Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 15.3.2022

Zápisnica s uznesením
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného dňa
15. marca 2022 o 17,00 hod. v Obradnej miestnosti Obecného úradu
v Nemeckej
Prítomní:
starosta obce: Branislav Čižmárik
poslanci:

Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok.

hlavný kontrolór obce: Mgr. Michal Vetrák
zapisovateľka: Ing. Alexandra Barlová, PhD.
Ospravedlnení: Ing. Ľubomír Kubuš, Ing. Marcela Kohútová.
Hostia:

Mgr. Matej Vaník, Zuzana Vaníková, Mgr. Zuzana Cígerová (ZŠ s MŠ Nemecká),
Katarína Starčoková (OcÚ).

Bod č. 1- Otvorenie zasadnutia OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce
p. Branislav Čižmárik. Konštatoval, že je prítomných 7 z 9 poslancov a teda Obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
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 Ing. Jozefa Klimenta a Ing. Jána Môcika,
Za zapisovateľku zápisnice navrhol určiť Ing. Alexandru Barlovú – pracovníčku obecného
úradu. Za overovateľov zápisnice navrhol Ing. Jána Turčana, PhD. a p. Milenu Grúberovú.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 12/2022 zo dňa 15.03.2022
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 Mgr. Branislava Píšiho a za členov
návrhovej komisie Ing. Jozefa Klimenta a Ing. Jána Môcika.
2. U r č u j e za zapisovateľku zápisnice Ing. Alexandru Barlovú, pracovníčku obecného
úradu a za overovateľov zápisnice Ing. Jána Turčana, PhD. a p. Milenu Grúberovú
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
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Bod č. 3 – Schválenie programu
P. starosta oboznámil poslancov s navrhnutým programom. Zo strany poslancov neboli návrhy
na doplnenie ani zmenu programu zasadnutia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 13/2022 zo dňa 15.03.2022
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 zmeny zaradenia Základnej školy s materskou školou Nemecká v sieti škôl
a školských zariadení
7. Schválenie VZN č. 2/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
8. Schválenie VZN č. 3/2022 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Nemecká
9. Schválenie VZN č. 4/2022 o organizácií miestneho referenda
10. Schválenie VZN č. 5/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v obci
Nemecká
11. Prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku par. č. C-KN 1681/15
12. Schválenie predaja pozemkov parc. č. C-KN 1387/1, 1387/2, 1388 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na ul. Odbojárov
13. Schválenie dotácií poskytovaných obcou Nemecká na rok 2022
14. Vyradenie majetku po inventarizácii majetku obce k 31.12.2021
15. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 4 – Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
14.1.2022 predniesol hlavný kontrolór obce, Mgr. Michal Vetrák:
- Uznesenie č. 4/2022, ktorého predmetom bolo schválenie Všeobecne záväzného nariadenia
č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia na rok 2022 je splnené, VZN bolo vyhlásené a nadobudlo účinnosť,
- Uznesenie č. 5/2022, ktorým bolo obecnému úradu uložené vypracovať a zverejniť návrh
všeobecne záväzných nariadení obce v zmysle § 4 ods. 5 písm. a) body 1, 2, 3, 4, 5 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa požiadaviek Krajskej prokuratúry Banská
Bystrica je splnené, VZN boli spracované, zverejnené a pripravené na schválenie na
dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva,
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- Uznesenie č. 6/2022, ktorým bol schválený prenájom nebytových priestorov pre Pasienkovo
urbárske pozemkové spoločenstvo Dubová v Dome služieb zostáva v sledovaní, pripravuje
sa návrh nájomnej zmluvy,
- Uznesenie č. 7/2022, ktorým bol schválený prenájom nehnuteľného majetku obce za účelom
zriadenia samoobslužného automatu na vydávanie zásielok (Z-Box) je splnené, zmluva bola
uzatvorená, Z-Box je umiestnený a v najbližšom čase bude spustený do prevádzky.
- Uznesenie č. 8/2022, ktorým bol schválený prevod pozemkov obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre p. Lokšovú zostáva v sledovaní, pripravuje sa návrh kúpno-predajnej
zmluvy,
- Uznesenie č. 9/2022, ktorým bol schválený prenájom pozemkov pre p. Hlaváčikovú zostáva
v sledovaní, pripravuje sa návrh nájomnej zmluvy,
- Uznesenie č. 10/2022, predmetom ktorého bola žiadosť o odpredaj pozemku Ing. arch
Bobera zostáva v sledovaní, je predmetom dnešného rokovania,
- Uznesenie č. 11/2022, ktorým bol schválený prevod majetku medzi Slovenskou správou
ciest a obcou Nemecká zostáva v sledovaní, po zaslaní podpísaných zmlúv zo strany
Slovenskej správy ciest budú tieto podpísané aj zo strany Obce a tým bude toto uznesenie
splnené.
Bod č. 5 – Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
Starosta obce informoval o stave na bankových účtoch: Účet SLSP – 214 462,90 €, Prima banka
bežný účet – 66 394,98 €, transferový účet – 4 578,29 €, účet rezervného fondu –167 139,51 €.
Ďalej informoval o činnosti obecného úradu:
- Bola vyhlásená mimoriadna situácia v obci Nemecká, nakoľko z dôvodu neuhrádzania
faktúr za energie spoločnosťou PTCHEM s.r.o., dodávateľ energií oznámil odpojenie areálu
závodu a teda aj Čistiarne odpadových vôd (ČOV) od elektrickej energie. Po odpojení ČOV
hrozí ekologická havária, nakoľko nebudú čistené splaškové vody obyvateľov v časti
Dubová, ktorí sú napojení na túto ČOV ale, čo je závažnejšie, nebudú čistené ani
kontaminované vody z areálu závodu a z gudrónových jám, ktoré sa v areáli nachádzajú. So
situáciou sa bol osobne oboznámiť aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR,
momentálne sa zisťujú reálne náklady na prevádzkovanie ČOV a možnosti ďalšieho
postupu a riešenia situácie.
- Veľká časť aktivít momentálne súvisí so situáciou na Ukrajine a s pomocou ľuďom
utekajúcim pred vojnou na Ukrajine. Rieši sa možné ubytovanie, zabezpečenie základných
potravín, oblečenia a ďalších potrieb, administratívne záležitosti. Obec zabezpečila aj dovoz
jednej rodiny, ktorá je zatiaľ ubytovaná v rodinnom dome v našej obci. Začali sa úpravy
školského bytu, ktorý bol vymaľovaný a zabezpečil sa nábytok a ďalšie vybavenie potrebné
pre ubytovanie ďalších ľudí. Obec má tiež povinnosť na zabezpečenie núdzového
ubytovania v prípade požiadavky Okresného úradu v telocvični ZŠ s MŠ zatiaľ pre cca.
10 ľudí. Výdavky by mali byť uhradené obcou a následne refundované štátom
prostredníctvom Okresného úradu, zatiaľ nie je jasná forma preplácania vynaložených
výdavkov.
- Prebiehajú práce na Dome služieb, predpoklad je, že do konca marca by mali byť ukončené.
Potom by mala byť znovu otvorená aj obecná knižnica.
- V pondelok 21.3.2022 bude ďalšie verejné prerokovanie týkajúce sa Územného plánu obce
Nemecká a to Správy o hodnotení strategického dokumentu.
- Energetické audity, ktoré boli spracované sú uhradené, bola schválená žiadosť o platbu
a čakáme na zaslanie finančných prostriedkov na účet obce. V apríli prebehne kontrola tohto
projektu zo strany sprostredkovateľského orgánu SIEA.
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- V súvislosti s návštevou partnerov z Kalavryty prebehlo stretnutie s akademickým
sochárom, ktorý by mal navrhnúť pamätnú medailu s vyobrazením múzea a sochy
„Kľačiacej ženy v plameňoch“, malo by participovať aj Múzeum SNP, zatiaľ hľadajú
prostriedky na financovanie.
- Bol osadený Z-Box na výdaj zásielok, umiestnený je pri tržnici v Nemeckej na Hronskej
ulici. V najbližších dňoch by mal byť spustený do prevádzky.
- Pripravujú sa Dni obce, boli oslovení účinkujúci, komisia pre kultúru a šport pripravuje
podrobnejší program.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 14/2022 zo dňa 15.03.2022
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. Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení prezentovanú hlavným kontrolórom obce.
2. Berie na vedomie správu starostu o činnosti Obecného úradu a hospodárení obce.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 6 – Schválenie zmeny zaradenia Základnej školy s materskou školou Nemecká v sieti
škôl a školských zariadení
Poslanci boli na pracovných stretnutiach informovaní o pláne rozšíriť vzdelávanie. Starosta
obce požiadal Mgr. Cígerovú, aby informovala poslancov o pripravovanom rozšírení ZŠ s MŠ
o ďalšiu organizačnú zložku - Základnú umeleckú školu, aby priblížila postup, čo to bude
obnášať, ako bude riešené financovanie, pracovno-právne vzťahy a pod.
Mgr. Cígerová informovala, že postup je taký, že sa bude vyraďovať ZŠ s MŠ zo siete škôl
a školských zariadení a bude sa zaraďovať do siete nová Spojená škola s rovnakým sídlom. Na
tento nový subjekt by prešli všetky obchodné aj pracovno-právne vzťahy. Momentálne nie je
potrebné schválenie zastupiteľstva ale chcú informovať zastupiteľstvo o svojom zámere, aby
potom pri schvaľovaní novej zriaďovacej listiny po zaradení do siete nenastali problémy.
Očakávajú, že zriadením ZUŠ dôjde aj k miernemu navýšeniu počtu detí MŠ a žiakov ZŠ.
Administratívne úkony riešia v spolupráci s obecným úradom, keď dôjde k zaradeniu
a vyradeniu bude nasledovať schválenie zriadenia novej Spojenej školy obecným
zastupiteľstvom. Bude to mať aj určitý dopad na rozpočet, nakoľko finančné prostriedky na
originálne kompetencie na rok 2022 sú prideľované podľa počtu žiakov k 15.9.
predchádzajúceho roka. Školské zariadenia sa ale zriaďujú na školský rok, preto bude potrebné
dofinancovať obdobie 4 mesiacov (september-december 2022). Prevádzkové náklady by vedeli
pokryť zo súčasného rozpočtu ale bude potrebné dofinancovať prostriedky na mzdové náklady.
Presnejšie vyčíslenie bude možné až po zistení počtu prihlásených žiakov a z toho vyplývajúcej
potreby počtu pedagógov a úväzkov. Momentálne sa zisťuje len predbežný záujem.
Ing. Kliment sa zaujímal koľko odhadujú, že sa prihlási žiakov ZŠ s MŠ Nemecká. Mgr. Vaník
odpovedal, že v súčasnej dobe sa zameriavajú na propagáciu od Brezna po Banskú Bystricu
a robia nábor detí. V stredu 16.3.2022 organizujú prezentáciu v ZŠ s MŠ, na ktorej by chceli
priblížiť žiakom a rodičom základné informácie. Ďalší takýto nábor chcú robiť niekedy v máji.
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Ing. Kliment sa ďalej opýtal v akom čase bude prebiehať vyučovanie v ZUŠ a ako často. Mgr.
Vaník odpovedal, že to bude všetko záležať na počte prihlásených detí. Chcú naplniť odbory
tak aby boli vyvážené, rozsah počtu hodín je daný pre skupinové a individuálne odbory
vyhláškou.
Ing. Kliment sa pýtal ako to môže ovplyvniť kapacitu škôlky. Mgr. Cígerová povedala, že
momentálne nie je naplnená kapacita, približne je možné prijať ešte 10 detí.
P. starosta doplnil, že vzhľadom k zriadeniu novej školy bude potrebné robiť aj nové výberové
konanie na riaditeľa školy, tiež bude potrebné zmeniť Všeobecne záväzné nariadenia týkajúce
sa ZŠ s MŠ.
Mgr. Kováčová Švecová PhD. uviedla, že v zmysle zákona to najprv malo byť prerokované
v Rade školy. Myslí si že k tomu teraz nie je možné zo strany zastupiteľstva zaujať žiadne
stanovisko. Mgr. Cígerová odpovedala, že p. riaditeľka to už komunikovala s Radou školy,
avšak vzhľadom k jej pracovnej neschopnosti to nebolo doriešené
Mgr. Kováčová Švecová, PhD. chcela ďalej vedieť ako sa naloží so ZUŠ Brusno, ktorá má
momentálne elokované pracovisko v Nemeckej a nájomnú zmluvu so ZŠ s MŠ. O tieto
finančné prostriedky škola príde. Mgr. Cígerová odpovedala, že zatiaľ nerušili nájom, ZUŠ
Brusno by v prípade zaradenia novej ZUŠ o elokované pracovisko prišla. Ak by rodičia chceli
zachovať napr. výtvarný odbor vedeli by im vyjsť v ústrety. Mgr. Vaník doplnil, že riaditeľka
ZUŠ Brusno bola informovaná o situácii už pred cca. mesiacom. P. Vaníková navrhla urobiť
stretnutie so zástupcami ZUŠ a obcí Brusno a Valaská. P. starosta poprosil, aby škola obec
informovala o všetkých krokoch.
Mgr. Cígerová, p. Vaník a p. Vaníková odišli zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 15/2022 zo dňa 15.03.2022
K bodu č. 6 : Schválenie zmeny zaradenia Základnej školy s materskou školou Nemecká v sieti
škôl a školských zariadení
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. Berie na vedomie informáciu o podaní žiadosti o vyradenie Základnej školy s materskou
školou, Školská 35, Nemecká 976 97, IČO: 37828479 zo siete škôl a školských zariadení
2. Berie na vedomie informáciu o podaní žiadosti o zaradenie Spojenej školy s budúcim sídlom
Školská 35, Nemecká 976 97 do siete škôl a školských zariadení.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Ján Turčan, PhD., Milena
Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.
Mgr. Kováčová Švecová, PhD. uviedla, že na pracovnom stretnutí bola táto myšlienka
prezentovaná trochu inak - ako súkromná akadémia, nehovorilo sa o zrušení ZŠ s MŠ
a zriaďovaní nového subjektu. Poslanci ďalej prediskutovali možné riziká, potrebné finančné
zabezpečenie.
Ing. Môcik sa opýtal, prečo bola zvolená cesta zriadenia ZUŠ ako organizačnej zložky ZŠ s MŠ
a nie ako súkromnej ZUŠ. P. starosta odpovedal, že to bolo prekonzultované s Okresným
úradom odborom školstva a Ministerstvom školstva SR. Navrhol, aby poslanci zaslali ďalšie
prípadné otázky e-mailom, on ich následne prednesie na Rade školy, resp. budú zodpovedané
na pracovnom stretnutí.
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Bod č. 7 – Schválenie VZN č. 2/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb
Hlavný kontrolór obce uviedol, že Všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sú predmetom
dnešného rokovania obecného zastupiteľstva boli pripravené na základe upozornenia
prokurátora, nakoľko sú to VZN, ktoré je po zmene zákona o obecnom zriadení obec povinná
mať prijaté.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nemecká č. 2/2022 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb bolo zverejnené v zákonom stanovenej lehote, k VZN neboli
doručené žiadne pripomienky.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 16/2022 zo dňa 15.03.2022
K bodu č. 7 : Schválenie VZN č. 2/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 8 – Schválenie VZN č. 3/2022 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Nemecká
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nemecká č. 3/2022 o dodržiavaní čistoty a poriadku na
území obce Nemecká bolo zverejnené v zákonom stanovenej lehote, k VZN neboli doručené
žiadne pripomienky.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 17/2022 zo dňa 15.03.2022
K bodu č. 8 : Schválenie VZN č. 3/2022 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Nemecká
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o dodržiavaní čistoty a poriadku na
území obce Nemecká
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 9 – Schválenie VZN č. 4/2022 o organizácií miestneho referenda
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nemecká č. 4/2022 o organizácií miestneho referenda bolo
zverejnené v zákonom stanovenej lehote, k VZN neboli doručené žiadne pripomienky.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 18/2022 zo dňa 15.03.2022
K bodu č. 9 : Schválenie VZN č. 4/2022 o organizácií miestneho referenda
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o organizácií miestneho referenda
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Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 10 – Schválenie VZN č. 5/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
v obci Nemecká
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nemecká č. 5/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných
priestranstiev v obci Nemecká bolo zverejnené v zákonom stanovenej lehote, k VZN neboli
doručené žiadne pripomienky.
Starosta obce uviedol, že v tomto VZN bolo zámerom upraviť niektoré názvy ulíc, ktorých
názvy nie sú gramaticky správne. Avšak vzhľadom na aktuálnu situáciu, súvisiacu s vojnovým
konfliktom na Ukrajine, kedy je zvýšený záujem o vydávanie dokladov a veľmi dlhé čakacie
doby, navrhol od tejto zmeny upustiť a upraviť VZN s tým, že by sa ponechali doterajšie názvy
ulíc. Chce tým predísť komplikáciám a nedodržaniu stanovených lehôt pre zmenu dokladov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 19/2022 zo dňa 15.03.2022
K bodu č. 10 : Schválenie VZN č. 5/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
v obci Nemecká
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e pozmeňujúci návrh k VZN č. 5/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných
priestranstiev v obci Nemecká:
- v článku 3 Názvy ulíc a verejných priestranstiev ods. 4 – pôvodné znenie „Názvy ulíc
a pomenovania verejných priestranstiev určené týmto VZN tvoria neoddeliteľnú prílohu
číslo 1 tohto nariadenia“ zmeniť na „Doterajšie zaužívané názvy ulíc a pomenovania
verejných priestranstiev ostávajú v platnosti bez zmien a tvoria neoddeliteľnú prílohu číslo
1 tohto nariadenia“
- v prílohe č. 1 k VZN Názvy ulíc - Za štadiónom zmeniť na Za Štadiónom
- v prílohe č. 1 k VZN Názvy ulíc - Ulica SNP zmeniť na Slovenského Nár. Povstania
- v prílohe č. 1 k VZN Názvy ulíc - Štvrť kapitána Nálepku zmeniť na Štvrť Kapitána Nálepku
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Ján Turčan, PhD., Milena
Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok,
proti (menovite): Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Následne poslanci pristúpili k schváleniu VZN v zmysle schválené pozmeňujúceho návrhu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 20/2022 zo dňa 15.03.2022
K bodu č. 10 : Schválenie VZN č. 5/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
v obci Nemecká
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o určení názvov ulíc a iných
verejných priestranstiev v obci Nemecká v zmysle pozmeňujúceho návrhu
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok.
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Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Ján Turčan, PhD., Milena
Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.

Bod č. 11 – Prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku par. č. C-KN 1681/15
Tento bod bol presunutý z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci sa zhodli,
že uvedený pozemok, momentálne nechcú predávať a preto žiadosť zamietli.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 21/2022 zo dňa 15.03.2022
K bodu č. 11 : Prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku par. č. C-KN 1681/15
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Neschvaľuje
odpredaj pozemku parc. č. C-KN 1681/15 vedenom na LV č. 580
vo vlastníctve obce Nemecká
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.

Bod č. 12 – Schválenie predaja pozemkov parc. č. C-KN 1387/1, 1387/2, 1388 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na ul. Odbojárov
Jedná sa o pozemky, v časti Zámostie, poslanci schválili zámer predaja uvedených pozemkov
s tým, že cena bude určený znaleckým posudkom. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli,
internetovej stránke obce a elektronickej úradnej tabuli najmenej na 15 dní. Cena určená
znaleckým posudkom bola vo výške 4,46 €/m2.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 22/2022 zo dňa 15.03.2022
K bodu č. 12 : Schválenie predaja pozemkov parc. č. C-KN 1387/1, 1387/2, 1388 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na ul. Odbojárov
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. K o n š t a t u j e , že zámer previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Nemecká
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov – pozemky parc. č. C-KN 1387/1 záhrada o výmere 345 m2, parc. č. C-KN 1387/2
záhrada o výmere 45 m2 a parc. č. C-KN 1388 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 290
m2 vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom pre k. ú. Nemecká, obec
Nemecká, na LV č. 580, z dôvodu hodného osobitného zreteľa do vlastníctva p. Mareka
Minarovjecha bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej stránke obce
Nemecká a elektronickej úradnej tabuli dňa 15.10.2021 najmenej na 15 dní.
2. B e r i e n a v e d o m i e Znalecký posudok č. 11/2022 zo dňa 8.3.2022 na odhad
všeobecnej hodnoty pozemkov uvedených v bode 1.
3. 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.
Minarovjecha, bytom
a to
2
pozemkov parc. č. C-KN 1387/1 druh pozemku záhrada o výmere 345 m , parc. č. C-KN
1387/2 druh pozemku záhrada o výmere 45 m2 a parc. č. C-KN 1388 zastavaná plocha a
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nádvorie o výmere 290 m2 vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom pre k.
ú. Nemecká, obec Nemecká, na LV č. 580, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu
3182,80 € (z toho cena pozemkov 4,46 €/m2 spolu vo výške 3032,80 € a 150 € náklady na
vyhotovenie znaleckého posudku).
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o pozemok priľahlý k pozemku
žiadateľa, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a udržiava, 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): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 13 – Schválenie dotácií poskytovaných obcou Nemecká na rok 2022
Poslanci prerokovali žiadosti jednotlivých organizácií, ktoré požiadali obec o poskytnutie
dotácie na rok 2022. Dotácie sa rozhodli schváliť pre všetky organizácie v plnej výške.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 23/2022 zo dňa 15.03.2022
K bodu č. 13 : Schválenie dotácií poskytovaných obcou Nemecká na rok 2022
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Občianske združenie Čierťaž
Nemecká, Ul. S. Chalupku 4, Nemecká, IČO: 45019100, vo výške 800 €.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 24/2022 zo dňa 15.03.2022
K bodu č. 13 : Schválenie dotácií poskytovaných obcou Nemecká na rok 2022
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 1390 €
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 25/2022 zo dňa 15.03.2022
K bodu č. 13 : Schválenie dotácií poskytovaných obcou Nemecká na rok 2022
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Stolnotenisový klub Iskra DubováNemecká, Školská 35, 976 97 Nemecká, IČO: 42394996 vo výške 500 €.
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Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 26/2022 zo dňa 15.03.2022
K bodu č. 13 : Schválenie dotácií poskytovaných obcou Nemecká na rok 2022
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, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 27/2022 zo dňa 15.03.2022
K bodu č. 13 : Schválenie dotácií poskytovaných obcou Nemecká na rok 2022
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 9500 €.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 14 – Vyradenie majetku po inventarizácii majetku obce k 31.12.2021
P. starosta informoval, že inventarizáciou bol zistený stav majetku a ústrednou inventarizačnou
komisiou bol pripravený návrh na vyradenie. Dal slovo Ing. Barlovej, ktorá informovala, že sa
jedná o motorové vozidlá, ktoré boli vyradené z evidencie a teda zlikvidované z dôvodu
nevyhovujúceho technického stavu, ďalej majetok, ktorý bol pokazený resp. poškodený
a oprava by bola vzhľadom na vek majetku nerentabilná, USB token vypožičaný z majetku MH
SR pre pripojenie k systému EPSIS bol vrátený.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 28/2022 zo dňa 15.03.2022
K bodu č. 14 : Vyradenie majetku po inventarizácii majetku obce k 31.12.2021
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e vyradenie nasledovného majetku po inventarizácii majetku obce k 31.12.2021
na základe návrhu na vyradenie ústrednej inventarizačnej komisie
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p.
stredisko
č.
1 Hasičský zbor
Miestne
2
hospodárstvo
3 Obecný úrad
4 Obecný úrad
5 Obecný úrad
6 Obecný úrad

Inventárne
Obstarávacia Zostatková
dátum
názov
ks
číslo
cena
cena
zaradenia
HIM0084 Avia 30 požiarna
1
6110,04 €
0,00 € 01.01.1974
HIM2190 Automobil sedan VP
1
350,00 €
0,00 € 30.11.2015
VW Golf CL 1,9 TDi
HIM1264 Kopír.stroj Canon
1
2366,66 €
0,00 € 31.12.2000
HIMK1253 Ohriev.vody matrika
1
106,50 €
0,00 € 31.12.1999
PSV12
Mobilný telefón Nokia 1
324,29 €
- 31.12.2015
PSV23
USB token (SafeNet
1
100,00 €
- 28.01.2016
iKey...)

Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 15 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
Ing. Barlová informovala, že sa jedná o rozpočtové opatrenie, ktorého účelom je zmena
rozpočtovaných prostriedkov na údržbu základnej školy na transfer do rozpočtu ZŠ ako
originálne kompetencie na bežnú údržbu. Týmto sa nezmenia celkové príjmy a celkové
výdavky.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 29/2022 zo dňa 15.03.2022
K bodu č. 15 : Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 1/2022 v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
Na strane bežných výdavkov
FK
EK
Zdroj Názov
Návrh
Zmena
Po zmene
09.1.2.1 635006 41
ZŠ údržba
18 000 € -18 000 €
0€€
09.1.2.1 641006 41
ZŠ - originálne bežné 0 €
+18 000 €
18 000 €
účelové - údržba
SPOLU
18 000 € 0 €
18 000 €
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik, Peter Marčok,
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Hlavný kontrolór Mgr. Michal Vetrák odišiel zo zasadnutia OZ.
Bod č. 16 – Rôzne
P. starosta informoval, že obec bude mať určite výdavky súvisiace s pomocou ľuďom, ktorí
utekajú pred vojnovým konfliktom z Ukrajiny. Niektoré budú preplatené Okresným úradom
niektoré bude musieť obec znášať z vlastného rozpočtu.
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Informoval bližšie o jednotlivých aktivitách obce v tejto oblasti, o priebehu prác v školskom
byte, zabezpečení stravy. Obec stále zbiera potraviny, hygienické potreby, drogériu, ktoré
následne prerozdeľuje pre utečencov v našej obci, snaží sa pomôcť s administratívou
a vybavením potrebných náležitostí. Obedy majú zatiaľ zabezpečené v školskej jedálni.
Obec pripravuje aj núdzové ubytovanie na základe požiadavky Okresného úradu Brezno
v telocvični. Situácia sa často mení, snažíme sa reagovať operatívne.
Poslanci schválili vyčlenenie sumy do 5000 €, ktoré obec môže použiť na účely pomoci
utečencom z Ukrajiny. Následne budú tieto výdavky zaradené do rozpočtu.
Mgr. Kováčová Švecová, PhD. informovala, že uzávierka Noviniek spod Hradiska bude do
konca marca. Ing. Turčan, PhD. navrhol informovať občanov v Novinkách o dôvodoch
neschválenia projektu na rekonštrukciu cesty SNP.
Ing. Kliment priblížil poslancom priebeh a obsah zasadnutia Krízového štábu v súvislosti
s prerušením prevádzky ČOV v areáli PTCHEM. Poslanci prediskutovali aktuálny stav.
P. Grúberová informovala o príprave Dní obce Nemecká, ktoré budú 30.7.2022, sv. omša za
obec bude 31.7.2022. MDD pre deti sa plánuje na 27.5.2022.
Bod č. 17 – Diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Bod č. 18 – Záver
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Zapisovateľ zápisnice:

Ing. Alexandra Barlová

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Turčan, PhD.

Starosta obce:

v.r.

v.r.

Milena Grúberová

v.r.

Branislav Čižmárik

v.r.

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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