Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 25.10.2022

Zápisnica s uznesením
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného dňa
25. októbra 2022 o 16:30 hod. v Obradnej miestnosti Obecného úradu
v Nemeckej
Prítomní:
starosta obce: Branislav Čižmárik
poslanci:

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

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

RnDr. Anna Marková (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. Ľubomíra Kubuša a Ing. Jána Môcika,
Za zapisovateľku zápisnice navrhol určiť Ing. Alexandru Barlovú – pracovníčku obecného
úradu. Za overovateľov zápisnice navrhol Ing. Jozefa Klimenta a p. Milenu Grúberovú.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 57/2022 zo dňa 25.10.2022
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. Ľubomíra Kubuša 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. Jozefa Klimenta. 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., Ing. Ľubomír
Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
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Bod č. 3 – Schválenie programu
P. starosta oboznámil poslancov s pôvodne navrhnutým programom:
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 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nemecká č. 7/2022 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školského zariadenia
7. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nemecká č. 8/2022 o poplatkoch za
služby poskytované obcou
8. Schválenie prenájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
Slovak Telekom, a.s.
9. Prerokovanie žiadosti o odpredaj časti pozemku par. č. C-KN 1554/1 na ulici Odbojárov
10. Prerokovanie žiadosti o odpredaj časti pozemku par. č. C-KN 1189/7 na ulici Za štadiónom
11. Schválenie návrhu na odkúpenie pozemku pod miestnou cestou vo verejnom záujme
12. Schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí
objektu vyvolanej investície medzi Obcou Nemecká a Slovenskou republikou – Slovenská
správa ciest
13. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ pri Katolíckom
gymnáziu Štefana Moysesa na šk. rok 2022/2023
14. Schválenie poskytnutia jednorazového finančného príspevku na podporu rozvoja nadaných
a talentovaných detí a žiakov v zmysle VZN č. 2/2020
15. Informácia o poskytnutí finančného príspevku pre žiakov 1. ročníka ZŠ v šk. roku
2022/2023
16. Dofinancovanie rekonštrukcie kultúrneho domu v Nemeckej
17. Rozpočtové opatrenie
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Záver
Vzhľadom k tomu, že hlavný kontrolór sa zo zasadnutia ospravedlnil, navrhol p. starosta
vypustiť z navrhovaného programu bod č. 4 – Kontrola plnenia uznesení a tiež bod č. 11 –
Schválenie návrhu na odkúpenie pozemku pod miestnou cestou vo verejnom záujme, a to na
návrh hlavného kontrolóra z dôvodu potreby preverenia zákonných možností riešenia. Ak to
bude potrebné, presunie sa tento bod na nasledujúce zastupiteľstvo.
Ing. Môcik sa opýtal na žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Farnosti Nemecká, ktorý bol
poslancom zaslaný. P. starosta odpovedal, že táto žiadosť bola doručená až po zverejnení
pozvánky a bude riešená v bode 18 – Rôzne. Zo strany poslancov neboli ďalšie návrhy na
doplnenie ani zmenu programu zasadnutia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 58/2022 zo dňa 25.10.2022
K bodu č. 3: Schválenie programu zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e program zasadnutia OZ:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
5. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nemecká č. 7/2022 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školského zariadenia
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6.

Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nemecká č. 8/2022 o poplatkoch za
služby poskytované obcou
7. Schválenie prenájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
Slovak Telekom, a.s.
8. Prerokovanie žiadosti o odpredaj časti pozemku par. č. C-KN 1554/1 na ulici Odbojárov
9. Prerokovanie žiadosti o odpredaj časti pozemku par. č. C-KN 1189/7 na ulici Za štadiónom
10. Schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí
objektu vyvolanej investície medzi Obcou Nemecká a Slovenskou republikou – Slovenská
správa ciest
11. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ pri Katolíckom
gymnáziu Štefana Moysesa na šk. rok 2022/2023
12. Schválenie poskytnutia jednorazového finančného príspevku na podporu rozvoja nadaných
a talentovaných detí a žiakov v zmysle VZN č. 2/2020
13. Informácia o poskytnutí finančného príspevku pre žiakov 1. ročníka ZŠ v šk. roku
2022/2023
14. Dofinancovanie rekonštrukcie kultúrneho domu v Nemeckej
15. Rozpočtové opatrenie
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., Ing. Ľubomír
Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 4 – Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
Starosta obce informoval o stave na bankových účtoch: Účet SLSP – 211 485,97 €, Prima banka
bežný účet – 51 862,40 €, účet rezervného fondu – 218 524,75 €, transferový účet – 4 755,56 €
transferový účet Denný stacionár – 2 927,85 €.
Ďalej informoval o činnosti obecného úradu:
- Realizuje sa rekonštrukcia Kultúrneho domu, prebiehajú búracie práce a pomaly sa
ukončujú práce na kúrení a kotolni v Hasičskej zbrojnici. Bude potrebné dorobiť a spevniť
niektoré priečky z dôvodu nedostatkov pri výstavbe, ktoré sa ukázali pri rekonštrukcii, ako
napr. chýbajúce sieťky na priečkach, ktoré spôsobili opadanie omietok. Tiež bude privedený
nový prívod vody, nakoľko presné určenie miesta súčasnej poruchy by bolo nákladné, bolo
rozhodnuté, že sa urobí nový prívod, čo bude finančne menej náročné. Práce zatiaľ
neprebiehajú podľa plánu, zdržanie spôsobilo čakanie na správu statika ohľadom základov
budovy. Pripravuje sa realizačný projekt, po konzultácii so stavebným dozorom bude
potrebné urobiť zmenu v rozpočte stavby, ktorá bude aj predmetom rokovania dnešného
zastupiteľstva v bode č. 14. Jedná sa o zmenu materiálu strechy, podláh, vstupných dverí.
Navýšenie je vo výške cca 39 tis. €. V budúcnosti bude potrebné počítať aj s ďalším
navýšením. V súčasnosti sa pripravuje projektová zmena plánovanej dispozície ambulancií
na poschodí. Bola oslovená zubná lekárka, ktorá by mala o ambulanciu záujem ale potrebuje
2 ambulancie s 2 kreslami, nakoľko by chcela robiť aj zubnú hygienu. Preto bude potrebné
zmeniť aj nosnosť stropov. V nasledujúcich dňoch by sa mali robiť základy a základová
platňa.
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- Po zriadení Spojenej školy bude potrebné zvoliť aj zástupcov obce do Rady školy. Z tohto
dôvodu bude treba zvolať ustanovujúce Zastupiteľstvo tak, aby Rada školy zasadla do konca
novembra, pravdepodobne bude ustanovujúce OZ 22.11.2022.
- Prebieha príprava volieb, bolo zriadené internetové pripojenie v Dolnej škole pre
elektronické zasielanie zápisníc z volieb.
- Problém gudrónov v areáli PT CHEM s.r.o., p. starosta sa zúčastňuje krízových štábov
v Brezne, končí platnosť Povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ich ČOV, malo by byť
predĺžené. V prípade ukončenia prevádzky ČOV by mala byť za odvádzanie a čistenie
odpadových vôd od obyvateľov zodpovedná obec. PT CHEM s.r.o. zaslal obci výzvu na
uzatvorenie zmluvy na odvádzanie a čistenie vôd od obyvateľov, čo sme museli odmietnuť,
nakoľko obec nie je ani producentom, ani vlastníkom kanalizácie. Prevádzkovateľ ČOV je
povinný mať s producentami uzatvorené zmluvy. Na krízovom štábe padol aj návrh, aby si
obec zobrala pod správu túto kanalizáciu, avšak je vo veľmi zlom technickom stave a nie je
možné túto splaškovú vodu ďalej odvádzať ani postaviť tu malú ČOV. P. starosta má
stretnutie s projektantom ohľadom ponuky na vypracovanie projektu prepojenia kanalizácie
z tejto časti na súčasnú kanalizáciu, ktoré bude v budúcnosti pravdepodobne nevyhnutné.
- Bola otvorená detská časť knižnice, p. starosta poďakoval za pomoc pri realizácii Mgr.
Kováčovej Švecovej, PhD. Obec sa plánuje zapojiť do výzvy na obnovenie nábytkového
vybavenia celej knižnice, max. výška podpory je 10 000 €, spolufinancovanie je vo výške
20 % avšak oprávnené náklady nie sú na stavebné práce, osvetlenie, to by bolo nutné
v budúcom roku dofinancovať z vlastných zdrojov. Pripravuje sa vizualizácia, návrh
interiéru a rozpočet pre podanie žiadosti. Mgr. Kováčová Švecová, PhD. doplnila, že pri
otvorení prebehla burza kníh, z ktorej výťažok bol 90 €, plánuje z toho zakúpiť kreslo do
knižnice, zatiaľ sa nevyzbieral dostatok financií.
- Bol zakúpený traktor na kosenie väčších plôch a parkov. V pláne je získať zdvihovú plošinu
ku ktorej bude potrebné zakúpiť malú elektrocentrálu.
- Od 1.1.2023 bude zákonná povinnosť zaviesť vrecový zber papiera, podobne ako je to pri
plastoch, kovových obaloch a tetrapakoch. V súvislosti s tým budeme rušiť niektoré 1100 l
kontajnery na papier. Mgr. Píši sa opýtal, či je nutné kontajnery zrušiť, treba to zvážiť.
P. starosta odpovedal, že triedený odpad v týchto väčších kontajneroch býva značne
kontaminovaný, čo navyšuje náklady obce. Postupne to bude potrebné urobiť. Táto
povinnosť nulovej dostupnosti bude aj pri biologicky rozložiteľnom kuchynskom odpade,
čo tiež navýši náklady, preto je plánované mierne zvýšenie poplatku za komunálny odpad
od r. 2023. Pripravuje sa aj verejné obstarávanie na odvoz komunálneho odpadu.
- V Dennom stacionári klesá počet klientov, plánujeme urobiť propagáciu v okolí aj
v spolupráci s Jednotou dôchodcov v Nemeckej. Bolo by dobré zmodernizovať interiér
a zatepliť túto sekciu budovy. V súvislosti so šetrením energií by bolo potrebné vymeniť
osvetlenie a vstupné dvere. Získali sme dotáciu vo výške 3400 € na zakúpenie hrnčiarskeho
kruhu a keramickej pece od MPSVaR SR, bude potrebné dofinancovať z vlastných zdrojov
cca. 900 €.
- V rámci plánovanej plynofikácie technických služieb bola vypracovaná cenová ponuka na
spracovanie projektovej dokumentácie. Za účelom šetrenia energií bola spracovaná aj
cenová ponuka na výmenu radiátorových termohlavíc na Obecnom úrade a výmenu 4
radiátorov v sobášnej miestnosti, s ktorými je neustály problém.
- Zamestnanci technických služieb osádzajú lavičky, kosia cintoríny, opravovali vodu
v Dolnej škole.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 59/2022 zo dňa 25.10.2022
K bodu č. 4 : Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
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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, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír
Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 5 – Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nemecká č. 7/2022 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školského zariadenia
VZN bolo predložené na schválenie najmä kvôli poplatkom v súvislosti so zriadením ZUŠ ako
súčasti Spojenej školy od 1.9.2022. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nemecká č. 7/2022
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školského zariadenia
bolo zverejnené v zákonom stanovenej lehote, k VZN neboli doručené žiadne pripomienky.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 60/2022 zo dňa 25.10.2022
K bodu č. 5 : Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nemecká č. 7/2022 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školského zariadenia
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie obce Nemecká č. 7/2022 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školského zariadenia
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír
Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 6 – Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nemecká č. 8/2022 o poplatkoch
za služby poskytované obcou
Zmeny poplatkov boli prerokované na pracovnom stretnutí poslancov. Všeobecne záväzné
nariadenie obce Nemecká č. 8/2022 o poplatkoch za služby poskytované obcou bolo zverejnené
v zákonom stanovenej lehote, k VZN neboli doručené žiadne pripomienky. P. starosta navrhol,
aby sa účinnosť tohto VZN schválila od 1.1.2023.
Ing. Môcik sa opýtal, či navrhované dopravné nie je vysoké v porovnaní napr. so súkromnými
prepravcami. P. starosta odpovedal, že prevádzkové náklady na auto sú dosť vysoké a malo by
slúžiť najmä pre potreby obce. Výnimočne je možné ho poskytnúť aj so šoférom obyvateľom,
napr. pre dovoz materiálu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 61/2022 zo dňa 25.10.2022
K bodu č. 6 : Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nemecká č. 8/2022
o poplatkoch za služby poskytované obcou
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie obce Nemecká č. 8/2022 o poplatkoch za služby
poskytované obcou s účinnosťou od 01.01.2023.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír
Kubuš.
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Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 7 – Schválenie prenájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
pre Slovak Telekom, a.s.
Zámer prenájmu bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote. Nájomné bolo schválené vo
výške 40 €/m2/rok. Poslanci prediskutovali dĺžku trvania nájmu, zhodli sa na prenájme na dobu
5 rokov.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 62/2022 zo dňa 25.10.2022
K bodu č. 7 : Schválenie prenájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
pre Slovak Telekom, a.s.
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. K o n š t a t u j e , že zámer prenajať majetok obce – nebytové priestory nachádzajúce sa
v budove Obecného úradu, Hronská 37/37, Nemecká, o výmere 15,13 m2, vo vlastníctve obce
Nemecká, vedenej na LV č. 580 nachádzajúci sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká z dôvodu
hodného osobitného zreteľa bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej stránke
obce Nemecká a elektronickej úradnej tabuli dňa 21.09.2022 najmenej na 15 dní.
2. S c h v a ľ u j e prenájom majetku obce uvedeného v bode 1 podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. v platnom znení pre spoločnosť Slovak Telekom, a. s., IČO: 35763469, Sídlo:
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. za nájomné vo výške 40,00 EUR/m2/rok, trvanie nájmu na
dobu 5 rokov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o dlhodobého nájomcu
uvedených nebytových priestorov, ktorý si svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu plnil vždy
riadne a včas a zároveň využíva predmet nájmu na poskytovanie všeobecne prospešných služieb
pre obyvateľov obce Nemecká, 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.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 8 – Prerokovanie žiadosti o odpredaj časti pozemku par. č. C-KN 1554/1 na ulici
Odbojárov
Jedná sa o žiadosť p. Ing. Banasa a Ing. Banasovej, ktorí na ulici Odbojárov vlastnia na
uvedených pozemkoch pivnice a tieto pozemky aj dlhodobo udržiavajú. Chceli by si
vysporiadať vlastnícke vzťahy a vybudovať prístup k pivniciam, za účelom toho dali
vypracovať geometrický plán na odčlenenie parcely o výmere 105 m2. Kanalizácia je plánovaná
v miestnej komunikácii.
Mgr. Kováčová Švecová, PhD. sa opýtala, či vzhľadom ku končiacemu sa obdobiu súčasného
zastupiteľstva by nebolo lepšie nechať rozhodnutie o predaji pozemku na nové zastupiteľstvo.
P. starosta odpovedal, že žiadosť bola doručená ešte v auguste, preto bola na rokovanie
zaradená. Doplnil, že sa nejedná o predaj ale len o zverejnenie zámeru. Mgr. Píši povedal, že
v tom nevidí problém, nakoľko sa nejedná o pozemok veľkej výmery. Poslanci súhlasili so
zverejnením zámeru a dohodli sa na cene 5 €/m2.
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 63/2022 zo dňa 25.10.2022
K bodu č. 8 : Prerokovanie žiadosti o odpredaj časti pozemku par. č. C-KN 1554/1 na ulici
Odbojárov
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1 . B e r i e n a v e d o m i e žiadosť Ing. Jána Banasa a Ing. Márie Banasovej, bytom
Odbojárov 951/15, 976 97 Nemecká o odkúpenie pozemku parc. č. C-KN 1554/5 ostatná
plocha o výmere 105 m2 odčleneného geometrickým plánom č. 10985981-144/2018
vyhotoveným GEOTIP Juraj Gáborík, Stupy č. 20, Banská Bystrica z pozemku parc. č. CKN 1554/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2154 m2 vo vlastníctve obce Nemecká,
vedenom na LV č. 580 nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká.
2 . K o n š t a t u j e , že ide o pozemok, ktorý susedí s pozemkom na ktorom sa nachádza
stavba (pivnica) vo vlastníctve žiadateľa, ktorý 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.
3 . U k l a d á obecnému úradu zverejniť zámer na odpredaj majetku obce – pozemku parc.
č. C-KN 1554/5 ostatná plocha o výmere 105 m2 odčleneného geometrickým plánom č.
10985981-144/2018 vyhotoveným GEOTIP Juraj Gáborík, Stupy č. 20, Banská Bystrica
z pozemku parc. č. C-KN 1554/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2154 m2 vo
vlastníctve obce Nemecká, vedenom na LV č. 580 nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec
Nemecká z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ul. Odbojárov) a stanovuje kúpnu cenu
5,00 EUR/m2. Náklady spojené s prevodom vlastníctva uhradí žiadateľ. Žiadosť bude
opätovne prerokovaná po zverejnení zámeru na odpredaj uvedeného pozemku.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : Milena Grúberová.
Bod č. 9 – Prerokovanie žiadosti o odpredaj časti pozemku par. č. C-KN 1189/7 na ulici Za
štadiónom
Žiadosť o odkúpenie podal p. Frick, ktorý je spolumajiteľom susedného pozemku
a nehnuteľnosti (rodinného domu), uvedený pozemok dlhodobo užívajú ako záhradu, chceli by
si vysporiadať vlastnícke vzťahy. Jedná sa o pozemok väčšej výmery cca. 244 m2. Mgr.
Kováčová Švecová, PhD. uviedla, že užívajú bez právneho nároku obecný pozemok
a v súvislosti s plánovanou kanalizáciou alebo inými záujmami obce je potrebné zvážiť, či
uvedený pozemok nebude pre obec potrebný.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 64/2022 zo dňa 25.10.2022
K bodu č. 9 : Prerokovanie žiadosti o odpredaj časti pozemku par. č. C-KN 1189/7 na ulici Za
štadiónom
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
N e s c h v a ľ u j e žiadosť p. Dalibora Fricka, bytom Černákova 2046/4, 977 01 Brezno
o odkúpenie časti pozemku o výmere 244 m2 a to časť parc. č. C-KN 1189/7 zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 1055 m2 vo vlastníctve obce Nemecká, vedenom na LV č. 580
nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš.
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proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 10 – Schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí
objektu vyvolanej investície medzi Obcou Nemecká a Slovenskou republikou – Slovenská
správa ciest
Uvedená Zmluva, ktorá sa týka výstavby križovatky v Predajnej, bola už schválená uznesením
Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 11/2022 zo dňa 14.01.2022. Do pôvodnej zmluvy
bol doplnený stavebný objekt 123, čo je časť poľnej cesty v katastri obce Nemecká. Z tohto
dôvodu je potrebné opätovne schváliť doplnenú zmluvu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 65/2022 zo dňa 25.10.2022
K bodu č. 10 : Schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní
a prevzatí objektu vyvolanej investície medzi Obcou Nemecká a Slovenskou republikou –
Slovenská správa ciest
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. R u š í Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 11/2022 zo dňa 14.01.2022
2. S c h v a ľ u j e Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí
objektu vyvolanej investície (na prevzatie stavebných objektov stavby „I/66 Predajná
križovatka – nehodové miesto“) uzatvorenej podľa § 50a a 51 zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v spojení s ustanovením § 18 ods.
13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov medzi Obcou Nemecká a Slovenskou republikou – Slovenská správa ciest, sídlo:
Miletičova 19, 820 09 Bratislava, IČO: 00003328
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír
Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 11 – Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ pri
Katolíckom gymnáziu Štefana Moysesa na šk. rok 2022/2023
Centrum voľného času ako súčasť Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa požiadala
o poskytnutie finančných prostriedkov na šk. rok 2022/2023 z dôvodu, že toto CVČ navštevujú
2 žiaci s trvalým pobytom v obci Nemecká. Ing. Turčan, PhD. navrhol príspevok poskytnúť.
Mgr. Kováčová Švecová, PhD. sa opýtala o akú výšku finančných prostriedkov by išlo. Ing.
Barlová odpovedala, že výška príspevku nie je určená vo VZN, nakoľko všetky finančné
prostriedky obec prerozdeľuje škole vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Poslanci by museli
výšku príspevku schváliť. Po diskusii o počte detí v 1. ročníku Spojenej školy, efektivite
a spájaní tried pri nízkom počte detí poslanci pristúpili k hlasovaniu o žiadosti.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 66/2022 zo dňa 25.10.2022
K bodu č. 11 : Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre CVČ pri
Katolíckom gymnáziu Štefana Moysesa na šk. rok 2022/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
N e s c h v a ľ u j e poskytnutie finančných prostriedkov pre Centrum voľného času ako súčasť
Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa na šk. rok 2022/2023, Hurbanova 9, 974 01 Banská
Bystrica, ktoré navštevujú 2 žiaci do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Nemecká.
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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., Ing. Ľubomír
Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Milena Grúberová, Ing. Ľubomír Kubuš.
proti (menovite): Ing. Ján Turčan, PhD., Ing. Ján Môcik,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 12 – Schválenie poskytnutia jednorazového finančného príspevku na podporu rozvoja
nadaných a talentovaných detí a žiakov v zmysle VZN č. 2/2020
Mgr. Kováčová švecová, PhD. informovala, že žiadosť o finančný príspevok na podporu
rozvoja nadaných a talentovaných detí a žiakov bola prerokovaná v Komisii vzdelávania
a sociálnych vecí, ktorá konštatovala, že žiadosť je v súlade s VZN a odporučila žiadosť
schváliť a poskytnúť príspevok vo výške 1000 €.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 67/2022 zo dňa 25.10.2022
K bodu č. 12 : Schválenie poskytnutia jednorazového finančného príspevku na podporu rozvoja
nadaných a talentovaných detí a žiakov v zmysle VZN č. 2/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku v zmysle VZN č. 2/2020 na
podporu rozvoja nadaných a talentovaných detí a žiakov vo výške 1000,00 EUR pre Adama
Haľaka, trvale bytom ŠKN 765/15, Nemecká.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír
Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 13 – Informácia o poskytnutí finančného príspevku pre žiakov 1. ročníka ZŠ v šk. roku
2022/2023
V súlade s VZN č. 2/2020 o poskytovaní finančného príspevku na vzdelávanie a pre mladé
talenty p. starosta informoval poslancov, že v školskom roku 2022/2023 bol poskytnutý
prostredníctvom Spojenej školy, Školská 35, Nemecká jednorazový finančný príspevok pri
nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku 7 deťom 1. ročníka, teda spolu vo výške 210 €.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 68/2022 zo dňa 25.10.2022
K bodu č. 13 : Informácia o poskytnutí finančného príspevku pre žiakov 1. ročníka ZŠ v šk.
roku 2022/2023
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
B e r i e n a v e d o m i e , že v súlade s §4 VZN č. 2/2020 o poskytovaní finančného
príspevku na vzdelávanie a pre mladé talenty bol v školskom roku 2022/2023 poskytnutý
prostredníctvom Spojenej školy, Školská 35, Nemecká jednorazový finančný príspevok pri
nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku 7 deťom 1.ročníka, teda spolu vo výške 210 €.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír
Kubuš.
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Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 14 – Dofinancovanie rekonštrukcie kultúrneho domu v Nemeckej
P. starosta informoval, že po konzultácii so stavebným dozorom bude potrebné urobiť zmenu
v rozpočte stavby. Poslancom bol zaslaný krycí list rozpočtu, ktorý spracovala spoločnosť
KOOR na základe požiadavky obce. Jedná sa o zmenu materiálu strechy, formátu a druhu
dlažby a vstupných dverí z hľadiska materiálu a bezpečnostného vybavenia po pripomienke
technika BOZP, ide o navýšenie 39 146,62 €. Ďalej oboznámil poslancov so zmenami
v dispozičnom riešení ambulancií na poschodí.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 69/2022 zo dňa 25.10.2022
K bodu č. 14 : Dofinancovanie rekonštrukcie kultúrneho domu v Nemeckej
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e informáciu o zmene rozpočtu stavby „Rekonštrukcia
Kultúrneho domu v Nemeckej“
2. P o v e r u j e starostu obce podpísaním dodatku k Zmluve o dielo s rozšírenými zárukami
uzatvorenú v zmysle § 17 Zákona o energetickej efektívnosti a v zmysle § 269 ods. 2 a §
536 a nasl. Obchodného zákonníka.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír
Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 15 – Rozpočtové opatrenie
P. starosta informoval, že dôvodom rozpočtového opatrenia je predovšetkým rozpočtovanie
finančných prostriedkov na vyplatenie odmien v zmysle Vyššej kolektívnej zmluvy
zamestnancom obce a školy (originálne kompetencie) a úpravy niektorých položiek podľa
čerpania. Ing. Barlová informovala o zmenách jednotlivých položiek rozpočtu. V príjmovej
aj výdavkovej časti sa rozpočet navýši o 17 277 €, pričom bude naďalej vyrovnaný.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 70/2022 zo dňa 25.10.2022
K bodu č. 15 : Rozpočtové opatrenie
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 v zmysle návrhu, ktorý tvorí prílohu
uznesenia.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír
Kubuš.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.,
Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
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PRÍLOHA uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 70/2022 zo dňa 25.10.2022
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Bod č. 16 – Rôzne
P. starosta informoval o príprave návrhu VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny
odpad, ktorého obsah bol spracovaný po dohode na pracovnom stretnutí poslancov. Poslanci
súhlasili s jeho zverejnením tak, aby sa toto VZN schválilo na poslednom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v novembri.
P. starosta ďalej poslancov informoval o blížiacom sa výročí tragických udalostí v partnerskej
obci Kalavryta. V lete pri osobnej návšteve partnerov z tejto gréckej obce odznelo neoficiálne
pozvanie na toto výročie. Preto požiadal poslancov o vyjadrenie, či by schválili takúto pracovnú
cestu, prípadne by vycestoval iný zástupca, ponúkol poslancom, možnosť zastupovať obec na
tejto pracovnej ceste. Mgr. Píši sa vyjadril, že ako partnerskej obci sa patrí takejto udalosti
zúčastniť. Všetci poslanci súhlasili s touto pracovnou cestou s tým, že by sa jej mal zúčastniť
starosta obce, prípadne so zamestnancom obecného úradu.
Poslanci sa ďalej zaoberali žiadosťou Rímskokatolíckej cirkvi Farnosti Nemecká o príspevok
na rekonštrukciu oplotenia areálu kostola. Ing. Turčan, PhD. a Ing. Môcik informovali
o doterajších prácach. P. starosta doplnil, že ide aj o reprezentatívne priestory obce, ktoré
navštevujú ľudia nielen z obce ale aj zo širšieho okolia. Ing. Môcik povedal, že je možné nájsť
v rozpočte finančné prostriedky na iné veci, bolo by dobré niečo prispieť. Ing. Barlová doplnila,
že nie je možné v tomto období poskytnúť dotáciu na tento účel, je potrebné nájsť spôsob, ktorý
bude v súlade so zákonom. Všetci poslanci súhlasili, že je potrebné prispieť. Dohodli sa, že do
nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva preverí p. starosta možnosti.
P. Grúberová informovala o príprave Mikuláša pre deti. Plánovaný dátum je 3.12.2022
(sobota). Balíčky deťom sa budú roznášať tak, ako posledné roky.
Ing. Kubuš sa opýtal, či nie je možné pridať viac autobusových spojov cez obec. Napr. by
niektoré spoje, ktoré idú len po hlavnej ceste mohli prechádzať cez obec. P. starosta požiadal,
aby Ing. Kubuš upresnil požadované časy, obec môže poslať túto požiadavku dopravcovi.
Ing. Turčan, PhD. navrhol vyplatiť jednorázovú odmenu p. upratovačke za umývanie okien.
Upozornil tiež na poškodené schodisko do Domu smútku a cintorína v Nemeckej, je potrebné
vypíliť stromy, opraviť plot. P. starosta prisľúbil opravu schodiska čím skôr.

Bod č. 17 – Diskusia
Mgr. Kováčová Švecová, PhD. poďakovala všetkým, ktorí sa pričinili o pomoc pri
rekonštrukcii detskej časti knižnice aj za pomoc pri jej slávnostnom otvorení.
Bod č. 18 – Záver
Na záver starosta obce poďakoval za účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie.
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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 25.10.2022

Zapisovateľ zápisnice:

Ing. Alexandra Barlová

v. r.

Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Kliment

v. r.

Milena Grúberová

v. r.

Branislav Čižmárik

v. r.

Starosta obce:

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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