Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 22.11.2018 o 17,00 hod.

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného dňa
22.11.2018 o 17,00 hod. v Novej zasadačke nad Hasičskou zbrojnicou
v Nemeckej
Prítomní:
starosta obce:
poslanci:
hlavný kontrolór obce:
zapisovateľka:

p. Branislav Čižmárik,
Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Zuzana Kováčová PhD., p. Dana Klincová, Ing. Ľubomír
Kubuš, p. Peter Marčok, p. Pavol Halgaš, p. Ivan Kováčik,
Mgr. Michal Vetrák,
RNDr. Anna Marková.

Hostia:
RNDr. Anna Marková (OcÚ), Ing. Alexandra Barlová, PhD. (OcÚ), p. Monika Klačanová
(OcÚ), p. Katarína Starčoková (OcÚ), p. Peter Oroš (OcÚ, Technické služby), p. Michal Leitner
(OcÚ, Technické služby), p. Vladimír Dejmek, p. Zoltán Sojak, p. Jozef Blaško.
Bod č. 1- Otvorenie zasadnutia OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce
p. Branislav Čižmárik. Konštatoval, že sa poslanci zišli v počte, kedy sú uznášania schopní.
Bod č. 2 – Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za predsedu návrhovej komisie Mgr. Píšiho Branislava a za členov
návrhovej komisie Ing. Kohútovú Marcelu a Ing. Klimenta Jozefa. Za zapisovateľku zápisnice
určil RNDr. Annu Markovú – pracovníčku obecného úradu. Za overovateľov zápisnice navrhol
p. Marčoka Petra a Ing. Kubuša Ľubomíra. Mgr. Branislav Píši prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 74/2018 zo dňa 22.11.2018
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. Píšiho Branislava a za členov
návrhovej komisie Ing. Kohútovú Marcelu a Ing. Klimenta Jozefa.
2. U r č u j e za zapisovateľku zápisnice RNDr. Annu Markovú, pracovníčku obecného
úradu a za overovateľov zápisnice p. Marčoka Petra a Ing. Kubuša Ľubomíra.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela
Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Dana Klincová, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter
Marčok, p. Pavol Halgaš, p. Ivan Kováčik.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Ľubomír Kubuš, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ivan Kováčik, p. Pavol
Halgaš, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr.
Branislav Píši,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto,
proti (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 3 – Schválenie programu
Starosta obce predniesol program dnešného zasadnutia. Mgr. Branislav Píši prečítal návrh
uznesenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 75/2018 zo dňa 22.11.2018
K bodu č. 3: Schválenie programu zasadnutia OZ
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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. Schválenie financovania spoluúčasti obce pre projekt „Wifi pre teba“
6. Schválenie odmien poslancov OZ
7. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 8/2018
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela
Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Dana Klincová, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter
Marčok, p. Pavol Halgaš, p. Ivan Kováčik.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Ľubomír Kubuš, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ivan Kováčik, p. Pavol
Halgaš, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr.
Branislav Píši,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto,
proti (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 4 – Kontrola plnenia uznesení
P. starosta dal slovo hlavnému kontrolórovi obce Mgr. Michalovi Vetrákovi. Mgr. Michal
Vetrák uviedol: z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 25.10.2018 ostali v sledovaní dve
uznesenia. Uznesenie č. 70/2018, týkajúce sa prevodu pozemku v prospech pán Peťka. Zámer
na prevod pozemku bol zverejnený. Uznesenie č. 71/2018, predmetom tohto uznesenia bola
žiadosť na Envirofond, ktorá sa týkala zakúpenia traktora a príslušenstva na umývanie
verejných plôch - žiadosť bola podaná. Ďalej ostalo v sledovaní uznesenie č. 60/2018 zo
zasadnutia OZ, konaného 28.9.2018. Predmetom uznesenia č. 60/2018 bola žiadosť na projekt
„Wifi pre teba“. Žiadosť bola podaná, ale prišlo k zmene výšky oprávnených výdavkov. To
bude predmetom dnešného zasadnutia OZ. Predmetom ďalšieho uznesenia č. 61/2018 bola
obchodná verejná súťaž na nájom poľnohospodárskych pozemkov v katastri obce Nemecká.
Obchodná verejná súťaž bola vyhodnotená, prihlásili sa dvaja súťažitelia. Súťažitelia boli
o výsledkoch oboznámení. Minimálna požadovaná výška nájmu za 1 ha bola 50,-€
v podmienkach verejnej súťaže. Víťazný uchádzač – spoločnosť KEJDA Nemecká s. r. o. dala
víťaznú ponuku vo výške 113,-€ za 1 ha. V sledovaní ostáva aj uznesenie č. 62/2018, týkajúce
sa prevodu vozidla FIAT DUCATO. Bolo vyhlásené ponukové konanie, ale v lehote sa
neprihlásil nikto. Bude potrebné opätovne vyhlásiť ponukové konanie. Ďalším uznesením je
uznesenie č. 63/2018 – týkajúce sa prevodu cisterny. Prihlásil sa jeden uchádzač, ktorý bol
o svojej víťaznej ponuke informovaný. Bude pripravená kúpna zmluva na prevod cisterny. Mgr.
Branislav Píši prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 76/2018 zo dňa 22.11.2018
K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení prednesenú hlavným kontrolórom obce.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela
Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Dana Klincová, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter
Marčok, p. Pavol Halgaš, p. Ivan Kováčik.
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Hlasovali:
za (menovite): Ing. Ľubomír Kubuš, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ivan Kováčik, p. Pavol
Halgaš, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr.
Branislav Píši,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto,
proti (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 5 – Schválenie financovania spoluúčasti obce pre projekt „Wifi pre teba“
P. starosta konštatoval, že touto problematikou sa poslanci už zaoberali. Navrhuje zrušenie
schváleného uznesenia č. 60/2018 z dôvodu zmeny výšky maximálneho celkového
spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa. Schválených bolo 570,-€ a momentálne je
potrebné schváliť 627,59 €. Je to konečná suma spoluúčasti obce Nemecká. Mgr. Branislav
Píši prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 77/2018 zo dňa 22.11.2018
K bodu č. 5: Schválenie financovania spoluúčasti obce pre projekt „Wifi pre teba“
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. Ruší uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 60/2018 zo dňa 28.09.2018.
2 . Schvaľuje predloženie projektovej žiadosti o Nenávratný finančný príspevok na
Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (SO OP II) za
obec Nemecká pre projekt „Wifi pre Teba – Obec Nemecká“ v rámci výzvy Úradu vlády
(kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP) s výškou maximálneho celkového spolufinancovania
projektu zo strany žiadateľa 627,59 € z celkových oprávnených výdavkov (12551,88 €).
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela
Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Dana Klincová, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter
Marčok, p. Pavol Halgaš, p. Ivan Kováčik.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Ľubomír Kubuš, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ivan Kováčik, p. Pavol
Halgaš, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr.
Branislav Píši,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto,
proti (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 6 – Schválenie odmien poslancov OZ
P. starosta konštatoval, že dnešným dňom končí zasadnutie OZ v zložení poslancov, aké
zasadalo celé volebné obdobie. Ing. Jozef Kliment spresnil, že ide skôr o symbolické ocenenie
práce poslancov zo strany p. starostu. Nie je to o výške za konkrétne výkony, ani za dĺžku
obdobia, ale ako poďakovanie za spoluprácu. Spolupráca prebiehala veľmi dobre, zodpovedne,
konštruktívne. Mgr. Branislav Píši prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 78/2018 zo dňa 22.11.2018
K bodu č. 6: Schválenie odmien poslancov OZ
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Schvaľuje odmeny pre poslancov Obecného zastupiteľstva za volebné obdobie 2014-2018 vo
výške 140 EUR (brutto) pre každého poslanca.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela
Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Dana Klincová, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter
Marčok, p. Pavol Halgaš, p. Ivan Kováčik.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Ľubomír Kubuš, p. Ivan Kováčik, p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok, Ing.
Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová,
zdržali sa (menovite): Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Dana Klincová, Mgr. Branislav Píši,
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proti (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 7 – Schválenie rozpočtového opatrenia č. 8/2018
Je to rozpočtové opatrenie, ktorým sme chceli vyriešiť financovanie odmien, s ktorými sa
predtým neplánovalo a tiež doplniť financovanie vianočného koncertu. Jedná sa o zmenu na
rozpočte kancelárskych potrieb, ktoré by sa už do konca roku neminuli. Zmena je aj na rozpočte
údržby Domu smútku v Dubovej, čo je položka, pri ktorej predpokladáme, že by sa už do konca
roku nevyčerpala. Ing. Marcela Kohútová vysvetlila tabuľku, ktorá znázorňuje, kde sa peniaze
navýšili a kde znížili. Uviedla, že z Domu smútku sa znížilo o 2900,-€, z ktorých sa navýšilo
na odmenách pre poslancov o 2000,-€ a 1400,-€ pôjde na adventné kultúrne podujatie. Je v tom
honorár pána Vaníka a ozvučenie. 500,-€ sa previedlo z kancelárskych potrieb. Zmeny nastali
iba v presune medzi položkami, pričom v rozpočte ostala zachovaná suma 11240,-€. Mgr.
Branislav Píši prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 79/2018 zo dňa 22.11.2018
K bodu č. 7: Schválenie rozpočtového opatrenia č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 8/2018:
Na strane výdavkov
Funč.kl
Zdro
Schválen
Po úprave
.
EK
j
Názov
ý
Zmena
01.1.1
637026 41
Odmeny a príspevky 3800 € + 2000 €
5800 €
poslanci
01.1.1
633006 41
Kancelárske potreby, papier,
1500 €
-500 €
1000 €
tlačivá
01.1.1
637002 41
Kultúrne podujatia - ostatné
2440 € +1400 €
3840 €
08.4.0
635006 41
DS - Údržba
3500 € - 2900 €
600 €
SPOLU
11 240 €
0€
11 240 €
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela
Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Dana Klincová, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter
Marčok, p. Pavol Halgaš, p. Ivan Kováčik.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Ľubomír Kubuš, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ivan Kováčik, p. Pavol
Halgaš, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr.
Branislav Píši,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto,
proti (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 8 – Rôzne
P. starosta dal slovo Mgr. Michalovi Vetrákovi, ktorý ozrejmí skutočnosti týkajúce sa
ukončenia volebného obdobia súčasného starostu, vzhľadom k nevyčerpanej dovolenke a ku
odhláseniu/prihláseniu do Sociálnej poisťovne. Mgr. Michal Vetrák povedal, že p. starosta má
ku koncu volebného obdobia nevyčerpanú dovolenku. Táto dovolenka je upravená podľa § 2,
ods. 2 zákona 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest. Ďalej uviedol, že starosta, ktorý končí funkčné obdobie, má právo na zotavenie podľa
osobitného predpisu, ktorým je zákonník práce. Koncom volebného obdobia starostovi obce
akoby končí pracovný pomer s obcou. Ku dňu ukončenia pracovného pomeru by nemal mať
žiadnu zostatkovú dovolenku. Hlavný kontrolór citoval aj zo stanoviska Sociálnej poisťovne,
z ktorého prečítal úpravu pri skončení a opätovnom začatí pracovného pomeru, ktorý začína ten
istý starosta. Aby bola p. starostovi refundovaná nevyčerpaná dovolenka, musí to byť
schválené na zasadnutí OZ. Mgr. Branislav Píši prečítal návrh uznesenia.
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 80/2018 zo dňa 22.11.2018
K bodu č. 8: Rôzne
Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. konštatuje, že Branislavovi Čižmárikovi, starostovi obce Nemecká zostala nevyčerpaná
dovolenka v počte 9 dní, ktorú si nemohol vyčerpať ani do konca roku 2018, pretože
zabezpečoval neodkladné úlohy súvisiace s výkonom samosprávnej pôsobnosti obce
a s výkonom prenesenej pôsobnosti štátnej správy a z dôvodu skončenia funkčného obdobia
starostu pred skončením kalendárneho roka 2018.
2. rozhodlo v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov poskytnúť
Branislavovi Čižmárikovi, starostovi obce Nemecká náhradu platu za 9 dní nevyčerpanej
dovolenky.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, Ing. Marcela
Kohútová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Dana Klincová, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Peter
Marčok, p. Pavol Halgaš, p. Ivan Kováčik.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Ľubomír Kubuš, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., p. Ivan Kováčik, p. Pavol
Halgaš, p. Dana Klincová, p. Peter Marčok, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr.
Branislav Píši,
zdržali sa (menovite): nehlasoval nikto,
proti (menovite): nehlasoval nikto.
Bod č. 8 – Rôzne
V bode rôzne p. starosta informoval o žiadosti pána Lička, ktorý chce ako usporiadateľ
uskutočniť dňa 18.1.2019 súkromné spoločenské podujatie – zábavu rómskej menšiny, pre
počet účastníkov približne 200 ľudí. P. starosta uviedol, že p. Lička už informoval, že naša obec
nedisponuje žiadnymi vhodnými priestormi. Napriek tejto informácii p. Ličko žiadosť podal.
P. starosta preto dáva priestor poslancom na vyjadrenie. V Kultúrnom dome je plánovaná väčšia
rekonštrukcia a v Dome služieb bude prebiehať výmena okien. V každom prípade ani tieto
priestory nie sú schopné akcie takejto masy ľudí. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD. poznamenala,
že takéto podujatie nevieme zabezpečiť ani potrebnými „hygienickými zariadeniami“ ako sú
toalety. Po tejto téme si v bode rôzne vzali slovo poslanci, ktorí končia vo tomto funkčnom
období.
P. Ivan Kováčik predniesol poďakovanie všetkým prítomným kolegom, nakoľko ako poslanec
končí.
P. Dana Klincová tiež predniesla poďakovanie za doterajšiu spoločnú prácu, nielen poslancom,
ale aj zamestnancom Obecného úradu. Nakoniec poslancom pripomenula, aby nezabudli, že
Obecné zastupiteľstvo je tu hlavne pre ľudí a praje všetkým poslancom, ktorí pokračujú
v činnosti, aby sa im darilo.
P. Pavol Halgaš sa rozlúčil a poďakoval všetkým poslancom.
P. starosta poďakoval všetkým poslancom. Odchádzajúcim poslancom poďakoval za výraznú
stopu, ktorú zanechali svojou prácou. Všetkým poslancom rozdal „Ďakovné listy“, ktoré mal
pre túto príležitosť pripravené.
Keďže už nikto nemal žiadne návrhy na riešenie v bode rôzne, prešlo sa k bodu č. 9.
Bod č. 9 – Diskusia.
Mgr. Zuzana Kováčová, PhD. oznámila, že 2.12.2018 bude uzávierka do Noviniek spod
Hradiska. P. starosta by chcel zverejniť v obecných novinách príspevok, v ktorom by zhrnul
uplynulé volebné obdobie. Ing. Jozef Kliment by chcel, ak všetci súhlasia, článkom v obecných
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novinkách informovať občanov o stave kanalizácie. Ďalej poznamenal, že aj účasť na voľbách
ukázala, že záujem o komunálnu politiku je nízky, ako aj záujem občanov o zasadnutia OZ.
Bolo by potrebné ich nejakým spôsobom zatraktívniť a premiestniť do jednotlivých častí obce.
P. Zoltán Sojak v mene Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Nemeckej
vystúpil s poďakovaním p. starostovi aj poslancom za ústretovosť, ktorú pociťovali počas
celého funkčného obdobia. Vďaka tomu sa im podarilo vo veľkej miere plniť ich program,
ktorý si stanovili. Mgr. Zuzana Kováčová, PhD. informovala, že náš p. starosta bol nominovaný
aj s Obecným úradom na cenu „Srdce na dlani“. Túto cenu organizujú banskobystrické
dobrovoľnícke združenia. Je to zverejnené na „facebookovej“ stránke Noviniek spod Hradiska.
Nominácia bola od Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Hron Dubová, v ktorom
sa p. starosta so zamestnancami obecného úradu a tech. služieb zúčastnili dňa dobrovoľníctva.
P. starosta ukončil bod 9 - Diskusia
Bod č. 12 – Záver
Starosta obce poďakoval za rokovanie a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Zapisovateľ zápisnice:

RNDr. Anna Marková

Overovatelia zápisnice: p. Peter Marčok

Starosta obce:

v. r.

v. r.

Ing. Ľubomír Kubuš

v. r.

p. Branislav Čižmárik

v. r.

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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