Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 06.12.2019

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká,
konaného dňa 06.12.2019 o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu Nemecká
Prítomní :
starosta obce: p. Branislav Čižmárik,
poslanci:
p. Peter Marčok, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Ján Môcik, p. Ing. Ján
Turčan, PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Jozef Kliment,
zapisovateľka: p. Monika Klačanová,
ospravedlnení poslanci: p. Mgr. Branislav Píši, p. Ing. Marcela Kohútová, p. Milena Grúberová.
Hostia:
_________________________________________________________________________
Bod č. 1 - Otvorenie zasadnutia OZ
Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce p.
Branislav Čižmárik. Skonštatoval, že poslanci sú v počte 6 z 9, čo znamená, že sú uznášaniaschopní.
Bod č. 2 - Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
P. starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Ing. Jozefa Klimenta a za členov návrhovej komisie
p. Ing. Jána Turčana, PhD. a p. Ing. Jána Môcika.
Za zapisovateľku zápisnice určil p. Moniku Klačanovú – pracovníčku obecného úradu a za overovateľov
zápisnice p. Mgr. Zuzanu Kováčovú Švecovú, PhD. a p. Ing. Ľubomíra Kubuša.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 90/2019 zo dňa 06.12.2019
K bodu č. 2: Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. S c h v a ľ u j e za predsedu návrhovej komisie p. Ing. Jozefa Klimenta a za členov návrhovej
komisie p. Ing. Jána Turčana, PhD. 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. Mgr. Zuzanu Kováčovú Švecovú, PhD. a p. Ing. Ľubomíra Kubuša.
Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Ján
Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Ján Môcik, p. Ing.
Ján Turčan, PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Jozef Kliment,
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. 91/2019 zo dňa 06.12.2019
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 rozpočtového opatrenia č. 5/2019;
5. Rôzne;
6. Diskusia;
7. Záver.
Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Ján
Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Jozef Kliment.
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Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Ján Môcik, p. Ing.
Ján Turčan, PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 4 – Schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2019
P. starosta informoval prítomných o priebehu opravy ČOV a navrhol pracovné stretnutie, na ktorom
poslanci uvidia, že ČOV je momentálne v poriadku. Ďalej predniesol zmenu rozpočtu a jej dôvody.
Poslanci nemali námietky.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 92/2019 zo dňa 06.12.2019
K bodu č. 4: Schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 5/2019:
Bežné výdavky
FK
EK
Zdroj Názov
Schválený
Úprava
Po úprave
01.1.1 614
41
Odmeny
6 000 € + 1 500 €
7 500 €
01.1.1 635006 41
Údržba budov, objektov alebo
46 104 €
- 1 500 €
44 604 €
ich častí
SPOLU
52 104 €
0€
52 104 €
Prítomní poslanci (menovite): p. Peter Marčok, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Ján
Môcik, p. Ing. Ján Turčan, PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Jozef Kliment.
Hlasovali:
za (menovite): p. Peter Marčok, p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD., p. Ing. Ján Môcik, p. Ing.
Ján Turčan, PhD., p. Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ing. Jozef Kliment,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 5 – Rôzne
P starosta otvoril bod č. 5 – Rôzne, kde informoval o dôležitosti riešenia pasportizácie miestnych
komunikácií najmä z hľadiska územného plánu. Musí dôjsť k zameraniu miestnych komunikácií, čo je
dosť finančne náročné a je potrebné v rámci budúceho rozpočtu obce na to prihliadnuť. Ďalej informoval
o tom, že naša obec je zaradená do zoznamu katastrálnych území pre začatie pozemkových úprav v roku
2020. P. starosta sa má stretnúť so spoločnosťou, s ktorou bola naša obec zapojená do projektu
rekonštrukcie hasične, aby boli upresnené termíny začatia verejného obstarávania . Na 09.12.2019 je
pripravené stretnutie v Dome služieb v Dubovej s občanmi, kde budú informovaní o možnosti
vyjadrenia sa k územnému plánu obce Nemecká.
P. Ing. Kliment informoval prítomných ohľadom zvyšovania platov zamestnancov, ktoré sa preberalo
na zasadnutí finančnej komisie, kde ide hlavne o to, aby sa pri každom odmeňovaní nemuseli robiť
rozpočtové opatrenia.
P. starosta pokračoval správou o inventarizácii majetku obce, ktoré už prebiehajú. Spomenul, že
potraviny v Zámostí by mali byť sprevádzkované začiatkom roku 2020. Ohľadom potravín v „Starej
Dubovej“ má pripravené stretnutie so zastupiteľmi prevádzkovateľa potravín Fresh. Otvorenie potravín
by malo byť v čo najkratšom čase, nakoľko veľké úpravy prevádzky neplánujú.
Ďalej poslanci prediskutovali priestory železničnej stanice, kde je neustále problém s odpadmi najmä
občanmi z ulice Pod Hrbkom, načo reagoval p. starosta, ktorý už konkrétnych občanov upozornil a tým
aj eliminoval množstvo odpadu, ktorý tam umiestňovali. Tiež je problém na stojisku separovaného zberu
v časti Dubová – „Kolónia“ a časti „Stará Dubová“. P. Ing. Klimentovi bola vysvetlená situácia na ulici
Za Štadiónom v časti Dubová – „Kolónia“ ohľadom nehnuteľnosti, ktorej majiteľom je spoločnosť ŽSR,
a. s. Táto spoločnosť bola upozornená na zlý stav nehnuteľnosti a zároveň vyzvaná na odstránenie
možného nebezpečenstva, k čomu sa do dnešného dňa nevyjadrila.
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Bod č. 6 – Diskusia
P. Ing. Turčan, PhD. navrhol prehodnotiť rokovací poriadok z dôvodu, aby sa mohli občania vyjadriť
k predmetnej veci už počas prejednávania jednotlivých bodov programu, nakoľko keď sa môžu vyjadriť
až v bode Diskusia, ťažko sa nadväzuje na už prejednané a poslanci musia mnohokrát opäť diskutovať
na už prejednané záležitosti.
P. Ing. Môcik upozornil na neustály problém odparkovaných motorových vozidiel pri komunikáciách,
sťažovanie prejazdu popri týchto vozidlách, obmedzovanie zimnej údržby a tiež riziko možných havárií,
načo p. starosta reagoval, že majitelia týchto vozidiel budú opätovne vyzvaní, aby nestáli pri
komunikáciách. Následne poslanci prediskutovali možnosti zimnej údržby v časti Dubová – „Kolónia“,
kde sú veľmi sťažené podmienky na riadne vykonávanie tejto údržby, z dôvodu parkovania motorových
vozidiel pri bytovkách. Nakoniec poslanci prediskutovali výstavbu ľadovej plochy v areáli ZŠ s MŠ,
kde p. starosta upozornil na opätovné úniky vody v škole, a teda o pravdepodobnosti ďalšieho
poškodenia vodovodu.
Bod č. 7 – Záver
P. starosta poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľ zápisnice:

p. Monika Klačanová

Overovatelia zápisnice:

p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.

v. r.

p. Ing. Ľubomír Kubuš

v. r.

p. Branislav Čižmárik

v. r.

Starostu obce:

v. r.

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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