Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 13.12.2018

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného dňa
13.12.2018 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Nemecká
Prítomní :
starosta obce: p. Branislav Čižmárik,
poslanci:
p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
hlavný kontrolór: Mgr. Michal Vetrák,
zapisovateľka: p. Monika Klačanová,
ospravedlnení poslanci: Mgr. Zuzana Kováčová PhD., Mgr. Branislav Píši.
Hostia:
Ing. Alexandra Barlová, PhD. (OcÚ), Mgr. Anna Petrášová PhD. (ZŠ s MŠ Nemecká), Mgr. Zuzana Cígerová
(ZŠ s MŠ Nemecká), p. Vladimír Urban, p. Daniel Kalický, p. Vladimír Végh.
___________________________________________________________________________
Bod č. 1- Otvorenie zasadnutia OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce p. Branislav Čižmárik.
Skonštatoval, že sa stretli v počte, kedy sú uznášaniaschopní.
Bod č. 2 - Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
P. starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie Ing. Jozefa Klimenta a za členov návrhovej komisie Ing. Jána
Turčana PhD. a Ing. Jána Môcika.
Za zapisovateľku zápisnice určil p. Moniku Klačanovú – pracovníčku obecného úradu a za overovateľov
zápisnice určil Ing. Marcelu Kohútovú a Ing. Ľubomíra Kubuša.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 10/2018 zo dňa 13.12.2018
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 Ing. Jozefa Klimenta a za členov návrhovej komisie Ing.
Jána Môcika a Ing. Jána Turčana PhD.
2. U r č u j e za zapisovateľku zápisnice Moniku Klačanovú, pracovníčku obecného úradu a za overovateľov
zápisnice Ing. Marcelu Kohútovú a Ing. Ľubomíra Kubuša.
Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 3 – Schválenie programu
P. starosta vysvetlil dôvody zmeny programu, a to preložením bodu č. 19. - Prerokovanie ďalšieho využitia
pozemku par. č. C-KN 1001/1, na ul. 1. mája – staré kino, nakoľko tento bod bolo potrebné prejednať ešte pred
schválením rozpočtu obce, doplnením bodov č. 14. Schválenie predĺženia doby trvania nájmu bytu v priestoroch
ZŠ s MŠ Nemecká – Nadežda Sojaková a 15. Schválenie predĺženia doby trvania nájmu nebytových priestorov
v ZŠ s MŠ Nemecká – V-FIT Club, ktoré boli obci doručené deň pred zasadnutím a doplnením bodu č. 23 Schválenie predloženia projektovej žiadosti a spoluúčasti obce k projektu Wifi pre Teba, o ktorom sa obec
dozvedela tiež len deň pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 11/2018 zo dňa 13.12.2018
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:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
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4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
6. Schválenie VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
7. Schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtu obce na rok 2019
8. Schválenie neuplatnenia programovej štruktúry rozpočtu na rok 2019
9. Prerokovanie ďalšieho využitia pozemku par. č. C-KN 1001/1, na ul. 1. mája – staré kino
10. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019
11. Informácia o poverení zástupcu starostu obce
12. Menovanie členov redakčnej rady obecných novín Novinky spod Hradiska
13. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ s MŠ Nemecká
14. Schválenie predĺženia doby trvania nájmu bytu v priestoroch ZŠ s MŠ Nemecká – Nadežda Sojáková
15. Schválenie predĺženia doby trvania nájmu nebytových priestorov v ZŠ s MŠ Nemecká – V-FIT Club
16. Doplnenie členov komisií obecného zastupiteľstva
17. Schválenie predaja novovytvoreného pozemku par. č. C-KN 1554/4, odčleneného z pozemku par. č. C-KN
1554/1, na ul. Odbojárov
18. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce par. č. E-KN 441/5, na ul. Odbojárov
19. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie novovytvoreného pozemku par. č. C-KN 2/3, odčleneného z pozemku par.
č. C-KN 2, na ul. Zábrežná
20. Prerokovanie žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy v budove Domu služieb, na ul. J. Kráľa 535/35, pre
Pasienkovo-urbárske spoločenstvo Dubová
21. Prerokovanie žiadosti o vydanie stanoviska k novostavbe „Predajná jednotka CBA 1013 Nemecká“ pre
územné rozhodnutie
22. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 8/2018
23. Schválenie predloženia projektovej žiadosti a spoluúčasti obce k projektu Wifi pre Teba
24. Rôzne
25. Diskusia
26. 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 VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
7. Schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtu obce na rok 2019
8. Schválenie neuplatnenia programovej štruktúry rozpočtu na rok 2019
9. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019
10. Informácia o poverení zástupcu starostu obce
11. Menovanie členov redakčnej rady obecných novín Novinky spod Hradiska
12. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ s MŠ Nemecká
13. Doplnenie členov komisií obecného zastupiteľstva
14. Schválenie predaja novovytvoreného pozemku par. č. C-KN 1554/4, odčleneného z pozemku par. č. C-KN
1554/1, na ul. Odbojárov
15. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce par. č. E-KN 441/5, na ul. Odbojárov
16. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie novovytvoreného pozemku par. č. C-KN 2/, odčleneného z pozemku par.
č. C-KN 2, na ul. Zábrežná
17. Prerokovanie žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy v budove Domu služieb, na ul. J. Kráľa 535/35, pre
Pasienkovo-urbárske spoločenstvo Dubová
18. Prerokovanie žiadosti o vydanie stanoviska k novostavbe „Predajná jednotka CBA 1013 Nemecká“ pre
územné rozhodnutie
19. Prerokovanie ďalšieho využitia pozemku parc. č. C-KN 1001/1, na ul. 1. mája – staré kino
20. Rôzne
21. Diskusia
22. Záver
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Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 4 – Kontrola plnenia uznesení
P. starosta dal slovo hlavnému kontrolórovi obce, ktorý predniesol kontrolu plnenia uznesení nasledovne:
- uznesenie č. 77/2018, týkajúce sa žiadosti v projekte Wifi pre teba, ktoré sa bude rušiť a je predmetom dnešného
rokovania,
- uznesenie, ktoré sa týka prenájmu pozemku pre pani Svinčákovú - zostáva v sledovaní,
- uznesenie, ktoré sa týka prevodu majetku pre pána Peťka – predmet dnešného rokovania,
- uznesenie, ktoré sa týka prevodu majetku pre pani Hrbáňovú z dôvodu, že pani Hrbáňová si chce dať do poriadku
najskôr susedné parcely so SPF,
- uznesenie, ktoré sa týka prenájmu poľnohospodárskych pozemkov v obci Nemecká – zmluva bola zaslaná
výhercovi obchodnej verejnej súťaže na podpis.
Ostatné uznesenia 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 je 281 194,36 €, na účte Prima banky - bežný
účet je disponibilný zostatok 29 739,56 €, na transferovom účte 4 072,31 € a na účte, kde je rezervný fond je 46
484,00 €.
P. starosta ďalej informoval o právoplatnom rozsudku Krajského súdu, ktorý potvrdil rozsudok Okresného súdu,
kde sme po 3 a pol roku dospeli k úspešnému ukončeniu súdneho sporu s bývalým riaditeľom ZŠ s MŠ Nemecká
– Mgr. Borisom Šabom. Minulý týždeň boli osadené okná v Dome služieb. Okná je potrebné vybaviť žalúziami
a fóliami. Bola doručená ponuka na výmenu okien v Dolnej škole a v Hornej škole v Zámostí, ktoré by sme chceli
riešiť cez výzvy. P. starosta predniesol nutnosť vypracovania povinného dokumentu - Program odpadového
hospodárstva obce, na ktorý už prišli aj nejaké ponuky. Momentálne riešime doplnenie žiadostí ohľadne výzvy
Wifi pre teba, nakoľko nám bola doručená žiadosť o doplnenie výzvy. Súčasťou výzvy je aj zmena uznesenia, čo
bude predmetom dnešného rokovania, nakoľko zrušujúce uznesenie nespĺňa presne stanovené požiadavky
predmetnej výzvy. Žiadosť o nenávratný fin. príspevok pre projekt Opatrovateľská služba obce Nemecká je stále
v procese posudzovania. Prebieha transformácia stacionára Impulz, n. o., kde bude zriaďovateľom obec. P.
starosta vysvetlil novým poslancom problematiku kanalizácie, ktorá je momentálne v procese posudzovania na
Okresnom úrade v Brezne. Je potrebné ju prerobiť do formátu pdf., na čom pracuje p. Hronec a suma za
preklopenie je 360,00 €. Spevnená plocha pri cintoríne v Dubovej je už dokončená. Bude sa tu budovať rigol na
zvedenie vody, ktorá momentálne odteká na farský pozemok. Bola dokončená kuchynka v Kultúrnom dome
v Nemeckej. P. starosta vyslovil potrebu doplnenia inventára v tejto kuchynke. P. starosta sa zúčastnil stretnutia
MAS – Chopok juh, na ktorom sa hovorilo okrem iného aj o uvoľňovaní financií pre rôzne výzvy, v prípade našej
obce by malo byť v rámci výzvy riešené financovanie rekonštrukcie miestnej komunikácie na ulici SNP. P.
starosta predniesol možnosť riešenia ľadovej plochy v obci.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 12/2018 zo dňa 13.12.2018
K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení
K bodu č. 5: Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení prezentovanú hlavným kontrolórom obce.
2. B e r i e n a v e d o m i e správu starostu o činnosti Obecného úradu a hospodárení obce.
Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 6 – Schválenie VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
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P. starosta uviedol, že Návrh VZN č. 3/2018 bol zverejnený na úradnej tabuli, ako aj na internetovej stránke obce.
Vymenoval zmeny vo VZN a dal priestor na návrhy. Ing. Kohútová k zmene výšky dane za psa uviedla, že obci
pribudla povinnosť odchytu psov. To znamená, že obec musí zakúpiť voliéry na odchytené zvieratá, krmivo,
zabezpečiť povinné očkovanie a čipovanie a i. K zmene výšky dane za ubytovanie uviedla, že v minulosti bolo
zrejmé, že podnikatelia túto daň neodvádzali riadne, čo sa po kontrolách výrazne zmenilo k lepšiemu. Hl.
kontrolór k veci uviedol, že bola doručená jedna pripomienka občana k návrhu VZN, čo ale nemohlo byť
vyhodnotené ako pripomienka, nakoľko podanie nespĺňalo zákonom určené náležitosti. Ing. Turčan sa vyjadril
k výške dane za psa, ktorá bude podľa neho aj nízka, nakoľko obci, ako už bolo povedané, pribudla povinnosť
odchytu voľne sa pohybujúcich zvierat. Zisťoval, že obec je povinná mať človeka vyškoleného na odchyt.
Školenie sa robí len v Košiciach a navrhuje, aby bol na takéto školenie vybraný jeden občan, ktorý bude potom
odchyt realizovať. Prebehla diskusia na tému. Ing. Kliment navrhol rozlišovanie dane za psa v rodinnom dome
a v bytovke, nakoľko pes, ktorý žije v bytovom dome znečisťuje verejné priestranstvá vo väčšej miere. Poslanci
a p. starosta prerokovali problém vo veci dane z užívania verejného priestranstva. Po diskusii sa p. starosta
a poslanci zhodli na podaní nového návrhu VZN, kde budú zapracované všetky pripomienky poslancov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 13/2018 zo dňa 13.12.2018
K bodu č. 6: Schválenie VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 7 – Schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtu obce na rok 2019
P. starosta vysvetlil poslancom fungovanie poskytovania dotácií z rozpočtu obce pre miestne organizácie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 14/2018 zo dňa 13.12.2018
K bodu č. 7: Schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtu obce na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 9500 € pre FK Sokol Nemecká, Sládkovičova
81/7, Nemecká, IČO: 00621196.
Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 15/2018 zo dňa 13.12.2018
K bodu č. 7: Schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtu obce na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 800 €, pre Občianske združenie Čierťaž
Nemecká,ul. S. Chalupku 4, Nemecká, IČO: 45019100.
Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 16/2018 zo dňa 13.12.2018
K bodu č. 7: Schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtu obce na rok 2019
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Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 800 €, pre Základnú organizáciu Jednoty
dôchodcov Nemecká, IČO: 008970193114.
Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 17/2018 zo dňa 13.12.2018
K bodu č. 7: Schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtu obce na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 800 €, pre Stolnotenisový klub Iskra DubováNemecká, Školská 35, 976 97 Nemecká, IČO: 42394996.
Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 18/2018 zo dňa 13.12.2018
K bodu č. 7: Schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtu obce na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 840 €, pre V-FIT Club, kulturistický oddiel, 976
97 Nemecká, IČO: 42314194.
Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 8 - Schválenie neuplatnenia programovej štruktúry rozpočtu na rok 2019
Ing. Barlová vysvetlila, že uplatnenie programovej štruktúry je povinnosťou obce, ktorá má nad 2 000 obyv.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 19/2018 zo dňa 13.12.2018
K bodu č. 8: Schválenie neuplatnenia programovej štruktúry rozpočtu na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e neuplatňovanie programovej štruktúry rozpočtu obce Nemecká na rok 2019.
Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 9 - Prerokovanie ďalšieho využitia pozemku par. č. C-KN 1001/1, na ul. 1. mája – staré kino
P. starosta vysvetlil prítomným potrebu vrátenia sa časti investície vloženej do odstránenia stavby starého kina,
a to odpredajom časti týchto pozemkov. Na druhej časti pozemkov plánuje vybudovanie oddychovej zóny pre
obyvateľov. Prebehla diskusia na danú tému, do ktorej sa zapojil aj p. Vladimír Urban.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 20/2018 zo dňa 13.12.2018
K bodu č. 9: Prerokovanie ďalšieho využitia pozemku par. č. C-KN 1001/1, na ul. 1. mája – staré kino
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
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B e r i e n a v e d o m i e prerokovanie využitia pozemkov par. č. KN-C 1001/1 a par. č. KN-C 1001/2, na
ulici 1. mája – staré kino.
Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 10 - Schválenie rozpočtu obce na rok 2019
P. starosta dal slovo hl. kontrolórovi, ktorý vysvetlil, že rozpočet obce Nemecká je v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, so všeobecne záväznými nariadeniami obce, je dodržaná informačná povinnosť
zo strany obce Nemecká a potvrdil metodickú správnosť predloženého návrhu rozpočtu obce.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 21/2018 zo dňa 13.12.2018
K bodu č. 10: Schválenie rozpočtu obce na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Nemecká na rok
2019.
2. S c h v a ľ u j e rozpočet obce Nemecká na rok 2019.
Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 11 - Informácia o poverení zástupcu starostu obce
P. starosta informoval poslancov o poverení svojho zástupcu, za ktorého si zvolil Mgr. Branislava Píšiho.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 22/2018 zo dňa 13.12.2018
K bodu č. 11: Informácia o poverení zástupcu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
B e r i e n a v e d o m i e informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu obce bude v zmysle
§ 13b ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poslanec Mgr. Branislav
Píši.
Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 12 - Menovanie členov redakčnej rady obecných novín Novinky spod Hradiska
P. starosta predniesol návrh Mgr. Kováčovej, o menovaní novej redakčnej rady, a to v zložení Mgr. Zuzana
Kováčová PhD., Ing. Ján Turčan z poslancov a PhDr. Martin Lokša a Mgr. Zuzana Lokšová z občanov. Keďže
rada má byť päťčlenná, jeden člen bude doplnený.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 23/2018 zo dňa 13.12.2018
K bodu č. 12: Menovanie členov redakčnej rady obecných novín Novinky spod Hradiska
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
M e n u j e za členov redakčnej rady na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022, v zmysle III. hlavy § 6 ods.
1 a 2 Štatútu Obecných novín Novinky spod Hradiska, poslancov Mgr. Zuzanu Kováčovú PhD. a Ing. Jána
Turčana PhD. a občanov PhDr. Martina Lokšu, Mgr. Zuzanu Lokšovú.
Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
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za (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 13 - Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ s MŠ Nemecká
P. starosta informoval o skončení mandátu p. Danky Klincovej. Mgr. Zuzane Kováčovej PhD., Mgr. Branislavovi
Píšimu a Ing. Jozefovi Klimentovi mandát ďalej plynie. Za novú členku navrhol p. Milenu Grúberovú.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 24/2018 zo dňa 13.12.2018
K bodu č. 13: Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ s MŠ Nemecká
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
D e l e g u j e v zmysle § 25 ods. 1, ods. 4 a ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších právnych predpisov, za členov Rady školy pri Základnej škole s Materskou školou
Nemecká, poslanca obecného zastupiteľstva Milenu Grúberovú.
Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 14 - Schválenie predĺženia doby trvania nájmu bytu v priestoroch ZŠ s MŠ Nemecká – Nadežda Sojáková
P. starosta vysvetlil, že žiadosť bola doručená na poslednú chvíľu. Apeloval na to, aby boli takéto záležitosti
doručované s dostatočným časovým predstihom. S poslancami prerokovali predmetnú žiadosť a dospeli k záveru,
že p. Nadežde Sojakovej bude nájom predĺžený, zároveň poverili obecný úrad zistením reálnej spotreby energií
a možnosti zabudovania meračov energií.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 25/2018 zo dňa 13.12.2018
K bodu č. 14: Schválenie predĺženia doby trvania nájmu bytu v priestoroch ZŠ s MŠ Nemecká – Nadežda
Sojáková
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. S c h v a ľ u j e predĺženie doby trvania nájmu – 2-izbový byt vrátane príslušenstva (kúpeľňa, WC
a predsieň), o celkovej výmere 54 m2, v budove zverenej do správy Základnej škole s materskou školou,
Školská 35, Nemecká IČO 37828479, a to v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech nájomcu Nadežda Sojáková, nar.
,
trvale bytom
, do 30.6.2019, vo výške 300 €/mesiac.
2. P o v e r u j e obecný úrad zistiť reálnu situáciu a možnosti zabudovania meračov energií (voda, plyn,
elektrika) do ďalšieho zastupiteľstva.
Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 15 - Schválenie predĺženia doby trvania nájmu nebytových priestorov v ZŠ s MŠ Nemecká – V-FIT Club
P. starosta vysvetlil spôsob nájmu nebytových priestorov v ZŠ pre V-Fit Club. Poslanci navrhli, aby členovia V
– FIT Clubu viac spolupracovali s obcou. P. Végh súhlasil, ale skôr zo strany zabezpečenia bezpečnosti napr. na
Dňoch obce, nakoľko v minulosti mal zlé skúsenosti s prezentovaním kulturistického oddielu na spomínanej akcii.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 26/2018 zo dňa 13.12.2018
K bodu č. 15: Schválenie predĺženia doby trvania nájmu nebytových priestorov v ZŠ s MŠ Nemecká – V-FIT
Club
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e predĺženie doby trvania nájmu nebytových priestorov – miestnosť č. 96, o výmere 112,5 m2
a priľahlých priestorov, v budove zverenej do správy Základnej škole s materskou školou, Školská 35, Nemecká
IČO 37828479, a to v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
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predpisov, v prospech nájomcu V-FIT Club, kulturistický oddiel Nemecká, J. Kráľa 38, Nemecká, IČO 42314194
do 31.12.2019, vo výške 840 €/rok.
Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 16 - Doplnenie členov komisií obecného zastupiteľstva
P. starosta dal slovo p. riaditeľke ZŠ s MŠ Nemecká, ktorá potrebovala odísť. P. riaditeľka navrhla pracovné
stretnutie s poslancami na škole, na ktorom by prebrali podrobne všetky potreby školy. P. Grúberová vyslovila
súhlas Mgr. Denisy Skladanej s členstvom v Komisii kultúry a športu, od čoho očakáva zlepšenie spolupráce
medzi obcou a školou. Mgr. Cígerová vysvetlila žiadosť o schválenie zmeny rozpočtu – navýšenie. Ide
o preplatok z ročného zúčtovania zdravotnej poisťovne. P. starosta vyhlásil krátku prestávku. P. riaditeľka a Mgr.
Cígerová odišli. Po prestávke p. starosta navrhol doplniť do Komisie verejného poriadku p. Júliusa Bartoša. Ing.
Môcik navrhol na doplnenie Komisie finančnej pre rozpočet a správu obce Ing. Jána Turčana. P. starosta za členov
Komisie pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredie navrhol Ing. Jána Môcika st. a p. Petra Oroša. Ing.
Môcik navrhol aj do tejto komisie Ing. Jána Turčana. P. starosta navrhol do Komisie kultúry a športu Mgr. Denisu
Skladanú, p. Janku Macíkovú, sl. Katarínu Marčokovú. P. Grúberová doplnila sl. Natáliu Hruškovú. P. Grúberovej
prisľúbili neoficiálne spoluprácu aj PhDr. Martin Lokša, p. Danka Klincová. Takúto spoluprácu p. starostovi
prisľúbil aj p. Daniel Kalický. Ďalej p. starosta navrhol doplnenie členov Komisie vzdelávania a sociálnych vecí
Mareka Lokšu a Mgr. Janku Šagátovú.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 27/2018 zo dňa 13.12.2018
K bodu č. 16: Doplnenie členov komisií obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Dopĺňa členov komisií obecného zastupiteľstva nasledovne:
1. Určuje za člena Komisie verejného poriadku: p. Júliusa Bartoša.
2. Určuje za členov Komisie finančnej pre rozpočet a správu obce: Ing. Jána Turčana PhD., Ing. Alexandru
Barlovú PhD. a Ing. Gabrielu Macíkovú.
3. Určuje za členov Komisie pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredie: Ing. Jána Turčana PhD.,
Ing. Jána Môcika st. a p. Petra Oroša.
4. Určuje za členov Komisie kultúry a športu: Mgr. Denisu Skladanú, p. Janku Macíkovú,
sl. Katarínu Marčokovú a sl. Natáliu Hruškovú.
5. Určuje za členov Komisie vzdelávania a sociálnych vecí Mareka Lokšu, Mgr. Janku Šagátovú.
Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 17 - Schválenie predaja novovytvoreného pozemku par. č. C-KN 1554/4, odčleneného z pozemku par. č.
C-KN 1554/1, na ul. Odbojárov
P. starosta skonštatoval, že zámer bol vyvesený a teraz je potrebné určiť cenu pozemku.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 28/2018 zo dňa 13.12.2018
K bodu č. 17: Schválenie predaja novovytvoreného pozemku par. č. C-KN 1554/4, odčleneného z pozemku par.
č. C-KN 1554/1, na ul. Odbojárov
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. K o n š t a t u j e , že zámer previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Nemecká v súlade s § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – pozemok par. č. C-KN
1554/4 - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 80 m2, odčleneného geometrickým plánom č. 48205389243/2018, vyhotoveným GeoPLUS Brezno, s. r. o., Brezenská 3, 977 01 Brezno od pozemku par. č. C-KN
1554/1 - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2234 m2, vo vlastníctve obce Nemecká, nachádzajúce

Strana 8 z 12

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 13.12.2018

sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká, vedenom na LV č. 580, do vlastníctva p. Jaroslava Peťka bol vyvesený
na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej stránke obce Nemecká dňa 15.11.2018.
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. Jaroslava Peťka, bytom
, a to pozemku par. č. C-KN 1554/4 - zastavané
2
plochy a nádvoria, o výmere 80 m , odčleneného geometrickým plánom č. 48205389-243/2018,
vyhotoveným GeoPLUS Brezno, s. r. o., Brezenská 3, 977 01 Brezno, od pozemku par. č. C-KN 1554/1 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2234 m2, vo vlastníctve obce Nemecká, nachádzajúce sa v k. ú.
Nemecká, obec Nemecká, vedenom na LV č. 580, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 3,00 €/m2,
t. j. spolu za 240,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o pozemok, ktorý sa nachádza pred rodinným domom
žiadateľa, a ktorý dlhodobo udržiava a chce využívať na parkovanie vlastného motorového vozidla, čo
považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 18 - Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce par. č. E-KN 441/5, na ul. Odbojárov
P. starosta predniesol žiadosť p. Jána Peťka o odkúpenie pozemku.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 29/2018 zo dňa 13.12.2018
K bodu č. 18: Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce par. č. E-KN 441/5, na ul.
Odbojárov
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e žiadosť p. Jána Peťka,
o odkúpenie pozemku par. č. E-KN 441/5 - ostatné plochy o výmere 6 m2, vo vlastníctve obce Nemecká,
vedenom na LV č. 1553, nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká.
2 . K o n š t a t u j e , že ide o pozemok priľahlý k pozemkom žiadateľa, na ktorom sa nachádza prístupová cesta
k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľa, čo považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa v súlade s § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
3 . U k l a d á obecnému úradu zverejniť zámer na odpredaj majetku obce – pozemku par. č. E-KN 441/5 ostatné plochy, o výmere 6 m2, vo vlastníctve obce Nemecká, vedenom na LV č. 1553, nachádzajúci sa v k.
ú. Nemecká, obec Nemecká, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ul. Odbojárov) a stanovuje kúpnu cenu
3,00 €/m2. Náklady spojené s prevodom vlastníctva uhradí žiadateľ. Žiadosť bude opätovne prerokovaná po
zverejnení zámeru na odpredaj uvedeného pozemku.
Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 19 - Prerokovanie žiadosti o odkúpenie novovytvoreného pozemku par. č. C-KN 2/3, odčleneného z
pozemku par. č. C-KN 2, na ul. Zábrežná
P. starosta predniesol žiadosť p. Jána Sojaka o odkúpenie časti pozemku.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 30/2018 zo dňa 13.12.2018
K bodu č. 19: Prerokovanie žiadosti o odkúpenie novovytvoreného pozemku pac. č. C-KN 2/3, odčleneného z
pozemku par. č. C-KN 2, na ul. Zábrežná
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1 . B e r i e n a v e d o m i e žiadosť p. Jána Sojaka, bytom
, o
odkúpenie časti pozemku par. č. C-KN 2/3 - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, odčleneného
geometrickým plánom č. 46001336-414/2018, vyhotoveným MACO-D, s. r. o., Židlovo 31, 977 01 Brezno,
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z pozemku par. č. C-KN 2 - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 973 m2, vo vlastníctve obce Nemecká,
vedenom na LV č. 580, nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká.
2 . K o n š t a t u j e , že ide o pozemok, ktorý je priľahlým k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, pričom cez
predmetný pozemok vedie prístupová cesta k pozemkom a k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľa, čo
považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
3 . U k l a d á obecnému úradu zverejniť zámer na odpredaj majetku obce – pozemku par. č. C-KN 2/3 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, odčleneného geometrickým plánom č. 46001336-414/2018,
vyhotoveným MACO-D, s. r. o., Židlovo 31, 977 01 Brezno, z pozemku par. č. C-KN 2 - zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 973 m2, vo vlastníctve obce Nemecká, vedenom na LV č. 580, nachádzajúci sa v k. ú.
Nemecká, obec Nemecká, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ul. Zábrežná) a stanovuje kúpnu cenu 3,00
€/m2. Náklady spojené s prevodom vlastníctva uhradí žiadateľ. Žiadosť bude opätovne prerokovaná po
zverejnení zámeru na odpredaj uvedeného pozemku.
Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 20 - Prerokovanie žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy v budove Domu služieb, na ul. J. Kráľa 535/35,
pre Pasienkovo-urbárske spoločenstvo Dubová
P. starosta predniesol žiadosť Pasienkovo-urbárskeho spoločenstva Dubová o predĺženie prenájmu v budove
Domu služieb. P. starosta s poslancami prerokovali predmetnú žiadosť.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 31/2018 zo dňa 13.12.2018
K bodu č. 20: Prerokovanie žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy v budove Domu služieb, na ul. J. Kráľa
535/35, pre Pasienkovo-urbárske spoločenstvo Dubová
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1 . B e r i e n a v e d o m i e žiadosť Pasienkovo-urbárskeho pozemkového spoločenstva Dubová, 976 97
Nemecká, o predĺženie nájomnej zmluvy na využívanie priestorov v budove Domu služieb Dubová, ul. Janka
Kráľa 535/35.
2. N e s c h v a ľ u j e predĺženie nájomnej zmluvy v budove Domu služieb, na ul. J. Kráľa 535/35, pre
Pasienkovo-urbárske spoločenstvo Dubová.
Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 21 - Prerokovanie žiadosti o vydanie stanoviska k novostavbe „Predajná jednotka CBA 1013 Nemecká“
pre územné rozhodnutie
Prítomní sa rozlúčili s hl. kontrolórom o 20:22 hod. Následne prerokovali žiadosť o vydanie stanoviska pre
územné rozhodnutie k novostavbe „Predajná jednotka CBA 1013 Nemecká“. P. starosta vyslovil potrebu
rozširovania služieb pre obyvateľstvo.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 32/2018 zo dňa 13.12.2018
K bodu č. 21: Prerokovanie žiadosti o vydanie stanoviska k novostavbe „Predajná jednotka CBA 1013 Nemecká“
pre územné rozhodnutie
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
P o v e r u j e obecný úrad k vypracovaniu stanoviska „Predajná jednotka CBA 1013 Nemecká“ pre územné
rozhodnutie.
Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
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za (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 22 - Schválenie rozpočtového opatrenia č. 8/2018
P. starosta spomenul, že o tomto bode už hovorila Mgr. Cígerová.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 33/2018 zo dňa 13.12.2018
K bodu č. 22: Schválenie rozpočtového opatrenia č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 8/2018 v zmysle návrhu.
ŠKOLSTVO
Funč.kl.

Ekon.kl.

Zdroj

Názov

Schválený

Zmena

Rozpočet
po zmene

Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie (ZŠ s MŠ)
292017

72j

prijem z preplatkov ročného zúčtovania ZP

SPOLU

0

1 713

1 713

0

1 713

67 013

0

1 713

1 713

0

1 713

61 013

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie (z vlastných príjmov)
600
SPOLU

72j

preplatok z ročného zúčtovania ZP

Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 23 - Schválenie predloženia projektovej žiadosti a spoluúčasti obce k projektu Wifi pre Teba
P. starosta vysvetlil prítomným prečo sa prerokúva táto žiadosť opäť. Ing. Barlová dodala, že nakoľko vo výzve
bola zadaná chybná položka rozpočtu je potrebné toto uznesenie prerobiť so správnou výškou oprávnených
výdavkov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 34/2018 zo dňa 13.12.2018
K bodu č. 23: Schválenie predloženia projektovej žiadosti a spoluúčasti obce k projektu Wifi pre Teba
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. R u š í uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 77 /2018 zo dňa 22.11.2018.
2. S c h v a ľ u j e predloženie projektovej žiadosti o Nenávratný finančný príspevok na Sprostredkovateľský
orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (SO OP II) za obec Nemecká, pre projekt „Wifi pre
Teba - Obec Nemecká“ v rámci výzvy Úradu vlády (kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP ), s výškou
maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 625,00 EUR z celkových
oprávnených výdavkov (12 500,00 EUR) a zároveň financovanie prípadných neoprávnených výdavkov
projektu.
Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová,
Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 24 – Rôzne
P. starosta informoval o potrebe nainštalovania žalúzií a fólií do Domu služieb, s čím poslanci súhlasili. Následne
prerokovali možnosti vytvorenia ľadovej plochy na pozemku obce, v areáli ZŠ s MŠ Nemecká. Je potrebné
osloviť dobrovoľníkov, a to nielen na vytvorenie tejto plochy, ale i na údržbu, ktorá je veľmi náročná (prítomní
sa rozlúčili s p. Marčokom, ktorý musel odísť o 20:43 hod.). Ľadovú plochu budú môcť využívať občania, len na
vlastné riziko. Obec zabezpečí mantinely, osloví miestne organizácie (futbalisti, hasiči a pod.) so žiadosťou
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o pomoc. Ing. Kohútová navrhla kontrolu v Dennom centre IMPULZ, n. o., vysvetlila, že ide o kontrolu na dotáciu
vo výške 6 000,00 €, ktorá im bola poskytnutá a po tejto kontrole bude zrejmé, či bola hospodárne využitá.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 35/2018 zo dňa 13.12.2018
K bodu č. 24: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
P o v e r u j e hlavného kontrolóra obce Nemecká vykonaním kontroly hospodárnosti a efektívnosti
poskytovania finančného príspevku, zo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej
služby, v zariadení sociálnych služieb, zo dňa 03.01.2018, uzatvorenej medzi obcou Nemecká a neziskovou
organizáciou Denné centrum IMPULZ, n. o. ako prijímateľom.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš,
Ing. Marcela Kohútová, Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Ján Turčan PhD., Ing. Ján Môcik, p. Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela
Kohútová, Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 25 – Diskusia
Do diskusie sa prihlásil Ing. Turčan, ktorý predniesol svoje postrehy, či už ohľadne aktualizácie webovej stránky
obce, ďalej ohľadne neprispievania do obecných noviniek napr. futbalistami, prejavil záujem o verejné osvetlenie,
ktoré je podľa neho zle nastavené. Ing. Turčan apeloval na zlepšenie komunikácie medzi zamestnancami tech.
služieb a správcami obecných budov. Tiež sa zaujímal o možnosť hrania stolného tenisu, lebo občania nevedia,
že majú možnosť prísť si zahrať do telocvične. Ing. Kohútová pripomenula prítomným potrebu aktualizovania
rokovacieho poriadku, odmeňovací poriadok poslancov, zásady hospodárenia. Tiež rokovací poriadok treba
ošetriť, a to hlavne neprijímať uznesenia, ktoré sa týkajú majetkovoprávnych vecí a nakladania s majetkom obce
v bode Rôzne a pod. Ing. Kubuš vyslovil potrebu dodania vianočnej výzdoby najmä do časti Dubová – „Kolónia“.
P. starosta povedal, že sa bude snažiť doriešiť zafinancovanie doplnenia vianočného osvetlenia. P. starosta
a poslanci prediskutovali potrebu zakúpenia rozmetávacieho vozíka na posyp, obecný úrad zabezpečí ponuky. P.
starosta vysvetlil, že obec už má podanú žiadosť na zabezpečenie multifunkčného vozidla. Ing. Môcik navrhol,
aby sa p. starosta skontaktoval s vedením potravín Fresch a dohodol možnosti výmeny prevádzkovateľa predajne
COOP Jednota Dubová za Fresch. Ing. Môcika oslovilo veľa občanov s otázkou, či je možné zmeniť
prevádzkovateľa potravín v tejto časti obce, nakoľko so súčasným nie sú spokojní.
Bod č. 26 - Záver

P. starosta poďakoval poslancom i hosťom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľ zápisnice:

p. Monika Klačanová

v. r.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Marcela Kohútová

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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