Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 10.11.2017

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného
dňa 10.11.2017 o 15, 30 hod. v zasadačke Obecného úradu Nemecká
Prítomní: starosta obce: p. Branislav Čižmárik,
poslanci: Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová PhD., p. Pavol Halgaš,
p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik,
hlavný kontrolór: Mgr. Michal Vetrák,
zapisovateľka: p. Monika Horváthová,
ospravedlnení poslanci: p. Dana Klincová, Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Jozef Kliment.
Hostia: Ing. Alexandra Barlová, PhD. (OcÚ), p. Katarína Starčoková (OcÚ), p. Peter Oroš (OcÚ), Mgr.
Anna Petrášová PhD. (ZŠ s MŠ Nemecká), Mgr. Zuzana Cígerová (ZŠ s MŠ Nemecká), Mgr. Janka
Rapčanová (ZŠ s MŠ Nemecká), p. Vladimír Dejmek, p. Eva Sarvašová, p. Alica Duľová, p. Miriam
Duľová.
_________________________________________________________________________
Bod č. 1- Otvorenie zasadnutia OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce Branislav
Čižmárik. P. starosta skonštatoval, že sa zišli v počte šesť a sú 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
Mgr. Zuzanu Kováčovú PhD. a Ing. Marcelu Kohútovú. Za zapisovateľku zápisnice určil sl. Moniku
Horváthovú – pracovníčku obecného úradu a za overovateľov zápisnice určil p. Petra Marčoka a p. Ivana
Kováčika.
Bod č. 3 – Schválenie programu zasadnutia OZ
P. starosta predniesol program. Mgr. Kováčová navrhla zmenu programu, presunutím bodu č. 15, na bod
číslo 10, nakoľko príde na zastupiteľstvo aj Mgr. Zuzana Lokšová, ktorá je dcérou žiadateľky, no
momentálne je v práci, takže príde neskôr, aby sa mohla k žiadosti vyjadriť, prípadne ozrejmiť o čo
vlastne ide.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 76/2017 zo dňa 10.11.2017
K bodu č. 2: Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
l. S c h v a ľ u j e za predsedu návrhovej komisie Mgr. Branislava Píšiho a za členov návrhovej komisie
Mgr. Zuzanu Kováčovú PhD. a Ing. Marcelu Kohútovú.
2. U r č u j e za zapisovateľku zápisnice sl. Moniku Horváthovú pracovníčku obecného úradu a za
overovateľov zápisnice p. Petra Marčoka a p. Ivana Kováčika.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 77/2017 zo dňa 10.11.2017
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
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Kontrola plnenia uznesení
Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Nemecká za šk. rok 2016/2017
Prerokovanie finančnej kontroly zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle zákona
o slobodnom prístupe k informáciám v ZŠ s MŠ Nemecká a finančnej kontroly dodržiavania
platobných lehôt pohľadávok a záväzkov pri právnych vzťahoch, kde jednou zo zmluvných
strán je ZŠ s MŠ Nemecká
8. Vybavovanie školskej kuchyne konvektomatom
9. Požiadavky ZŠ s MŠ Nemecká
10. Prerokovanie žiadosti p. Hrbáňovej o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce, na parc. č.
E-KN 493/12, 17/1, 601 a 603/2
11. Žiadosti o poskytnutie dotácie na činnosť CVČ
12. Schválenie VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
13. Schválenie zmluvy o dielo na obnovu a vykonávanie prevádzky a údržby ústavy verejného
osvetlenia obce Nemecká
14. Schválenie predaja majetku vo vlastníctve obce – novovytvorené pozemky na parc. č. EKN 785/1 a prac. č. E-KN 573/3 na ulici Tehelná pre p. Drugdu z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
15. Schválenie predaja majetku vo vlastníctve obce – parc. č. C-KN 1603/2 na ul. Odbojárov
pre p. Skladaného
16. Schválenie predaja terénneho automobilu UAZ-469-Bi
17. Prerokovanie možností zakúpenia úžitkového motorového vozidla
18. Informácia o možných alternatívach rozdelenia pozemkov parcely C-KN 1806/13 – Štúdia
Kejda
19. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3
20. Rôzne
21. Diskusia
22. Záver
4.
5.
6.
7.

Pôvodný program bol navrhnutý v znení:
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. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Nemecká za šk. rok 2016/2017
7. Prerokovanie finančnej kontroly zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle zákona
o slobodnom prístupe k informáciám v ZŠ s MŠ Nemecká a finančnej kontroly dodržiavania
platobných lehôt pohľadávok a záväzkov pri právnych vzťahoch, kde jednou zo zmluvných
strán je ZŠ s MŠ Nemecká
8. Vybavovanie školskej kuchyne konvektomatom
9. Požiadavky ZŠ s MŠ Nemecká
10. Žiadosti o poskytnutie dotácie na činnosť CVČ
11. Schválenie VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
12. Schválenie zmluvy o dielo na obnovu a vykonávanie prevádzky a údržby ústavy verejného
osvetlenia obce Nemecká
13. Schválenie predaja majetku vo vlastníctve obce – novovytvorené pozemky na parc. č. EKN 785/1 a prac. č. E-KN 573/3 na ulici Tehelná pre p. Drugdu z dôvodu hodného
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osobitného zreteľa
14. Schválenie predaja majetku vo vlastníctve obce – parc. č. C-KN 1603/2 na ul. Odbojárov
pre p. Skladaného
15. Prerokovanie žiadosti p. Hrbáňovej o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce, na parc. č.
E-KN 493/12, 17/1, 601 a 603/2
16. Schválenie predaja terénneho automobilu UAZ-469-Bi
17. Prerokovanie možností zakúpenia úžitkového motorového vozidla
18. Informácia o možných alternatívach rozdelenia pozemkov parcely C-KN 1806/13 – Štúdia
Kejda
19. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3
20. Rôzne
21. Diskusia
22. Záver
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
PhD., p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová PhD., p. Pavol
Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa ( menovite ): nehlasoval nikto.
Bod č. 4 – Kontrola plnenia uznesení
P. starosta dal slovo Mgr. Vetrákovi, ktorý uviedol, že od posledného riadneho rokovania OZ obce
Nemecká zostáva v sledovaní uznesenie č. 58/2017 – nájomné zmluvy medzi ZŠ s MŠ Nemecká
a nájomcami (Joga v bežnom živote, V-Fit club a p. Nadežda Sojaková). Platné nájomné zmluvy majú do
konca roka, takže musia byť uzatvorené nové nájomné zmluvy najneskôr k 31.12. tohto roka. Ďalej zostáva
v sledovaní uznesenie č. 59/2017 – dodatok č. 1 s Impulz n. o., návrh dodatku už bol zaslaný druhej strane
na podpis, zatiaľ sa ešte nevrátil. Uznesenie č. 60/2017 (koncesná zmluva na modernizáciu VO obce
Nemecká) bolo zrušené. Uznesenie číslo 61/2017 (rozpočtové opatrenia) je splnené, uznesenie č. 62/2017
(dotácia Čierťaž) je splnené, uznesenie č. 63/2017 (zámer predaja pozemkov pre p. Skladaného) schválenie
odpredaja je premetom dnešného zasadnutia OZ, splnené sú aj uznesenia č. 64/2017 a 65/2017 (kúpna
zmluva so SVP, š. p. a vecné bremená s obcou Nemecká a SVP, š. p.), uznesenie č. 66/2017 (predaj
pozemkov pre p. Drugdu) je predmetom dnešného rokovania OZ, uznesenia č. 69/2017 a 70/2017
(uznesenie týkajúce sa p. Pejkovej a dotácie turnaja pre STK Iskra Dubová) sú splnené.
Bod č. 5 – Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
P. starosta informoval o výške zostatkov na účtoch. Na účte SLSP – 222355,00 €, na účte Prima banky,
bežný účet zostatok 51412,74 €, na transferovom účte 4121,13 €, na účte sociálneho fondu je 2915,48 €
a na rezervnom fonde je 83 484,00 €. Uhradené sú všetky faktúry a práce, ktoré boli realizované, oprava
cesty aj telocvične, výplaty a ešte je potrebné uhradiť odvody.
K správe o činnosti - p. starosta informoval o priebehu volieb do VÚC 2017, poďakoval zamestnancom,
ktorí pracovali na zabezpečovaní volieb. Výsledky volieb (ako sa hlasovalo v našej obci) budú zverejnené
budúci týždeň. Oprava cesty na Mládežníckej ulici prebehla bez problémov, v súčasnosti je už dielo
prebraté. Zo zvyškov boli doplátané výtlky. K oprave strechy (havarijná situácia) na hasični - posielala sa
objednávka (cca 300 €) na ukotvenie hromozvodu a na revíziu, aby to bolo kompletné. Čaká na
vypracovanie ponuky na výmenu sadrokartónového stropu v zasadačke, včera p. starosta zistil, že tam nie
je žiadna izolácia. P. starosta navrhuje kazetový podhľad, vysvetlil jeho výhody. Ďalšia záležitosť, ktorá je
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v riešení je kúrenie do hasične, kde je umiestnené nové vozidlo a protipovodňový vozík. Tento majetok nie
je obecný a ak by sa mu niečo stalo, zodpovednosť za poškodenie preberá obec. P. starosta mal včera
územné konanie s tech. zamestnancami SVP, š. p.. Vysvetlil zámer výstavby ochranného hradenia toku
Hron, priblížil technické inštalovanie stavby. V súčasnosti sa čaká na vyrobenie plastových okien na
budovu obecného úradu, mali by byť hotové do konca novembra. Čo sa týka kamerového systému, prišla
nová výzva, projekt musíme aktualizovať a opäť zaslať. Podružné meranie plynu v školskom byte – plynári
boli pozrieť na mieste. Vyjadrili sa, že to nie je problém, ale ponuku ešte neposlali. Priestupkové konanie
s Mgr. Šabom už prebehlo, momentálne je konanie ukončené, nakoľko nie je ešte právoplatné, p. starosta
sa nechcel vyjadrovať. Tak isto súd s Mgr. Šabom, čo sa týka ukončenia pracovného pomeru je stále na
okresnom úrade v Brezne, kde si strany sporu zasielajú vyjadrenia k odvolaniu. Zistilo sa, že budova tech.
služieb nie je zahrnutá do poistky s Komunálnou poisťovňou, bude tam zmluvne doplnená. Obec mala
zmluvu s Komunálnou poisťovňou čo sa týkala majetku v škole, zmluva je neplatná, nakoľko ju vtedy
podpisovala neoprávnená osoba. Požiadali sme o zrušenie tejto poistky a mali by obci vrátiť aj čiastku,
ktorú im zaplatila na poistnom od roku 2014. Detské preliezky v Dolnej škole v Zámostí boli odstránené,
nakoľko nespĺňali bezpečnostné parametre detského ihriska. Kontajnery boli z obce vyvezené. Aktivační
zamestnanci vyčistili odvodňovacie kanále v obci. P. starosta spomenul výzvu, ktorá sa týkala čistenia
kanálov, ale kanále, ktoré boli vybrané nespĺňali základnú podmienku, a to že obec nie je ich vlastníkom.
Prebehlo miestne zisťovanie pri výkone štátneho stavebného dozoru ohľadom p. Chamka. Výsledok bol
dnes doručený obecnému úradu, je možné pozrieť si ho.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 78/2017 zo dňa 10.11.2017
K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení
K bodu č. 5: Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
l. Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení prezentovanú hlavným kontrolórom obce
2. Berie na vedomie správu starostu o činnosti Obecného úradu a hospodárení obce
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
PhD., p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová PhD., p. Pavol
Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa ( menovite ): nehlasoval nikto.
Bod č. 6 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Nemecká za šk. rok 2016/2017
P. starosta prešiel k bodu číslo 6, dal priestor na vyjadrenie k danej správe. Mgr. Kováčová navrhla, aby sa
k veci vyjadril predseda školskej rady Mgr. Píši. Mgr. Píši vysvetlil, že ide o aktualizovanú pôvodnú správu
ktorú už p. riaditeľka predkladala v minulosti, rada školy ju prijala bez pripomienok.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 79/2017 zo dňa 10.11.2017
K bodu č. 6: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Nemecká za šk. rok 2016/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. Berie na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ
Nemecká za šk. rok 2016/2017 a odporúča starostovi obce ju schváliť.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
PhD., p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová PhD., p. Pavol
Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik,
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proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa ( menovite ): nehlasoval nikto.
Bod č. 7 – Prerokovanie kontroly zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle zákona o slobodnom
prístupe k informáciám v ZŠ s MŠ Nemecká a finančnej kontroly dodržiavania platobných lehôt
pohľadávok a záväzkov pri právnych vzťahoch, kde jednou zo zmluvných strán je ZŠ s MŠ Nemecká
P starosta požiadal p. kontrolóra o vyjadrenie k predmetnému bodu. Mgr. Vetrák vysvetlil postup
vykonanej kontroly. ZŠ s MŠ poskytla všetky potrebné údaje. Postupoval podľa zákona č. 546/2010,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony. Kontrolou bolo v niektorých prípadoch zistené pochybenie ZŠ s MŠ
Nemecká ako povinnej osoby pri zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok, a tým porušenie tohto zákona.
Sankcie voči takémuto porušeniu tohto zákona v predmetnom zákone nie sú presne upravené. K druhej
uviedol, že mu boli predložené všetky zmluvy. Na základe predloženého zistil, že neboli zaslané žiadne
výzvy na úhradu, splátky úrokov alebo zmluvných pokút. Zmluvy o prenájme a zmluvy o výpožičkách sú
v poriadku. Bolo zistené minimálne omeškanie úhrad niektorých nájmov. V závere kontroly odporúča
prijať internú smernicu, kde budú jasne definované pravidlá zverejňovania. Ing. Kohútová po preštudovaní
protokolu o kontrole zistila, že Zmluva o prenájme nebytových priestorov pre inštaláciu zbierky p. Murína
nebola odovzdaná. Táto zmluva bola schválená 24.03.2017 uznesením spolu s výpožičkou pre Čierťaž.
Zmluvu o výpožičke medzi OZ Čierťaž a ZŠ s MŠ Nemecká odovzdali, ale zmluvu s p. Murínom nie.
Zaujímalo ju, prečo zmluvu neodovzdali. Mgr. Cígerová povedala, že táto zmluva ešte nie je podpísaná,
nakoľko v predmetnom priestore v ZŠ s MŠ prebiehala výmena okien. Tiež nie sú doriešené prílohy
zmluvy. Do konca novembra bude zverejnená.
P. starosta a poslanci prediskutovali stav miestnosti „mladých hrdinov SNP“, zlý stav miestnosti a potrebu
rokovania s múzeom SNP, nakoľko ide o ich majetok.
Ing. Kohútová chce dať prekontrolovať p. kontrolórovi všetky zmeny a dodatky v zmluvách, ktoré
uzatvárala ZŠ s MŠ Nemecká. Mgr. Píši navrhuje stretnutie so spol. KOOR. P. starosta vysvetlil, že
stretnutie so spol. KOOR prebehne, nakoľko budú podávať správu ku garantovanej úspore, čo im vyplýva
aj zo zmluvných podmienok, kde má spol. KOOR navrhnúť či je potrebná nejaká zmena.
Na záver sa spýtala Ing. Kohútová, ako bude p. starosta postupovať ohľadom výsledku kontroly. P. starosta
bude vyžadovať od Mgr. Petrášovej vypracovanie smernice k zverejňovaniu zmlúv, faktúr a objednávok,
prekonzultuje s Mgr. Vetrákom a JUDr. Rosinom možnosti uloženia sankcie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 80/2017 zo dňa 10.11.2017
K bodu č. 7: Prerokovanie kontroly zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle zákona
o slobodnom prístupe k informáciám v ZŠ s MŠ Nemecká a finančnej kontroly dodržiavania platobných
lehôt pohľadávok a záväzkov pri právnych vzťahoch, kde jednou zo zmluvných strán je ZŠ s MŠ Nemecká
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Berie na vedomie správu o výsledku kontroly zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle zákona
č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
a o v subjekte ZŠ s MŠ Nemecká a kontroly dodržiavania platobných lehôt, pohľadávok a záväzkov pri
právnych vzťahoch, kde jednou zo zmluvných strán je ZŠ s MŠ Nemecká.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
PhD., p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová PhD., p. Pavol
Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa ( menovite ): nehlasoval nikto.

Stránka 5 z 14

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 10.11.2017
Bod č. 8 – Vybavenie školskej kuchyne konvektomatom
Mgr. Petrášová doručila na obecný úrad 3 ponuky na konvektomat. Mgr. Rapčanová, ktorá robila prieskum
vysvetlila, prečo sa rozhodla pre konvektomat Tatry A+ z Liptovského Mikuláša, najväčšou výhodou je
podľa nej najnižšia cena (okolo 13500 €). Ing. Kohútovú zaujímalo, či je v cene aj servis. Mgr. Rapčanová
povedala, že to ešte zistí a bude o tom p. starostu informovať. Mgr. Kováčová potvrdila potrebu zakúpenia
konvektomatu pre ZŠ s MŠ Nemecká. Mgr. Píši súhlasil a vyjadril sa, že do budúcoročného rozpočtu musia
na túto položku vyčleniť potrebnú čiastku. Mgr. Rapčanová sa spýtala, či už má konvektomat objednať,
nakoľko proces trvá asi dva mesiace, s čím p. starosta i poslanci súhlasili.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 81/2017 zo dňa 10.11.2017
K bodu č. 8: Vybavenie školskej kuchyne konvektomatom
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. Berie na vedomie informáciu ZŠ s MŠ Nemecká o potrebe vybavenia školskej kuchyne elektrickým
konvektomatom a o ponukách na výber dodávateľa a na jeho zakúpenie.
2. S c h v a ľ u j e určenie finančných prostriedkov do rozpočtu obce Nemecká v roku 2018 na zakúpenie
konvektomatu.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
PhD., p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová PhD., p. Pavol
Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa ( menovite ): nehlasoval nikto.
Bod č. 9 – Požiadavky ZŠ s MŠ Nemecká
P. starosta predniesol požiadavku ZŠ s MŠ Nemecká, ktorá sa týkala pretrvávajúceho zlého stavu
podlahovej krytiny PVC v priestoroch školy, ku ktorému sa vyjadroval aj Regionálny úrad verejného
zdravotníctva. P. starosta povedal, že je podaná žiadosť na havarijný stav na Okresnom úrade v BB, ale
nakoľko bolo Okresným úradom zistené, že nejde o havarijný stav, žiadosť bola presunutá na iné oddelenie,
kde sa momentálne čaká na posúdenie.
Ďalšia požiadavka ZŠ s MŠ Nemecká sa týkala zatekania priestorov po rekonštrukcii terasy. V tomto
prípade reklamácia nie je možná, keďže firma, ktorá rekonštrukciu terasy vykonávala už neexistuje.
S poslancami opäť prediskutovali možnosť dočasného riešenia zatekania, nakoľko prichádza zimné
obdobie, kedy sa rekonštrukcie takéhoto charakteru nedajú realizovať. Dočasné riešenie na túto zimu je
prekrytie zatekajúcej časti.
K požiadavke o opletenie areálu školy p. starosta informoval prítomných, že oplotenie už boli zameriavať.
Počíta sa s tromi bránami. Vstupná brána bude od stanice (túto by mal odomykať a zamykať p. školník),
druhá brána by mala byť vzadu pri stacionári a posledná by mala byť pred vstupom ako je ihrisko. Plot
bude popri ceste popod školu až ku schodom k škole. Cieľom bolo zachovať cestu popod školu, ktorú
využívajú hlavne ľudia, ktorí touto cestou chodia do kostola. Tiež je potrebné nechať neoplotené
parkovisko, ktoré je tiež využívané nielen školou. P. starosta opísal, ako bude škola oplotená zo všetkých
strán. Je potrebné urobiť stretnutie p. starostu, so stavebnou komisiou a vedením školy, aby si všetko
ohľadom oplotenia riadne vysvetlili. Mgr. Kováčová navrhla, aby sa na danom stretnutí prerokovali aj
ostatné predložené požiadavky ZŠ s MŠ Nemecká, nakoľko si myslí, že je najlepšie byť priamo v škole,
aby bolo zrejmé, ako požiadavky vyzerajú v skutočnosti. P. starosta sa vyjadril, že v blízkej budúcnosti
bude zorganizované stretnutie v ZŠ s MŠ Nemecká, na ktorom budú predložené požiadavky školy
prerokované.
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 82/2017 zo dňa 10.11.2017
K bodu č. 9: Požiadavky ZŠ s MŠ Nemecká
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Berie na vedomie informáciu a požiadavky ZŠ s MŠ Nemecká.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
PhD., p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová PhD., p. Pavol
Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa ( menovite ): nehlasoval nikto.
Bod č. 10 – Prerokovanie žiadosti p. Hrbáňovej o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce, na parc. č. EKN 493/12,17/2,601 a 603/2
P. starosta prešiel k bodu č. 10 – prerokovanie žiadosti p. Hrbáňovej o odpredaj pozemkov vo vlastníctve
obce, (rozlúčil sa s Mgr. Petrášovou a Mgr. Cígerovou), vysvetlil žiadosť p. Hrbáňovej a navrhol cenu, so
zreteľom na dôvod hodný osobitného zreteľa, na výšku spodnej hranice - 3,00 €. Následne dal slovo Mgr.
Lokšovej (dcére žiadateľky), ktorá vysvetlila ako sa vlastne v danej situácii ocitli, sú ochotní pozemok od
obce odkúpiť, aby si vlastne vysporiadali svoj majetok. Cena na odpredaj bola poslancami stanovená
jednotne a to na sumu 3,00 €/m2 na takéto pozemky, aby sa nerobili rozdiely medzi žiadateľmi.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 83/2017 zo dňa 10.11.2017
K bodu č. 10: Prerokovanie žiadosti p. Hrbáňovej o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce, na parc. č. EKN 493/12,17/1,601 a 603/2
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. Berie na vedomie žiadosť p. Evy Hrbáňovej, bytom
o odkúpenie pozemkov parc. č. C-KN 17/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 121 m2, C-KN 17/4
zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, C-KN 17/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29
m2, C-KN 18/2 záhrada o výmere 134 m2, C-KN 16/1 záhrada o výmere 5 m2, C-KN 17/7 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 15 m2, C-KN 19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2 a C-KN
20/2 záhrada o výmere 279 m2 vytvorených geometrickým plánom č. 36639729-234/2017 z
pozemkov vo vlastníctve obce Nemecká parc. č. E-KN 493/12 ostatné plochy o výmere 72 m2, E-KN
17/1 záhrada o výmere 265 m2, E-KN 17/3 záhrada o výmere 279 m2, E-KN 601 TTP o výmere 14 m2,
E-KN 603/2 orná pôda o výmere 6 m2 vedených na LV č. 1553 nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec
Nemecká.
2. K o n š t a t u j e , že ide o pozemky na ktorých je postavená nehnuteľnosť – rodinný dom, ktorý je
vo vlastníctve žiadateľky a priľahlé pozemky žiadateľka dlhodobo užíva ako záhradu, 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.
3. U k l a d á obecnému úradu zverejniť zámer na odpredaj majetku obce novovytvorených pozemkov
parc. č. C-KN 17/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 121 m2, C-KN 17/4 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 16 m2, C-KN 17/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2, C-KN 18/2
záhrada o výmere 134 m2, C-KN 16/1 záhrada o výmere 5 m2, C-KN 17/7 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 15 m2, C-KN 19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2 a parc. č C-KN 20/2 záhrada
o výmere 279 m2 vytvorených geometrickým plánom č. 36639729-234/2017 z pozemkov vo
vlastníctve obce Nemecká parc. č. E-KN 493/12 ostatné plochy o výmere 72 m2, E-KN 17/1 záhrada
o výmere 265 m2, parc. č. E-KN 17/3 záhrada o výmere 279 m2, E-KN 601 TTP o výmere 14 m2, EKN 603/2 orná pôda o výmere 6 m2 vedených na V 1553 nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec
Nemecká, z dôvodu osobitného zreteľa (ul. J. G. Tajovského) a stanovuje kúpnu cenu na 3,00€/m2.
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Náklady spojené s prevodom vlastníctva uhradí žiadateľ. Žiadosť bude opätovne prerokovaná po
zverejnení zámeru na odpredaj uvedeného pozemku.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
PhD., p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová PhD., p. Pavol
Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa ( menovite ): nehlasoval nikto.
Bod č. 11 – Žiadosti na poskytnutie dotácie na činnosť CVČ
Prebehla diskusia ohľadom poskytovania dotácií na činnosť CVČ. V minulosti boli všetky dotácie na
činnosti CVČ zamietnuté z dôvodu, že normatívy na žiaka prechádzajú na školu, ktorú dieťa navštevuje.
Z tohto dôvodu žiadosti na poskytovanie dotácie na činnosť CVČ zamietajú.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 84/2017 zo dňa 10.11.2017
K bodu č. 10: Žiadosti o poskytnutie dotácie na činnosť CVČ
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. Berie na vedomie žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku na 3 žiakov s trvalým
pobytom na území obce Nemecká navštevujúcich CVČ, ktorého zriaďovateľom je Rímskokatolícka
cirkev Biskupstvo Banská Bystrica.
2. N e s c h v a ľ u j e poskytnutie finančnej dotácie pre Centrum voľného času ako súčasti Katolíckeho
gymnázia Štefana Moysesa, Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
PhD., p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová PhD., p. Pavol
Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa ( menovite ): nehlasoval nikto.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 85/2017 zo dňa 10.11.2017
K bodu č. 10: Žiadosti o poskytnutie dotácie na činnosť CVČ
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. Berie na vedomie žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na záujmovú činnosť na 1 žiaka s trvalým
pobytom na území obce Nemecká navštevujúcich CVČ, ktorého zriaďovateľom je Slovenské misijné
hnutie, Skuteckého 4, Banská Bystrica.
2. N e s c h v a ľ u j e poskytnutie finančnej dotácie pre Centrum voľného času, ktorého zriaďovateľom
je Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4, Banská Bystrica.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
PhD., p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová PhD., p. Pavol
Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa ( menovite ): nehlasoval nikto.
Bod č. 12 - Schválenie VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
P. starosta upresnil obsah a nutnosť schválenia VZN č. 3/2017. Ide o možnosť riešenia elektronických
podaní elektronickou formou.
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 86/2017 zo dňa 10.11.2017
K bodu č. 12: Schválenie VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie obce Nemecká č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
PhD., p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová PhD., p. Pavol
Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa ( menovite ): nehlasoval nikto.

Bod č. 13 - Schválenie zmluvy o dielo na obnovu a vykonávanie prevádzky a údržby sústavy
verejného osvetlenia obce Nemecká
Ide o zmluvu, ktorá je navrhnutá ako súčasť verejného obstarávania, ktoré sa bude robiť na údržbu
a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Pripomienky už sú prerokované s JUDr. Rosinom a zapracované do
zmluvy, a táto bude súčasťou podmienok.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 87/2017 zo dňa 10.11.2017
K bodu č. 13: Schválenie zmluvy o dielo na obnovu a vykonávanie prevádzky a údržby sústavy verejného
osvetlenia obce Nemecká
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e zmluvu o dielo na obnovu a vykonávanie prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia
obce Nemecká, ktorá bude podkladom pre realizáciu verejného obstarávania.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová PhD.,
p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová PhD., p. Pavol Halgaš,
p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa ( menovite ): nehlasoval nikto.
Bod č. 14 - Schválenie predaja majetku vo vlastníctve obce – novovytvorené pozemky na parc. č. E-KN
785/1 a parc. č. E-KN 573/3 na ulici Tehelná pre p. Drugdu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zverejnený zámer bol schválený na minulom zastupiteľstve a preto poslanci prešli k predneseniu
uznesenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 88/2017 zo dňa 10.11.2017
K bodu č. 14: Schválenie predaja majetku vo vlastníctve obce – novovytvorené pozemky na parc. č. E-KN
785/1 a parc. č. E-KN 573/3 na ulici Tehelná pre p. Drugdu 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 obce Nemecká v súlade s § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – novovytvorených pozemkov
parc. č. C-KN 317/10 záhrada o výmere 238 m2 , parc. č. C-KN 316/2 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 46 m2 a parc. č. C-KN 317/16 záhrada o výmere 12 m2, odčlenené geometrickým plánom č.
44563116-117/2017 z parc. č. E-KN 785/1 ostatné plochy a parc. č. E-KN 573/3 ostatné plochy,
vedenom na LV č. 1553 nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká z dôvodu hodného
osobitného zreteľa do vlastníctva p. Maroša Drugdu bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na
internetovej stránke obce Nemecká dňa 19.9.2017.
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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. Maroša Drugdu, bytom
a to pozemky parc. č. C2
KN 317/10 záhrada o výmere 238 m , parc. č. C-KN 316/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 46
m2 a parc. č. C-KN 317/16 záhrada o výmere 12 m2 (odčlenené geometrickým plánom č. 44563116117/2017 z pozemkov vo vlastníctve obce Nemecká nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká,
a to parc. č. E-KN 785/1 ostatné plochy a parc. č. E-KN 573/3 ostatné plochy, vedených na LV č. 1553)
za cenu 3,00 €/m2, t. j. spolu 888,- €, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o pozemky pod nehnuteľnosťou (rodinným
domom) vo vlastníctve žiadateľa, čo považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová PhD.,
p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová PhD., p. Pavol Halgaš,
p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa ( menovite ): nehlasoval nikto.
Bod. č. 15 - Schválenie predaja majetku vo vlastníctve obce - parc. č. C-KN 1603/2 na ul. Odbojárov pre
p. Skladaného
Zámer bol zverejnený na obecnej tabuli.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 89/2017 zo dňa 10.11.2017
K bodu č. 15: Schválenie predaja majetku vo vlastníctve obce - parc. č. C-KN 1603/2 na ul. Odbojárov pre
p. Skladaného
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. K o n š t a t u j e , že zámer previesť nehnuteľný majetok obce Nemecká v súlade s § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – pozemky parc. č. C-KN
1603/2, orná pôda o výmere 344 m2 a parc. č. C-KN 1603/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 74
m2 vedených na LV č. 580 nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa do vlastníctva p. Štefana Skladaného bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený
na internetovej stránke obce Nemecká dňa 19.9.2017.
2. S c h v a ľ u j e odpredaj majetku obce Nemecká podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.
v platnom znení pre p. Štefana Skladaného, bytom
a to pozemky
2
C-KN 1603/2, orná pôda o výmere 344 m a parc. č. C-KN 1603/5, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 74 m2 nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká, vedených na LV č. 580 za cenu 3,00
€/m2 , t. j. spolu 1254,- €, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o pozemky priľahlé k pozemku žiadateľa,
ktoré žiadateľ dlhodobo užíva, na pozemku parc. č. C-KN 1603/5 je postavená hospodárska budova,
ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová PhD.,
p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová PhD., p. Pavol Halgaš,
p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa ( menovite ): nehlasoval nikto.
Bod č. 16 - Schválenie predaja terénneho automobilu UAZ 469-Bi
P. starosta informoval prítomných o priebehu otvárania obálok s ponukami, ktorého sa zúčastnil aj s Ing.
Barlovou a Ing. Kohútovou. Najvyššiu ponuku dal p. Vetrák. V prípade, že p. Vetrák od odkúpenia odstúpi,
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prípadne nastane iný problém s predajom, ktorý by bránil prevodu terénneho automobilu, možnosť
odkúpenia bude mať druhý žiadateľ s najvyššou ponúknutou sumou.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 90/2017 zo dňa 10.11.2017
K bodu č. 16 : Schválenie predaja terénneho automobilu UAZ 469-Bi
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. K o n š t a t u j e , že zámer predaja prebytočného majetku obce Nemecká – terénneho motorového
vozidla UAZ-469Bi r. v. 1982, zelenej farby, ev. číslo majetku HIM 1545, podľa §9a a nasl. zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a na internetovej stránke obce dňa 16.10.2017 zvesený z úradnej tabule obce dňa 03.11.2017
a uverejnený v regionálnej tlači – MY Horehronie zo dňa 17.10.2017.
2. S c h v a ľ u j e predaj prebytočného majetku obce Nemecká terénneho motorového vozidla UAZ469Bi r. v. 1982, zelenej farby, ev. číslo majetku HIM 1545 na základe výsledku vyhodnotenia
doručených cenových ponúk p. Michalovi Vetrákovi, trvale bytom
, za
najvyššiu ponúknutú cenu 1050,-€.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová PhD.,
p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová PhD., p. Pavol Halgaš,
p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa ( menovite ): nehlasoval nikto.
Bod. č. 17 - Prerokovanie možností zakúpenia úžitkového motorového vozidla
P. starosta predniesol potrebu zakúpenia úžitkového motorového vozidla. Spolu s p. Leitnerom a Ing.
Kohútovou boli v Žiline pozrieť úžitkové vozidlo, ktoré je dovezené z Nemecká. Potrebné je
prekontrolovať stav tachometra. P. Kováčik sa vyjadril, že by bolo lepšie kúpiť nové vozidlo. Mgr.
Kováčová navrhla presunúť tento bod na iné rokovanie.
Bod. č. 18 –Informácia o možných alternatívach rozdelenia pozemkov parcely C-KN 1806/13 – Štúdia
Kejda
P. Bizoň vypracoval dva návrhy rozdelenia parcely č. C-KN 1806/13. Jeden návrh je na 5 parciel a druhý
na 4 parcely. Je potrebné dohodnúť sa koľko stavebných pozemkov chceme na parcele 1806/13 vytvoriť,
aby vedel p. Bizoň pokračovať v štúdii. Mgr. Kováčová sa vyjadrila, že z hľadiska dlhodobého finančného
príjmu pre obec je vhodnejšie rozdeliť parcelu na 5 stavebných pozemkov. Poslanci a p. starosta súhlasili.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 91/2017 zo dňa 10.11.2017
K bodu č. 18: Informácia o možných alternatívach rozdelenia pozemkov parcely C-KN 1806/13 – Štúdia
Kejda
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e vypracovanie „Štúdie Kejda“ vo variante rozdelenia parcely č. C-KN 1806/13 na 5
stavebných pozemkov.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová PhD.,
p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová PhD., p. Pavol Halgaš,
p. Peter Marčok, p. Ivan Kováčik,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa ( menovite ): nehlasoval nikto.
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K bodu č. 19: Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3
Mgr. Kováčová sa rozlúčila s prítomnými, nakoľko musela odísť. Rozpočtové opatrenie sa robilo hlavne
kvôli škole, z toho dôvodu, že ak by sa robilo až v decembri, škola by pridelené financie (originálne
kompetencie) nestihla minúť. Čo sa týka ostatného materiálu zmena nastala kvôli vianočnému osvetleniu
obce. Navýšenie bolo potrebné aj v položke Kultúrne podujatia (Jubilanti, Mikuláš a Lampiónový
sprievod), v rámci miestnych komunikácií sa vracia 6780 €, nakoľko sa nemohla riešiť oprava parkoviska
na ulici Zábrežná. Transfer TJ Sokol Nemecká, Fit Club, Iskra Dubová a Čierťaž o. z. bol schválený na
zastupiteľstve zo dňa 08.09.2017.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 92/2017 zo dňa 10.11.2017
K bodu č. 19: Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 3:
Na strane príjmov
Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj
Názov
Schválený
Zmena
Po úprave
111003
41
Podielové dane
530500 € + 10 000 €
540500 €
Na strane výdavkov
Funč.kl.
EK
Zdroj
Názov
Schválený
Zmena
Po úprave
01.1.1
633006 41
Materiál ostatný
4100 € + 2500 €
6600 €
01.1.1
637002 41
Kultúrne podujatia - ostatné
2070 €
+ 500 €
2570 €
04.5.1
635006 41
Údržba MK
33780 €
- 6780 €
27000 €
08.1.0.
642001 41
Transfer TJ Sokol, Fit Club,
6640 €
+ 200 €
6840 €
Iskra Dubová
08.2.0.
642001 41
Transfer obč.združenie
800 €
+ 400 €
1200 €
/Čierťaž/
09.1.2.1 641006 41
ZŠ - originálne
188934 € + 3800 € 192734 €
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, p. Pavol Halgaš, p. Peter
Marčok, p. Ivan Kováčik.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan
Kováčik,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa ( menovite ): nehlasoval nikto.
K bodu č. 20 – Rôzne
P. starosta prešiel k bodu č. 20, ktorý sa týkal inventarizácie majetku obce. Sú vytvorené inventarizačné
komisie, každá bude mať na starosti stredisko, v ktorom bude vykonávať inventarizáciu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 93/2017 zo dňa 10.11.2017
K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Schvaľuje Inventarizačné komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2017
v nasledovnom zložení:
Ústredná inventarizačná komisia:
Predseda:
Kohútová Marcela
Člen:
Kliment Jozef
Člen:
Kováčik Ivan
Člen:
Kováčová Zuzana
Člen:
Kubuš Ľubomír
Čiastkové inventarizačné komisie:
Čiastková inventarizačná komisia stredisko - Obecný úrad a sklad OcÚ:
Predseda:
Kliment Jozef
Člen:
Halgaš Pavel
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Člen:
Barlová Alexandra
Člen:
Horváthová Monika
Čiastková inventarizačná komisia stredisko - Hasičský zbor, Kultúrny dom, Zasadačka a šatne TJ
Predseda:
Kováčik Ivan
Člen:
Píši Branislav
Člen:
Vančo Jozef
Člen:
Martin Horváth
Čiastková inventarizačná komisia stredisko – Dolná škola a Horná škola Zámostie:
Predseda:
Kohútová Marcela
Člen:
Ľubomír Tištian
Člen: Kalický Daniel
Čiastková inventarizačná komisia stredisko – Dom smútku, Dom služieb:
Predseda:
Kováčová Zuzana
Člen: Oroš Peter
Člen:
Mistríková Marta
Člen: Simanová Milena
Čiastková inventarizačná komisia stredisko – Miestne hospodárstvo, Knižnica, kaderníctvo:
Predseda:
Kubuš Ľubomír
Člen:
Golianová Janka
Člen: Oroš Peter
Čiastková inventarizačná komisia stredisko – Obec:
Predseda:
Kohútová Marcela
Člen:
Barlová Alexandra
Člen: Monika Horváthová
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, p. Pavol Halgaš, p. Peter
Marčok, p. Ivan Kováčik.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan
Kováčik,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa ( menovite ): nehlasoval nikto.
K bodu č. 20 – Rôzne
P. starosta a poslanci prerokovali potrebu ohrevu strechy na hasični. Tiež je potrebná izolácia stropu. P.
starosta navrhol kazetový strop. Mgr. Píši sa vyjadril, že je potrebnejšie doriešiť ohrev strechy ZŠ s MŠ
Nemecká.
V diskusii bodu č. 20 p. starosta navrhol pracovné stretnutie s poslancami a p. Paulíkom (EQUUS Sport),
nakoľko zaslal na obecný úrad žiadosť o dlhodobý prenájom pozemkov s možnosťou odkúpenia. Ide
o pozemky nachádzajúce sa v extraviláne obce a je potrebné ísť na tvar miesta, aby bolo všetko jasné.
O slovo sa prihlásila Ing. Kohútová a navrhla kontrolu ZŠ s MŠ Nemecká hlavným kontrolórom obce, na
zákonnosť zmeny dodávateľa energií. Druhá navrhovaná kontrola sa týka postupu objednávania čerpania
septikov. Ing. Kohútová predniesla ústnu sťažnosť občianky, ktorá údajne zaplatila za čerpanie septiku,
v miestnej časti Dubová, zamestnancami obce 25€, a to bez príjmového dokladu. P. starosta jej vysvetlil
postup objednania si fekálu a spôsobu úhrady. Každý občan obce Nemecká hradí za čerpanie septiku v
rámci obce 20 € podľa platného VZN.
Ing. Kohútová navrhla ďalej skontrolovať proces vydávania (evidenciu, zákonnosť ) rybárskych lístkov.
Spýtala sa na postup vydávania štátnych rybárskych lístkov, nakoľko počula od občanov že p. Oroš si robí
„kšefty“ na OSC. Nakoľko má obec z toho príjem do obecného rozpočtu a občania sa jej pýtajú ako to
vlastne je. Ing. Barlová povedala, že obec nemá nič spoločné s vydávaním zväzových povoleniek, štátne
rybárske lístky, ktoré vydáva obec s tým nesúvisia. Obec vykonáva prenesený výkon štátnej správy tým,
že vykoná administratívny úkon, a to vydanie rybárskeho lístka.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 94/2017 zo dňa 10.11.2017
K bodu č. 20: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
U k l a d á hlavnému kontrolórovi obce Nemecká
a) vykonať kontrolu procesu objednávania, výkonu a úhrady čerpania septikov a žúmp
vykonávaných obcou Nemecká,
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b) vykonať kontrolu zákonnosti procesu zmeny dodávateľov elektrickej energie a plynu pre ZŠ
s MŠ Nemecká,
c) vykonať kontrolu procesu vydávania rybárskych lístkov vydaných obcou Nemecká.
Prítomní poslanci (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, p. Pavol Halgaš, p. Peter
Marčok, p. Ivan Kováčik.
Hlasovali:
za (menovite): Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová, p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok, p. Ivan
Kováčik,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa ( menovite ): nehlasoval nikto.
K bodu rôzne sa ešte prihlásila Ing. Kohútová, ktorá na základe ústnych sťažností občanov (sťažnosti sa
týkali neporiadku na cintorínoch), navrhla zavedenie zákazových tabuliek, ktoré upozornia na zákaz
sypania smetí mimo odpadových nádob. P. starosta súhlasil.
Mgr. Píši spomenul, že do budúcoročného rozpočtu treba počítať s tým, že bude končiť projekt, ktorý
čiastočne financoval mzdy niektorých opatrovateliek. Sociálna služba sa rušiť nesmie, nakoľko to vyplýva
aj zo zákona.
P. starosta navrhol určenie termínu budúceho zastupiteľstva. Prebehla diskusia, po ktorej si určili pevný
termín 08.12.2017 o 12-tej hodine.
Prítomní sa rozlúčili s Mgr. Vetrákom.
O slovo sa prihlásila p. Sarvašová, ktorá zistila, že zmluvy na stočné, ktoré sa uzatvárali v tomto roku nie
sú úplne v poriadku. Je potrebné ich prekontrolovať a chyby opraviť. Nakoľko zamestnankyne, ktoré
riešili tieto zmluvy vychádzali z podkladov, ktoré mali k dispozícii od Stredoslovenskej vodárenskej
a prevádzkovej spoločnosti a. s., mohli sa chyby vyskytnúť pri zanedbaní si svojich povinností občanmi,
ktorí si pri kúpe, resp. dedičskom konaní nepreviedli prípojky na svoje meno. Tiež sa spýtala ohľadom
budúceho VZN o daniach a poplatkoch, nakoľko máme úľavy na dani za psa pre občanov nad 75 rokov.
Zohľadňuje sa tu vek občana a nie psa, preto by toto oslobodenie nemalo byť, nakoľko by to mohol
prokurátor napadnúť. Ing. Kohútová dala zistiť RNDr. Markovej, či je možnosť zvýšenia dane za psa ak
ide o bojového psa, zároveň navrhla zapracovať legislatívne zmeny do VZN na budúci rok a zaslať ich
poslancom.
Bod č. 21 – Diskusia
P. starosta dal slovo prítomným o vyjadrenie do bodu diskusia. Nakoľko sa nik neprihlásil prešiel k Záveru.
Bod č. 22 – Záver
P. starosta sa poďakoval poslancom i hosťom za účasť a rozlúčil sa s prítomnými.

Zapisovateľ zápisnice:

p. Monika Horváthová

v. r.

Overovatelia zápisnice: p. Peter Marčok

v. r.

p. Ivan Kováčik

v. r.

p. Branislav Čižmárik

v. r.

Starosta obce:

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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