Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 28.03.2019

Zápisnica s uznesením
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného
dňa 28.03.2019 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nemeckej
Prítomní:
poslanci:
hlavný kontrolór obce:
zapisovateľka:

p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Ľubomír
Kubuš, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši,
p. Ing. Ján Turčan, PhD.,
p. Mgr. Michal Vetrák,
p. RNDr. Anna Marková.

Ospravedlnili sa:
starosta obce:
poslanci:

p. Branislav Čižmárik,
p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.

Hostia:

p. Ing. Alexandra Barlová, PhD. (OcÚ), p. Monika Klačanová
(OcÚ), p. Katarína Starčoková (OcÚ), p. Ing. Marian Cerovský
(Urbár Dubová).

Bod č. 1- Otvorenie zasadnutia OZ
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal zástupca
starostu obce pán Mgr. Branislav Píši.
Starosta obce Nemecká, p. Branislav Čižmárik, podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pozvánkou zo dňa 21.03.2019 zvolal
riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, ktoré sa uskutočňuje dnes
28.03.2019 o 17,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Nemeckej.
Z dôvodu práceneschopnosti starostu obce bude v zmysle § 12 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a rokovacieho poriadku obecného
zastupiteľstvu obce Nemecká viesť z pozície zástupcu starostu p. Mgr. Branislav Píši.
Na úvod konštatova, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 7 poslancov,
ospravedlnili sa 2 poslanci takže obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Bod č. 2 – Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Pán Mgr. Branislav Píši vyzval prítomných poslancov, aby navrhli predsedu návrhovej
komisie. Predsedom návrhovej komisie bude pán Ing. Jozef Kliment. Pán Mgr. Branislav Píši
navrhol za členov návrhovej komisie pána Ing. Ľubomíra Kubuša a pána Ing. Jána Turčana,
PhD. Za zapisovateľku zápisnice navrhol určiť pani RNDr. Annu Markovú – pracovníčku
obecného úradu. Za overovateľov zápisnice navrhol pána Ing. Jána Môcika a pána Petra
Marčoka.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 19/2019 zo dňa 28.3.2019
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 pána Ing. Jozefa Klimenta a za členov
návrhovej komisie pána Ing. Ľubomíra Kubuša a pána Ing. Jána Turčana, PhD.
2. U r č u j e za zapisovateľku zápisnice pani RNDr. Annu Markovú, pracovníčku obecného
úradu a za overovateľov zápisnice pána Ing. Jána Môcika a pána Petra Marčoka.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Ľubomír
Kubuš, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan, PhD.
Hlasovali:
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za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan,
PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 3 – Schválenie programu
Pán Mgr. Branislav Píši z dôvodu práceneschopnosti pána starostu a po konzultácii s hlavným
kontrolórom obce navrhol vypustiť body číslo: 4. Kontrola plnenia uznesení, 5. Správa starostu
o činnosti obecného úradu a hospodárení obce a 9. Zásady hospodárenia s majetkom obce
Nemecká z dôvodu, že k bodu číslo 9. sa poslanci vyjadria v bode Rôzne. Následne pán Mgr.
Branislav Píši prečítal návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 20/2019 zo dňa 28.3.2019
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:
Program zasadnutia OZ:
1. Otvorenie zasadnutia OZ,
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
3. Schválenie programu,
4. Schválenie VZN č. 2/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky,
5. Schválenie VZN č. 3/2019 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu
službu v dennom stacionári,
6. Schválenie VZN č. 4/2019 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce,
7. Schválenie predaja nákladného automobilu FIAT DUCATO,
8. Schválenie zámeru predaja pozemku vo vlastníctve obce parc. č. C-KN 949/2
na ul. Zábrežná z dôvodu osobitného zreteľa,
9. Schválenie zámeru predaja časti pozemku vo vlastníctve obce parc. č. C-KN 588
na ul. Slovenského Nár. Povstania z dôvodu osobitného zreteľa,
10. Menovanie člena redakčnej rady obecných novín Novinky spod Hradiska,
11. Schválenie finančných prostriedkov a spoluúčasti obce pre realizáciu projektu
„Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Mikroregiónu Chopok – juh“,
12. Rôzne,
13. Diskusia,
14. Záver.
Pôvodný program zasadnutia OZ 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. 2/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky,
7. Schválenie VZN č. 3/2019 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu
službu v dennom stacionári,
8. Schválenie VZN č. 4/2019 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce,
9. Zásady hospodárenia s majetkom obce Nemecká,
10. Schválenie predaja nákladného automobilu FIAT DUCATO,
11. Schválenie zámeru predaja pozemku vo vlastníctve obce parc. č. C-KN 949/2
na ul. Zábrežná z dôvodu osobitného zreteľa,
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12. Schválenie zámeru predaja časti pozemku vo vlastníctve obce parc. č. C-KN 588
na ul. Slovenského. Nár. Povstania z dôvodu osobitného zreteľa,
13. Menovanie člena redakčnej rady obecných novín Novinky spod Hradiska,
14. Schválenie finančných prostriedkov a spoluúčasti obce pre realizáciu projektu
„Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Mikroregiónu Chopok – juh“,
15. Rôzne,
16. Diskusia,
17. Záver.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Ľubomír
Kubuš, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan,
PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 4 – Schválenie VZN č. 2/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky
Pán Mgr. Branislav Píši uviedol, že schválenie VZN č. 2/2019 je našou povinnosťou nakoľko
obec je zriaďovateľom ZŠ s MŠ Nemecká. Pán Ing. Jozef Kliment dal pozmeňujúci návrh na
žiadosť pani riaditeľky Mgr. Anna Petrášová, PhD. k VZN č. 2/2019 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. A to konkrétne k § 2 ods. 3 prvá veta:
Slávnostný zápis sa koná vždy druhý pracovný utorok v mesiaci apríl v čase od 15.00 do 17.00
hod. S tým, že § 2 ods. 3 prvá veta bude znieť nasledovne: Slávnostný zápis sa koná vždy tretí
pracovný utorok v mesiaci apríl v čase od 15.00 do 17.00 hod. z dôvodu, že VZN musí byť
vyvesené na úradnej tabuli minimálne po dobu 15 dní. Druhý utorok v mesiaci apríl bude 9.
apríla a schválené VZN by do toho termínu nebolo vyvesené potrebných 15 dní.Pán Mgr.
Branislav Píši sa spýtal, či sú iné návrhy a pripomienky. Keďže žiadne iné návrhy
a pripomienky neboli, pán Mgr. Branislav Píši požiadal pána Ing. Jozefa Klimenta, aby prečítal
uznesenie č. 21/2019.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 21/2019 zo dňa 28.3.2019
K bodu č. 4: Schválenie VZN č. 2/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e pozmeňujúci návrh Ing. Jozefa Klimenta k VZN č. 2/2019 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky - §2 ods. 3 prvá veta: Slávnostný
zápis sa koná vždy tretí pracovný utorok v mesiaci apríl v čase od 15.00 do 17.00 hod.

Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Ľubomír
Kubuš, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan,
PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 4 – Schválenie VZN č. 2/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky
Pán Mgr. Branislav Píši požiadal pána Ing. Jozefa Klimenta, aby prečítal uznesenie č. 22/2019
k bodu č. 4 – Schválenie VZN č. 2/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 22/2019 zo dňa 28.3.2019
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K bodu č. 4: Schválenie VZN č. 2/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v zmysle pozmeňujúceho návrhu.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Ľubomír
Kubuš, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan,
PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 5 – Schválenie VZN č. 3/2019 o podmienkach poskytovania sociálnej služby a výške úhrady
za sociálnu službu v dennom stacionári
Pán Mgr. Branislav Píši sa spýtal, či sú iné návrhy a pripomienky. Žiadne iné návrhy
a pripomienky neboli, pán Mgr. Branislav Píši požiadal pána Ing. Jozefa Klimenta, aby prečítal
uznesenie č. 23/2019.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 23/2019 zo dňa 28.3.2019
K bodu č. 5: Schválenie VZN č. 3/2019 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za
sociálnu službu v dennom stacionári
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o poskytovaní sociálnej služby a výške
úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Ľubomír
Kubuš, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan,
PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 6 – Schválenie VZN č. 4/2019 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
Pani Ing. Alexandra Barlová, PhD. potvrdila pánovi Ing. Jozefovi Klimentovi, že pán hlavný
kontrolór obce zapracoval pripomienky pani Ing. Marcely Kohútovej. Pán Mgr. Branislav Píši sa
opýtal, či si poslanci myslia, že suma, do ktorej o poskytnutí dotácie rozhoduje starosta obce,
vo výške do 100,- € je dostačujúca. Zhodli sa, že navýšenie z pôvodných 50,- € na 100,- € je
momentálne dostačujúce. Pán Ing. Môcik uviedol, že pred tlačou by v prípade tohto VZN č.
4/2019 bola potrebná gramatická a formálna úprava predmetného VZN.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 24/2019 zo dňa 28.3.2019
K bodu č. 6: Schválenie VZN č. 4/2019 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o podmienkach poskytovania dotácie
z rozpočtu obce.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Ľubomír
Kubuš, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan,
PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
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proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 7 – Schválenie predaja nákladného automobilu FIAT DUCATO
Pán Mgr. Branislav Píši s pani Ing. Alexandrou Barlovou, PhD. a pani Katarínou Starčokovou
vyhodnotili dňa 23. marca 2019 cenovú ponuku na odkúpenie predmetného automobilu. Záujemca
dodržal všetky podmienky určené na odpredaj. Pán Mgr. Branislav Píši uviedol, že záujemcom je
pán Matúš Bíreš z Harmanca. Ponúkol za predmetné vozidlo 905,00 €, pričom najnižšia cena
bola 800,- €. Pán Mgr. Branislav Píši sa spýtal, kedy si kupujúci odvezie automobil. Pani Ing.
Alexandra Barlová, PhD. uviedla, že po schválení tohto bodu, bude podpísaná zmluva a následne
si kupujúci môže odviezť automobil. Pán Ing. Jozef Kliment prečítal uznesenie č. 25/2019.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 25/2019 zo dňa 28.3.2019
K bodu č. 7: Schválenie predaja nákladného automobilu FIAT DUCATO
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. K o n š t a t u j e , že zámer predaja prebytočného majetku obce Nemecká – nákladné
motorové vozidlo Fiat Ducato 2.3 JTD MAXI, r. v. 2003, farba modrá, typ 244CSMGB
AY, zdvihový objem valcov 2286 cm3, najväčší výkon motora: 81 kW, prevodovka
manuálna 5-stupňová, druh paliva: diesel, počet najazdených kilometrov: 276.750 km,
v súčasnosti bez platnej STK a EK, dočasne vyradené z evidencie PZ SR do 17.9.2019,
podľa § 9a a nasl. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejnený prostredníctvom internetovej stránky obce Nemecká, na úradnej tabuli v obci
od 19.02.2019 do 08.03.2019 a v regionálnej tlači MY Horehronie zo dňa 19.02.2019.
2. S c h v a ľ u j e predaj prebytočného majetku obce Nemecká nákladného motorového
vozidla Fiat Ducato uvedeného v bode 1., ev. číslo majetku HIM 1536, na základe výsledku
vyhodnotenia doručených cenových ponúk, p. Matúšovi Bírešovi, trvale bytom
, za najvyššiu ponúknutú cenu 905,00 €.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Ľubomír
Kubuš, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan,
PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 8 – Schválenie zámeru predaja pozemku vo vlastníctve obce parc. č. C-KN 949/2 na ul.
Zábrežná z dôvodu osobitného zreteľa
Pán Mgr. Branislav Píši uviedol, že ide o pozemok o výmere 20 m2, ktorý je majetkom obce.
O odpredaj z dôvodu osobitného zreteľa požiadal pán Ivan Mistrík, ktorý sa o predmetný pozemok
stará a tým sú splnené podmienky osobitného zreteľa na odpredaj. Ďalej, aby poslanci uznesením
vzali na vedomie túto žiadosť, aby uložili obecnému úradu spracovať zámer. Ubezpečil sa, či kúpna
cena 3,- €/ m2 ostáva nezmenená a požiadal pána Ing. Jozefa Klimenta, aby prečítal uznesenie
č. 26/2019.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 26/2019 zo dňa 28.3.2019
K bodu č. 8: Schválenie zámeru predaja pozemku vo vlastníctve obce parc. č. C-KN 949/2 na
ul. Zábrežná z dôvodu osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1 . b e r i e n a v e d o m i e žiadosť p. Ivana Mistríka s manželkou, bytom
o odkúpenie pozemku parc. č. C-KN 949/2 zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 20 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 susedí s pozemkom, na ktorom sa nachádza
rodinný dom žiadateľa, a o ktorý sa dlhodobo stará, čo považuje za dôvody hodné
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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 parc.
č. C-KN 949/2 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 20 m2, vo vlastníctve obce
Nemecká, vedenom na LV č. 580, nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ul. Zábrežná) a stanovuje kúpnu cenu 3,00 EUR/m2.
Náklady spojené s prevodom vlastníctva uhradí žiadateľ. Žiadosť bude opätovne
prerokovaná po zverejnení zámeru na odpredaj uvedeného pozemku.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Ľubomír
Kubuš, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan,
PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 9 – Schválenie zámeru predaja časti pozemku vo vlastníctve obce parc. č. C-KN 588 na
ul. Slovenského. Nár. Povstania z dôvodu osobitného zreteľa
Pán Mgr. Branislav Píši uviedol, že ide o podobnú žiadosť, ale žiadateľ je pán Ing. Ján Môcik
a požiadal pána Ing. Jozefa Klimenta, aby prečítal uznesenie č. 27/2019.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 27/2019 zo dňa 28.3.2019
K bodu č. 9: Schválenie zámeru predaja časti pozemku vo vlastníctve obce parc. č. C-KN 588
na ul. Slovenského. Nár. Povstania z dôvodu osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1 . b e r i e n a v e d o m i e žiadosť p. Ing. Jána Môcika, bytom
o odkúpenie časti pozemku parc. č. C-KN 588/2 zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 72 m2, odčleneného geometrickým plánom č. 36639729-9/2019, vyhotoveným
SAJ Brezno, Židlovo 3, 977 01 Brezno z pozemku parc. č. C-KN 588 zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 2250 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 sa nachádza pred rodinným domom
žiadateľa, ktorý dlhodobo užíva, 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.
3 . u k l a d á obecnému úradu zverejniť zámer na odpredaj majetku obce – pozemku parc.
č. C-KN 588/2 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 72 m2, odčleneného geometrickým
plánom č. 36639729-9/2019, vyhotoveným SAJ Brezno, Židlovo 3, 977 01 Brezno
z pozemku parc. č. C-KN 588 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2250 m2, vo
vlastníctve obce Nemecká, vedenom na LV č. 580, nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec
Nemecká z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ul. Slovenského nár. povstania) a
stanovuje kúpnu cenu 3,00 EUR/m2. Náklady spojené s prevodom vlastníctva uhradí
žiadateľ. Žiadosť bude opätovne prerokovaná po zverejnení zámeru na odpredaj uvedeného
pozemku.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Ľubomír
Kubuš, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Ján Turčan, PhD.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Peter Marčok, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Ľubomír
Kubuš, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): Ing. Ján Môcik.
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Pán Mgr. Branislav Píši konštatoval, že zasadnutie obecného zastupiteľstva z vážnych
rodinných dôvodov opustil poslanec pán Peter Marčok.
Bod č. 10 – Menovanie člena redakčnej rady obecných novín Novinky spod Hradiska
Pán Mgr. Branislav Píši uviedol, že poslancom prislúcha menovať člena redakčnej rady a keďže
starosta obce pán Branislav Čižmárik prejavil záujem navrhuje, aby ho schválili. Uviedol, že
starosta obce pán Branislav Čižmárik konzultoval svoje navrhované členstvo v obecných
novinách s redakčnou radou, ktorá to odsúhlasila. Pán Mgr. Branislav Píši požiadal pána Ing.
Jozefa Klimenta, aby prečítal uznesenie č. 28/2019.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 28/2019 zo dňa 28.3.2019
K bodu č. 10: Menovanie člena redakčnej rady obecných novín Novinky spod Hradiska
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
M e n u j e za člena redakčnej rady na nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022 v zmysle
III. hlavy § 6 ods. 1 a 2 Štatútu Obecných novín Novinky spod Hradiska p. Branislava
Čižmárika.
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. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing.
Ľubomír Kubuš, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 11 - Schválenie finančných prostriedkov a spoluúčasti obce pre realizáciu projektu
„Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Mikroregiónu Chopok – juh“
Pán Mgr. Branislav Píši uviedol, že sa menila výška príspevku na jeden kompostér pre
jednotlivé obce. Pôvodne sa schválil príspevok 5754,51 €. Zmenila sa hodnota jedného
kompostéra a výška spoluúčasti. Kompostéry budú v zmenenom počte 303 kusov, budú mať
väčší objem, ale bude menej kusov. Pani Ing. Alexandra Barlová, PhD. konštatovala, že v sume
je aj externý manažment toho projektu a verejné obstarávanie. Uviedla, že obec dávala
požiadavku do projektu, ale boli schválené menšie finančné prostriedky. Pán Ing. Jozef Kliment
povedal, že podľa počtu obyvateľov v obci sa vypočítal koeficient. Pán Mgr. Branislav Píši sa
spýtal hlavného kontrolóra obce pána Mgr. Michala Vetráka, či nie je potrebné zrušiť pôvodné
uznesenie č. 23/2016, ktoré bolo schválené v minulosti. Pán hlavný kontrolór obce uviedol, že
to nie je potrebné. Slovo dostala pani Ing. Alexandra Barlová, PhD., ktorá vysvetlila, že
podmienkou podania žiadosti bola spolupráca s Mikroregiónom Chopok – juh a tie peniaze sa
budú posielať ako mimoriadny členský príspevok práve Mikroregiónu. Finančná komisia ešte
nezasadla v tejto veci, určite sa bude robiť rozpočtové opatrenie. Peniaze schválené sú, len sú
v inej položke. Pán Mgr. Branislav Píši požiadal pána Ing. Jozefa Klimenta, aby prečítal
uznesenie č. 29/2019.

Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 29/2019 zo dňa 28.3.2019
K bodu č. 11: Schválenie finančných prostriedkov a spoluúčasti obce pre realizáciu projektu
„Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Mikroregiónu Chopok – juh“
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e navýšenie spolufinancovania obce Nemecká v projekte Združenia obcí
Mikroregiónu Chopok-Juh, Operačný program Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1,
v rámci aktivity „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na
území obcí Mikroregiónu Chopok- juh“ prostredníctvom mimoriadneho členského príspevku
vo výške 4702,56 EUR splatného v termíne do 29.3.2019 v zmysle uznesenia zo zasadnutia
združenia členov Mikroregiónu Chopok - juh konaného dňa 04.02.2019.
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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. Ján Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing.
Ľubomír Kubuš, p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 12 – Rôzne
Zástupca starostu obce pán Mgr. Branislav Píši dal slovo pani Ing. Alexandre Barlovej, PhD.,
aby odôvodnila zmeny Zásad hospodárenia s majetkom obce Nemecká z dôvodu, že o zmenu
požiadal Obecný úrad Nemecká. Je navrhnutých viacero zmien. Jednou zmenou by malo byť
zrušenie obmedzenia platieb z pokladne maximálne do 300,- €. Je to nízka suma pri platbách
hotovosťou, napríklad, keď máme uhradiť ohňostroj počas Dní obce. Predajca obci faktúru
nevystaví a nemôže im uhradiť takú veľkú sumu z pokladne. Ďalšou zmenou by malo byť
navýšenie limitu v pokladniach z dôvodu, že potom sme nútení, jeden týždeň urobiť odvod
peňazí do banky a napr. v prípade vyplácania výplat sa musí ísť na druhý týždeň znovu do
banky a zrealizovať výber hotovosti. Potom sú prípady, ako ten, že schválením na zasadnutí
obecného zastupiteľstva by mala prejsť aj sponzorská zmluva, ktorou nám chce niekto niečo
darovať. (napr. na Dni Obce) Myslí si, že prijatie sponzorského daru sa nemá schvaľovať
obecným zastupiteľstvom. Z dnešného pôvodného programu bol vypustený tento bod a bude sa
ním zaoberať finančná komisia na najbližšom zasadnutí. Zásady hospodárenia s majetkom obce
Nemecká sa preto poslali poslancom, aby si ich mohli dopredu pozrieť, či majú k tomu nejaké
návrhy. Zásady pripomienkovala pani Ing. Marcela Kohútová, ale ona komentovala pôvodné
zásady, ktoré už boli pripomienkované a schválené v roku 2014.
Pán Ing. Ján Turčan, PhD. vyjadril názor, že nesúhlasí s tým, aby sa to prerokúvalo na zasadnutí
finančnej komisie, ale aby sa tomu venovali poslanci na pracovných stretnutiach. Ďalej sa
vyjadril k potrebe jednotného spôsobu pripomienkovania. Každý, kto niečo pripomienkuje, by
mal prísť a vyjadriť sa k tomu, čo pripomienkuje a nie posielať niečo bez vysvetlenia, čo tam
má byť a čo nie. Je neprehľadné, sledovať mailovú komunikáciu, kto a čo chce pripomienkovať.
Pán Mgr. Píši súhlasí s neprehľadnosťou rôznych spôsobov pripomienkovania, čo spôsobuje
stratu prehľadnosti.
Pán Mgr. Píši súhlasí, že by sa mala ku zmene limitov a spôsobu prijímania darov vyjadriť
finančná komisia. Taktiež súhlasí, že návrhy a pripomienky by mohli byť predmetom
pracovného stretnutia poslancov. Ďalej navrhuje apelovať na starostu obce pána Branislava
Čižmárika, aby zvolal pracovné stretnutie, kde by sa zjednotila forma pripomienkovania.
Požiadal, aby každý z poslancov priniesol svoje návrhy. Na pracovnom stretnutí sa to prejedná.
Pán Ing. Ľubomír Kubuš informoval o žiadosti pána Dušana Škropeka o spolufinancovaní obce
stavby múrika. O spolufinancovanie žiadal z dôvodu, že pozemok kúpil od obce minulý rok,
aby si dokázal sanovať svoj pozemok. Jeho finančné možnosti mu nestačili na to, aby to dokázal
realizovať v plnej miere. Pán Ing. Ľubomír Kubuš bol na obhliadke a bola mu vysvetlená
technológia sanovania pozemku a aktuálny stav. Taktiež poznamenáva, že už nejde o majetok
obce, preto dáva do pléna otázku spolufinancovania. Hlavný kontrolór obce pán Mgr. Michal
Vetrák upozornil, že je výslovne zakázané investičné financovanie nehnuteľného majetku,
ktorý nie je v jeho vlastníctve. Pán Ing. Ľubomír Kubuš spomenul možnosť opatrení ohľadom
spodnej a povrchovej vody na predmetných a okolitých pozemkoch. Bolo konštatované, že
aktuálne obec nemôže požadovaným spôsobom pomôcť. Obec môže pánovi Škropekovi
schváliť určitú sociálnu výpomoc, až vtedy, keď nastane konkrétna situácia.
Pán Ing. Ján Turčan, PhD. požadoval, aby bola určená osoba, ktorá by riešila gramatickú
kontrolu dokumentov odchádzajúcich z OÚ. Navrhuje osloviť v tejto veci pána PhDr. Martina
Lokšu. Pán Mgr. Branislav Píši konštatoval, že by nemal byť problém s tým, že by sa robila
gramatická kontrola dokumentov v prípade, ak by to pán PhDr. Martin Lokša stíhal kapacitne
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urobiť. Pani Monika Klačanová poznamenáva, že nám vždy pomôže, ak dokumenty, ktoré idú
poslancom, sa vrátia aj s gramatickou úpravou. Pani Ing. Alexandra Barlová upozorňuje, že na
uverejnenie viacerých dokumentov je určitá lehota a nemusela by sa vždy dodržať, ak by sa
dokumenty od pána PhDr. Martina Lokšu nevrátili včas. Niekedy je situácia, kedy by to bolo
potrebné urobiť z jedného dňa na druhý deň. Hlavný kontrolór obce pán Mgr. Michal Vetrák,
upozornil, že právny dokument nie je neplatný pre chyby v písaní a počítaní, ak je jeho význam
nepochybný (podľa Občianskeho zákonníka, § 37 ods. 3).
Pán Mgr. Píši oznámil, že nás čaká problém s ČOV. Starostra obce Nemecká pán Branislav
Čižmárik ho informoval, že SVP, š. p. nám predĺžil povolenie bez časového rámca (na 10 rokov
– poznámka pána Ing. Jozefa Klimenta). Ponuky sú v rámci +/- 30 tis. €, preto je potrebné
počítať s takýmto výdavkom.
Pán Mgr. Píši sa spýtal na stav úhrady DZN firmou PTCHEM s. r. o. Pani Ing. Barlová
informovala, že minulý rok uhradili celý, ale až po vydaní exekúcie. Pán Ing. Ľubomír Kubuš
uviedol, že PTCHEM s. r. o. dúfa, že ďalej budú môcť fungovať, ak im schvália uskutočniť
likvidáciu gudrónovych jám v Predajnej.
Pani Ing. Alexandra Barlová, PhD. informovala o čase a priebehu brigády na čistenie obce.
Plánovaná je na sobotu 6.4.2019 od 9:00 do 12:00 rovnakým spôsobom ako naposledy. Pani
Milena Grúberová požiadala realizovať vyhlásenie neskoršie poobede, keď prídu z práce ľudia
(cca medzi 16:00 a 17:00), nie doobeda. Pani Ing. Alexandra Barlová, PhD. uviedla, že to bude
zverejnené na stránke obce a aj na FB stránke.
Pani Ing. Alexandra Barlová, PhD. informovala, že je hotová inventarizácia a je pripravená na
podpisy predsedov jednotlivých komisií.
Ing. Jozef Kliment oznámil, že za spoločnosť Chabenec, s. r. o. bolo odovzdané daňové
priznanie za rok 2018 a chystá sa do konca mája 2019 zvolať valné zhromaždenie. Zatiaľ nevie
ako bude Chabenec pokračovať, nevie kedy a či vôbec vyjde výzva na kanalizáciu, koľko bude
vyčlenených financií a pod. Zatiaľ to nie je zverejnené.
Pán Ing. Ján Turčan, PhD. informoval, že starosta obce pán Branislav Čižmárik
podal majetkové priznanie, ktoré bude prejednané Komisiou pre ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcie verejných funkcionárov.
Bod č. 6 – Diskusia
Pán Ing. Ľubomír Kubuš sa spýtal, kedy sa budú opravovať výtlky na cestách. Pán Mgr. Branislav
Píši mu odpovedal, že keď bude priaznivejšie počasie .
Pán Ing. Marian Cerovský sa spýtal, či by sa im dalo pomôcť s priestormi pre Pasienkovo-urbárske
pozemkové spoločenstvo Dubová. Zatiaľ pre nich priestory nie sú.
Bod č. 7 – Záver
Zástupca starostu obce pán Mgr. Branislav Píši poďakoval za rokovanie a ukončil zasadnutie
Obecného zastupiteľstva.
Zapisovateľ zápisnice:

p. RNDr. Anna Marková

v .r.

Overovatelia zápisnice:

p. Ing. Ján Môcik

v .r.

p. Peter Marčok

v .r.

p. Mgr. Branislav Píši

v .r.

Zástupca starostu obce:

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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