Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 27.05.2019

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného dňa
27.05.2019 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu Nemecká
Prítomní :
starosta obce: p. Branislav Čižmárik,
poslanci:
p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr. Zuzana Kováčová PhD., p. Ing.
Ľubomír Kubuš, p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Ján Môcik, p. Milena
Grúberová,
hlavný kontrolór: p. Mgr. Michal Vetrák,
zapisovateľka: p. Monika Klačanová,
ospravedlnení poslanci: p. Peter Marčok.
Hostia:
p. Ing. Alexandra Barlová, PhD. (OcÚ), p. Katarína Starčoková (OcÚ), p. RNDr. Anna Marková (OcÚ), p.
Peter Oroš (OcÚ), p. Mgr. Zuzana Cígerová (ZŠ s MŠ Nemecká), p. Vladimír Dejmek.
___________________________________________________________________________
Bod č. 1- Otvorenie zasadnutia OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce p. Branislav
Čižmárik.
Bod č. 2 - Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
P. starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie Mgr. Branislava Píšiho a za členov návrhovej komisie p.
Ing. Marcelu Kohútovú a p. Ing. Jána Môcika.
Za zapisovateľku zápisnice určil p. Moniku Klačanovú – pracovníčku obecného úradu a za overovateľov
zápisnice určil p. Ing. Ľubomíra Kubuša a p. Ing. Jána Turčana, PhD.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 30/2019 zo dňa 27.05.2019
K bodu č. 2 : Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
l. S c h v a ľ u j e za predsedu návrhovej komisie Mgr. Branislava Píšiho a za členov návrhovej komisie p.
Ing. Marcelu Kohútovú a p. Ing. Jána Môcika.
2. U r č u j e za zapisovateľku zápisnice p. Moniku Klačanovú pracovníčku obecného úradu a za overovateľov
zápisnice p. Ing. Ľubomíra Kubuša a p. Ing. Jána Turčana, PhD.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing.
Ján Môcik, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Ján Môcik, p.
Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite ): nehlasoval nikto.
Bod č. 3 – Schválenie programu
P. starosta predniesol program zasadnutia OZ.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 31/2019 zo dňa 27.05.2019
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. Kontrola plnenia uznesení;
5. Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce;
6. Schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Nemecká na roky 2016-2020;
7. Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom obce Nemecká;
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Schválenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Nemecká;
Schválenie Záverečného účtu obce za r. 2018;
Schválenie spoluúčasti financovania projektu na obnovu Hasičskej zbrojnice;
Schválenie spoluúčasti financovania projektu z Environmentálneho fondu: „Obstaranie multifunkčného
vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia“;
12. Schválenie predaja časti pozemku par. č. C-KN 588 na ul. Slovenského. Nár. Povstania z dôvodu hodného
osobitného zreteľa;
13. Schválenie predaja pozemku par. č. C-KN 949/2 na ul. Zábrežná z dôvodu hodného osobitného zreteľa;
14. Schválenie predaja časti pozemku par. č. C-KN 2 na ul. Zábrežná z dôvodu hodného osobitného zreteľa;
15. Schválenie rozpočtového opatrenia;
16. Rôzne;
17. Diskusia;
18. Záver.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing.
Ján Môcik, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Ján Môcik, p.
Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
8.
9.
10.
11.

Bod č. 4 – Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení predniesol hlavný kontrolór obce pán Mgr. Michal Vetrák, ktorý uviedol, že VZN
ktoré boli schválené na poslednom zastupiteľstve sú účinné, a to
- VZN č. 2/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky;
- VZN č. 3/2019 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári;
- VZN č. 4/2019 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce.
Ďalej uviedol, že uznesenie č. 25/2019, ktorého predmetom bolo schválenie predaja nákladného automobilu
FIAT DUCATO je splnené, vozidlo bolo úspešne predané. Uznesenie týkajúce sa prevodu pozemkov pre p.
Ing. Môcika a p. Mistríka sú predmetom dnešného rokovania a uznesenie týkajúce sa schválenia finančných
prostriedkov na kompostréry je taktiež splnené.
Bod č. 5 – Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
Pán starosta informoval o finančnom hospodárení a zostatkoch na účtoch. Účet v SLSP – 320 163,59 €. Účty
Prima Banka: Bežný účet - 90 534,97 €, Transferový účet – 3 861,85 €, Rezervný fond – 46 484,00 €.
Ďalej pán starosta informoval o činnosti obecného úradu:
- k projektu z Envirofondu, ktorý je predmetom dnešného zastupiteľstva – zmluva bola podpísaná je potrebné
všetky dokumenty najneskôr do piatku doručiť,
- rieši sa projekt hasične, kde bude podávaná žiadosť o obnovu objektu hasičskej zbrojnice, ktoré bude tiež
predmetom dnešného zasadnutia. Obnova bude prebiehať v dvoch etapách. V prvej etape pôjde o interiér,
v druhej o exteriér,
- je ukončené vyhodnotenie ponúk na opravu ciest,
- je určená predbežná hodnota zákazky na svetlá pre školu,
- kompostéry už sú navezené na tech. službách,
- na ČOV je opäť problém s prevzdušňovaním kalov,
- je potrebné vymeniť svorky na verejnom osvetlení v stĺpoch verejného osvetlenia, ktoré sme boli zaviazaný
vymeniť pred realizáciou rekonštrukcie VO,
- občania doručujú pripomienky k Územnému plánu. Obci bola schválená dotácia vo výške 7 600,00 €,
- uskutoční sa stretnutie so starostami okolitých obcí v dennom stacionári ohľadne spolupráce a financovania
denného stacionára, nakoľko sú tu umiestnení aj občania iných obcí. V stacionári je problém s kanalizáciou,
je potrebná výmena kanalizačnej rúry,
- VÚC poskytla obci dotáciu na Dni obce vo výške 1 600,00 €,
- 3.6.2019 prebehne audit účtovnej uzávierky obce za rok 2018,
- je potrebné navýšiť financie na dohody, nakoľko je problém stihnúť napr. kosenie – cintoríny, základná škola,
a zároveň aj všetky verejné priestranstvá,
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- 22.6.2019 má byť v ZŠ brigáda, zameraná na prípravu plochy nad parkoviskom pri stacionári, nakoľko si
škôlka v projekte Orange „Spájanie generácií“ získala prostriedky na vytvorenie oddychovej zóny,
- voľby do európskeho parlamentu prebehli bez problémov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 32/2019 zo dňa 27.05.2019
K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení
K bodu č. 5: Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1 . B e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení prezentovanú hlavným kontrolórom obce.
2. B e r i e n a v e d o m i e správu starostu o činnosti Obecného úradu a hospodárení obce.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing.
Ján Môcik, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Ján Môcik, p.
Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 6 - Schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Nemecká na roky 2016-2020
P. starosta v krátkosti predniesol potrebu schválenia povinného dokumentu POH obce Nemecká na roky 20162020. Stručne prediskutovali obecné kompostovisko, ktoré bude vytvorené buď v spolupráci s okolitými
obcami, alebo bude pre našich občanov vytvorené miesto v našej obci. V budúcnosti sa bude musieť obec ešte
viac venovať téme odpadov. P. starosta zdôraznil potrebu separovania odpadov občanmi. Po krátkej diskusii
ukladania odpadov občanmi pred technické služby obce sa zhodli, že budú vytvorené podmienky na
odovzdávanie odpadov na technických službách aj v sobotňajších hodinách (každú druhú sobotu aspoň 2
hodiny). O tomto spôsobe budú občania informovaní. Ďalej prediskutovali problém s rozhádzaným odpadom
pri hrádzi pod Kejdou. Na základe tejto skutočnosti bude obec uvedený priestor v budúcnosti monitorovať.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 33/2019 zo dňa 27.05.2019
K bodu č. 6: Schválenie Programu odpadového hospodárstva obce Nemecká na roky 2016-2020
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Schvaľuje Program odpadového hospodárstva obce Nemecká na roky 2016-2020.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing.
Ján Môcik, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Ján Môcik, p.
Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 7 - Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom obce Nemecká
P. starosta dal slovo p. Ing. Kohútovej, ktorá predniesla konkrétne zmeny v Zásadách hospodárenia
s majetkom obce Nemecká. V Zásadách hospodárenia s majetkom obce Nemecká bolo zapracované aj VZN
č. 4/2019.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 34/2019 zo dňa 27.05.2019
K bodu č. 7: Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom obce Nemecká
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Zásady hospodárenia s majetkom obce Nemecká s účinnosťou od 1.6.2019.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing.
Ján Môcik, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Ján Môcik, p.
Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
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Bod č. 8 - Schválenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Nemecká
P. starosta dal opäť slovo p. Ing. Kohútovej, ktorá vysvetlila zapracovanie zmien Rokovacieho poriadku
Obecného zastupiteľstva obce Nemecká.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 35/2019 zo dňa 27.05.2019
K bodu č. 8: Schválenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Nemecká
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Nemecká.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing.
Ján Môcik, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Ján Môcik, p.
Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 9 - Schválenie Záverečného účtu obce za r. 2018
P. starosta dal slovo hlavnému kontrolórovi obce, ktorý uviedol že záverečný účet bol riadne zverejnený, je
v súlade so všeobecnými právnymi predpismi. Uviedol všetky zmeny v jednotlivých rozpočtových
opatreniach, ktoré boli realizované presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky a povoleným prekročením výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov s ohľadom na §14 ods. 2 písm. d) zákona 583/2004. Obec v roku 2018 získala kapitálové
príjmy z predaja pozemkov v celkovej výške 3 841,86 €. Z rozpočtovaných finančných príjmov 250 495 € bol
skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 154 295,04 €, čo predstavuje 62 % plnenie a tvorí ho prevod
nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2017 vo výške 176,44 € za dopravné a 10 000 € za kamerový
systém, prevod z RF 37 000 €, dodávateľský úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 90 000 €,
čerpanie lízingu na nákup Fiat Ducato 17 064,60 € a príjem za IOM poplatok 54 €. Čerpanie bežných výdavkov
vo výške 550 933, 30 € (pôvodne bolo rozpočtovaných 562 655 € ) je podrobne rozpísané podľa rozpočtovej
klasifikácie a ekonomickú klasifikácie výdavkov v predloženom návrhu záverečného účtu obce. Z
rozpočtovaných kapitálových výdavkov 262 391 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 153 672,40
€, čo predstavuje 59 % čerpanie (významné položky – nákup pozemkov, kamerový systém, auto Fiat Ducato,
ÚPN a PD siete Kejda, rekonštrukcia detského ihriska a verejného osvetlenia, oplotenie ZŠ).
Z rozpočtovaných 35 604 € bolo skutočne vyčerpaných k 31.12.2018 27 461,45 €, čo predstavuje 77 %
čerpanie a tvorili ich splátky dodávateľských úverov, lízingu a poplatok IOM. Obec dosiahla v roku 2018
schodok hospodárenia vo výške – 87 808,62 €, ktorý bol vyrovnaný rezervným fondom a dodávateľským
úverom. Sumu vylúčenú z prebytku hospodárenia vo výške
1 025,09 € tvoria nevyčerpané prostriedky ZŠ dopravné vo výške 66,86 € a zostatok potravinového účtu ZŠ
vo výške 958,23 €.
Ďalej p. starosta a poslanci prediskutovali nepovinnú tvorbu rezervného fondu. Tiež si opäť prejednali
financovanie (nielen z RF) napr. rekonštrukcie tried v ZŠ, opravu kanalizácie v MŠ, výmenu okien na
školskom byte, natretie časti strechy ZŠ, financovanie projektu z Enviromentálneho fondu – Nákup traktora
s príslušenstvom, projektu Obnova hasičskej zbrojnice, oprava múru (átriá) pri horných triedach ZŠ, kde by
bola riešená aj oprava kanalizačnej rúry k dennému stacionáru, opravu havarijného stavu ČOV.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 36/2019 zo dňa 27.05.2019
K bodu č. 9: Schválenie Záverečného účtu obce za r. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018.
2. S c h v a ľ u j e Záverečný účet za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
3. P o t v r d z u j e schodok hospodárenia vo výške 87 808,62 €, vyrovnaný z rezervného fondu
a dodávateľského úveru.
4. S c h v a ľ u j e nepovinnú tvorbu RF vo výške100 000,00 €.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing.
Ján Môcik, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
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za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Ján Môcik, p.
Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 10 – Schválenie spoluúčasti financovania projektu na obnovu Hasičskej zbrojnice
P. starosta predniesol, že do 22.6.2019 musí byť podaná kompletná žiadosť o dotáciu na projekt obnovy
hasičskej zbrojnice. Obnova bude prebiehať v dvoch etapách. V prvej etape bude obnovovaný interiér, kde
bude zahrnutá napr. aj brána, sociálne zariadenia, skladové priestory, osvetlenie, nový nástrek podláh,
napojenie kanalizácie, kúrenie. V druhej etape pôjde o zateplenie budovy a výmenu okien. Ozrejmil, že
projektová dokumentácia je vo výške 2 400 €, ktorá je nutnosťou k podaniu žiadosti. Cenová ponuka
k vypracovaniu žiadosti je vo výške 490 € a zahŕňa obidve etapy.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 37/2019 zo dňa 27.05.2019
K bodu č. 10: Schválenie spoluúčasti financovania projektu na obnovu Hasičskej zbrojnice
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. S c h v a ľ u j e podanie žiadosti o dotáciu na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom
výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc
a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1 až 3 zákona č. 526/2010 Z. z. pre projekt „Obnova objektu
hasičskej zbrojnice“ v rámci výzvy č. V. P HaZZ 2019, ktorého ciele sú v súlade s platným programom
rozvoja obce.
2. S c h v a ľ u j e zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. S c h v a ľ u j e zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu zo
strany žiadateľa vo výške 2.000,00 € t. j. min. 5% zo sumy celkových oprávnených výdavkov vo výške
32.000,00 €.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing.
Ján Môcik, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Ján Môcik, p.
Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 11 - Schválenie spoluúčasti financovania projektu z Environmentálneho fondu: „Obstaranie
multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia“
P. starosta spomenul, že obec podala na Enviromentálny fond 2 žiadosti. Jednej bolo vyhovené, k druhej zatiaľ
neprišlo žiadne vyjadrenie. V žiadosti išlo o sumu 94 000 € a schválená bola suma 50 000 €. Obec sa musí
podieľať spoluúčasťou sumou 33 880 €.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 38/2019 zo dňa 27.05.2019
K bodu č. 11: Schválenie spoluúčasti financovania projektu z Environmentálneho fondu: „Obstaranie
multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia“
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. S c h v a ľ u j e realizáciu projektu podporeného z Environmentálneho fondu na základe predloženej
Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019, názov projektu: Obstaranie multifunkčného
vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia, v rámci
oblasti: Ochrana ovzdušia, činnosť: A3 – Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia
prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblasti riadenia kvality ovzdušia.
2. S c h v a ľ u j e zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu a financovanie neoprávnených
výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi výškou poskytnutej dotácie a celkovými výdavkami
projektu, t. j. 33 880,00 EUR.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing.
Ján Môcik, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Ján Môcik, p.
Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr. Branislav Píši,
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proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 39/2019 zo dňa 27.05.2019
K bodu č. 11: Schválenie spoluúčasti financovania projektu z Environmentálneho fondu: „Obstaranie
multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia“
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Sc h vaľ uj e
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 33 880,00 € na
spolufinancovanie projektu a financovanie neoprávnených výdavkov projektu na obstaranie multifunkčného
vozidla (traktora s príslušenstvom) na čistenie a umývanie verejných plôch.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing.
Ján Môcik, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Ján Môcik, p.
Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 12 - Schválenie predaja časti pozemku par. č. C-KN 588 na ul. Slovenského. Nár. Povstania z dôvodu
osobitného zreteľa
Bod č. 13 - Schválenie predaja pozemku par. č. C-KN 949/2 na ul. Zábrežná z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Bod č. 14 - Schválenie predaja časti pozemku par. č. C-KN 2 na ul. Zábrežná z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
P. starosta informoval, že zámery boli zverejnené na úradnej tabuli obce. Nakoľko ide o schválenie predaja
pozemkov, ktorých zámery boli schválené na predošlých zastupiteľstvách a nikto nemá k predmetným bodom
doplňujúce otázky, pristúpili k prečítaniu uznesení a následnému hlasovaniu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 40/2019 zo dňa 27.05.2019
K bodu č. 12: Schválenie predaja časti pozemku par. č. C-KN 588 na ul. Slovenského. Nár. Povstania z dôvodu
osobitného zreteľa
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. CKN 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 od pozemku par. 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 do vlastníctva p.
bol vyvesený na
úradnej tabuli a zverejnený na internetovej stránke obce Nemecká dňa 09.05.2019.
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.
, bytom
, 976 97 Nemecká ,a to pozemku par. 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 od pozemku par. č. C-KN 588 - zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 2250 m2, vo vlastníctve obce Nemecká, nachádzajúcom 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
216,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, 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.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing.
Ján Môcik, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Mgr. Zuzana
Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
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zdržali sa (menovite): p. Ing. Ján Môcik.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 41/2019 zo dňa 27.05.2019
K bodu č. 13: Schválenie predaja pozemku par. č. C-KN 949/2 na ul. Zábrežná z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1 . K o n š t a t u j e , že zámer previesť nehnuteľný majetok 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. CKN 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 do vlastníctva p.
s manželkou bol
vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej stránke obce Nemecká dňa 09.05.2019.
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
s manželkou, bytom
, 976 97 Nemecká, a to pozemku par. č. C-KN
949/2 - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 20 m2, vo vlastníctve obce Nemecká, nachádzajúcom
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 60,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, 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 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. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing.
Ján Môcik, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Ján Môcik, p.
Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 42/2019 zo dňa 27.05.2019
K bodu č. 14: Schválenie predaja časti pozemku par. č. C-KN 2 na ul. Zábrežná z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. K o n š t a t u j e , že zámer previesť nehnuteľný majetok 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. CKN 2/3 - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, odčleneného geometrickým plánom č. 46001336414/2018, 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, nachádzajúce sa v k. ú.
Nemecká, obec Nemecká, vedenom na LV č. 580, do vlastníctva p.
bol vyvesený na úradnej
tabuli a zverejnený na internetovej stránke obce Nemecká dňa 25.03.2019.
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.
, bytom
, 976 97 Nemecká, a to pozemku par. č. C-KN 2/3 - zastavané
2
plochy a nádvoria, o výmere 94 m , 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, 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
282,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, 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.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing.
Ján Môcik, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Ján Môcik, p.
Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
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Bod č. 15 - Schválenie rozpočtového opatrenia
P. starosta dal slovo p. Ing. Barlovej PhD., ktorá vysvetlila prítomným dôvody zmien výšky príjmov
a výdavkov v rozpočte obce.
P. starosta privítal p. Mgr. Cígerovú – účtovníčku ZŠ, dal jej dal slovo, aby sa vyjadrila k požiadavkam ZŠ.
Predniesla návrh ohľadne rekonštrukcie kanalizácie v MŠ. V minulom roku kanalizáciu MŠ, ktorá je
v havarijnom stave a na ktorú poslanci schválili prostriedky vo výške 8 600 €, neriešila, nakoľko podmienky
na rekonštrukciu boli nevyhovujúce (koniec kal. roka). Tento rok zisťovali cenovú ponuku na výmenu
kanalizácie, ktorá je vo výške 11 000 €, čo je suma oproti rekonštrukcii vyššia o 2 400 €. Išlo by o položenie
novej kanalizačnej rúry, s napojením na existujúcu kanalizáciu školy. V cene sú aj stavebné práce. Predpoklad
realizácie sú letné prázdniny. P. starosta p. Mgr. Cígerovú oboznámil s výmenou osvetlenia ZŠ, ktorá sa bude
realizovať v krátkom čase. Tiež prediskutovali opravu tried, na ktorú poslanci schválili finančné prostriedky.
P. Mgr. Cígerová by do najbližšieho zastupiteľstva chcela pripraviť cenové ponuky. Ďalej uviedla, že na
základe požiadavky poslancov je pripravené vyčíslenie spotreby energií v školskom byte a bude potrebné
upraviť výšku nájmu, nakoľko momentálna výška nájmu nepokrýva spotrebu energií. P. Mgr. Cígerová zašle
žiadosť o schválenie nájomnej zmluvy v starom znení s novou výškou nájmu. Prekovali potrebu nového
zamestnanca do školskej kuchyne. Škola podnikla kroky na to, aby do konca šk. roka vedeli predbežný počet
stravníkov, nakoľko štát bude dávať dotácie na stravovanie žiakov. Poslanci k schváleniu rozpočtového
opatrenia navrhli, aby sa na tomto rokovaní riešilo na kanalizáciu 8 600 €, po predložení novej cenovej ponuky
zo strany ZŠ na rekonštrukciu kanalizácie bude navýšenie podľa potreby. Cenové ponuky predloží ZŠ na
najbližšom zastupiteľstve.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 43/2019 zo dňa 27.05.2019
K bodu č. 15 : Schválenie rozpočtového opatrenia
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká

S c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 1/2019 v zmysle návrhu.
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Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing.
Ján Môcik, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Ján Môcik, p.
Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 16 – Rôzne
P. starosta otvoril bod Rôzne a dal slovo poslancom. P. Ing. Kliment sa prihlásil o slovo. Zaujímalo ho
uvoľnenie finančných prostriedkov MASK-y na rekonštrukciu miestnej komunikácie na ulici SNP. P. starosta
vysvetlil, že prostriedky sú schválené, ale nie sú uvoľnené. Na základe tejto skutočnosti bude p. starosta
kontaktovať zástupcu MASK-y a zistí aktuálne informácie s možnosťou pozvania na nasledujúce rokovanie
OZ. P. Ing. Kliment vysvetlil potrebu opravy výtlkov v časti Dubová (Kolónia). S opravou výtlkov sa začne
v čo najkratšom čase, nakoľko verejná súťaž je už ukončená a tento týždeň budú vyrozumení účastníci súťaže.
P. Ing. Kliment informoval prítomných témou obecnej kanalizácie, ktorá podľa jeho predpokladu do 5 rokov
určite nebude a teda chce nadviazať na nevyhnutnosť opravy a údržby už existujúcej ČOV.
Slovo si vzala p. Mgr. Kováčová PhD., ktorá predniesla žiadosti, ktoré boli doručené Komisii vzdelávania
a sociálnych vecí. Ako predsedníčka Komisie vzdelávania a sociálnych vecí navrhla spôsoby schválenia fin.
výpomocí pre žiadateľov. Poslanci tému prediskutovali a dohodli sa na schválení fin. prostriedkov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 44/2019 zo dňa 27.05.2019
K bodu č. 16 : Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e sociálnu výpomoc pre p.
, trvale bytom
, 976 97 Nemecká,
vo výške 50,00 € na nákup učebných pomôcok pre deti.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing.
Ján Môcik, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Ján Môcik, p.
Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 45/2019 zo dňa 27.05.2019
K bodu č. 16 : Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e sociálnu výpomoc pre p.
, trvale bytom
, 976 97
Nemecká, vo výške 50,00 € ako spoluúčasť na nákladoch na pohreb nebohého manžela
.
Prítomní poslanci (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing.
Ján Môcik, p. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Mgr.
Branislav Píši.
Hlasovali:
za (menovite): p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Ján Môcik, p. Mgr. Zuzana Kováčová,
PhD., p. Ing. Jozef Kliment, p. Mgr. Branislav Píši,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): p. Milena Grúberová, p. Ing. Marcela Kohútová.
Bod č. 16 – Rôzne
Poslanci po hlasovaní pokračovali v bode Rôzne. Prediskutovali tému založenia spomaľovačov na ulici
Školská a 1. mája, poškodzovania cintorínov, tiež potrebu vytvorenia prevádzkového poriadku cintorínov
a riešenia nájomných zmlúv na hrobové miesta. Ďalej prediskutovali tému riešenia problémových občanov,
ktorí nemajú trvalý pobyt v našej obci (najmä lokalita na ul. SNP – pri pošte, ul. 1 mája a i.). Ďalej
prediskutovali sťažnosti rodičov z dôvodu nepokoseného okolia ZŠ, ktoré by mal kosiť školník, nie obec, čo
je bežná prax v okolitých obciach. Ďalej bola riešená problematika vyčistenia potoka Oselné, nakoľko spodná
voda spôsobuje zalievanie pivníc a šácht na ulici 1. mája, v ktorých majú občania umiestnené vodomery. Na
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Lesy Slovenskej republiky bola zaslaná opakovaná výzva, na riešenie vyčistenia predmetného potoka, na ktorú
ale neodpovedali. P. Grúberová požiadala poslancov o pomoc pri prípravách Dňa detí. P. starosta sa rozlúčil
s p. hlavným kontrolórom obce.
Bod č. 17 - Diskusia
K slovu sa prihlásil p. Dejmek, ktorý vyslovil žiadosť o riešenie situácie týkajúcej sa rýchlej jazdy štvorkoliek
a os. automobilov po miestnych komunikáciách. Ide o bezpečnosť občanov našej obce. Poslanci súhlasili a
vyslovili potrebu zvýšeného hliadkovania štátnou políciou nielen vo večerných hodinách.
Bod č. 18 – Záver
P. starosta poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľ zápisnice:

p. Monika Klačanová

v. r.

Overovatelia zápisnice:

p. Ing. Ľubomír Kubuš v. r.

p. Ing. Ján Turčan PhD. v. r.

Starostu obce:

p. Branislav Čižmárik

v. r.

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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