Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 25.06.2020

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného dňa 25.06.2020
o 16, 30 hod. v Obradnej miestnosti Obecného úradu Nemecká
Prítomní:
starosta obce: p. Branislav Čižmárik,
poslanci: p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Milena
Grúberová, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Marcela
Kohútová, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Peter Marčok
Ospravedlnený:
hlavný kontrolór: p. Mgr. Michal Vetrák
Hostia:
PaedDr. Jozef Chlebovec
p. Mgr. Anna Petrášová, PhD., p. Mgr. Zuzana Cígerová
p. Ing. Alexandra Barlová, PhD., - pracovníčka obecného úradu
Zapisovateľka: p. Katarína Starčoková – pracovníčka obecného úradu
Bod č. 1- Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce p. Branislav
Čižmárik. Zároveň skonštatoval, že sa zišli v počte uznášania schopní.
Bod č. 2 - Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
P. starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Ing. Jozefa Klimenta a za členov
návrhovej komisie p. Ing. Ľubomíra Kubuša a p. Ing. Marcelu Kohútovú.
Za zapisovateľku zápisnice určil p. Katarínu Starčokovú – pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice navrhol p. Ing. Jána Turčana, PhD. a p. Milenu Grúberovú.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 30/2020 zo dňa 25.06.2020
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. Ing. Jozefa Klimenta a za členov
návrhovej komisie p. Ing. Ľubomíra Kubuša a p. Ing. Marcelu Kohútovú.
2. U r č u j e za zapisovateľku zápisnice p. Katarínu Starčokovú, pracovníčku obecného
úradu a za overovateľov zápisnice p. Ing. Jána Turčana, PhD. a p. Milenu Grúberovú.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana
Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing.
Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter
Marčok.
proti (menovite): nikto
zdržali sa (menovite): nikto
Bod č. 3 – Schválenie programu zasadnutia
P. starosta informoval zúčastnených o ospravedlnení neúčasti hlavného kontrolóra obce Mgr.
Michala Vetráka z pracovných dôvodov a v náväznosti na túto skutočnosť aj s vypustením
bodu 4. - Kontrola plnenia uznesení z pôvodného programu zasadnutia OZ. Uviedol, že
vzhľadom na obsah bodov programu a predložených materiálov môže rokovanie OZ
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prebehnúť aj za neprítomnosti hlavného kontrolóra. Prichádza p. poslanec Mgr. Branislav
Píši. P. starosta prečítal program.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 31/2020 zo dňa 25.06.2020
K bodu č. 3: Schválenie programu zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e vypustenie bodu č. 4. Kontrola plnenia uznesení z dôvodu neúčasti
hlavného kontrolóra obce na zasadnutí OZ a program zasadnutia OZ v znení:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
5. Správa z výsledku kontroly pôsobnosti obce na úseku sociálnych služieb a poskytovanie
opatrovateľskej služby
6. Správa z výsledku kontroly zákonnosti uzatvárania dohôd o pracovnej činnosti, trvania
pracovnoprávneho vzťahu založeného touto dohodou a ukončenia dohôd o pracovnej
činnosti, kde jednou zo zmluvných strán je ZŠ s MŠ Nemecká
7. Schválenie Záverečného účtu obce za r. 2019
8. Schválenie predaja pozemku parc. č. C-KN 1146/5 na ul. ŠKN z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
9. Prerokovanie žiadosti o prenájom časti pozemku parc. č. C-KN 523
10. Prerokovanie žiadosti o prenájom časti pozemku parc. č. E-KN 367/3
11. Prerokovanie žiadosti o prenájom pozemku parc. č. E-KN 153/6 za účelom umiestnenia
reklamnej stavby
12. Schválenie ponuky na aktualizáciu projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia miestnej
komunikácie-ul. SNP Nemecká“ pre stavebné povolenie
13. Prerokovanie postupu rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice a Kultúrneho domu
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela
Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová,
Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana
Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing.
Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nikto
zdržali sa (menovite): nikto
Bod č. 4 – Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
V úvode p. starosta oboznámil prítomných s aktuálnymi zostatkami na účtoch Prima Banka:
bežný účet 26 302,83 €, transferový 7 909,10 €, dotácia na Hasičskú zbrojnicu 30 000,00 €
rezervný fond 74 804,00 €. Slovenská sporiteľňa: disponibilný zostatok na bežnom účte
309 945,42 €.
Výmenou okien začali práce na rekonštrukcii Hasičskej zbrojnice. Hasičské náradie a technika
sa dočasne sťahujú do priestorov Technických služieb. Obec plánuje vybudovať malú kompostáreň
na pozemkoch v blízkosti ČOV. Nepriaznivé poveternostné podmienky spomalili práce na údržbe
cintorínov a verejných priestranstiev. Vietor výrazne poškodil lipu na cintoríne v Dubovej, je nutný
jej výrub. Poškodené bolo aj prekrytie schodiska na Budove pošty, ktoré si vyžaduje opravu. Naši
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pracovníci sa podieľali na úprave priestorov v okolí pamätníka, nakoľko sme mali avizovanú
návštevu pani prezidentky, ktorá mala naplánovanú cestu do nášho regiónu. Návšteva však bola z
dôvodu karantény zrušená. Tohto roku končí zmluva na dodávku energií. Nová sa pripravuje
v spolupráci resp. spojením niekoľkých obcí. V týchto dňoch prebiehajú stretnutia starostov za
účelom riešenia jej obsahu a postupu so zachovaním transparentnosti. Ďalej p. starosta oboznámil
poslancov s tým, že došla ponuka na elektronický systém evidencie odpadov. Ponuka im bude
preposlaná a prerokovaná na nasledujúcom zasadnutí.
Na ŽŠ s MŠ boli dokončené natieračské práce na streche budovy. Ďalej p. starosta informoval
o sčítaní obyvateľov domov a bytov, ktoré sa realizuje od júna 2020. Uviedol, že obyvatelia budú
o sčítaní ako aj o odpadoch a platení daní oboznámení prostredníctvom článkov v júlovom vydaní
Noviniek spod Hradiska. Plánuje sa verejné obstarávanie na dodávku ďalších kompostérov a to
100 ks s objemom 1000 lt a 80 ks menších 405 lt pre bytové domy. Na OcÚ bolo vykonané
niekoľko kontrol. P. starosta vyzdvihol výsledok kontroly CO, ktorá bola pracovníkmi Okresného
úradu ohodnotená veľmi pozitívne. Budúci týždeň začína maľovanie Domu služieb v Dubovej,
úprava elektroinštalácie a výmena bočných svietidiel. S maliarskymi prácami sa bude pokračovať
vymaľovaním hlavnej a bočnej miestnosti Domu smútku. Práce budú realizované svojpomocne
na základe dohody s obyvateľom obce.
V blízkom čase je plánovaný zber nebezpečných látok. Občania budú o termíne pristavenia
kontajnera informovaní. V priestoroch okolo železničnej stanice v Dubovej bol realizovaný orez
stromov, treba doriešiť odvoz konárov.
Po absolvovaní STK na fekálnom vozidle pracovníci technických služieb naďalej pokračujú
v čerpaní septikov podľa poradovníka zostaveného na základe požiadaviek občanov. Vzhľadom
na obmedzenú kapacitu sa čerpanie vykonáva len v našej obci.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 32/2020 zo dňa 25.06.2020
K bodu č. 4 : Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
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): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela
Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová,
Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana
Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing.
Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nikto
zdržali sa (menovite): nikto
Bod č. 5 – Správa z výsledku kontroly pôsobnosti obce na úseku sociálnych služieb a poskytovanie
opatrovateľskej služby
Hlavný kontrolór obce Mgr. Michal Vetrák vykonal v zmysle plánu kontrolnej činnosti na I.
polrok 2020 kontrolu pôsobnosti obce na úseku sociálnych služieb a poskytovania
opatrovateľskej služby zameranú na dodržiavanie zákonného postupu pri poskytovaní sociálnych
služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Poslancom bola správa z vykonanej kontroly preposlaná k oboznámeniu. V závere hlavný
kontrolór Ing. Michal Vetrák uvádza, že kontrolou nezistil žiadne nedostatky.
Správa z vykonanej kontroly je súčasťou materiálov rokovania OZ.
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 33/2020 zo dňa 25.06.2020
K bodu č. 5 : Správa z výsledku kontroly pôsobnosti obce na úseku sociálnych služieb
a poskytovanie opatrovateľskej služby
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Berie na vedomie Správu z výsledku kontroly pôsobnosti obce na úseku sociálnych služieb
a poskytovanie opatrovateľskej služby.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela
Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová,
Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana
Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing.
Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nikto
zdržali sa (menovite): nikto
Bod č. 6 - Správa z výsledku kontroly zákonnosti uzatvárania dohôd o pracovnej činnosti,
trvania pracovnoprávneho vzťahu založeného touto dohodou a ukončenia dohôd o pracovnej
činnosti, kde jednou zo zmluvných strán je ZŠ s MŠ Nemecká
Podobne aj táto kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za I. polrok 2020 bod A písm. b) č. 4 (Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na
základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti). Opäť boli
poslanci so správou vopred oboznámení. Kontrolovaným subjektom bola ZŠ s MŠ Nemecká.
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákonného postupu kontrolovaného subjektu pri
uzatváraní dohôd o pracovnej činnosti, trvania pracovnoprávneho vzťahu založeného touto
dohodou a ukončenia dohôd o pracovnej činnosti, kde jednou zo zmluvných strán je subjekt - ZŠ
s MŠ Nemecká. V závere p. Mgr. Michal Vetrák uvádza, že nezistil žiadne nedostatky.
V budúcnosti odporúča, aby kontrolovaný subjekt pristupoval k ukončeniu dohôd o skončení
dohôd o pracovnej činnosti formou riadne uzatvoreného dvojstranného právneho úkonu, ktorým
je riadne uzatvorená dohoda, resp. aby dohody ukončoval jednostranným právnym úkonom –
výpoveďou zmysle § 228a ods. 3 Zákonníka práce. Správa z vykonanej kontroly je súčasťou
materiálov rokovania OZ.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 34/2020 zo dňa 25.06.2020
K bodu č. 6 : Správa z výsledku kontroly zákonnosti uzatvárania dohôd o pracovnej činnosti,
trvania pracovnoprávneho vzťahu založeného touto dohodou a ukončenia dohôd o pracovnej
činnosti, kde jednou zo zmluvných strán je ZŠ s MŠ Nemecká
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Berie na vedomie Správu z výsledku kontroly zákonnosti uzatvárania dohôd o pracovnej
činnosti, trvania pracovnoprávneho vzťahu založeného touto dohodou a ukončenia dohôd
o pracovnej činnosti, kde jednou zo zmluvných strán je ZŠ s MŠ Nemecká.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela
Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová,
Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana
Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing.
Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nikto
zdržali sa (menovite): nikto
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Bod č.7 – Schválenie Záverečného účtu obce za r. 2019
P. starosta prekonzultoval zaradenie tohto bodu s hlavným kontrolórom p. Mgr. Michalom
Vetrákom, ktorý sa zasadnutia nemohol zúčastniť. Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky,
komentár k nemu môže predniesť aj predseda finančnej komisie, ktorá schválenie záverečného
účtu a stanovisko hlavného kontrolóra prejednávala. Slovo dostala p. Ing. Marcela Kohútová,
predsedníčka finančnej komisie. Hneď v úvode uviedla, že záverečný účet musí byť prerokovaný
na tomto zasadnutí OZ, vzhľadom na zákonom stanovený termín schválenia. Hlavný kontrolór vo
svojom stanovisku doporučil schváliť záverečný účet bez výhrad. Účet po metodickej stránke
spĺňa všetky náležitosti, hospodárilo sa relatívne dobre s prebytkom, ktorý sa skladá z dvoch častí.
Prebytok z hospodárenia rozpočtu obce, kde zostalo 53 551,65 € z čoho bolo vyňatých 4 411,52 €
(nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR), prebytok predstavuje čiastku 49 140,13 €. Druhý je
zostatok finančných operácií vo výške 37 325,45 €. Obidva prebytky obec navrhuje previesť do
rezervného fondu. Predsedníčka finančnej komisie v závere doporučila schváliť Záverečný účet
obce za r. 2019 bez výhrad, je súčasťou materiálov rokovania OZ.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 35/2020 zo dňa 25.06.2020
K bodu č. 7 : Schválenie Záverečného účtu obce za r. 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za
rok 2019
2. S c h v a ľ u j e Záverečný účet za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad
3. S c h v a ľ u j e tvorbu rezervného fondu vo výške 49 140,13 €
4 . S c h v a ľ u j e prevod zostatku finančných operácií vo výške 37 325,45 € do rezervného
fondu.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela
Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová,
Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana
Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing.
Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nikto
zdržali sa (menovite): nikto
Bod č. 8 – Schválenie predaja pozemku parc. č. C-KN 1146/5 na ul. ŠKN z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
P. Janka Živorová, trvalým pobytom
doručila Obecnému úradu
žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Nemecká. Jedná sa o parcelu pod garážou
o výmere 21 m2, ktorej je vlastníčkou. Zámer bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na
internetovej stránke obce Nemecká dňa 09.06.2020 najmenej na 15 dní. Keďže sa jedná o
dôvod hodný osobitného zreteľa, odpredaj majetku obce bol schválený.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 36/2020 zo dňa 25.06.2020
K bodu č. 8 : Schválenie predaja pozemku parc. č. C-KN 1146/5 na ul. ŠKN z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
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. C-KN 1146/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2
vo vlastníctve obce Nemecká, vedenom na LV č. 580, nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká,
5
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obec Nemecká, do vlastníctva p. Janky Živorovej bol vyvesený na úradnej tabuli
a zverejnený na internetovej stránke obce Nemecká dňa 09.06.2020 najmenej na 15 dní.
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. Janku Živorovú, bytom
a to pozemku
2
parc. č. C-KN 1146/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m vo vlastníctve obce
Nemecká, vedenom na LV č. 580, nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká, z
dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 10,00 €/m2 , t. j. spolu za 210,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o pozemok, ktorý sa nachádza pod
nehnuteľnosťou (garážou) žiadateľky, čo považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela
Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová,
Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana
Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing.
Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nikto
zdržali sa (menovite): nikto
Bod č. 9 – Prerokovanie žiadosti o prenájom časti pozemku parc. č. C-KN 523
Na OcÚ bola doručená žiadosť p. Mgr. Jany Ballekovej, trvale bytom
, o dlhodobý prenájom časti pozemku pred nehnuteľnosťou na ulici SNP
súpisné číslo 139, ktorého je vlastníčkou, za účelom vybudovania spevnenej plochy
a vytvorenie parkovacej plochy. P. starosta navrhol, aby žiadosť bola prerokovaná až po
predložení geometrického plánu s odčlenením predmetnej parcely. P. Ing. Môcik navrhoval,
aby sa postupovalo ako v podobných prípadoch v minulosti a to odkúpením časti pozemku.
Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti sa rieši rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici SNP,
treba požiadavku zosúladiť s pripravovanou projektovou dokumentáciou.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 37/2020 zo dňa 25.06.2020
K bodu č. 9 : Prerokovanie žiadosti o prenájom časti pozemku prac. č. C-KN 523
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
B e r i e n a v e d o m i e žiadosť p. Mgr. Jany Ballekovej, trvale bytom
, o prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce parc. č. C-KN 523
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 962 m2 vedenom na LV č. 580 nachádzajúce sa v k.
ú. Nemecká, obec Nemecká, pred jej nehnuteľnosťou na ulici SNP súp. č.139.
Žiadosť bude schválená po doručení geometrického plánu na odčlenenie predmetnej časti
pozemku v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela
Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová,
Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana
Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing.
Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nikto
zdržali sa (menovite): nikto
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Bod č. 10 – Prerokovanie žiadosti o prenájom časti pozemku parc. č. E-KN 367/3
Obecnému úradu bola predložená žiadosť p. PaedDr. Jozefa Chlebovca o symbolický
prenájom časti pozemku z LV 1553 pre umiestnenie dvoch kočovných vozov so včelstvom.
P. starosta uviedol, že obec nemá žiadne výhrady voči chovu a rozvoju včelstva. Upozornil
však žiadateľa, že v blízkom okolí na nachádza čistička odpadových vôd a tiež sa tu vykonáva
štiepkovanie zozbieraných konárov, vytvára sa kompostovisko. Medzi prítomnými sa
rozprúdila diskusia o stanovení podmienok a možných rizikách. Spôsob nájmu predmetného
pozemku bude určený po prekonzultovaní žiadosti s hlavným kontrolórom obce.
Poslanci následne prijali toto uznesenie :
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 38/2020 zo dňa 25.06.2020
K bodu č. 10 : Prerokovanie žiadosti o prenájom časti pozemku prac. č. E-KN 367/3
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1 . B e r i e n a v e d o m i e žiadosť p. PaedDr. Jozefa Chlebovca, trvale bytom
, o prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce parc. č. E-KN 367/3
druh pozemku vodná plocha o výmere 40 250 m2 vedenom na LV č. 1553 nachádzajúce sa v
k. ú. Nemecká, obec Nemecká.
2. S ú h l a s í s umiestnením dvoch kočovných vozov so včelstvami za dodržania
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane osadenia informačných tabúľ.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela
Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová,
Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana
Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing.
Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nikto
zdržali sa (menovite): nikto
Bod č. 11 – Prerokovanie žiadosti o prenájom pozemku parc. č. E-KN 153/6 za účelom
umiestnenia reklamnej stavby
Spoločnosť ARTON s.r.o., Komenského 27, 010 01 Žilina doručila žiadosť o prenájom
pozemku pri hlavnej ceste a Návrh nájomnej zmluvy za účelom vybudovania reklamnej
stavby. Na spomínanom mieste je už v súčasnosti umiestnených niekoľko billboardov, čo do
určitej miery ovplyvňuje bezpečnosť. Poslanci sa zhodli na zamietnutí žiadosti.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 39/2020 zo dňa 25.06.2020
K bodu č. 11 : Prerokovanie žiadosti o prenájom pozemku prac. č. E-KN 153/6 za účelom
umiestnenia reklamnej stavby
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Z a m i e t a žiadosť spoločnosti ARTON s.r.o., so sídlom Komenského 27, 010 01 Žilina,
IČO: 31595154 o prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce parc. č. E-KN 153/6 druh
pozemku orná pôda o výmere 3849 m2 vedenom na LV č. 1553 nachádzajúce sa v k. ú.
Nemecká, obec Nemecká.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela
Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová,
Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana
Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing.
Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
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proti (menovite): nikto
zdržali sa (menovite): nikto
Bod č.12 – Schválenie ponuky na aktualizáciu projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia
miestnej komunikácie-ul. SNP Nemecká“ pre stavebné povolenie
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu miestnej komunikácie na ulici SNP bola už
vypracovaná. Pôvodný názov akcie „Rekonštrukcia MK-ul. SNP Nemecká“ nekorešponduje
vo vzťahu k výzve. Nový názov projektu je „Projekt na podporu opatrení k zvyšovaniu
bezpečnosti dopravy k dopravnému uzlu v Obci Nemecká“. Dokumentácia musí byť vo
viacerých častiach opravená, všetky vyjadrenia k projektu doplnené a zaktualizované,
vyznačené hlavne zúžené miesta, chodníky, dostupnosť k železničnému uzlu, aktuálna
fotodokumentácia , Plán dopravného značenia, nová Technická správa.
Cenová ponuka bola žiadaná od zhotoviteľa pôvodnej projektovej dokumentácie a
predstavuje výšku 2000,- €. Vypracovanie novej dokumentácie by bolo drahšie a tento postup
je výhodnejší aj z časového hľadiska, aby bol dodržaný termín podania žiadosti do výzvy
o poskytnutie finančného krytia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 40/2020 zo dňa 25.06.2020
K bodu č. 12 : Schválenie ponuky na aktualizáciu projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia
miestnej komunikácie-ul. SNP Nemecká“ pre stavebné povolenie
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
O d p o r ú č a starostovi obce dať vypracovať aktualizáciu projektovej dokumentácie
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. SNP Nemecká“ pre nový projekt „Projekt na
podporu opatrení k zvyšovaniu bezpečnosti dopravy k dopravnému uzlu v obci Nemecká“
v zmysle predloženej cenovej ponuky.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela
Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová,
Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana
Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing.
Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nikto
zdržali sa (menovite): nikto
Rokovania OZ sa zúčastnili aj pani riaditeľka ZŠ s MŠ Nemecká Mgr. Anna Petrášová PhD.,
a Mgr. Zuzana Cígerová. Mimo programu OZ bolo zahrnuté riešenie aktuálnych problémov
a požiadaviek školy. Poskytnuté finančné prostriedky vo výške 6 000,00 € budú vzhľadom na
riešenie akútnych problémov nedostačujúce. Pretrváva nepriaznivá situácia s dažďovou
vodou, ktorá steká zo strešných zvodov do dvora MŠ a na ihrisko. Riešením by mohlo byť
vybudovanie vsakovacej nádrže. Prebehla diskusia okolo stavu celej kanalizácie školy.
Členovia stavebnej komisie si dohodli termín na obhliadku týchto priestorov na pondelok
o 16.00 hod. P. Ing. Môcik sa zmienil o cenovej ponuke vo výške 12 000,00 EUR na opravu
terasy pri školskom klube, ktorú preposielala p. Mgr. Cígerová. Vyjadril však nesúhlas so
zbúraním schodiska, k čomu sa pripojili aj viacerí poslanci. Posudok statika pripúšťa jeho
rekonštrukciu. Vzhľadom k tomu, že nie všetci poslanci boli s ponukou oboznámení bude im
spolu s ponukou na rekonštrukciu schodiska preposlaná. Ďalším problémom je opadávajúca
stena pred jedálňou a rozpadávajúci sa plot pri átriách, ktorý sa musí čím skôr zbúrať
a zároveň postaviť nový.
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Nastala diskusia zameraná na možnosti finančného krytia uvedených opráv, k čomu bude
nevyhnutné pripraviť návrh rozpočtového opatrenia. Do budúceho OZ treba predložiť zo
strany ZŠ s MŠ Nemecká aj cenové ponuky na rekonštrukciu plota a kanalizácie.
/Zástupkyne školy opustili rokovanie OZ./
Bod č. 13 – Prerokovanie postupu rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice a Kultúrneho domu
Práce na rekonštrukcii Hasičskej zbrojnice už boli zahájené a je potrebné doriešiť otázku
rekonštrukcie vykurovacieho systému. Treba rozhodnúť, či sa bude kúrenie robiť súbežne aj
v Kultúrnom dome. P. starosta udelil slovo p. Ing. Môcikovi. P. poslanec oboznámil
prítomných s aktuálnymi informáciami ohľadne vypracovania projektovej dokumentácie,
ktorá je vo fáze dokončovania. Rozpočet na stavbu, kde sú zapracované okná, dvere, strechy,
svietidlá, podrezanie, pódiá, vnútorné podlahy, zateplenie, vzduchotechnika predstavuje
126 000,00 € s DPH . V prípade Hasičskej zbrojnice je rozpočet rozdelený na dve časti. Prvá
predstavuje poskytnutú dotáciu vo výške 30 000,00 €, rozpočet na druhú etapu predstavuje
35 000,00 €. Projekt pre vykurovanie predstavuje 3 500,00 €. Investícia do celého
vykurovacieho systému ešte nie je vyčíslená. Predpokladaná celková investícia predstavuje
250 000,00 €. P. Ing. Môcik oboznámil s možnosťou financovania celej akcie s využitím
grantového programu, kde výška grantu závisí od výšky poskytnutého úveru. K výške úveru
musí zaujať stanovisko hlavný kontrolór.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 41/2020 zo dňa 25.06.2020
K bodu č. 13 : Prerokovanie postupu rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice a Kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1 . S c h v a ľ u j e rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice a Kultúrneho domu súbežne.
2. U k l a d á obecnému úradu zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na
vykurovanie Kultúrneho domu a Hasičskej zbrojnice.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela
Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová,
Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana
Kováčová Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing.
Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nikto
zdržali sa (menovite): nikto
Bod č. 14 – Rôzne
Vzhľadom na zrušenie kultúrnych podujatí spôsobených pandémiou p. poslankyňa Milena
Grúberová, predsedníčka Komisie pre kultúru a šport navrhovala, aby bola odslúžená omša za
obec, ktorá sa tradične koná v nedeľu po Dňoch obce. Prítomní s návrhom súhlasili a stanovili
termín na 26. júl.
P. starosta požiadal p. Ing. Turčana, PhD. o spoluprácu so spracovaním stanoviska pre
Okresnú prokuratúru ohľadom Dodržiavania zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti obcami. V ďalšom príspevku p. Mgr. Píši znovu hovoril o nedodržiavaní
termínov dovážania odpadu na dvor pri Technických službách . Občania napriek
upozorneniam, oznamom, zákazom, hláseniu v miestnom rozhlase vozia odpad mimo
stanovených hodín pred bránu areálu TS. Často sú to aj ľudia, ktorí nie sú našimi obyvateľmi.
Navrhuje problém riešiť využitím kamerových záznamov a v spolupráci s políciou.
P. Mgr. Kováčová Švecová, PhD. sa pýtala, či by nebolo možné počas leta cez víkendy
organizovať športové podujatia / futbalový, stolnotenisový, nohejbalový turnaj/ vzhľadom na
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zrušenie Dní obce. P. Milena Grúberová uviedla, že navrhované športové akcie budú
prejednané na zasadnutí komisie.
Ďalej sa pýtala na údržbu kanála pri kostole, kde zateká voda do garáží. Starosta informoval,
že naši pracovníci tam už boli robiť úpravy. Komunikácia nie je vlastníctvom obce, treba ju
prekopať a osadiť kanál. Pýtala sa tiež na aktuálne dianie v rámci spolupráce s OOCR,
činnosť ktorej bola v dôsledku pandémie spôsobenej korona vírusom obmedzená. P. starosta
ju informoval, že prišla pozvánka na slávnostné odovzdávanie certifikátov regionálneho
produktu Horehronie a pokračuje sa v spracovávaní propagačného materiálu.
Ďalej hovorila o tom, že by bolo dobre vložiť na internetovú stránku kolónku „Kam v obci“.
P. Ing. Barlová, PhD., po zaslaní vytypovaných miest informácie doplní na webovú stránku
obce.
P. Ing. Turčan, PhD. upozornil na nebezpečenstvo na voľne pohybujúce sa psy na
neoplotenom pozemku na Kejde.
Opäť bola prejednávaná otázka zberu a triedenia odpadu. Bezplatný odvoz dreva z
veľkoobjemového zberu do Bučiny bol ukončený, teraz sa bude vykonávať formou
pristavenia kontajnera /50,00 € za pristavenie kontajnera/. Odpad v kontajneroch
rozmiestnených v obci je zle triedený, často kontaminovaný sa odváža ako komunálny odpad
a následkom toho je odvoz spoplatnený. P. starosta uviedol, že v porovnaní s inými obcami
v regióne nemáme také vysoké náklady. Je to aj zásluhou našich pracovníkov TS, ktorí
zozbieraný odpad z kontajnerov ešte triedia. Zber triedeného odpadu / papier, textil, sklo/
bude pokračovať obdobným spôsobom ako doterajší zber plastov. Na opravu výtlkov na
cestách čakáme ponuku od p. Bartoša. Firma už previedla zmeranie poškodených úsekov,
ktoré vyžadujú opravu. P. Ing. Kohútová tlmočila sťažnosť obyvateľov miestnej časti Dubová
na uložené baly skoro zhnitého sena na pozemkoch na ulici Janka Kráľa.
P. Ing. Kohútová tiež zdôraznila potrebu zriadiť miestnosť na dočasné uloženie urny pri
spopolnení zosnulých. Vhodná miestnosť sa nachádza v Dome smútku v Dubovej, len ju treba
vymaľovať a upraviť interiér. P. starosta ešte oboznámil poslancov s prípravou kopania
studne na ihrisku v Nemeckej. Bolo by to výhodnejšie ako priame zalievanie ihriska z Hrona,
ktoré je po technologickej stránke náročné a nevyhovujúce aj z hľadiska bezpečnosti.
Jednoduchším riešením je vykopať studňu a vodu prečerpávať do nádrže, čo môžu využívať
okrem športovcov aj hasiči. Bol prizvaný kompetentný pracovník, ktorý prisľúbil vyhotovenie
projektovej dokumentácie. Realizácii bude predchádzať stavebné povolenie na vodnú stavbu.
P. Ing. Ján Turčan, PhD. hovoril tiež o tom, že by bolo dobré vybudovať urnovú stenu
a záujem resp. vyjadrenia obyvateľov sledovať aj prostredníctvom sociálnych sietí.
V tejto súvislosti p. Ing. Barlová, PhD. pripomenula, že sa ide vyhotovovať nový Plán
sociálneho rozvoja, do ktorého bude potrebné zapracovať všetky plánované aktivity. Príprava
PHSR na roky 2021-2027 bude realizovaná cez Mikroregión. Komunikácia s občanmi resp.
ich vyjadrenia bude možné získať prostredníctvom dotazníka v Novinkách spod Hradiska,
alebo na webovej stránke.
Bod č. 15 - Diskusia
Väčšina aktuálnych problémov bola prejednaná v bode Rôzne. Do diskusie sa zapojil p.
PaedDr. Chlebovec s dotazom, či nie je možné vybaviť zníženie rýchlosti na cestnej
komunikácii pred križovatkou pri Predajnej, kde často dochádza k dopravným kolíziám. P.
starosta odpovedal, že žiadosť o obmedzenie rýchlosti je v riešení.
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Bod č. 16 - Záver
Starosta obce v závere poďakoval prítomným za účasť a avizoval ďalšie zasadnutie OZ na
koniec mesiaca júl 2020.

Zapisovateľ zápisnice :

p. Katarína Starčoková

v. r.

Overovatelia zápisnice :

p. Ing. Ján Turčan, PhD.

v. r.

p. Milena Grúberová

v. r.

p. Branislav Čižmárik

v. r.

Starosta obce :

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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