Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 29.04.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného dňa 29.04.2021 o
17,00 hod. v Obradnej miestnosti Obecného úradu Nemecká
Prítomní:
starosta obce:
poslanci:

Branislav Čižmárik,
Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová,
PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír
Kubuš, Peter Marčok.
ospravedlnení:
Mgr. Branislav Píši
hlavný kontrolór:
Mgr. Michal Vetrák,
zapisovateľka:
Monika Klačanová,
Hostia:
Ing. Alexandra Barlová, PhD. (OcÚ).
_________________________________________________________________________
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. Jána Turčana, PhD. a za členov návrhovej komisie
Ing. Jozefa Klimenta a Petra Marčoka.
Za zapisovateľku zápisnice určil Moniku Klačanovú – pracovníčku obecného úradu a za overovateľov
zápisnice Ing. Ľubomíra Kubuša a Ing. Jána Môcika.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 13/2021 zo dňa 29.04.2021
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. Jána Turčana, PhD. a za členov návrhovej
komisie Ing. Jozefa Klimenta a Petra Marčoka.
2. U r č u j e za zapisovateľku zápisnice p. Moniku Klačanovú, pracovníčku obecného úradu a za
overovateľov zápisnice Ing. Ľubomíra Kubuša a Ing. Jána Môcika.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter
Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing.
Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 3 – Schválenie programu zasadnutia OZ
P. starosta predniesol program. Nikto nemal návrh na zmenu programu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 14/2021 zo dňa 29.04.2021
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. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nemecká za rok 2020
7. Schválenie zámeru prenájmu pozemku par. č. C-KN 286/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa na
ul. Tehelná
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8. Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku par. č. C-KN 422 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
na ul. Jána Švermu
9. Schválenie zámeru prenájmu novovytvoreného pozemku par. č. C-KN 1546/2 odčleneného z
pozemku par. č. C-KN 1546 z dôvodu hodného osobitného zreteľa na ul. Zámostského
10. Schválenie zámeru predaja časti pozemkov par. č. E-KN 499/3 a E-KN 573/1 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na ul. Tehelná
11. Schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie
nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti – pozemku par. č. E-KN 434/3
12. Schválenie dotácií na rok 2021
13. Prerokovanie postupu financovania rekonštrukcie Kultúrneho domu
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter
Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing.
Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 4 – Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení predniesol hlavný kontrolór obce Mgr. Michal Vetrák, ktorý uviedol:
- uznesenie č. 4 a 5/2021 – ktorými boli schválené VZN č. 1 a 2/2021 – splnené;
- uznesenie č. 7/2021 – Prerokovanie žiadosti o finančnú podporu na rekonštrukciu lôžkovej časti
Nemocnice s poliklinikou Brezno – v sledovaní, nakoľko sa nekonalo regionálne združenie ZMOS-u;
- uznesenie č. 8/2021 a 9/2021 – týkajúce sa prenájmov pozemkov – v sledovaní;
- uznesenie č. 11/2021 – Schválenie spolufinancovania Štúdie cyklotrasy Podbrezová Chvatimech –
Brusno Kúpele – v sledovaní, keďže sa ešte nestretlo vedenie obce s predstavenstvom VÚC;
- uznesenie č. 12/2021 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 – splnené.
Bod č. 5 – Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
P. starosta informoval o finančnom hospodárení a zostatkoch na účtoch. Účet v SLSP – 228 955,91 €.
Účty Prima Banka: bežný účet – 94 004,49 €, účet štátneho rozpočtu – 11 783,55 €, dotačný účet (hasičňa)
14 691,09 €, rezervný fond – 150 727,75 €.
Ďalej p. starosta informoval o činnosti obecného úradu:
- malá kompostáreň je v prevádzke.
- pracovníci tech. úseku roznášajú kompostéry občanom, ktorí ich ešte neobdržali.
- začal prebiehať energetický audit obecných budov.
- rekonštrukcia miestneho rozhlasu na bezdrôtový obci nie je odporúčaná.
- budú vykonané revízie elektrických a plynárenských zariadení, komínov, bleskozvodov.
- v prípade, že budú v termíne „Dní obce“ uvoľnené opatrenia, chceli by sme pripraviť aspoň jeden
koncert, no ak bude práve prebiehať rekonštrukcia Kultúrneho domu, vznikne problém s miestom jeho
uskutočnenia.
- v blízkom čase by mala prebehnúť výstavba spevnenej plochy pri potravinách Fresh v časti Obce
Dubová, kde je potrebné premiestnenie autobusovej zastávky na pôvodné miesto.
- boli prijatí na dohodu dvaja občania, ktorí budú vykonávať čistenie verejných priestranstiev a pod.
- v obci boli rozmiestnené kontajnery na veľkoobjemový odpad, kde neustále občania vhadzujú odpady,
ktoré sú určené na separovanie. Budú vykonané priestupkové konania voči občanom, ktorí umiestňujú
odpady na iné miesto ako je určené, čím porušujú zákon.
- antigénové testovanie bude v blízkej dobe ukončené. Ku dňu 29.04.2021 bolo v našej obci vykonaných
6877 testov.
- do prvého ročníka základnej školy bolo zapísaných 16 detí. Zápis do materskej školy bude prebiehať
26.05.2021.
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- bolo doplnené dopravné značenie v obci.
- dane z nehnuteľnosti a dane za psa za rok 2021 boli vyrubené, odoslané PO, FO – podnikateľom
a občanom s trvalým pobytom mimo obce. Občanom s trvalým pobytom v našej obci sú rozhodnutia
v tomto období doručované.
- na stretnutí s predstaviteľmi zo Stredoslovenskej vodárenskej a prevádzkovej spoločnosti, a. s. ohľadom
kanalizácie, bola schválená posledná problémová trasa kanalizácie so železnicou. Keď budú dotiahnuté
do konca trasy v rámci celej aglomerácie(Predajná, Jasenie), bude začaté územné konanie.
- OR PZ BR, ODI schválilo projekt dočasného dopravného značenia k zvláštnemu užívaniu miestnej
komunikácie na ulici A. Sládkoviča k pripojeniu Hasične na verejnú kanalizáciu. Po pripojení bude
prebiehať prebratie rekonštrukcie Hasične.
- v predajni COOP Jednota Nemecká bude prebiehať rekonštrukcia priestorov predajne.
- Denný stacionár je už otvorený pre klientov, ktorí ho už aj navštevujú. Chceli by umiestniť pergolu nad
oddychovú plochu.
- p. starosta sa zúčastnil stretnutia vo veci prejazdov motorovými vozidlami po lúkach, ktoré sú určené na
obhospodarovanie. Ide o lúky a pasienky v extraviláne obce na Kejde. Majitelia a nájomcovia sa ústne
dohodli, že budú využívať len úžitkové komunikácie popri parcelách Tiež mal stretnutie s obyvateľmi
bytovky na ulici ŠKN, kde riešil problémy so zaberaním verejného priestranstva rôznymi zátarasami popri
záhradách. Tieto je potrebné odstrániť, nakoľko zamedzujú napr. pri zimnej údržbe a tiež pri odvoze TKO.
Je potrebné určiť vytýčením hranice obecnej komunikácie.
- momentálne prebieha plne elektronické Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Pri samosčítaní sa
sčítalo 87,16 % obyvateľov. Od 03.05.2021 bude prebiehať sčitovanie pomocou stacionárnych
a mobilných asistentov.
- projekt Wifi pre teba – informácia o možnom začiatku realizácie projektu.
- projekt podpora opatrovateľskej služby je ukončený. Na tento rok máme ešte opatrovateľky finančne
pokryté a mali by byť spustené nové projekty ohľadom opatrovateliek.
- pracovníci tech. úseku opravili 1. stupeň mechanického čistenia odpadových vôd – metlu na ČOV, čím
opäť ušetrili nemalé finančné prostriedky. Bola zaslaná výpoveď zmluvy so spoločnosťou PROX TEC, s.
r. o., ktorá je prevádzkovateľ ČOV.
- boli vykonané opravy na obecnom aute.
- konania o priestupkoch sa môžu opäť riešiť, nakoľko sa uvoľňujú opatrenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 15/2021 zo dňa 29.04.2021
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): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter
Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing.
Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 6 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nemecká za rok 2020
Podľa § 18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. predložil hl. kontrolór
obce Nemecká správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. Kontrolnú činnosť vykonal v súlade s plánom
kontrolnej činnosti za rok 2020, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva. V rámci
kontrolnej činnosti v roku 2020 vykonal kontroly:
1. Kontrola stavu a štruktúry pohľadávok obce v roku 2019, porovnanie vývoja pohľadávok obce v roku
2019 s predchádzajúcimi rokmi (2018,2017,2016).
2. Pôsobnosť obce na úseku sociálnych služieb a poskytovanie opatrovateľskej služby.
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3. Kontrolu zákonnosti uzatvárania dohôd o pracovnej činnosti, trvania pracovnoprávneho vzťahu
založeného touto dohodou a ukončenia dohôd o pracovnej činnosti, kde jednou zo zmluvných strán je
ZŠ s MŠ Nemecká.
Všetky kontroly boli ukončené správou. Nedostatky neboli zistené.
Prierezová štruktúra uskutočnených kontrol bola nasledovná:
- 1 kontrola v rozpočtových organizáciách - školách a školských zariadeniach s právnou subjektivitou v prípade kontroly neboli zistené nedostatky,
- 2 kontroly na obecnom úrade Nemecká – pri kontrolách neboli zistené nedostatky,
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení v hodnotiacom období spracoval
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Nemecká na rok 2021 a odborné stanovisko k návrhu
záverečnému účtu obce Nemecká za rok 2019.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 16/2021 zo dňa 29.04.2021
K bodu č. 6: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nemecká za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
B e r i e n a v e d o m i e Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nemecká za rok 2020.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter
Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing.
Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 7 – Schválenie zámeru prenájmu pozemku par. č. C-KN 286/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
na ul. Tehelná
P. starosta vysvetlil, o ktorý pozemok ide. Nájomná zmluva bola ukončená v septembri minulého roka.
Žiadosť nebola prejednávaná z dôvodu protipandemických opatrení a teda jej platnosť bola podľa
Občianskeho zákonníka automaticky predĺžená o jeden rok za podmienok, ktoré boli v zmluve. Poslanci
prejednali výšku ceny nájmu, ktorá ja veľmi nízka. Navrhli zvýšiť cenu nájmu na 100,00 € za celý predmet
nájmu za rok.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 17/2021 zo dňa 29.04.2021
K bodu č. 7: Schválenie zámeru prenájmu pozemku par. č. C-KN 286/1 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa na ul. Tehelná
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e žiadosť p.
s manž.
, bytom
, 976 97 Nemecká o predĺženie prenájmu pozemku par. č. C-KN 286/1, trvalý trávnatý
porast, o celkovej výmere 2122 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 žiadatelia majú v dlhodobom prenájme, riadne sa oň
starajú, riadne a včas si plnili povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy, čo považuje za dôvody
hodné osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov.
3. U k l a d á obecnému úradu zverejniť zámer na prenájom majetku obce pozemku par. č. C-KN
286/1, trvalý trávnatý porast, o celkovej výmere 2122 m2, vo vlastníctve obce Nemecká, vedenom na
LV č. 580, nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(ul. Tehelná) a stanovuje cenu nájmu 100,00 EUR/rok za celý predmet nájmu. Žiadosť bude opätovne
prerokovaná po zverejnení zámeru na prenájom uvedeného pozemku.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter
Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing.
Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
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zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 8 – Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku par. č. C-KN 422 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa na ul. Jána Švermu
P. starosta predniesol žiadosť o prenájom časti pozemku, na ktorom chce žiadateľka vystavať spevnenú
rozoberateľnú plochu, ako prístup do svojej garáže a prístrešku. Poslanci prerokovali žiadosť, ku ktorej si
žiadateľka musí dať vypracovať geodetický elaborát, na presné vymedzenie predmetu nájmu. Cenu nájmu
poslanci určili na 0,30 €/m2/rok.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 18/2021 zo dňa 29.04.2021
K bodu č. 8: Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku par. č. C-KN 422 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa na ul. Jána Švermu
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e žiadosť p.
, bytom
, 976 97 Nemecká o prenájom časti pozemku o výmere cca
24,5 m2 a to časti par. č. C-KN 422, zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 1085 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 vo vlastníctve žiadateľky, na ktorom
má postavenú garáž a ktorý chce využiť na vybudovanie spevnenej plochy na prístup do garáže, čo
považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
3. U k l a d á obecnému úradu zverejniť zámer na prenájom majetku obce – časti pozemku par. č. CKN 422, o výmere cca 24,5 m2 (presný rozsah záberu bude určený geodetickým elaborátom, ktorý
bude vypracovaný na náklady žiadateľa), druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o celkovej
výmere 1085 m2, vo vlastníctve obce Nemecká, vedenom na LV č. 580, nachádzajúce sa v k. ú.
Nemecká, obec Nemecká, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ul. Jána Švermu) a stanovuje cenu
nájmu 0,30 EUR/m2/rok. Žiadosť bude opätovne prerokovaná po vypracovaní geodetického elaborátu
a zverejnení zámeru na prenájom uvedeného pozemku.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter
Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing.
Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 9 – Schválenie zámeru prenájmu novovytvoreného pozemku par. č. C-KN 1546/2, odčleneného z
pozemku par. č. C-KN 1546 z dôvodu hodného osobitného zreteľa na ul. Zámostského
P. starosta predniesol žiadosť o prenájom predmetného pozemku, vysvetlil, že ide o pozemok, ktorý bude
slúžiť na vjazd na pozemok žiadateľa k novostavbe rodinného domu na ulici Zámostského. Poslanci
prerokovali žiadosť. Nakoľko ide o veľmi malú časť pozemku a teda cena prenájmu by bola veľmi nízka
a nerentabilná z pohľadu nákladov obce a administratívnej náročnosti, poslanci sa dohodli na tom, že
nájmy pozemkov, u ktorých z dôvodu malej výmery celková výška nájmu nepresiahne 10,00 € bude
stanovená jednotná minimálna cena 10,00 € za celý predmet nájmu a rok. Z uvedeného dôvodu
nájom predmetného pozemku stanovili na 10,00 €/rok.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 19/2021 zo dňa 29.04.2021
K bodu č. 9: Schválenie zámeru prenájmu novovytvoreného pozemku par. č. C-KN 1546/2, odčleneného
z pozemku par. č. C-KN 1546 z dôvodu hodného osobitného zreteľa na ul. Zámostského
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e žiadosť
, bytom
, 974 09 Banská
Bystrica o prenájom pozemku par. č. C-KN 1546/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 17 m2,
odčleneného geometrickým plánom č. 34987886-32/20, vyhotoveným Ing. Marián GABČO,
Geodetické služby, Banícka 124, 974 05 Malachov, z pozemku par. č. C-KN 1546, zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 2566 m2, vo vlastníctve obce Nemecká, vedenom na LV č. 580, nachádzajúce
sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká.
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2. K o n š t a t u j e , že ide o pozemok, ktorý susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a ktorý chce
využívať ako prístupovú cestu na svoj pozemok, čo považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa v
súlade s v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
3. U k l a d á obecnému úradu zverejniť zámer na prenájom majetku obce – pozemku par. č. C-KN
1546/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 17 m2, odčleneného geometrickým plánom č.
34987886-32/20, vyhotoveným Ing. Marián GABČO, Geodetické služby, Banícka 124, 974 05
Malachov, z pozemku par. č. C-KN 1546, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2566 m2, vo
vlastníctve obce Nemecká, vedenom na LV č. 580, nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ul. Zámostského) a stanovuje cenu nájmu 10,00 EUR/rok za
celý predmet nájmu. Žiadosť bude opätovne prerokovaná po zverejnení zámeru na prenájom
uvedeného pozemku.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter
Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing.
Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 10 - Schválenie zámeru predaja časti pozemkov par. č. E-KN 499/3 a E-KN 573/1 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na ul. Tehelná
P. starosta predniesol žiadosť o predaj časti pozemkov žiadateľke, ktorá má záväzky voči obci. Poslanci
odporučili vyzvať žiadateľku na úhradu záväzkov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 20/2021 zo dňa 29.04.2021
K bodu č. 10: Schválenie zámeru predaja časti pozemkov par. č. E-KN 499/3 a E-KN 573/1 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na ul. Tehelná
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e žiadosť p.
, trvale bytom
, 976 97
Nemecká, o odkúpenie častí pozemkov vo vlastníctve obce par. č. E-KN 499/3, ostatná plocha, o
výmere 191 m2, a par. č. E-KN 573/1, ostatná plocha, o výmere 533 m2, obidve vedené na LV č.
1553, nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká.
2. O d p o r ú č a Obecnému úradu vyzvať žiadateľku na vyrovnanie všetkých záväzkov voči Obci
Nemecká.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter
Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing.
Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 11 – Schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na
uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti – pozemku par. č. E-KN 434/3
P. starosta vysvetlil, že ide o nehnuteľnosť, o ktorú bol prejavený záujem o odkúpenie. Keďže poslanci
sa uzniesli, že odkúpenie nie je možné, žiadateľ požiadal o prenájom pozemku a teraz je potrebné vyhlásiť
verejnú obchodnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom
nehnuteľnosti – pozemku par. č. E-KN 434/3, ktorá sa nachádza v extaviláne obce. Poslanci stanovili
minimálnu požadovanú cenu ročného nájmu na 0,10 €/m2/rok. Účelom nájmu bude umiestnenie včelích
úľov a chov včiel.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 21/2021 zo dňa 29.04.2021
K bodu č. 11: Schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na
uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti – pozemku par. č. E-KN 434/3
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Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e podľa § 281 - § 288 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v z. n. p.) a podľa §
9 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na § 9a ods. 9 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
súťažné podmienky verejnej obchodnej súťaže
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného majetku obce Nemecká –
pozemok par. č. E-KN 434/3, v k. ú. Nemecká, obec Nemecká.
Predmet súťaže: Pozemok parcela reg. E-KN č. 434/3 – ostatná plocha, o výmere 1026 m2,
nachádzajúci sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká, evidovaný na LV č. 1553, v prospech obce
Nemecká.
Podmienky súťaže: Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli obce Nemecká, webovom
sídle obce Nemecká www.nemecka.info. Oznámenie o priebehu súťaže je zverejnené v regionálnej tlači.
A/ Návrh do súťaže
predkladá uchádzač písomne na tlačive záväznej ponuky v zalepenej a neporušenej obálke poštou, alebo
osobne doručením do podateľne Obecného úradu v Nemeckej na adresu:
Obec Nemecká, Obecný úrad Nemecká, Hronská 37, 976 97 Nemecká
s presným označením odosielateľa – uchádzača (adresa/trvalý pobyt resp. sídlo spoločnosti/miesto
podnikania) na obálke,
 obálku viditeľne označiť textom: „ Neotvárať SÚŤAŽ – pozemok E-KN 434/3“,
 súťažné návrhy môžu uchádzači predkladať v termíne najneskôr do .............. do ...... hodiny, (v
súťažných podmienkach sa presne uvedie deň a hodina lehoty na predkladanie súťažných
návrhov, ktorá bude v trvaní 30 dní od vyhlásenia VOS),
 ponuky budú vyhodnotené komisiou na otváranie obálok do piatich pracovných dní od
ukončenia lehoty na predkladanie ponúk,
 súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky, ktoré si možno stiahnuť z
internetovej stránky www.nemecka.info, alebo si ho môžete osobne prevziať v úradných
hodinách v podateľni Obecného úradu,
 povinnosť uchádzača fyzická osoba je riadne a úplné vyplnenie záväznej ponuky priloženej
v prílohe týchto podmienok (meno, priezvisko, rod. priezvisko, dát. narodenia, rodné číslo, trvalý
pobyt a pod.), uviesť bankové spojenie - číslo účtu a telefónne číslo,
 povinnosť uchádzača fyzická osoba – podnikateľ je uviesť titul, meno a priezvisko, rodné
priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, uviesť bankové spojenie - číslo
účtu a telefónne číslo,
 povinnosť uchádzača - právnická osoba je uviesť sídlo a IČO, osobu oprávnenú konať za
právnickú osobu - titul, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, uviesť bankové spojenie číslo účtu a telefónne číslo,
 k súťažnému návrhu uchádzač musí priložiť čestné prehlásenie, že nemá žiadny dlh voči obci
Nemecká a vyplnené tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ zverejnené na
www.nemecka.info,
 pri ponukách zasielaných poštou nerozhoduje pečiatka pošty, ale deň doručenia návrhu v sídle
vyhlasovateľa. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.
 uviesť zámer využitia predmetu súťaže – súčasť ponuky.
Neprihliada sa na návrhy navrhovateľov, ktorí sú v konkurze alebo v likvidácii, alebo ktorí majú voči obci
Nemecká ku dňu akceptácie ponuky akýkoľvek peňažný, alebo nepeňažný záväzok po lehote splatnosti,
ako aj záväzok, ktorý obec musela odpísať ako nevymožiteľný.
B/ Účel nájmu, zámer prenájmu:
umiestnenie včelích úľov a chov včiel
C/ Doba nájmu:
doba určitá – 10 rokov
D/ Minimálna vyhlasovateľom požadovaná cena ročného nájmu je stanovená vo výške 0,10
EUR/m2/rok.
E/ Kritéria hodnotenia predložených návrhov
 kritériom hodnotenia najvhodnejšieho návrhu je najvyššie ponúknuté ročné nájomné za celý
predmet nájmu.
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 súťažnému návrhu s najvyšším ponúknutým nájomným bude pridelené poradie č. 1, ďalšiemu
v poradí ako druhému najvýhodnejšiemu poradie č. 2 atď. V prípade rovnakej ponuky, je
rozhodujúci skorší termín podania návrhu.
F/ Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá
 podmieňuje akceptáciu nájmu nehnuteľnosti podľa vyhlásených podmienok starostom obce, na
základe vyhodnotenia návrhov komisiou na vyhodnotenie predložených návrhov,
 požaduje, aby úspešný uchádzač od akceptácie nájmu uzatvoril nájomnú zmluvu v lehote do 15
dní od oznámenia o prijatí návrhu zo strany vyhlasovateľa,
 úspešný uchádzač sa zaväzuje uzatvoriť nájomnú zmluvu na predmet súťaže v stave v akom sa
predmet súťaže nachádza ku dňu podpisu nájomnej zmluvy,
 nájomná zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
vyhlasovateľa.
G/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
 v prípade nedodržania platobných podmienok a lehoty na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmet
súťaže ponúknuť ďalším navrhovateľom v poradí určenom pri vyhodnotení predložených ponúk
alebo súťaž ukončiť ako neúspešnú, ak bol predložený a vybratý len jeden súťažný návrh
a nedôjde na strane navrhovateľa k uzatvoreniu nájomnej zmluvy v požadovanej lehote,
 odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy,
 vyhlásené podmienky súťaže meniť, alebo súťaž zrušiť bez výberu súťažného návrhu, a to aj po
predložení súťažných návrhov, alebo súťaž zrušiť počas lehoty na ich výber, ukončiť súťaž ako
neúspešnú, alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov
súťaže,
 zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola verejná obchodná
súťaž vyhlásená (úradná tabuľa a internetová stránka obce).
H/ Spôsob vyhlásenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže
 navrhovateľ víťaznej ponuky bude o výbere ponuky informovaný do 5 pracovných dní od
akceptácie prenájmu nehnuteľnosti,
 vyhlasovateľ zároveň uverejní informáciu o víťazovi obchodnej verejnej súťaže, alebo o ukončení
obchodnej verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu, alebo o zrušení obchodnej verejnej
súťaže, alebo o zmene podmienok obchodnej verejnej súťaže na webovom sídle vyhlasovateľa
(www.nemecka.info ) a na úradnej tabuli,
 vyhlasovateľ oznámi účastníkom súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietajú, a to
na webovom sídle vyhlasovateľa (www.nemecka.info ) a na úradnej tabuli najneskôr do 30 dní od
skončenia súťaže.
I/ Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže
 uchádzač podaním súťažného návrhu prejavuje súhlas s časovým priebehom obchodnej verejnej
súťaže, dodržiavaním požiadaviek na dôvernosť údajov, vymedzením predmetu obchodnej
verejnej súťaže obsahom zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá a uverejnenými
podmienkami,
 navrhovateľ môže predložiť len jeden kompletný súťažný návrh,
 ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené,
 jazyk, v ktorom uchádzači musia predložiť svoj súťažný návrh je slovenský jazyk,
 na neúčasť niektorého z uchádzačov pri otváraní obálok sa neprihliada,
 návrh je neodvolateľný odo dňa nasledujúceho po dni skončenia podávania súťažných návrhov,
 vyhlasovateľ náklady spojené s účasťou navrhovateľa na súťaži neuhrádza,
 do vyhodnotenia bude zaradená každá ponuka, ktorá bude obsahovať všetky dodržané podmienky
súťaže pre zaradenie do obchodnej verejnej súťaže,
 osobitný nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká uchádzačovi, ktorý
v súťaži zvíťazil a ani uchádzačovi, ktorý bol v súťaži neúspešný.
J/ Podávanie informácii
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na:
Obecnom úrade Nemecká, Tel.: +421 48 618 2168, email: ou@nemecka.info
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Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter
Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing.
Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 12 – Schválenie dotácií na rok 2021
P. starosta predniesol potrebu prejedenania výšky žiadaných dotácii, nakoľko situácia s ochorením
COVID-19 organizáciám nedovoľovala organizovať podujatia a prevádzkovať zariadenia tak, ako po
predošlé roky. Z uvedených dôvodov sa poslanci dohodli, že výška dotácií bude individuálne
prejednávaná. Čo sa týka dotácie pre V-FIT Club, táto znížená nebude, nakoľko kulturistický oddiel síce
nebol v prevádzke, ale nájom za priestory v základnej škole platiť museli. Suma dotácie pokrýva náklady
za nájom.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 22/2021 zo dňa 29.04.2021
K bodu č. 12: Schválenie dotácií na rok 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Občianske združenie Čierťaž Nemecká, Ul. S.
Chalupku 4, Nemecká, IČO: 45019100, vo výške 640 €.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter
Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing.
Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 23/2021 zo dňa 29.04.2021
K bodu č. 12: Schválenie dotácií na rok 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov
Nemecká, IČO: 008970193114 vo výške 570 €.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter
Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing.
Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 24/2021 zo dňa 29.04.2021
K bodu č. 12: Schválenie dotácií na rok 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Stolnotenisový klub Iskra Dubová-Nemecká,
Školská 35, 976 97 Nemecká, IČO: 42394996 vo výške 480 €.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter
Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing.
Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
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zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 25/2021 zo dňa 29.04.2021
K bodu č. 12: Schválenie dotácií na rok 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre V-FIT Club, kulturistický oddiel, 976 97
Nemecká, IČO: 42314194, vo výške 840 €.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter
Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing.
Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 26/2021 zo dňa 29.04.2021
K bodu č. 12: Schválenie dotácií na rok 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre FK Sokol Nemecká, občianske združenie,
Andreja Sládkoviča 81/7, Nemecká, IČO: 00621196, vo výške 7000 €.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter
Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing.
Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 13 – Prerokovanie postupu financovania rekonštrukcie Kultúrneho domu
P. starosta informoval, že k bodu prerokovania postupu financovania rekonštrukcie Kultúrneho domu už
boli uskutočnené pracovné stretnutia s poslancami, kde boli prejednávané rôzne varianty financovania
rekonštrukcie. Poslanci sa dohodli na postupe financovania formou energetického kontraktingu so
spoluúčasťou 250 000,00 € a následných mesačných splátkach na obdobie 20 rokov. Hl. kontrolór k veci
uviedol, že bude vypracovávať stanovisko k úverovej zaťažiteľnosti obce. Predpoklad je, že obec by mala
takýto úver zvládnuť splácať bez problémov. Poslanci poverili obecný úrad prípravou a realizáciou
verejného obstarávania na rekonštrukciu Kultúrneho domu. P. starosta skonštatoval, že je potrebné riešiť
danú záležitosť čo najskôr, nakoľko ceny stavebnín v dôsledku pandémie veľmi rýchlo stúpajú. Je
potrebné uviesť, že na inom mieste v obci by výstavba kultúrneho domu nebola vhodná.
Hl. kontrolór odišiel o 19,14 hod.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 27/2021 zo dňa 29.04.2021
K bodu č. 13: Prerokovanie postupu financovania rekonštrukcie Kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. S c h v a ľ u j e realizáciu rekonštrukcie Kultúrneho domu v Nemeckej formou Energetického
kontraktingu pri spolupodieľaní sa čiastkou 250 000 € a následných mesačných splátkach na obdobie
20 rokov.
2. P o v e r u j e
obecný úrad prípravou a realizáciou verejného obstarávania na rekonštrukciu
Kultúrneho domu na ul. Andreja Sládkoviča v Nemeckej formou Energetického kontraktingu.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter
Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., Ing.
Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
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zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 14 – Rôzne
Bod č. 15 – Diskusia
P. starosta predniesol potrebu zakúpenia čelného nakladača, nakoľko momentálne sme závislí na pomoci
organizácií, ktoré majú takéto a podobné zariadenia. Zakúpením čelného nakladača sa ušetrí nielen
financie, ale aj čas pracovníkov tech. úseku, ktorý môžu venovať iným potrebným obecným činnostiam.
Poslanci súhlasili a poverili p. starostu prieskumom trhu.
Poslanci prediskutovali organizovanie podujatia „Dni obce 2021“. P. Grúberová informovala
o komunikácií so spevákom Adamom Ďuricom, ktorý bol pozvaný na minuloročné Dni obce (z dôvodu
pandémie sa nekonali). Súhlasil s preložením termínu na rok 2021, čo je potrebné potvrdiť. V prípade
uskutočnenia obecných dní by bol program určite skrátený. P. Grúberová oznámi záväzné stanovisko p.
Ďuricovi do 20.05.2021, ktoré sa prejedná na zasadnutí Komisie kultúry a športu.
Ing. Môcik informoval o porušovaní bezpečnosti cestnej premávky pri Motoreste, kde stávajú vozidlá na
prechode pre chodcov. P. starosta upozorní majiteľov prevádzok v okolí Motorestu na ich konanie.
P. starosta a poslanci sa dohodli, že emailová komunikácia medzi nimi bude od dnešného dňa prebiehať
cez nové emailové adresy.
Ing. Turčan, PhD. skonštatoval potrebu zakúpenia nového obecného auta, nakoľko súčasné auto má už
minimálne 13 rokov a veľa sa investuje do jeho opráv. Poslanci poverili p. starostu prieskumom trhu.
Bod č. 16 – Záver
P. starosta poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce
Nemecká.

Zapisovateľ zápisnice:

Monika Klačanová

v. r.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ľubomír Kubuš

v. r.

Ing. Ján Môcik

v. r.

Branislav Čižmárik

v. r.

Starosta obce:

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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