovnom stretnutí bolo navrhovaných 250,00 €. Po diskusii, v ktorej odzneli rôzne návrhy
na aký účel financie poskytnúť sa napokon poslanci dohodli na sponzorskom príspevku vo
výške 250,00 € na zabezpečenie 5. ročníka Hasičského plesu.
P. Peter Marčok opustil rokovaciu miestnosť.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 13/2019 zo dňa 31.01.2019
K bodu č. 15 : Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S ch v a ľ u j e poskytnutie finančného príspevku pre Dobrovoľný hasičský zbor obce
Nemecká na zabezpečenie 5. ročníka Hasičského plesu vo výške 250,00 €.
Prítomní poslanci (menovite) : p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ján Turčan, PhD,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši
Hlasovali :
za (menovite) : p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ján Turčan, PhD, Ing. Ľubomír
Kubuš, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši
proti (menovite) : nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Starosta obce sa obrátil na prítomných s otázkou, či je potrebné pripravovať uznesenie
týkajúce sa účasti v Oblastnej organizácii cestovného ruchu – REGIÓN HOREHRONIE.
/Poslanec p. Marčok Peter sa vrátil do rokovacej miestnosti./
Členské na l rok za obec predstavuje 1000,00 €, určité % sa vrátia späť do obce v podobe
propagačných príspevkov, na Dni obce, a pod. Zbytok zostáva na fungovanie organizácie.
Ing. Kohútová sa zaujímala o to, že akým spôsobom bude parcipovať obec, keď bude
rozhodovať nejaký vedúci orgán združenia, aké bude zastúpenie obce. Je potrebné zistiť
podmienky účasti obce, či má nejaké rozhodovacie právo. Následne sa rozbehla diskusia, kde
bolo zdôraznené, že je potrebné určiť čo chceme v obci propagovať, treba zistiť skutočné
prípady z nám podobných obcí, doplniť informácie.
Ďalším príspevkom bola prezentácia p. Michalca „ Do domčeka“ napr. propagácia obecných
dní formou leteckých záberov z dronu a turistických zaujímavostí. Ing. Turčan, PhD.
spomenul aj možnosti nepriaznivého dopadu, Ing. Kohútová pripomenula, že rozpočet máme
schválený. Ing. Kliment hovoril o tom, že takýchto firiem, ponúkajúcich podobné služby je
dnes veľa. Navrhuje, že je potrebné na blízkom pracovnom stretnutí určiť priority, čo chceme
robiť.
Starosta obce upozornil, že je sa nám minuli propagačné materiály, tričká.
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Ďalej oboznámil prítomných s návštevou zástupcov predajnej siete CBA, dostali vyjadrenie
od Dopravného inšpektorátu Brezno o tom, že nebude možné tejto požiadavke vyhovieť.
Obchod Jednota v Dubovej - výpoveď k zmluve je spravená, došla 31.1.2019 treba k nej
zaujať stanovisko.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 14/2019 zo dňa 31.01.2019
K bodu č. 15 : Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
U k l a d á Obecnému úradu obce Nemecká ukončiť zmluvu o nájme nebytových priestorov
č. 1/2008 zo dňa 11.1.2008 výpoveďou.
Prítomní poslanci (menovite) : p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing.
Ján Turčan, PhD, Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr.
Branislav Píši
Hlasovali :
za (menovite) : p. Peter Marčok, p. Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ján Turčan, PhD,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši
proti (menovite) : nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Predsedníčke Komisie kultúry a športu p. Grúberovej bola preposlaná ponuka od p. Banga.
P. Grúberová v krátkosti informovala o ponukách, prichádzajúcich na kultúrne podujatia
a vzhľadom na ceny upozornila, že na budúci rok bude potrebné navýšiť položku pre túto
komisiu, doterajších 7000.00 € nebude postačujúce.
P. Kohútová sa pýtala, či sa bude predávať fiat Ducato. Keďže priamy predaj nebol
uskutočnený, budúci týždeň sa bude ponuka na predaj zverejňovať.
Ing. Kohútová spolu s p. Kalickým predložili otázku, či bude možné pokračovať v tradícii
Turnaja družstiev z obcí v stolnom tenise, ktorý sa konával v telocvični v ZŠ s MŠ
v Nemeckej. Príspevok obce by predstavoval výšku 50,00 €. K akcii treba zaistiť obce, ktoré
sa turnaja zúčastnia. Ing. Turčan Ján, PhD. predložil návrhy tričiek s logom obce , ďalej sa
informoval, ako je to s facebookovou stránku obce, kto je správcom a o možnosti jej
premenovania, prípadne zrušenia. Tlmočil tiež dotaz p. Sojakovej , ktorá žiada vymeniť na
nájomnom byte okná a dvere, pretože ich terajší stav zvyšuje náklady na energie. Zdôraznil
tiež potrebu rekonštrukcie spŕch a sociálnych zariadení v hasični, ktoré nezodpovedajú
súčasným potrebám. Tieto opravy budú zahrnuté do komplexnej rekonštrukcie budovy
hasične – informoval Ing. Môcik. Ing. Ján Turčan, PhD. sa pýtal či by nebolo dobre
informovať občanov o možnosti odkúpenia pozemkov pred svojim domom. Niektorí občania
tak už urobili, niektorí o tejto možnosti nevedia. Tu však treba mať na zreteli, že postup
odpredávania pozemkov nemôže byť jednotný, vzhľadom na chodníky, kanalizáciu a pod.
Keďže sa v bode Rôzne už nikto nehlásil o slovo a súčasne prebehla aj diskusia starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil.
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 31.1.2019

Zapisovateľ zápisnice :

p. Katarína Starčoková

v. r.

Overovatelia zápisnice :

Ing. Ján Môcik

v.r.

Ing. Jozef Kliment

v.r.

p. Branislav Čižmárik

v.r.

Starosta obce :

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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