Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 24.06.2021

Zápisnica s uznesením
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného dňa
24.6.2021 o 17,00 hod. v Obradnej miestnosti Obecného úradu v Nemeckej
Prítomní:
starosta obce:
poslanci:

Branislav Čižmárik
Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Peter Marčok, Mgr. Zuzana Kováčová
Švecová, PhD., Ing. Ján Turčan, PhD., Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik.,
Ing. Ľubomír Kubuš.
zapisovateľka: Ing. Alexandra Barlová
Ospravedlnení: Ing. Marcela Kohútová
hlavný kontrolór obce: Mgr. Michal Vetrák
Hostia:

Monika Klačanová

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
Starosta obce navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Mgr. Branislava Píšiho a za členov
návrhovej komisie p. Ing. Jozefa Klimenta a p. Ing Jána Turčana, PhD.
Za zapisovateľku zápisnice navrhol určiť p. Ing. Alexandru Barlovú – pracovníčku obecného
úradu. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Milenu Grúberovú a p. Ing. Jána Môcika.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 28/2021 zo dňa 24.06.2021
K bodu č. 2 : Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. S c h v a ľ u j e za predsedu návrhovej komisie p. Mgr. Branislava Píšiho a za členov
návrhovej komisie p. Ing. Jozefa Klimenta a p. Ing. Jána Turčana, PhD.
2. U r č u j e za zapisovateľku zápisnice p. Ing. Alexandru Barlovú, pracovníčku obecného
úradu a za overovateľov zápisnice p. Ing. Jána Môcika a p. Milenu Grúberovú
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Ján Turčan, PhD.,
Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Ján Turčan, PhD., Milena
Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 3 – Schválenie programu
P. starosta oboznámil poslancov, že z dôvodu pracovnej neschopnosti hlavného kontrolóra
obce, bude z programu vypustený bod č. 4. Vzhľadom k tomu, že neboli žiadne návrhy na
ďalšie doplnenie, resp. zmeny programu, dal hlasovať o jeho schválení.
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 29/2021 zo dňa 24.06.2021
K bodu č. 3: Schválenie programu zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e program OZ v znení:
Program zasadnutia OZ:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
5. Správa hlavného kontrolóra obce Nemecká k Záverečnému účtu za rok 2020
6. Schválenie Záverečného účtu obce Nemecká za rok 2020
7. Schválenie prenájmu pozemku parc. č. C-KN 286/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
na ul. Tehelná
8. Schválenie prenájmu pozemku parc. č. C-KN 2056 odčleneného z pozemku
parc. č. C-KN 523 z dôvodu hodného osobitného zreteľa na ul. SNP
9. Schválenie prenájmu novovytvoreného pozemku parc. č. C-KN 1546/2 odčleneného
z pozemku parc. č. C-KN 1546 z dôvodu hodného osobitného zreteľa na ul. Zámostského
10. Schválenie predaja spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. C-KN 738/3
odčleneného z pozemku parc. č. E-KN 4 na ul. Partizánska
11. Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. č. C-KN 1103/6 odčleneného z pozemku
parc. č. C-KN 1103/3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa na ul. 1. mája
12. Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. č. C-KN 1182/1 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na ul. ŠKN
13. Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. č. C-KN 1182/1 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na ul. ŠKN
14. Prerokovanie žiadosti o odpredaj časti pozemku parc. č. C-KN 1159/1 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na ul. ŠKN
15. Schválenie zámeru predaja pozemku parc. č. C-KN 493/20 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa na ul. Janka Kráľa
16. Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. č. E-KN 493/18 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na ul. Janka Kráľa
17. Schválenie zapojenia sa do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci
operačného programu – IROP vyhlásenej Miestnou akčnou skupinou Chopok juh
18. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
19. Rôzne
20. Diskusia
21. Záver
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Ján Turčan, PhD.,
Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Ján Turčan, PhD., Milena
Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Pôvodný program bol navrhnutý v znení:
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
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Správa hlavného kontrolóra obce Nemecká k Záverečnému účtu za rok 2020
Schválenie Záverečného účtu obce Nemecká za rok 2020
Schválenie prenájmu pozemku parc. č. C-KN 286/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
na ul. Tehelná
Schválenie prenájmu pozemku parc. č. C-KN 2056 odčleneného z pozemku
parc. č. C-KN 523 z dôvodu hodného osobitného zreteľa na ul. SNP
Schválenie prenájmu novovytvoreného pozemku parc. č. C-KN 1546/2 odčleneného
z pozemku parc. č. C-KN 1546 z dôvodu hodného osobitného zreteľa na ul. Zámostského
Schválenie predaja spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. C-KN 738/3
odčleneného z pozemku parc. č. E-KN 4 na ul. Partizánska
Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. č. C-KN 1103/6 odčleneného
z pozemku parc. č. C-KN 1103/3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa na ul. 1. mája
Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. č. C-KN 1182/1 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na ul. ŠKN
Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. č. C-KN 1182/1 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na ul. ŠKN
Prerokovanie žiadosti o odpredaj časti pozemku parc. č. C-KN 1159/1 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na ul. ŠKN
Schválenie zámeru predaja pozemku parc. č. C-KN 493/20 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa na ul. Janka Kráľa
Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. č. E-KN 493/18 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na ul. Janka Kráľa
Schválenie zapojenia sa do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku
v rámci operačného programu – IROP vyhlásenej Miestnou akčnou skupinou Chopok juh
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
Rôzne
Diskusia
Záver

Bod č. 4 – Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
Starosta obce informoval o stave bankových účtov: Prima banka (bežný účet) 57 217,77 €; účet
pre transfery zo štátneho rozpočtu 11 999,55 €; účet rezervného fondu 150 727,75 €; dotačný
účet 14 691,09 € (zostatok dotácie na opravu hasičskej zbrojnice); účet v SLSP 246 175,54 €.
P. starosta informoval o tom, že bola doručená správa z kontroly procesu verejného
obstarávania pre projekt „Wifi pre teba“. Začiatkom júla by sa mala začať realizácia projektu.
Prebehlo verejné obstarávanie na obstaranie čelného nakladača pre obecný traktor, v najbližších
dňoch bude vyhodnotené a nakladač objednaný.
Prebieha príprava podania žiadosti pre projekt na rekonštrukciu cesty na ul. SNP z IROP.
V súvislosti s tým začalo aj stavebné konanie, ktoré musí byť ukončené a stavebné povolenie
právoplatné do 30.7.2021, kedy je termín ukončenia podávania žiadostí.
V spolupráci s osobou zodpovednou za verejné obstarávanie prebieha príprava podkladov pre
zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na rekonštrukciu Kultúrneho domu. Verejné
obstarávanie by malo byť začaté v júli.
V ZŠ s MŠ Nemecká je opäť problém s kanalizáciou, ide o havarijný stav, kedy je kanalizácia
na 2. stupni aj po viacerých čisteniach momentálne úplne nefunkčná. P. starosta navrhol
stavebnej komisii, aby sa zúčastnila plánovaného stretnutia. Bude potrebné to vyriešiť počas
prázdnin. Tiež bude potrebné menovať nového člena stavebnej komisie.
P. starosta ďalej informoval o stretnutí členov ZMOSu, na ktorom riešili rómsku otázku.
Strana 3 z 15

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 24.06.2021

18.5.2021 bol vyhlásený starostom obce II. stupeň povodňovej aktivity, po ukončení povodne
obec zasiela Okresnému úradu správu o priebehu zabezpečovacích a protipovodňových prác
a tiež žiadosť o refundáciu vynaložených prostriedkov. Zároveň p. starosta informoval, že
finančné prostriedky za minuloročnú povodeň ešte obci neboli zaslané.
Boli ukončené práce na hasičskej zbrojnici, budúci týždeň by malo prebehnúť oficiálne
prevzatie diela a následne zúčtovanie dotácie.
V auguste by malo prebehnúť verejné prerokovanie Územného plánu obce Nemecká, ktoré sa
z dôvodu pandemickej situácie už dlhšie odkladá.
Prebieha energetický audit budov na ďalších 3 budovách v zmysle schváleného projektu.
Bola vypovedaná zmluva o prevádzkovaní ČOV so spol. PROX T.E.C., rokuje sa o obsahu
zmluvy s novým prevádzkovateľom.
Bolo ukončené sčítanie obyvateľov, v našej obci sa sčítalo 1685 obyvateľov, nesčítalo sa
približne 50 obyvateľov. Momentálne prebieha spracúvanie a synchronizácia údajov
Štatistickým úradom SR. Po ukončení sčítania obec dostane presné informácie o tom, kto sa
nesčítal a bude môcť ukladať pokuty tým, ktorí sa nesčítali.
Obec plánuje k 30. júnu prerušiť činnosť Mobilného odberného miesta pre Antigén. testovanie.
Na záver tohto bodu p. starosta informoval o tom, že Dni obce Nemecká tento rok nebudú,
finančné prostriedky plánované na Dni obce budú presunuté rozpočtovým opatrením. Ak to
situácia umožní, budú skôr organizované menšie tematické podujatia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 30/2021 zo dňa 24.06.2021
K bodu č. 4 : Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
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, Ing. Ján Turčan, PhD.,
Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Ján Turčan, PhD., Milena
Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 5 – Správa hlavného kontrolóra obce Nemecká k Záverečnému účtu za rok 2020
Z dôvodu neprítomnosti hlavného kontrolóra obce na zasadnutí jeho správu k Záverečnému
účtu, ktorá bola poslancom zaslaná vopred, zhrnul starosta obce.
Návrh záverečného účtu obce Nemecká za rok 2020 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky
predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto právneho predpisu.
Návrh záverečného účtu obce Nemecká za rok 2020 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom
zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený
najmenej na 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce.
V súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hlavný
kontrolór odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu
obce Nemecká za rok 2020 výrokom: „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.“
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 31/2021 zo dňa 24.06.2021
K bodu č. 5 : Správa hlavného kontrolóra obce Nemecká k Záverečnému účtu za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
B e r i e n a v e d o m i e Správu hlavného kontrolóra obce Nemecká k Záverečnému účtu
za rok 2020
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Ján Turčan, PhD.,
Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Ján Turčan, PhD., Milena
Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 6 – Schválenie Záverečného účtu obce Nemecká za rok 2020
P. starosta informoval, že obec v roku 2020 dosiahla prebytok hospodárenia vo výške
16 411,76 €, ktorý bude celý predmetom tvorby rezervného fondu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 32/2021 zo dňa 24.06.2021
K bodu č. 6 : Schválenie Záverečného účtu obce Nemecká za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. S c h v a ľ u j e Záverečný účet za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. S c h v a ľ u j e tvorbu rezervného fondu vo výške 16 411,76 €
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Ján Turčan, PhD.,
Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Ján Turčan, PhD., Milena
Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 7 – Schválenie prenájmu pozemku parc. č. C-KN 286/1 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa na ul. Tehelná
Jedná sa o pozemok na ul. Tehelná, ktorý majú žiadatelia v dlhodobom prenájme. Vzhľadom
k tomu, že prenájom končí v septembri, požiadali o prenájom na ďalšie obdobie. Na
predchádzajúcom zastupiteľstve bolo schválené zverejnenie zámeru prenájmu tohto pozemku.
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli aj webovej stránke obce Nemecká 9.6.2021 najmenej
na 15 dní. Cena prenájmu bola určená OZ vo výške 100 €/rok za celý predmet nájmu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 33/2021 zo dňa 24.06.2021
K bodu č. 7 : Schválenie prenájmu pozemku parc. č. C-KN 286/1 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa na ul. Tehelná
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. K o n š t a t u j e , že zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Nemecká
spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov – pozemky parc. č. C-KN 286/1 trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 2122 m2,
vo vlastníctve obce Nemecká, vedenom na LV č. 580 nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká,
obec Nemecká z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ul. Tehelná), bol vyvesený na úradnej
tabuli a zverejnený na internetovej stránke obce Nemecká dňa 09.06.2021.
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2. S c h v a ľ u j e prenájom majetku obce podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb.
v platnom znení pre p.
manž.
, bytom
Nemecká a to pozemky parc. C-KN 286/1 trvalý trávnatý porast
o celkovej výmere 2122 m2 vo vlastníctve obce Nemecká, ktorá je vedená Okresným úradom
Brezno, katastrálnym odborom pre k. ú. Nemecká, obec Nemecká, na LV č. 580 za nájomné vo
výške 100,00 €/rok za celý predmet nájmu, dĺžka nájmu 10 rokov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o pozemok, ktorý žiadatelia majú
v dlhodobom prenájme, riadne sa oň starajú, riadne a včas si plnili povinnosti vyplývajúce
z nájomnej zmluvy, čo považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Ján Turčan, PhD.,
Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Ján Turčan, PhD., Milena
Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 8 – Schválenie prenájmu pozemku parc. č. C-KN 2056 odčleneného z pozemku parc. č.
C-KN 523 z dôvodu hodného osobitného zreteľa na ul. SNP
Jedná sa o pozemok na ul. SNP pred nehnuteľnosťou žiadateľky za účelom vybudovania
prístupovej cesty. Zámer prenájmu bol zverejnený na úradnej tabuli aj webovej stránke obce
Nemecká 9.6.2021 najmenej na 15 dní. Cena prenájmu bola určená OZ vo výške 1 €/m2/rok.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 34/2021 zo dňa 24.06.2021
K bodu č. 8 : Schválenie prenájmu pozemku parc. č. C-KN 2056 odčleneného z pozemku parc.
č. C-KN 523 z dôvodu hodného osobitného zreteľa na ul. SNP
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. K o n š t a t u j e , že zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Nemecká spôsobom
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov –
pozemok parc. č. C-KN 2056 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, ktorý bol odčlenený
geometrickým plánom č. 10829628-009/2020 z pozemku parc. č. C-KN 523 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2962 m2, ktorá je vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom
pre k. ú. Nemecká, obec Nemecká, na LV č. 580 a to za účelom vybudovania spevnenej prístupovej
plochy k nehnuteľnostiam vo vlastníctve p. Mgr. Jany Ballekovej z dôvodu hodného osobitného
zreteľa (ul. SNP), bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej stránke obce
Nemecká dňa 09.06.2021.
2. S c h v a ľ u j e prenájom majetku obce podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom
znení pre p.
, trvale bytom
a to
2
pozemok parc. č. C-KN 2056 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m , ktorý bol odčlenený
geometrickým plánom č. 10829628-009/2020 z pozemku parc. č. C-KN 523 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2962 m2, ktorá je vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom
pre k. ú. Nemecká, obec Nemecká, na LV č. 580 a to za účelom vybudovania spevnenej
prístupovej plochy k nehnuteľnostiam vo vlastníctve p.
za nájomné vo výške
2
1,00 €/m /rok, dĺžka nájmu 10 rokov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o pozemok priľahlý k pozemku
žiadateľky, na ktorom chce žiadateľka vybudovať prístupovú plochu ku svojim
nehnuteľnostiam, 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.
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Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Ján Turčan, PhD.,
Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Ján Turčan, PhD., Milena
Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 9 – Schválenie prenájmu novovytvoreného pozemku parc. č. C-KN 1546/2 odčleneného
z pozemku parc. č. C-KN 1546 z dôvodu hodného osobitného zreteľa na ul. Zámostského
Jedná sa o prenájom pozemku na ul. Zámostského za účelom vybudovania prístupovej cesty
k nehnuteľnosti žiadateľa. Zámer prenájmu bol zverejnený na úradnej tabuli aj webovej stránke
obce Nemecká 9.6.2021 najmenej na 15 dní. Cena prenájmu bola určená OZ vo výške 10 €/rok
za celý predmet nájmu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 35/2021 zo dňa 24.06.2021
K bodu č. 9 : Schválenie prenájmu novovytvoreného pozemku parc. č. C-KN 1546/2
odčleneného z pozemku parc. č. C-KN 1546 z dôvodu hodného osobitného zreteľa na ul.
Zámostského
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. K o n š t a t u j e , že zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Nemecká
spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov – pozemky parc. č. C-KN 1546/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2
odčleneného geometrickým plánom č. 34987886-32/20 vyhotoveným Ing. Marián GABČO,
Geodetické služby, Banícka 124, 974 05 Malachov, z pozemku parc. č. C-KN 1546 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 2566 m2 vo vlastníctve obce Nemecká, vedenom na LV č. 580
nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ul.
Zámostského), bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej stránke obce
Nemecká dňa 09.06.2021.
2. S c h v a ľ u j e prenájom majetku obce podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb.
v platnom znení pre p.
, bytom
Banská
Bystrica a to pozemky parc. č. C-KN 1546/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2
odčleneného geometrickým plánom č. 34987886-32/20 vyhotoveným Ing. Marián
GABČO, Geodetické služby, Banícka 124, 974 05 Malachov, z pozemku parc. č. C-KN
1546 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2566 m2 vo vlastníctve obce Nemecká,
vedenom na LV č. 580 nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká z dôvodu hodného
osobitného zreteľa za nájomné vo výške 10,00 €/rok za celý predmet nájmu, dĺžka nájmu 10
rokov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o pozemok, ktorý susedí s pozemkom
vo vlastníctve žiadateľa a ktorý chce využívať ako prístupovú cestu na svoj pozemok, čo
považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa v súlade s § 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, Ing. Ján Turčan, PhD.,
Milena Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Ján Turčan, PhD., Milena
Grúberová, Ing. Ján Môcik., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Na rokovanie obecného zastupiteľstva prišla p. Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.
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Bod č. 10 – Schválenie predaja spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. C-KN 738/3
odčleneného z pozemku parc. č. E-KN 4 na ul. Partizánska
Jedná sa o vysporiadanie časti pozemku pod rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa a to na
ul. Partizánska. Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na kúpnej cene 1 €/m2.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 36/2021 zo dňa 24.06.2021
K bodu č. 10 : Schválenie predaja spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. C-KN 738/3
odčleneného z pozemku parc. č. E-KN 4 na ul. Partizánska
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení
neskorších predpisov, predaj pozemku pre p.
, trvale bytom
,
Banská Bystrica, a to spoluvlastníckeho podielu 1/2 novovytvoreného pozemku parc.
č. C-KN č. 738/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, odčleneného
geometrickým plánom č. 37553674-10/2021 vyhotoveným Petrom Truhanom, Novomeského
1262/17, 962 31 Veľká Lúka, z pozemku parc. č. E-KN 4 druh pozemku záhrada o výmere
89 m2 v spoluvlastníctve obce Nemecká (spoluvlastnícky podiel 1/2), vedenom na LV č. 1556
nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká, za kúpnu cenu 1 € / m2.
Uvedený pozemok je zastavaný stavbou rodinného domu vo vlastníctve kupujúceho p.
. Náklady spojené s prevodom vlastníctva uhradí kupujúci.
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, 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., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 11 – Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. č. C-KN 1103/6 odčleneného
z pozemku parc. č. C-KN 1103/3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa na ul. 1. mája
Jedná sa o pozemok na ul. 1. mája, ktorý žiadateľ chcel odkúpiť, čo mu bolo OZ zamietnuté.
Na uvedenom pozemku chce postaviť drobnú stavbu – prístrešok pre autá.
P. Ing. Kliment a p. Mgr. Píši sa opýtali, či sa pri stavebnom konaní riešili vzdialenosti od cesty
z dôvodu možnosti v budúcnosti vybudovať chodník. P. starosta odpovedal, že stavba bude
posunutá.
OZ sa následne dohodlo na cene prenájmu 0,34 € za m2 za rok.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 37/2021 zo dňa 24.06.2021
K bodu č. 11 : Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. č. C-KN 1103/6 odčleneného
z pozemku parc. č. C-KN 1103/3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa na ul. 1. mája
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e žiadosť
, bytom
,
976 97 Nemecká o prenájom pozemku parc. č. C-KN 1103/6 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 59 m2 odčleneného geometrickým plánom č. 36639729-582/2020 vyhotoveným
SAJ, Židlovo 3, 977 01 Brezno, z pozemku parc. č. C-KN 1103/3 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 983 m2 vo vlastníctve obce Nemecká, vedenom na LV č. 580
nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká.
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2. K o n š t a t u j e , že ide o pozemok, ktorý susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa
a ktorý chce využívať ako prístupovú plochu na svoj pozemok a zhotoviť na ňom prístrešok
pre 2 osobné autá, čo považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
3. U k l a d á obecnému úradu zverejniť zámer na prenájom majetku obce – pozemku parc.
č. C-KN 1103/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m2 odčleneného geometrickým
plánom č. 36639729-582/2020 vyhotoveným SAJ, Židlovo 3, 977 01 Brezno, z pozemku
parc. č. C-KN 1103/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 983 m2 vo vlastníctve obce
Nemecká, vedenom na LV č. 580 nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ul. 1. mája) a stanovuje cenu nájmu 0,34
EUR/m2/rok. Žiadosť bude opätovne prerokovaná po zverejnení zámeru na prenájom
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, 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., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 12 – Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. č. C-KN 1182/1 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na ul. ŠKN
Jedná sa o prenájom časti pozemku na ul. ŠKN, ktorý žiadateľ chce využívať na parkovanie
vozidla. Zároveň p. starosta doplnil, že podobná žiadosť je predmetom nasledujúceho bodu
rokovania, pričom sa jedná o inú časť toho istého pozemku.
P. Ing. Kubuš sa opýtal o ktorý pozemok presne ide, pretože ak sa to schváli a začnú žiadať
viacerí z tejto ulice, bude to problematické. Žiadateľ predložil súhlas len jedného zo
spoluvlastníkov pozemku, záhrady majú majitelia bytov v spoluvlastníctve a rozdelené sú len
na základe dohody. P. Mgr. Píši doplnil, že ak sa to schváli budú vznikať len ďalšie spory.
Poslanci sa zhodli na zamietnutí žiadostí.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 38/2021 zo dňa 24.06.2021
K bodu č. 12 : Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. č. C-KN 1182/1 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na ul. ŠKN
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Z a m i e t a žiadosť p.
, bytom
, 976 97
Nemecká o prenájom časti pozemku o výmere cca 11 m2 a to časti parc. č. C-KN 1182/1
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 536 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, 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., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
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Bod č. 13 – Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. č. C-KN 1182/1 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na ul. ŠKN
Jedná sa o prenájom ďalšej časti pozemku na ul. ŠKN, ktorý bol predmetom rokovania
predchádzajúceho bodu, ktorý žiadateľ chce využívať na parkovanie vozidla.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 39/2021 zo dňa 24.06.2021
K bodu č. 13 : Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. č. C-KN 1182/1 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na ul. ŠKN
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Z a m i e t a žiadosť p.
, bytom
,
976 97 Nemecká o prenájom časti pozemku o výmere cca 11 m2 a to časti parc. č. C-KN 1182/1
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 536 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, 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., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.

Bod č. 14 – Prerokovanie žiadosti o odpredaj časti pozemku parc. č. C-KN 1159/1 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na ul. ŠKN
V žiadosti žiadateľ uviedol nesprávne číslo parcely. Podľa nákresu sa jedná o časť parcely
č. 1959/1, avšak žiadateľ nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom susedného pozemku, preto sa
nejedná o dôvod hodný osobitného zreteľa.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 39/2021 zo dňa 24.06.2021
K bodu č. 14 : Prerokovanie žiadosti o odpredaj časti pozemku parc. č. C-KN 1159/1 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na ul. ŠKN
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e žiadosť p.
, bytom
,
,976 97 Nemecká o predaj časti pozemku parc. č. C-KN 1159/1, nachádzajúce sa
v k.ú. Nemecká, obec Nemecká.
2. K o n š t a t u j e , že Obec Nemecká nie je vlastníkom parcely č. C-KN 1159/1,
nachádzajúcej 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, 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., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
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Bod č. 15 – Schválenie zámeru predaja pozemku parc. č. C-KN 493/20 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na ul. Janka Kráľa
Jedná sa o pozemok, ktorý žiadateľka dlhodobo užíva a má ho oplotený, nakoľko si myslela, že
ho kúpila spolu s domom. Jedná sa o niekdajšiu požiarnu cestu. P. Mgr. Kováčová Švecová,
PhD. sa spýtala, či nebude problém s predajom, ak je to vedené ako požiarna cesta. P. starosta
povedal, že v katastri je to zapísané ako ostatná plocha, obec má v súčasnosti určené iné miesta
pre čerpanie vody hasičmi.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 41/2021 zo dňa 24.06.2021
K bodu č. 15 : Schválenie zámeru predaja pozemku parc. č. C-KN 493/20 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na ul. Janka Kráľa
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e žiadosť p.
, bytom
,
976 97 Nemecká o odkúpenie pozemku parc. č. E-KN 493/20 ostatná plocha o celkovej
výmere 118 m2 vo vlastníctve obce Nemecká, ktorá je vedená Okresným úradom Brezno,
katastrálnym odborom pre k. ú. Nemecká, obec Nemecká, na LV č. 1553.
2. K o n š t a t u j e , že ide o pozemok priľahlý k pozemku žiadateľky, ktorý žiadateľka
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. E-KN 493/20 ostatná plocha o celkovej výmere 118 m2 vo vlastníctve obce
Nemecká, ktorá je vedená Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom pre k. ú.
Nemecká, obec Nemecká, na LV č. 1553, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ul. Janka
Kráľa) a stanovuje kúpnu cenu 3,00 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, 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., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 16 – Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. č. E-KN 493/18 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na ul. Janka Kráľa
Ide o časť pozemku pred nehnuteľnosťou žiadateľky, ktorý chce využívať na vstup na svoj
pozemok a vybudovať na ňom spevnenú plochu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 42/2021 zo dňa 24.06.2021
K bodu č. 16 : Schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. č. E-KN 493/18 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa na ul. Janka Kráľa
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. B e r i e n a v e d o m i e žiadosť p.
, bytom
,
2
976 97 Nemecká o prenájom časti pozemku o výmere cca 12 m a to časti parc. č. E-KN
493/18 ostatná plocha o celkovej výmere 743 m2 vo vlastníctve obce Nemecká, vedenom
na LV č. 1553 nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká.
2. K o n š t a t u j e , že ide o pozemok priľahlý k pozemku žiadateľky, ktorý chce využiť na
vybudovanie spevnenej plochy a prístupovej cesty k rodinnému domu vo vlastníctve
žiadateľky, 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.
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3. U k l a d á obecnému úradu zverejniť zámer na prenájom majetku obce – časti pozemku
parc. č. E-KN 493/18 o výmere cca 12 m2 (presný rozsah záberu bude určený geodetickým
elaborátom, ktorý bude vypracovaný na náklady žiadateľa), druh pozemku ostatná plocha
o celkovej výmere 743 m2 vo vlastníctve obce Nemecká, vedenom na LV č. 1553
nachádzajúce sa v k. ú. Nemecká, obec Nemecká z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ul.
Janka Kráľa) a stanovuje cenu nájmu 0,84 EUR/m2/rok. Žiadosť bude opätovne
prerokovaná po vypracovaní geodetického elaborátu a zverejnení zámeru na prenájom
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, 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., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.

Bod č. 17 – Schválenie zapojenia sa do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku
v rámci operačného programu – IROP vyhlásenej Miestnou akčnou skupinou Chopok juh
P. starosta informoval, že Miestnou akčnou skupinou Chopok Juh bola vyhlásená výzva na
predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci operačného programu – IROP. Obec
začala pripravovať žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kde jednou
z povinných príloh je aj uznesenie obecného zastupiteľstva o zapojení sa do výzvy
a zabezpečení finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu a prípadných
neoprávnených výdavkov. Pre jeden projekt je vyčlenených max. 100 tis. €. Rozpočet projektu
je stanovený cca. na 134 tis. €.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 43/2021 zo dňa 24.06.2021
K bodu č. 17 : Schválenie zapojenia sa do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku
v rámci operačného programu – IROP vyhlásenej Miestnou akčnou skupinou Chopok juh
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e zapojenie obce Nemecká do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
príspevku v rámci operačného programu – Integrovaný regionálny operačný program, kód
Výzvy: IROP-CLLD-Q634-512-002, vyhlásenej Miestnou akčnou skupinou Chopok juh
v rámci implementácie Stratégie CLLD MAS Chopok juh, s projektom (Žiadosťou
o poskytnutie príspevku) s názvom: Podpora opatrení k zvyšovaniu bezpečnosti dopravy
k dopravnému uzlu v obci Nemecká nasledovne:
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie tohto projektu vo výške
5 % z celkových oprávnených výdavkov, t. j. spolufinancovanie vo výške 5 000,00
EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú vo výške 100 000,00 EUR
a to v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
b) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu 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, 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., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
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P. starosta poslancom priblížil obsah projektu, ktoré podmienky musí spĺňať. P. Ing. Môcik sa
opýtal, či sa uvažuje po realizácii aj so zníženou rýchlosťou, nakoľko tam chodia vodiči už
teraz dosť rýchlo. P. starosta odpovedal, že rekonštrukcia zahŕňa aj existujúci chodník, asi by
bol so znížením rýchlosti problém.
P. Ing. Kliment sa opýtal, kedy pravdepodobne sa začne s realizáciou, ak finančné prostriedky
budú obci poskytnuté. P. starosta odpovedal, že to bude najskôr v roku 2022.
Bod č. 18 – Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
P. starosta informoval, že zmena rozpočtu je potrebná najmä z dôvodu presunu finančných
prostriedkov na nákup čelného nakladača, ktorý poslanci odsúhlasili na poslednom zasadnutí
OZ a na rekonštrukciu spevnenej plochy pri Dome služieb. Dal slovo p. Ing. Barlovej, ktorá
informovala poslancov o jednotlivých položkách, ktorých sa zmena rozpočtu týka. Navýši sa
rozpočet na strane príjmov, znížia sa bežné výdavky a zvýšia sa kapitálové výdavky. Po zmene
rozpočtu bude rozpočet vyrovnaný.
P. Mgr. Píši sa informovali o akú spevnenú plochu ide. P. starosta odpovedal, že ide o spevnenú
plochu pri Dome služieb, pred obchodom by mali byť vytvorené 2 parkovacie miesta a mala by
byť upravená a rozšírená aj bočná prístupová cesta k lekárovi. Zároveň bude nutné presunúť
autobusovú zastávku na pôvodné miesto, nakoľko ide o veľmi neprehľadnú zákrutu.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 44/2021 zo dňa 24.06.2021
K bodu č. 18 : Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 v zmysle návrhu:
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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, 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., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Bod č. 19 – Rôzne
P. starosta informoval poslancov, že je potrebné, aby bola uznesením určená sobášna miestnosť
a sobášne dni, nakoľko v prípade sobášov mimo obradnej miestnosti a mimo určené sobášne
dni obec môže vyberať iné správne poplatky.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 45/2021 zo dňa 24.06.2021
K bodu č. 19 : Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. U r č u j e za sobášne dni piatok a sobotu
2. U r č u j e za sobášnu miestnosť Obradnú miestnosť v budove Obecného úradu,
Hronská 37, 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, 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., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
Starosta obce ďalej informoval poslancov o žiadosti Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov o poskytnutie finančného príspevku na organizovanie osláv SNP. Navrhol
poskytnúť 50 €. Poslanci súhlasili.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 46/2021 zo dňa 24.06.2021
K bodu č. 19 : Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e finančný príspevok na zabezpečenie regionálnych osláv 77. výročia SNP pre
Oblastnú organizáciu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Brezno, Boženy
Němcovej 1092/29, 977 01 Brezno vo výške 50,00 EUR.
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, 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., Ing. Ľubomír Kubuš, Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto,
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto.
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P. starosta informoval poslancov, že bola vyhodnotená obchodná verejná súťaž na prenájom
pozemku parc. č. E-KN č. 434/3. Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená 11.05.2021
a ukončená 09.06.2021. Doručená bola jedna ponuka s ponúknutou výškou nájmu 0,24 €/m2.
P. Mgr. Kováčová Švecová, PhD. informovala, že zbor Marcelino bude mať výročie 10 rokov,
požiadala o zapožičanie a dovezenie stolov, lavíc a prestrešenia na 14. augusta, ak by bolo
možné aj menšie pódium, prípadne iná podpora. Ďalej informovala, že sa pripravuje ďalšie číslo
Noviniek spod Hradiska.
P. Grúberová sa spýtala, či by nebolo dobré, keďže Dni obce sú zrušené, dať odslúžiť aspoň sv.
omšu za obec. Je potrebné sa opýtať p. farára, či má voľný termín.
Bod č. 20 – Diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Bod č. 21 – Záver
Na záver starosta obce poďakoval poslancom za rokovanie a ukončil zasadnutie Obecného
zastupiteľstva.

Zapisovateľ zápisnice:

Ing. Alexandra Barlová

Overovatelia zápisnice: Milena Grúberová

Starosta obce:

v.r.

v.r.

Ing. Ján Môcik

v.r.

Branislav Čižmárik

v.r.

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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