Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 27.06.2019

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného dňa 27.06.2019
o 17, 00 hod. v zasadačke obecného úradu Nemecká
Prítomní:
starosta obce: p. Branislav Čižmárik,
poslanci: p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan,
PhD., p. Milena Grúberová, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.,
hlavný kontrolór: p. Mgr. Michal Vetrák.
Ospravedlnení:
p. Ing. Marcela Kohútová, p. Peter Marčok.
Hostia:
p. Vladimír Dejmek, p. Zoltán Sojak, p. Ľubomír Kohútik,
p. Ing. Alexandra Barlová – 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. Skonštatoval, že prítomní sa zišli v počte uznášania schopní.
Bod č. 2 - Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
P. starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Mgr. Branislava Píšiho a za členov
návrhovej komisie p. Ing. Jozefa Klimenta a p. Ing. Jána Turčana, PhD.
Za zapisovateľku zápisnice určil p. Katarínu Starčokovú – pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice navrhol p. Milenu Grúberovú a p. Ing. Ľubomíra Kubuša.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 46/2019 zo dňa 27.06.2019
K bodu č. 2 : Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. S c h v a ľ u j e za predsedu návrhovej komisie p. Mgr. Branislava Píšiho a za členov
návrhovej komisie p. Ing. Jozefa Klimenta a p. Ing. Jána Turčana, PhD.
2. U r č u j e za zapisovateľku zápisnice p. Katarínu Starčokovú, pracovníčku obecného
úradu a za overovateľov zápisnice p. Milenu Grúberovú a Ing. Ľubomíra Kubuša
Prítomní poslanci (menovite): Milena Grúberová, Ing. Jozef Kliment, Ing. Ľubomír Kubuš, Ing.
Ján Môcik, Mgr. Branislav Píši, Ing. Ján Turčan, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): Milena Grúberová, Ing. Jozef Kliment, Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Ján Môcik,
Mgr. Branislav Píši, Ing. Ján Turčan, PhD.
proti (menovite): nikto
zdržali sa (menovite): nikto
Bod č. 3 – Schválenie programu zasadnutia OZ
P. starosta obce upozornil na zmenu oproti pôvodnému programu zasadnutia a to doplnenie
jedného bodu - Dofinancovanie prevádzky Denného stacionára v obci Nemecká v roku 2018,
pretože stretnutie, týkajúce sa riešenia dofinancovania sa uskutočnilo až po vytvorení pôvodného
programu. Prečítal doplnený program.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 47/2019 zo dňa 27.06.2019
K bodu č. 3: Schválenie programu zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e program OZ v znení:
strana 1

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 27.06.2019

Program zasadnutia OZ:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019
7. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nemecká č. 5/2019 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školského zariadenia
8. Schválenie prenájmu bytových priestorov v budove ZŠ s MŠ Nemecká
9. Schválenie zmeny zmluvných podmienok prenájmu nebytových priestorov pre V Fit club
v ZŠ s MŠ Nemecká
10. Schválenie žiadosti o vykonanie komplexných pozemkových úprav v extraviláne obce
Nemecká
11. Schválenie výšky poplatku za predajné stánky počas Dní obce Nemecká
12. Program a príprava podujatia Dni obce Nemecká
13. Dofinancovanie prevádzky Denného stacionára v obci Nemecká za rok 2018
14. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2019
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
Pôvodný program bol navrhnutý v znení:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019
7. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nemecká č. 5/2019 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školského zariadenia
8. Schválenie prenájmu bytových priestorov v budove ZŠ s MŠ Nemecká
9. Schválenie zmeny zmluvných podmienok prenájmu nebytových priestorov pre V Fit club v
ZŠ s MŠ Nemecká
10. Schválenie žiadosti o vykonanie komplexných pozemkových úprav v extraviláne obce
Nemecká
11. Schválenie výšky poplatku za predajné stánky počas Dní obce Nemecká
12. Program a príprava podujatia Dni obce Nemecká
13. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2019
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Ľubomír
Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján
Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan, PhD.
proti (menovite): nikto
zdržali sa (menovite): nikto
Na rokovanie Obecného zastupiteľstva prichádza poslankyňa p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
Bod č. 4 – Kontrola plnenia uznesení
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Hlavný kontrolór p. Mgr. Vetrák oboznámil prítomných s plnením uznesení od posledného
zasadnutia OZ zo dňa 27.05.2019.
V sledovaní zostávajú nasledovné uznesenia:
37/2019, 38/2019 - Schválenie spoluúčasti financovania projektu na obnovu Hasičskej zbrojnice.
Ďalšie tri uznesenia č. 40, 41 a 42/2019 sú majetkového charakteru. Všetky zmluvy budú
podpísané v priebehu najbližších mesiacov.
Uznesenie č. 44/2019 – týkajúce sa sociálnej výpomoci pre p. Daxnerovú bolo splnené,
vyplatené aj vyúčtované. Uznesenie č. 45/2019 – sociálna výpomoc pre p. Bartošovú, výpomoc
bola poskytnutá, zatiaľ nebola vyúčtovaná. Ostatné uznesenia OZ boli splnené.
Bod č. 5 – Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
V úvode tohto bodu p. starosta oboznámil prítomných s aktuálnymi zostatkami na účtoch:
Prima Banka: bežný účet 63 350,59 €, transfery 5 466,41 €, rezervný fond 146 484,00 €,
Slovenská sporiteľňa: bežný účet 224 290,42 €, dotačný účet je vynulovaný.
P. starosta pokračoval správou o činnosti obecného úradu. Informoval, že od Envirofondu prišla
na podpis zmluva, ktorou sa rieši dotácia 50 000,- € na zakúpenie multifunkčného traktora. Keď
bude zmluva platná a účinná, začne plynúť lehota plnenia zmluvy s dodávateľom, ktorý vyhral
vo verejnom obstarávaní – firmou KOBIT- SK s. r. o. Termín dodania traktora sa predpokladá
v mesiaci september 2019.
Ukončená je predbežná hodnota zákazky, týkajúca sa osvetlenia v ZŠ s MŠ. V štádiu príprav je
výzva na zaslanie ponúk na svietidlá uchádzačom. Termín na doručenie cenových ponúk od
uchádzačov je stanovený na 10.7.2019. Následne bude zmluva uzatvorená, aby bola výmena
svietidiel zrealizovaná do konca prázdnin.
20.6.2019 bola podaná Projektová dokumentácia k obnove hasične aj so žiadosťou o finančný
príspevok 30 000,- €. Vyjadrenie bude obci doručené v septembri 2019. Prebieha tiež príprava
projektovej dokumentácie k rekonštrukcii kultúrneho domu v Nemeckej.
Kompostéry pre biologicky rozložiteľný komunálny odpad už boli obci dodané. V tomto období
doručujú občania žiadosti na kompostéry. Postupne budú zmontovávané a odovzdávané
v zmysle zmluvy o výpožičke vypožičiavateľom. Ďalej p. starosta obce informoval o žiadosti
o Wifi pre Teba v tom zmysle, že verejné obstarávanie sme na základe pripomienok manažéra zo
strany Úradu vlády zrušili, pretože došlo k nezrovnalostiam, týkajúcich sa technických
parametrov. Obstarávanie bude riešené na novo. P. Mgr. Píši podotkol, že ak bude tento projekt
spustený, budú zvýšené náklady na energie a tiež bude potrebné zabezpečiť ochranu stĺpov. P.
Ing. Môcik sa pýtal, či boli vedené nejaké elektrické káble, p. starosta odpovedal, že to nebolo
potrebné. Náklady na energie neboli vyčíslované, je to zanedbateľná položka.
Ďalej p. starosta obce informoval o skončení splácania lízingu na nákladný automobil Fiat
Ducato a o prepise na DI PZ SR, ktorý prebehne v najbližších dňoch.
Na základe žiadostí starostov obcí sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami StVaK ohľadom
kvality vody. Vyjadrili sa, že zo strany StVaK je všetko v poriadku, príčina je v opotrebovanosti
potrubí. K tomuto stanovisku bol vyjadrený zo strany starostov nesúhlas, uverejnený aj
v denníku SME. Vodárenská spoločnosť iniciovala nové stretnutie, ktoré bolo tento týždeň
zrušené. Starostovia obcí z pozície akcionára požadujú tiež predloženie zmluvy, ktorú obce
uzavreli s vodárenskou spoločnosťou. Prítomní poslanci sa zapojili do vystúpenia a spomenuli
aj tú skutočnosť, že voda je nielen znečistená, ale nespĺňa ani iné kvalitatívne parametre. Aj keď
pracovníci StVaK chodia pravidelne odoberať vzorky je potrebné, aby bola vzorka odobratá
a zaslaná na rozbor aj od nás.
V sobotu 22.6.2019 sa uskutočnila brigáda v ZŠ s MŠ v Nemeckej, ktorá spočívala v príprave
základov na uloženie lavičiek, stolov a ohniska. Taktiež bol vybudovaný záhon levandúľ.
Pripravuje sa podloženie pod skleník, plánovaná je ešte jedna brigáda, s navrhovaným termínom
6.7.2019.
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Obec Nemecká sa zúčastnila volejbalového turnaja v Predajnej – Memoriál Petra Roštára, kde
naše družstvo obsadilo 2. miesto.
Na základe obstarávania bola podpísaná Zmluva o diele s firmou BARTOŠSTAV s.r.o. Začali
opravy výtlkov na cestách v miestnej časti Dubová, práce budú postupne pokračovať aj v ďalších
častiach obce.
Do 12.7.2019 bude osadený spomaľovací pás pred OcÚ, v blízkej budúcnosti bude osadený aj
pred kultúrnym domom.
P. starosta informoval o potrebe doplniť personál na OcÚ, momentálne sa pripravuje prijatie
pracovníka na rozvoz obedov a rozvoz klientov Denného stacionára.
V záujme riešenia neustáleho problému, ktorým je voľný pohyb psov v obci bolo zabezpečené
zaškolenie p. Sojaka Petra k odchytu túlavých zvierat. Bude potrebné ešte zakúpiť čítačku a
náradie na odchyt, vyriešiť zazmluvnenie pracovníka, zahrnúť túto položku do rozpočtu.
Ďalšou informáciou p. starostu bolo oznámenie o tom, že obchod v Zámostí v dôsledku odchodu
pracovnej sily k 30.6.2019 končí. Oslovení podnikatelia nemajú o tieto priestory záujem.
Zriadenie novej prevádzky by bolo hlavne z hygienických dôvodov problematické.
Pracovníci OcÚ sa dňa 20.6.2019 zúčastnili CO cvičenia v Jasení. Budúci rok bude
organizátorom cvičenia naša obec, čo tiež bude potrebné zahrnúť do rozpočtu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 48/2019 zo dňa 27.06.2019
K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení
K bodu č. 5: Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení prezentovanú hlavným kontrolórom
obce.
2. B e r i e n a v e d o m i e správu starostu o činnosti Obecného úradu a hospodárení obce.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Zuzana
Kováčová, PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján
Turčan, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p.
Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan, PhD.
proti (menovite): nikto,
zdržali sa (menovite): nikto.
Bod č. 6 – Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019
Materiál bol poslancom pred rokovaním zaslaný a zverejnený na úradnej tabuli dňa 12.6.2019.
Hlavný kontrolór p. Mgr. Vetrák predniesol Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Nemecká na II. polrok 2019, ktorý sa skladá z dvoch častí a to: A. Kontrolná činnosť,
zahrňujúca po a/ Pravidelné, tematické kontroly a po b/ Ostatné kontroly. B. Ďalej si hlavný
kontrolór obce bude plniť iné povinnosti vyplývajúce hlavnému kontrolórovi obce zo všeobecne
záväzných právnych predpisov. Hlavný kontrolór ďalej uviedol, že v dôsledku novely zákona
bude potrebné zmeniť smernicu, v ktorej sa určuje postup pri oznamovaní protispoločenskej
činnosti. P. Ing. Ján Turčan, PhD. sa pýtal na efekt z vykonávaných kontrol. P. Mgr. Vetrák
v odpovedi uviedol, že v ZŠ s MŠ je súčasný stav neporovnateľne lepší čo sa týka, finančnej
kondície, evidencie majetku a pod. V minulosti boli zistené hrubé porušenia, ktoré boli riešené
trestnými oznámeniami a priestupkovými konaniami. Keďže poslanci nemali pripomienky
k návrhu plánu kontrolnej činnosti bol tento nasledujúcim uznesením schválený. Materiál je
priložený k zápisnici z OZ.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 49/2019 zo dňa 27.06.2019
K bodu č. 6 : Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019.
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Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Zuzana
Kováčová, PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján
Turčan, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p.
Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan, PhD.
proti (menovite): nikto,
zdržali sa (menovite): nikto.
Bod č.7 - Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nemecká č. 5/2019 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školského zariadenia
Obsah VZN č. 5/2019 bol prejednávaný na pracovnom stretnutí poslancov. Toto VZN určuje
výšku mesačného príspevku, ktorý je povinný uhrádzať rodič alebo iná osoba /zákonný zástupca/
na jedno dieťa alebo na jedného žiaka za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
a výšku príspevku na režijné náklady, podmienky úhrady a spôsob prihlasovania a odhlasovania
detí/žiaka z obeda. Materiál je priložený k zápisnici zo zasadnutia OZ.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 50/2019 zo dňa 27.06.2019
K bodu č. 7 : Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nemecká č. 5/2019 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školského zariadenia
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie obce Nemecká č. 5/2019 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školského zariadenia.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Zuzana
Kováčová, PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján
Turčan, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p.
Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan, PhD.
proti (menovite): nikto,
zdržali sa (menovite): nikto.
Bod č. 8 – Schválenie prenájmu bytových priestorov v budove ZŠ s MŠ
Jedná sa o školský byt, ktorý má v prenájme p. Sojaková. P. starosta spolu s p. Ing. Môcikom
vykonali miestne konanie za účelom zistenia merania energií, aby mohla byť stanovená
primeraná výška nájmu.
Na zasadnutie OZ prichádza p. Zoltán Sojak.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 51/2019 zo dňa 27.06.2019
K bodu č. 8 : Schválenie prenájmu bytových priestorov v budove ZŠ s MŠ Nemecká
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e zmluvu o prenájme bytových priestorov v budove ZŠ s MŠ Nemecká pre
, nar.
, trvale bytom
.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Zuzana
Kováčová, PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján
Turčan, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p.
Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan, PhD.
proti (menovite): nikto,
zdržali sa (menovite): nikto.
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Bod č. 9 - Schválenie zmeny zmluvných podmienok prenájmu nebytových priestorov pre V-FIT
Club v ZŠ s MŠ Nemecká
Na pracovnom stretnutí bola riešená žiadosť p. Végha ohľadne zhotovenia nového kódovacieho
zariadenia na vstupných dverách z chodby pri kabinete telocviku. Zámok bude vymenený pri
realizácii výmeny okien a dverí na školskom byte.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 52/2019 zo dňa 27.06.2019
K bodu č. 9 : Schválenie zmeny zmluvných podmienok prenájmu nebytových priestorov pre V FIT
Club v ZŠ s MŠ Nemecká
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e doplnok zmluvy o prenájme nebytových priestorov v budove ZŠ s MŠ.
Nemecká pre V-FIT Club, kulturistický oddiel Nemecká, J. Kráľa 38, Nemecká, IČO 42314194
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Zuzana
Kováčová, PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján
Turčan, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p.
Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan, PhD.
proti (menovite): nikto,
zdržali sa (menovite): nikto.
Bod č. 10 - Schválenie žiadosti o vykonanie komplexných pozemkových úprav v extraviláne obce
Nemecká
V súčasnom období prebiehajú pozemkové úpravy komasácia v extravilánoch obcí. Žiadosť
našej obce je v rámci okresu v poradí na posledných miestach. Vybrané obce majú možnosť
zaradiť sa do zoznamu tzv. pilotných obcí na základe žiadosti adresovanej Ministerstvu
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré uvoľní financie na začatie pozemkových úprav
komasácie. Následne sa medzi poslancami rozprúdila diskusia, čo všetko bude spustenie
pozemkových úprav obnášať. Nevyhnutne bude potrebné zamestnať odborne spôsobilú osobu,
zabezpečiť administratívne spracovanie a ďalšie súvisiace práce. P. Ing. Turčan, PhD. upozornil
na to, že sceľovanie prináša aj iné následky napr. skupovanie väčších pozemkov, čo nemusí byť
žiaducim javom pre súčasných menších poľnohospodárov podnikateľov. P. Ing. Kliment
skonštatoval, že máme dve možnosti: l. buď podáme žiadosť na ministerstvo a zaradíme sa
medzi pilotné obce, alebo 2. budeme čakať za poradím a pozemkové úpravy komasácia v obci
prebehne o niekoľko rokov. Treba zvážiť čo je v tomto prípade lepšie. Prítomní poslanci sa
zhodli aj na tej skutočnosti, že sa v našej obci doposiaľ nezaznamenali žiadne spory, týkajúce sa
rozdrobenosti pozemkov. Podľa skúseností z okolitých obcí sa medzi občanmi prejavuje aj
nespokojnosť a vznikajú súdne spory.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 53/2019 zo dňa 27.06.2019
K bodu č. 10 : Schválenie žiadosti o vykonanie komplexných pozemkových úprav v extraviláne
obce Nemecká
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e vykonanie pozemkových úprav v k. ú. Nemecká v zmysle zákona č. 330/1991
Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
Prítomní poslanci (menovite): Milena Grúberová, Ing. Jozef Kliment, Mgr. Zuzana Kováčová,
PhD., Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Ján Môcik, Mgr. Branislav Píši, Ing. Ján Turčan, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): nikto,
proti (menovite): p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.,
zdržali sa (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p.
Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan, PhD.
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Bod č. 11 – Schválenie výšky poplatku za predajné stánky počas Dní obce Nemecká
Posledný júlový týždeň sa uskutočnia Dni obce Nemecká. Poslanci sa zhodli na tom, že výška
poplatku za predajné stánky zostane oproti minulému roku nezmenená.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 54/2019 zo dňa 27.06.2019
K bodu č. 11 : Schválenie výšky poplatku za predajné stánky počas Dní obce Nemecká
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e poplatok za predajné miesto pre podujatie Dni obce Nemecká vo výške 10,- €
za predajné miesto bez pripojenia na elektrickú energiu a vo výške 25,- € za predajné miesto
s možnosťou pripojenia na elektrickú energiu.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Zuzana
Kováčová, PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján
Turčan, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p.
Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan, PhD.
proti (menovite): nikto,
zdržali sa (menovite): nikto.
Prichádza p. Kohútik.
Bod č. 12. – Program a príprava podujatia Dni obce Nemecká
Vzhľadom na skúsenosti z minulých rokov bolo rozhodnuté, že občerstvenie na podujatí bude
zabezpečovať a zastrešovať jedna osoba, p. Kohútik, ktorý bol prizvaný aj na dnešné rokovanie
OZ. Uviedol že v ponuke bude guľáš, kapustnica, mäsové výrobky, hranolky, hamburgery,
zabezpečí predaj langošov a tiež nápojov. Ďalej sa dohodli o rozmiestnení stánkov s občerstvením
a s nápojmi, rozmiestnenie stolov na občerstvenie, porieši tiež personálne obsadenie, upratovanie
priestorov, kde sa bude podávať občerstvenie. Guľáš pre účinkujúcich a držky budú pripravované
ako po iné roky. /P. Kohútik z rokovania OZ odchádza/ Predsedníčka kultúrnej komisie p.
Grúberová informovala, že za účelom upresnenia organizácie podujatia, rozdelenia úloh bude
zvolaná v priebehu 28. týždňa kultúrna komisia. Podklady k vyhotoveniu plagátu dodá p.
Grúberová. V nedeľu bude už tradične odslúžená v rímsko-katolíckom kostole v Dubovej za obec
svätá omša. Zo strany obce je potrebné zabezpečiť obetné dary. V programe nebudú chýbať
športové podujatia, divadielko pre deti a kultúrne vystúpenia umelcov, večer tanečná zábava
a ohňostroj.
Bod č. 13 – Dofinancovanie prevádzky Denného stacionára v obci Nemecká za rok 2018
P. starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi p. Mgr. Vetrákovi, ktorý prítomným
objasnil situáciu. Od 1.1.2019 je prevádzkovateľom Denného stacionára obec, do konca min.
roku ho prevádzkovala nezisková organizácia IMPULZ, n. o. Táto požiadala obec
o dofinancovanie prevádzkovania za obdobie mesiacov 7 až 12 z dôvodu, že príspevok
poskytovaný obcou nestačil na pokrytie nákladov spojených s prevádzkou zariadenia.
Vzhľadom na uvedené vznikla nevysporiadaná suma vo výške 2134,24 €.V súčasnosti všetok
majetok, ktorý je súčasťou stacionára obec užíva na základe zmluvy o výpožičke uzatvorenou
s neziskovou organizáciou IMPULZ. Vzhľadom k tomu, že riaditeľ denného centra IMPULZ
n. o. obec formou sms správy vyzval na odovzdanie majetku bolo iniciované jednanie so
zástupcami neziskovej organizácie IMPULZ. Na základe vykonaného auditu v Dennom
stacionári bolo zistené, že majetok sa skladá z dvoch balíkov – jeden je majetkom, ktorý denné
centrum IMPULZ nadobudlo počas svojej činnosti z príspevkov zo štátneho rozpočtu, druhý
balík predstavuje majetok dovybavený majetkom súkromných osôb. Na stretnutí bolo
s p. Niklom, predsedom Správnej rady dohodnuté, že v prípade dofinancovania záväzkov prejde
všetok majetok do vlastníctva obce. Na základe tohto bol pripravený Návrh darovacej zmluvy,
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predmetom ktorej je darovanie všetkého interného majetku ako bolo uvedené v zmluve
o výpožičke. Darovacia zmluva bola uzavretá. V najbližších dňoch bude doručená obci.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 55/2019 zo dňa 27.06.2019
K bodu č. 13 : Dofinancovanie prevádzky Denného stacionára v obci Nemecká za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Schvaľuje dofinancovanie prevádzky Denného stacionára v obci Nemecká za rok 2018 pre
Denné centrum IMPULZ, n. o., Lúčky 105, 072 34 Lúčky, IČO: 45746800 vo výške 2134,25 €
za obdobie 7-12/2018.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Zuzana
Kováčová, PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján
Turčan, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p.
Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan, PhD.
proti (menovite): nikto,
zdržali sa (menovite): nikto.
Bod č. 14 - Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2019
Toto rozpočtové opatrenie súvisí so ZŠ s MŠ v Nemeckej a rieši príjmy týkajúce sa grantov.
Vzhľadom k tomu, že čerpanie položky určenej na stravovanie klientov je nižšie ako sa
predpokladalo pri zostavovaní rozpočtu, boli prostriedky vo výške 2135,-€ presunuté na
Transfer na DS-Impulz n. o.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 56/2019 zo dňa 27.06.2019
K bodu č. 14 : Schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 v zmysle návrhu:

Výdavky:
FK
10.2.0
10.1.1

EK
642002
637014

Zdroj
41
41

Názov
Transfer na DS-Impulz n.o.
DES-stravovanie klienty

Schválený
Úprava
Po úprave
0€
+ 2 135 €
2 135 €
12.000 €
- 2 135 €
9 865 €
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Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Zuzana
Kováčová, PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján
Turčan, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p.
Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan, PhD.
proti (menovite): nikto,
zdržali sa (menovite): nikto.
Bod 15. - Rôzne
V úvode bodu „Rôzne“ bola prejednávaná problematika predkladania požiadaviek a čerpania
rozpočtu ZŠ s MŠ zriaďovateľovi, teda obci. Poslanci požadujú, aby bol zo strany školy
predkladaný rozpočet včas, doplnený aj slovným popisom a uviesť, čo budú schopní pokryť
z vlastných zdrojov a koľko financií budú požadovať od obce. Škola, ako rozpočtová organizácia
aby pravidelne predkladala aj čerpanie rozpočtu. P. starosta informoval, že začiatkom školského
roku zvolá pracovné stretnutie, kde budú požiadavky predložené. Znovu bolo zdôraznené, aby
sa zástupcovia ZŠ s MŠ zúčastňovali rokovaní OZ, aby pri predkladaní čerpania rozpočtu bola
zabezpečená prítomnosť zodpovedných. P. Grúberová tiež apelovala na lepšiu spoluprácu pri
organizovaní spoločných podujatí medzi ZŠ s MŠ a obcou, čo sa z doterajšej praxe nedá
hodnotiť kladne.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 57/2019 zo dňa 27.06.2019
K bodu č. 15 : Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Ukladá ZŠ s MŠ Nemecká predkladať štvrťročne čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ počínajúc
3. štvrťrokom 2019 a to vždy do konca mesiaca nasledujúceho po skončení príslušného
kalendárneho štvrťroka.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Zuzana
Kováčová, PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján
Turčan, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p.
Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan, PhD.
proti (menovite): nikto,
zdržali sa (menovite): nikto.
Ďalej starosta obce informoval o žiadostiach, ktoré boli doručené obci.
Žiadosť Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov – každý rok obec prispieva na
organizovanie osláv výročia SNP, žiadosť Slovenského zväzu včelárov – ZO Brezno, Žiadosť
p. Ružinskej Márie o dorovnanie časti pozemku, ktorá bola v r. 2018 použitá na prístupovú cestu.
P. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD. v zastúpení p. Dejmeka, ktorý ako hosť musel po prestávke
rokovanie opustiť, predniesla jeho pripomienku k zlému stavu železných mreží za prechodom pri
železničnej stanici v Nemeckej. P. starosta odpovedal, že o tomto stave sa vie, uloženie je zatiaľ
postačujúce, keby sa dávalo nové, musela by sa odstaviť cesta. P. Ing. Turčan, PhD. upozornil
na iný podobný prípad v obci, odkiaľ boli mreže odcudzené. V záujme zabrániť nebezpečenstva
budú prevedené úpravy okrem tejto aj na čističke a pri škole. P. Mgr. Píši sa pýtal ako sa vyvíja
situácia ohľadom budovania ochranných múrov pri rieke Hron. P. starosta odpovedal, že by sa
malo uskutočniť stretnutie s Povodím Hrona. P. Ing. Turčan, PhD. predniesol sťažnosti občanov
na zlý stav schodiska pred cintorínom v Nemeckej, potrebu vybudovania odtokového kanálika na
ulici J. G. Tajovského. P. starosta v tejto súvislosti spomenul, že aj na ostatných cintorínoch je
situácia podobná, v Zámostí je potrebná oprava plota. Náklady na opravy treba zahrnúť do
rozpočtu. P. Ing. Môcik podotkol, že by bolo dobré zriadiť sociálny podnik, zbaviť sa budov,
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ktoré sa nevyužívajú. Následne sa k tejto téme rozpútala medzi poslancami diskusia. Znovu bola
zdôraznená potreba doplniť personál na OcÚ tak na úseku technických služieb ako aj priamo na
samotnom úrade. P. starosta hovoril tiež už o avizovanej zmene štruktúry na OcÚ. V tejto
súvislosti poslanci vyzvali starostu obce, aby pripravil novú organizačnú štruktúru, zahrnul do
nej otázku financií, aby sa to mohlo premietnuť do budúcoročného rozpočtu. P. Ing. Môcik
požadoval, aby sa na príprave rozpočtu podieľali všetci poslanci, resp. aby návrh, ktorý predloží
Finančná komisia mohli pripomienkovať P. Mgr. Kováčová PhD. navrhovala, aby predsedovia
komisií predložili Finančnej komisii svoje požiadavky pred zostavovaním rozpočtu, aby tieto
mohli byť do neho zahrnuté.
P. Ing. Turčan, PhD. sa pýtal ako je to s opravou cesty na ulici SNP. P. starosta informoval v tom
zmysle, že v rámci miestnej akčnej skupiny Chopok - juh sú už financie na opravy vyčlenené,
zatiaľ neboli pridelené. Pre našu obec výška predstavuje 100 000,- €.
Ďalej p. Ing. Turčan, PhD. apeloval na efektívnejšie využívanie telocvične v ZŠ s MŠ, na lepšiu
informovanosť o existencii a činnosti organizácií ako V-FIT Club Nemecká, o múzeu, o knižnici.
P. Ing. Barlová informovala, že na stránke je vytvorený priestor pre organizácie, kde môžu
uverejňovať reklamy, oznamy. Po dodaní podkladov nebude problém ich zverejniť. P. Mgr. Píši
upozornil na potrebu zamykať rampu pod mostom v Nemeckej, p. Mgr. Kováčová na
nebezpečné parkovanie áut v križovatke na ul. Sama Chalupku. Poslanci tiež požadujú
preverovať podnikateľské subjekty pôsobiace v našej obci.
Bod 16. - Diskusia
Do diskusie sa zapojil p. Sojak Zoltán – hosť. Na podnet obyvateľov sa pýtal okrem už
spomenutého problému so schodmi aj na voľné miesta v cintoríne v Nemeckej, či sa neuvažuje
s jeho rozšírením, či sa to bude pripomienkovať v územnom plánovaní, pretože pozemky už boli
odpredané za účelom rozširovania cesty. Na základe evidencie hrobových miest budú tie, o ktoré
sa nikto dlhodobo nestará a ani sa za ne neplatí zrušené. P. starosta uviedol, že jednanie ohľadne
územného plánovania k využitiu obecných pozemkov ešte je plánované.
Do diskusie sa nikto už nezapojil.
Bod 17. - Záver
V závere p. starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie Obecného zastupiteľstva
ukončil.
Zapisovateľ zápisnice :

p. Katarína Starčoková v. r. .....................................

Overovatelia zápisnice :

p. Milena Grúberová

v. r. .....................................

Ing. Ľubomír Kubuš

v. r. ......................................

p. Branislav Čižmárik

v. r. ......................................

Starosta obce :

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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