Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 20.06.2018

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká,
konaného dňa 20.06.2018 o 16,30 hod. v zasadačke Obecného úradu
v Nemeckej
Prítomní:
starosta obce:
poslanci:
hlavný kontrolór obce:
ospravedlnili sa:

p. Branislav Čižmárik,
p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, Mgr.
Zuzana Kováčová PhD., p. Ivan Kováčik, p. Peter Marčok, Ing.
Jozef Kliment,
Mgr. Michal Vetrák,
Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši,

zapisovateľka:

RNDr. Anna Marková.

Hostia:
p. Janka Rapčanová (ZŠ s MŠ Nemecká), Mgr. Zuzana Cígerová (ZŠ s MŠ Nemecká), PhDr. Ing.
Ivana Kružliaková, PhD., p. Daniel Kalický, Ing. Alexandra Barlová (OcÚ).
Bod č. 1- Otvorenie zasadnutia OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce
p. Branislav Čižmárik. Konštatoval, že sa poslanci zišli v počte, kedy sú uznášania schopní.
Bod č. 2 – Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za predsedu návrhovej komisie Ing. Jozefa Klimenta a za členov návrhovej
komisie Ing. Ľubomíra Kubuša a p. Petra Marčoka. Za zapisovateľku zápisnice určil RNDr. Annu
Markovú – pracovníčku obecného úradu. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Danu Klincovú a p.
Pavla Halgaša.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 43/2018 zo dňa 20.6.2018
K bodu č. 2 : Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
 S c h v a ľ u j e za predsedu návrhovej komisie Ing. Jozefa Klimenta a za členov návrhovej
komisie Ing. Ľubomíra Kubuša a p. Petra Marčoka.
 U r č u j e za zapisovateľku zápisnice RNDr. Annu Markovú, pracovníčku obecného úradu
a za overovateľov zápisnice p. Danu Klincovú a p. Pavla Halgaša.
Prítomní poslanci (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, p. Ivan
Kováčik, p. Peter Marčok, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, p. Ivan Kováčik, p. Peter
Marčok, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 3 – Schválenie programu zasadnutia OZ
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P. starosta prečítal program zasadnutia Obecného zastupiteľstva a dal hlasovať o jeho schválení.
Poslanci nevyužili možnosť dať ku prečítanému programu pripomienky alebo navrhnúť zmenu
programu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 44/2018 zo dňa 20.6.2018
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:
 Otvorenie zasadnutia
 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 Schválenie programu
 Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nemecká na roky 2018-2023
s výhľadom do roku 2025
 Obnova interiérového osvetlenia v ZŠ s MŠ Nemecká a spôsob jeho financovania
 Havarijná situácia kanalizácie v ZŠ s MŠ Nemecká
 Žiadosť o povolenie umiestnenia technológií na šírenie internetu a TV
 Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2018
 Rôzne
 Diskusia
 Záver
Prítomní poslanci (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, p. Ivan
Kováčik, p. Peter Marčok, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, p. Ivan Kováčik, p. Peter
Marčok, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 4 – Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nemecká na roky 2018-2023 s
výhľadom do roku 2025
P. starosta obce konštatoval, že návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nemecká dostali
všetci prítomní na pripomienkovanie. Pripomienky, ktoré boli ku návrhu Komunitného plánu
PhDr. Ing. Kružliaková, PhD., zakomponovala do Komunitného plánu. Boli vytvorené pracovné
skupiny s ktorými sa uskutočnili viaceré pracovné stretnutia. P. starosta dal slovo PhDr. Ing.
Kružliakovej, PhD., ktorá stručne informovala, že Komunitný plán bol vypracovaný podľa novely,
tak ako to v súčasnosti požaduje zákon. Ak bude dnes Komunitný plán schválený, zo zákona je
povinnosť zaslať ho do 30. júna 2018 na Vyšší územný celok. Konštatovala, že ak nebudú vážnejšie
výhrady, ona si myslí, že tento Komunitný plán je dobre vypracovaný pre túto obec. V súvislosti
s tým chce poďakovať členom pracovnej skupiny, z ktorých niektorí členovia sú aj tu prítomní.
Ing. Kliment sa opýtal, či sa Komunitný plán každý rok prehodnocuje. PhDr. Ing. Kružliaková,
PhD., odpovedala, že zo zákona sa musí Komunitný plán prehodnocovať minimálne jeden krát
ročne. Prehodnocovanie Komunitného plánu je v zákone platné od 1.1.2018, predtým to tak nebolo.
Z toho dôvodu je to tak navrhnuté aj v samotnom dokumente, častejšia frekvencia sa im zdala
zbytočná. Prvé hodnotenie Komunitného plánu bude v ďalšom kalendárnom roku a ku každému
opatreniu sa uvedie, či je plnené, neplnené podľa časového harmonogramu. Ak sa niektoré
opatrenie bude zdať neopodstatnené, dá sa v správe návrh toto opatrenie vypustiť. Uvedie sa
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odôvodnenie a následne na to bude prijaté uznesenie Obecného zastupiteľstva, že berie na vedomie
správu hodnotenia. Na základe správy sa buď opatrenie vypustí alebo sa môže prijať aj nové
opatrenie. P. Klincová poďakovala za spoluprácu, ktorá prebehla na vysokej úrovni. Ing. Kliment
položil otázku ako to bude ďalej po roku 2023. PhDr. Ing. Kružliaková, PhD., odpovedala, že ak
sa zmení legislatíva, určite sa bude Komunitný plán prepracovávať. Bude sa prehodnocovať skôr,
a to v roku 2021, pretože by mali byť nové národné priority Slovenska. Potom bude potrebné
skontrolovať, či je Komunitný plán v súlade s nimi. Ak nenastane zmena, ktorú by bolo potrebné
zapracovať, nový Komunitný plán sa bude spracovávať v roku 2023.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 45/2018 zo dňa 20.6.2018
K bodu č. 4 : Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nemecká na roky 20182023 s výhľadom do roku 2025
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Nemecká na roky 2018-2023 s výhľadom do
roku 2025.
Prítomní poslanci (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, p. Ivan
Kováčik, p. Peter Marčok, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, p. Ivan Kováčik, p. Peter
Marčok, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 5 – Obnova interiérového osvetlenia v ZŠ s MŠ Nemecká a spôsob jeho financovania
PhDr. Ing. Kružliaková, PhD., sa rozlúčila a o 16:50 hod. odišla zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva.
P. starosta konštatoval, že už na minulom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nemecká sa
spomínala možnosť rekonštrukcie a modernizácie osvetlenia. Rozmýšľalo sa o doplnku ku
pôvodnej zmluve. Nie je možné to riešiť takýmto spôsobom. Postupovať sa bude tak, že sa bude
musieť vyhotoviť nová zmluva. Koncesnú zmluvu chceme riešiť. Ide o novú garantovanú
energetickú službu, čo sa týka osvetlenia. Dnes je potrebné zistiť, či súhlasíme s takýmto postupom.
Realizátor nám nie je momentálne známy, ani celková suma. V tabuľke, ktorú majú prítomní
poslanci pred sebou je návrh, v ktorom sa rieši energetická služba na pätnásť rokov. Zmluva na
pätnásť rokov sa plánuje z dôvodu nižšej splátky, aby nebola ZŠ s MŠ Nemecká veľmi zaťažená.
Splátky bude riešiť obec. O to menej sa bude dávať do rozpočtu (do originálnych kompetencií) na
rok pre ZŠ s MŠ Nemecká . Menej o splátku 5.706,-€ s DPH na rok. Obec to nebude stáť nič. Tak
ako sa rieši teraz výmena okien. Ing. Kliment sa zaujímal o časový horizont, v ktorom by sa
realizovala obnova interiérového osvetlenia, pokiaľ to zo strany Obecného zastupiteľstva pôjde
hladko. Slovo si vzala Mgr. Cígerová, ktorá uviedla, že zmluva na schválenie by mohla byť do
polovice júla hotová už aj na podpis. A realizácia by mohla prebehnúť tak, aby do začiatku
školského roku boli hotové minimálne triedy. Ak by sa to nestíhalo zrealizovať, tie odborné učebne
by sa realizovali po nich. P. starosta informoval, že najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva
sa bude konať ešte pre akciou Dni obce Nemecká. Ak dovtedy bude hotová koncesná zmluva
a stihne sa spraviť verejné obstarávanie, na ktoré sú tiež isté lehoty, už by sa schvaľovala zmluva.
Ak sa to nestihne, vedia si predstaviť realizáciu aj počas školského roka. Elektroinštalácie, ktoré
sa budú riešiť všade, okrem chodieb. (P. starosta konštatoval, že prišla pani poslankyňa Obecného
zastupiteľstva Mgr. Kováčová, PhD., o 16:55 hod.) Jedná sa aj o úsporu, po výmene interiérového
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osvetlenia, kedy bude ZŠ s MŠ Nemecká platiť menej za elektrickú energiu. Zároveň odpadne aj
problém hygieny, kedy terajšie osvetlenie nie je vhodné, nespĺňa potrebné kritériá (je nedostatočná
svietivosť – málo luxov). Obec bude robiť verejné obstarávanie s naším obstarávateľom.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 46/2018 zo dňa 20.6.2018
K bodu č. 5: Obnova interiérového osvetlenia v ZŠ s MŠ Nemecká a spôsob jeho financovania
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S ch v a ľ u j e obnovu interiérového osvetlenia v ZŠ s MŠ Nemecká formou koncesnej zmluvy
na garantovanú energetickú službu na dobu 15 rokov.
Prítomní poslanci (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, Mgr.
Zuzana Kováčová, PhD., p. Ivan Kováčik, p. Peter Marčok, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová,
PhD., p. Ivan Kováčik, p. Peter Marčok, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 6 – Havarijná situácia kanalizácie v ZŠ s MŠ Nemecká
P. starosta uviedol, že k tomuto bodu prebehla diskusia. Chce pripomenúť, že Mgr. Cígerová už
hľadala ponuky od firiem. Prišla aj firma, ktorá zmonitorovala situáciu, zistila poruchu a bolo
navrhnuté riešenie. Bol aj návrh, aby sme si svojpomocne vyriešili problematický bod, ale ukázalo
sa, že problematických bodov je tam viacej. Ak by sa to malo po častiach rozkopávať vo vlastnej
réžii, bolo by vhodnejšie, nech sa to vyrieši naraz. Je návrh na vyriešenie situácie - nie výmeny, ale
vloženia do fungujúcej kanalizácie, kanalizáciu novú. Technologicky sa to dá zvládnuť od
sociálnych zariadení až po výpust cez celú materskú škôlku. Niečo tam vložia a utesnia staré spoje.
Firma dá na to riadnu záruku, pri probléme bude riešiť odstránenie poruchy. Stáť by to malo 8.598,€. (Budeme to následne riešiť v rozpočtovom opatrení.) ZŠ s MŠ Nemecká dala ponuku, že by
uhradili polovicu. Bol plán, že Obec Nemecká sa na tejto havarijnej situáciu bude podieľať
polovicou. Nie je to možné (potvrdila to Ing. Hýblová). Ing. Barlová vysvetlila, že pokiaľ to
budeme financovať z rezervného fondu je potrebné, aby to bolo fakturované na Obec Nemecká.
Malo by to byť tak, že Obec Nemecká urobí verejné obstarávanie, riešilo by havarijnú situáciu tak,
že by sa urobila koncesná zmluva. To znamená, že Obec by všetko obstarala, zaplatila a odovzdala
ZŠ s MŠ Nemecká. P. starosta uviedol, že polovicu sumy nám vráti škola naspäť z originálnych
kompetencií na základe ušetrenia. Ak by nám nevrátili celú polovicu sumy do konca roka,
v prípade, že toľko neušetria, tak im dáme do budúceho roku v originálnych kompetenciách o to
menej. Ukladacím rozpočtovým uznesením by sme ich mali zaviazať tak, aby hospodárili s tým,
že na konci roku budú mať našetrenú sumu na účte. Je to aj o dôvere, ak to ostane na dôvere, nemusí
sa riešiť žiadne uznesenie. Ing. Kliment položil otázku, či je táto kanalizácia posledné kritické
miesto, ktoré momentálne riešime v ZŠ s MŠ Nemecká. P. starosta povedal, že sa vyskytlo ďalšie
kritické miesto, ku ktorému sa dostaneme neskôr. Ing. Kubuš sa spýtal, či sa ten zápach vyrieši,
alebo tam pribudne ešte nejaké utesnenie. Mgr. Cígerová vysvetlila, čo zápach zapríčiňovalo, ako
bola riešená kanalizácia a opísala najčastejšie problémy pri šachte. P. Kováčik povedal, ako si
predstavuje realizáciu aj presvedčenie, že tam už nebude nič unikať a sadať či tlačiť na novú
kanalizáciu (v starej kanalizácii). Bolo by to ako vyvložkovanie kameninovej kanalizácie živicovou
hadicou. Spomenuté boli aj pôvodne naplánované umývadlá v jednotlivých triedach v MŠ
Nemecká, ktoré nikdy neboli napojené. V triedach ostala kanalizácia potiahnutá do tried
z umyvární. P. starosta konštatoval, že na havarijnú situáciu budeme potrebovať tieto prostriedky
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z rezervného fondu. Určite budeme potrebovať doložiť vyjadrenie, že je to havarijná situácia.
Vieme, na koľkých miestach je poškodenie, aj že to vyteká pod školu. Mgr. Cígerová uviedla, že
z monitoringu je vypracovaná správa. P. Kováčik podotkol, že už len vyjadrenie od hygienika
potvrdzuje, že je to havarijná situácia. Sú tam deti.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 47/2018 zo dňa 20.6.2018
K bodu č. 6 : Havarijná situácia kanalizácie v ZŠ s MŠ Nemecká
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S ch v a ľ u j e použitie finančných prostriedkov vo výške 8600,- € z rezervného fondu na
riešenie havarijnej situácie na kanalizácii v budove ZŠ s MŠ Nemecká.
Prítomní poslanci (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, Mgr.
Zuzana Kováčová, PhD., p. Ivan Kováčik, p. Peter Marčok, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová,
PhD., p. Ivan Kováčik, p. Peter Marčok, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 7 – Žiadosť o povolenie umiestnenia technológií na šírenie internetu a TV
P. starosta uviedol, že viackrát sme sa bavili o žiadosti spoločnosti Life PC, pričom sme nečakali,
že budú chcieť namontovať až trojmetrové stožiare na budove školy a budove Domu služieb.
Vyzval poslancov, aby vyjadrili svoj názor, či nám treba ďalšieho poskytovateľa. Ing. Kliment
uviedol, že už si každý môže vybrať, koho chce, operátorov je dosť. P. starosta uviedol, že na tých
istých budovách máme umiestnené zariadenia, čo sa týka šírenia signálu našich kamier. P. Kováčik
povedal, že v prvom rade nech si spoločnosť zaplatí statika, či by bola možnosť vôbec taký stožiar
namontovať pri komíne. Ak je taká možnosť, treba občanom umožniť lacnejší internet – možnosť
mať na výber. Ing. Kubuš konštatoval, že takého zariadenia zvyšujú elektromagnetický smog. Kde
nezáleží od výšky umiestnenia, lebo tam je elektromagnetické žiarenie. P. starosta uviedol, že tiež
pripravujeme do budúcna tzv. “horúce zóny”, ako napr. na ihrisku v Nemeckej, či pri dome Služieb
v Dubovej, kde bude internet zadarmo cez wifi. Mgr. Cígerová uviedla, že na budove ZŠ s MŠ sú
už tri antény. Deti sú radi a Fostnet poskytuje škole internet zadarmo. Poslanci sa po diskusii zhodli,
že by mala byť smerodajná cenová ponuka, či spoločnosť Life PC bude mať lacnejšie služby, tiež
pokrytie a prenosovú rýchlosť a výhody pre občanov. Treba žiadateľa vyzvať, nech doplní tieto
informácie, ktoré nás zaujímajú.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 48/2018 zo dňa 20.6.2018
K bodu č. 7 : Žiadosť o povolenie umiestnenia technológií na šírenie internetu a TV
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
P o v e r u j e Obecný úrad Nemecká zistiť od žiadateľa pokrytie, prenosovú rýchlosť a cenu
internetového signálu pre užívateľov Obce Nemecká.
Prítomní poslanci (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, Mgr.
Zuzana Kováčová, PhD., p. Ivan Kováčik, p. Peter Marčok, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová,
PhD., p. Ivan Kováčik, p. Peter Marčok, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
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Bod č. 8 – Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2018
P. starosta uviedol, že rozpočtové opatrenie sa týka rezervného fondu - financovania kanalizácie.
Pôvodne bol plán riešiť iný bod v rámci rozpočtového opatrenia. A to z dôvodu, že končia kvartálne
odmeny, ktoré sa riešili v rozpočte. Ale keďže kvartálne odmeny neboli riešené vo finančnej
komisii, je to stiahnuté dovtedy, kým neprebehne finančná komisia s riešením tohto bodu na
ďalšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemeckáč. 49/2018 zo dňa 20.6.2018
K bodu č. 8 : Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 4/2018:
Na strane príjmov
EK
Zdroj
Príjmové finančné operácie

454001 46
SPOLU

Názov

Schválený

Zmena

37 000 €

Prostriedky RF

+ 8 600 €
+ 8 600 €

Po úprave

45 600 €
---

Na strane výdavkov
Funč. kl.
EK
Bežné výdavky
09.1.2.1 635006

SPOLU

Zdroj

46

Názov

ZŠ-oprava kanalizácie z RF

Schválený

0€

Zmena

+ 8 600 €
+ 8 600 €

Po úprave

8 600 €
---

Prítomní poslanci (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, Mgr.
Zuzana Kováčová, PhD., p. Ivan Kováčik, p. Peter Marčok, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Pavol Halgaš, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Dana Klincová, Mgr. Zuzana Kováčová,
PhD., p. Ivan Kováčik, p. Peter Marčok, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 9 - Rôzne
P. starosta predniesol ďalšiu problémovú vec, ktorá sa týka ZŠ s MŠ Nemecká. Dal slovo p.
Rapčanovej, ktorá uviedla, že sa pokazil vysokokapacitný kuchynský robot, ktorý sa denne
používa. Zatiaľ fungujú na náhradnom robote. Ten je však rovnako starý, ako pokazený robot.
Chcú sa pekne poďakovať za konvektomat, ale je potrebné rátať, že robot sa bude musieť zakúpiť.
Ten robot je drahý, stojí okolo 8000,-€. V kuchyni sa varí okolo 175 jedál (160 + stravníci z obce)
a bolo by zlé, keby robot vypadol z prevádzky. Robot má rok výroby 1972. Slovo si vzal p.
starosta, ktorý ponúka možnosť, ktorá by dočasne vyriešila situáciu. V rámci dobrých vzťahov, by
bola možnosť od Vojenského útvaru Nemecká získať náhradnú súčiastku, lebo disponujú robotom,
ktorý je vyradený a súčiastku z neho si vieme vyžiadať – p. starosta komunikoval s vedúcim
Vojenského útvaru. Mechanik diagnostikoval chybu a servisný technik by ju vedel vymeniť. Po
výmene súčiastky môže robot fungovať aj 15 rokov. P. Kováčik súhlasí ale dodal, že je to len
dočasné (havarijné) riešenie, nech si aj škola plánuje financie na tieto výdavky, aby si nežiadali z
rezervného fondu. Ku poznámke p. Kováčika Mgr. Cígerová uviedla, že toto isté im pred
zastupiteľstvom povedal aj p. starosta, ale rozpočtová organizácia si nemôže vytvoriť nejaký fond.
Štátny rozpočet musí minúť. To čo neminie, vráti štátu a to sa rozpočtovej organizácii už nevráti.
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Keď to je oprava, havária, je to v pohode. Ak je to v takejto sume, je to už kapitálový výdavok.
Ak im neurčíme kapitálové výdavky, tak majú len rozpočet. Je to informácia pre poslancov, ktorí
budú ďalej v poslaneckom zbore sedieť, aby vedeli o tejto potrebe do školskej kuchyne. Rozvírila
sa diskusia medzi poslancami z ktorej vyplynulo, že je obdivuhodné, že ten robot tak dlho vydržal.
Ale možno nové roboty určite majú menšiu energetickú náročnosť. P. starosta uviedol, že tento
rok už ZŠ s MŠ nemôže rátať aj s takouto sumou, ale túto informáciu by sme mali brať na vedomie.
Ešte by chcel poprosiť p. Rapčanovú, aby oslovila servisného technika - najlepšie ešte tento
týždeň, kedy by mohol prísť na budúci týždeň. Vysvetliť mu, že máme možnosť výberu dielu
z iného stroja a vloženie do toho pokazeného robota – ZŠ s MŠ má radu RE 21 a ten druhý robot
je RE 22. P. Rapčanová dá vedieť, kedy by mohol prísť, lebo do Vojenského útvaru bude potrebné
vybaviť vstup s p. starostom. Tiež ju prosí, aby zistila, koľko to bude stáť, alebo hodinovú sadzbu
na servisné práce. (O 17:30 hod. sa Mgr. Cígerová a p. Rapčanová poďakovali, rozlúčili a odišli.)
P. starosta zdôraznil veľmi dobrú spoluprácu s Vojenským útvarom.
- Mgr. Kováčová, PhD. povedala, že uzávierka novín je 30.06.2018. Materiál na zverejnenie
je potrebné posielať rovno PhDr. Lokšovi. On sa ozve a dá nám presnejšie vedieť kedy
bude Redakčná rada, aby si členovia rozložili povinnosti. Ak chceme mať v novinách
program a plagát na Dni obce, je potrebné to mať tiež do 30.06.2018. Spýtala sa, či sme už
mali školenie k GDPR. Jedná sa jej o rubriku jubilanti, narodenie detí. Ing. Barlová uviedla,
že môžeme mať v tej rubrike len Opustili nás – to je možné uverejniť, k ostatnému by musel
byť písomný súhlas. Diskusia prebehla o tom, že veľa ľudí sa tešilo práve na túto rubriku,
bolo by asi dobré uviesť, podľa akého zákona sa tieto informácie nesmú uverejňovať. P.
starosta sa dohodol s p. Klincovou, že sa v tejto súvislosti stretnú, odsúhlasia si program, aj
aby sa správne uviedli sponzori.
- S pánom farárom, ktorý odchádza, sa bude konať na bohoslužbe v piatok dňa 29.06.2018
o 18.00 rozlúčka. Na rozlúčku dostal darček za poslancov Obecného zastupiteľstva, za
Obecný úrad a Obec Nemecká. Pán farár si bol vybrať turistickú výbavu (v sume 217,-€).
Budeme ďakovať kyticou a aj Mgr. Píši zabezpečí darček.
- Na nedeľnej bohoslužbe, dňa 01.07.2018 bude privítanie nového pána farára.
K bodu č. 10 - Diskusia
P. Klincová tlmočila požiadavku občanov, ktorí by chceli, aby sa na ceste od Motorestu
namontovali zvodidlá. Cesta nie je naša, je BBRSC a. s. Požiadavka vznikla zo situácií, keď sa
cyklisti, alebo rodiny s deťmi – napr. aj s deťmi v kočíkoch, nemali ako uhnúť autám, či kamiónom,
resp. autobusom. Je tam veľký zráz, u občanov sú obavy, aby tam nespadli. P. starosta povedal, že
na budúci týždeň príde p. Belko, ktorý má na starosti túto cestu. Bude sa maľovať prechod pri
motoreste, tak sa ho na to opýta. Budú sa aj osádzať dopravné značky.
- P. Klincová položila otázku, či by sa nedala namontovať informačná tabuľa ku železničnej
stanici. Teraz je to vysoko aktuálne, lebo z vlaku vystupujú turisti, ktorí hľadajú informácie,
aby mali prehľad. P. starosta informoval, že tabuľa je hotová, bude sa montovať.
- P. Klincová by chcela, či by sa dalo skrášliť okolie železničnej stanice. Ona by tam aj
nasadila kvety, aj by sa o ne starala. Prebehla diskusia, že niečo také by bolo naozaj vhodné.
Nie je to drahé, sú na to finančné prostriedky, len ide o tú starostlivosť. V každej časti by
sa mala nájsť osoba, ktorá by sa starala o kvety. Treba ľudí osloviť. Možno by bolo dobré
aj kvetináče osadiť na zábradlie. Len je otázne, či by tie kvety vydržali. Ako príklad sa dá
použiť detské ihrisko v Zámostí. Je osadené mesiac a už je poničené. Tento týždeň je tam
už spustená kamera. Kvôli bezpečnosti sa ihneď po revízii na ihrisko osadil prevádzkový
poriadok.
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P. Klincová upozornila aj na skutočnosť, že ŽSR nemajú vôbec pokosený priestor pri
stanici. Poslanci majú rovnakú vedomosť. Je to tak pri oboch železničných staniciach. P.
Klincová navrhla vyzvať ŽSR k starostlivosti o pozemky.
P. starosta uviedol informáciu, že už máme peniaze na kompostéry, ktoré budú po obci. Už
sa začínajú kupovať. Bude sa o tom hovoriť na ďalšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
Mali by sme dostať asi 305 kusov kompostérov. Akým spôsobom sa budú rozdeľovať sa
ešte dohodneme. Dohodneme sa aj na tom, či sa ešte schvália nejaké prostriedky a
dokúpime ďalšie kompostéry do domácností, ktoré ich nedostali, aby neboli zvady. Mali
sme požiadavku na kompostéry do všetkých domácností, ale nám bolo chválených v
Mikroregióne len istý počet finančných prostriedkov (podľa počtu obyvateľov). Z týchto
prostriedkov sa kúpilo tých 305 kusov pre našu obec. Aj iné obce majú rovnaký problém s
chýbajúcimi kompostérmi do ostatných domácností a získaním finančných prostriedkov na
ich nákup. Aby sa vysúťažil nákup v rámci tejto dobrej ceny zvyšných kompostérov. Táto
cena bola dobrá pri nákupe toho počtu našich kompostérov. Aby nebol problém s
rozdeľovaním. Ing. Kliment uviedol, že bol na jednaní, kde sa rozdeľoval počet
kompostérov. Úmysel bol taký, že 1000 l kompostér bude pre viaceré domácnosti. Záleží
to od toho, kto má s kým aké susedské vzťahy.
Budeme mať 100 tisíc eur na cestu na ulici SNP – s možnosťou čerpania nasledujúci rok.
Projekt budeme mať už tento mesiac. Ku žiadosti už musí byť projektová dokumentácia s
názvom, aby spĺňala kritériá výzvy-žiadosti.
Ing. Kubuš povedal, že by bolo dobré zrekonštruovať aj cestu ku železničnej stanici v
Dubovej. Problém je tam taký, že cestu vlastní bývalá Petrochema. Ale cestu by bolo dobré
začať postupne opravovať. Predbežná suma na opravu je približne 40 tisíc eur.

Bod č. 11 - Záver
P. starosta poďakoval za rokovanie a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Zapisovateľ zápisnice:

RNDr. Anna Marková

v. r.

Overovatelia zápisnice:

p. Dana Klincová

v. r.

p. Halgaš Pavol

v. r.

Starosta obce:

p. Branislav Čižmárik

v. r.

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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