Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 25.10.2018

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného
dňa 25.10.2018 o 16,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nemeckej
Prítomní:
starosta obce: Branislav Čižmárik
poslanci:
Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, p. Dana Klincová, Ing. Ľubomír Kubuš,
p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok
zapisovateľka:

Ing. Alexandra Barlová

Hostia:
Katarína Starčoková (OcÚ), p. Vladimír Urban
Bod č. 1- Otvorenie zasadnutia OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce
p. Branislav Čižmárik.
Bod č. 2 – Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za predsedu návrhovej komisie Mgr. Branislava Píšiho a za členov
návrhovej komisie Ing. Jozefa Klimenta a p. Danu Klincovú.
Za zapisovateľku zápisnice určil Ing. Alexandru Barlovú – pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice navrhol Ing. Ľubomíra Kubuša a p. Petra Marčoka
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 67/2018 zo dňa 25.10.2018
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. Branislava Píšiho a za členov
návrhovej komisie Ing. Jozefa Klimenta a p. Danu Klincovú.
2. U r č u j e za zapisovateľku zápisnice Ing. Alexandru Barlovú, pracovníčku obecného
úradu a za overovateľov zápisnice Ing. Ľubomíra Kubuša a p. Petra Marčoka.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, p. Dana Klincová,
Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, p. Dana Klincová, Ing. Ľubomír Kubuš,
p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 3 – Schválenie programu
Navrhnutý program bol poslancom vopred zaslaný 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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Schválenie zámeru predaja novovytvoreného pozemku parc. č. C-KN 1554/4
odčleneného z pozemku parc. č. C-KN 1554/1 na ul. Odbojárov
7. Informácia o projekte na podporu triedeného zberu z Environmentálneho fondu
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
6.

Starosta obce navrhol z dôvodu neprítomnosti hlavného kontrolóra obce vypustiť bod č. 4 –
Kontrola plnenia uznesení a doplniť nový bod, ako bod č. 7 - Schválenie rozpočtového
opatrenia č. 7/2018.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 68/2018 zo dňa 25.10.2018
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:
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 zámeru predaja novovytvoreného pozemku parc. č. C-KN 1554/4
odčleneného z pozemku parc. č. C-KN 1554/1 na ul. Odbojárov
6. Informácia o projekte na podporu triedeného zberu z Environmentálneho fondu
7. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 7/2018
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, p. Dana Klincová,
Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, p. Dana Klincová, Ing. Ľubomír Kubuš,
p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 4 – Správa starostu o činnosti obecného úradu
Starosta obce informoval o finančnom hospodárení a zostatkoch na účtoch.
Účet v SLSP – 266 342,05 €
Účty Prima banka: Bežný účet – 70 518,12 €, Transferový účet – 4 072,31 €, Rezervný fond –
46 484,- €.
Starosta obce ďalej informoval o činnosti obecného úradu:
- bolo dokončené a prebraté verejné osvetlenie po rekonštrukcii, bol diagnostikovaný
a vyriešený aj problém na ulici Hronská, kde dochádzalo k prehrievaniu vedenia, čo
spôsobovalo vyhadzovanie ističa. Po dohode so SSE bude ešte doplnené svetlo v časti Kolónia
poza park, lampy už sú, treba ešte osadiť stĺpy. Do budúcna sa plánuje doplniť aj osvetlenie
na konci Dubovej smerom k lavici do Zámostia a k stanici, ale je potrebné dohodnúť sa
s vlastníkmi pozemkov. V súvislosti s tým povedal, že chce dať žiadosť o zníženie rýchlosti
až po most. Mgr. Píši doplnil, že druhá možnosť by bola posunúť tabuľu koniec obce,
Strana 2 z 7

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 25.10.2018

- prebieha prieskum trhu na výmenu okien na Dome služieb, vyhodnotenie bude
v nasledujúcom týždni, okná by sa mali vymeniť ešte tento rok,
- oprava cesty pri cintoríne, verejné obstarávanie prebehlo, bolo vyhodnotené, budúci týždeň
sa bude podpisovať zmluva, začne sa s prácami po sviatkoch,
- prebieha verejná obchodná súťaž na prenájom poľnohospodárskych pozemkov, končí sa
31.10.2018, rovnako boli zverejnené zámery na odpredaj nákladného vozidla Fiat Ducato aj
cisterny, ponuky sa doručujú rovnako do 31.10.2018,
- informoval o tom, že bude nutné vyriešiť problém s terasou v ZŠ s MŠ Nemecká,
- pripravujú sa voľby do orgánov samosprávy obcí v zmysle schváleného harmonogramu,
prebiehajú školenia, kandidáti boli zverejnení,
- zapájame sa do projektu na poskytnutie dotácie z Envirofondu, bude predmetom dnešného
rokovania, kde poskytne bližšie informácie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 69/2018 zo dňa 25.10.2018
K bodu č. 4 : Správa starostu o činnosti obecného úradu a hospodárení obce
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
Berie na vedomie správu starostu o činnosti Obecného úradu a hospodárení obce
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, p. Dana Klincová,
Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, p. Dana Klincová, Ing. Ľubomír Kubuš,
p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 5 – Schválenie zámeru predaja novovytvoreného pozemku parc. č. C-KN 1554/4
odčleneného z pozemku parc. č. C-KN 1554/1 na ul. Odbojárov
Jedná sa o bod programu, ktorý bol presunutý z minulého zasadnutia OZ, kedy nebol prítomný
dostatočný počet poslancov na schválenie zámeru predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. P. starosta vysvetlil, že ide o pozemok pred
rodinným domom žiadateľa, na ktorom parkuje svoje vozidlo a ktorý dlhodobo na tento účel
užíva a udržiava. K žiadosti bol doplnený geometrický plán v zmysle uznesenia OZ. Poslanci
sa zhodli na kúpnej sume 3,00 €/m2.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 70/2018 zo dňa 25.10.2018
K bodu č. 5 : Schválenie zámeru predaja novovytvoreného pozemku parc. č. C-KN 1554/4
odčleneného z pozemku parc. č. C-KN 1554/1 na ul. Odbojárov
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1 . b e r i e n a v e d o m i e žiadosť p. Jaroslava Peťka, bytom
o odkúpenie časti pozemku parc. č. C-KN 1554/4 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 80 m2 odčleneného geometrickým plánom č. 48205389-243/2018 vyhotoveným
GeoPLUS Brezno, s.r.o., Brezenská 3, 977 01 Brezno z pozemku parc. č. C-KN 1554/1
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2234 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 sa nachádza pred rodinným domom žiadateľa
a ktorý dlhodobo udržiava a chce využívať na parkovanie vlastného motorového vozidla,
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 1554/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m2 odčleneného geometrickým
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plánom č. 48205389-243/2018 vyhotoveným GeoPLUS Brezno, s.r.o., Brezenská 3, 977 01
Brezno od pozemku parc. č. C-KN 1554/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2234 m2
vo vlastníctve obce Nemecká, vedenom na LV č. 580 nachádzajúci sa v k. ú. Nemecká,
obec Nemecká. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (ul. Odbojárov) 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, p. Dana Klincová,
Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, p. Dana Klincová, Ing. Ľubomír Kubuš,
p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 6 – Informácia o projekte na podporu triedeného zberu z Environmentálneho fondu
Starosta obce informoval, že je možné sa zapojiť do výzvy na získanie finančných prostriedkov
z Environmentálneho fondu, ide o oblasť Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, konkrétne
A3 - Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom
adaptačných opatrení, najmä v oblasti riadenia kvality ovzdušia v rámci ktorej by sa zakúpil
traktor s kefou na čistenie ciest a priestranstiev. Druhou oblasťou podpory je Rozvoj
odpadového hospodárstva konkrétne C2 - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
v rámci ktorého by malo byť zakúpené príslušenstvo k traktoru na štiepkovanie, mulčovanie,
kontajnery a nakladač. Termín na predkladanie žiadostí je 31.10.2018. Obec dostala ponuku na
vypracovanie projektu vo výške 650,00 € za jednu žiadosť.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 71/2018 zo dňa 25.10.2018
K bodu č. 6 : Informácia o projekte na podporu triedeného zberu z Environmentálneho fondu
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. Schvaľuje podanie žiadosti na poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019
- zakúpenie traktora na čistenie a umývanie verejných plôch na zlepšenie kvality ovzdušia
2. Schvaľuje podanie žiadosti na poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019
- zakúpenie príslušenstva na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
3. Schvaľuje financovanie vypracovania projektu a podania žiadostí vo výške
650 € za 1 žiadosť.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, p. Dana Klincová,
Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, p. Dana Klincová, Ing. Ľubomír Kubuš,
p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
P. starosta ďalej vysvetlil akým spôsobom obec v súčasnosti nakladá s biologicky
rozložiteľným odpadom a informoval tiež o tom, že obec sa v rámci mikroregiónu zapojila do
výzvy na zakúpenie kompostérov, kde už prebieha verejné obstarávanie ale nebol pridelený
dostatočný počet, budú sa musieť v budúcom roku ďalšie kompostéry dokúpiť.
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Bod č. 7 – Schválenie rozpočtového opatrenia č. 7/2018
P. starosta vysvetlil, že ide o zmenu v rozpočte ZŠ s MŠ Nemecká, ktorý je súčasťou rozpočtu
obce a preto o zmenách musí rozhodnúť OZ. Ing. Barlová doplnila, že sa jedná výlučne
o vlastné príjmy školy, vzhľadom k legislatívnym zmenám škola musí rozpočtovať všetky
príjmy a výdavky a takéto zmeny v ich rozpočte musí schváliť OZ nakoľko neprenechalo túto
kompetenciu starostovi.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 72/2018 zo dňa 25.10.2018
K bodu č. 7 : Schválenie rozpočtového opatrenia č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S c h v a ľ u j e rozpočtové opatrenie č. 7/2018 v zmysle návrhu:
ŠKOLSTVO
Názov

Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj

Schválený

Zmena

Rozpočet po zmene

Vlastné príjmy rozpočtovej organizácie (ZŠ s MŠ)
212

Príjmy z vlastníctva

212003

72G

223

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

223002

72G

školné MŠ

223002

72G

školné ŠKD

223003

72F

ŠJ réžia

223003

72C

sponzorské

223003

72F

Šj príjem na potraviny

ZŠ prenájom priestorov

SPOLU

5 400

700

2 800 1 300
1 000
5 500 5 300
0 7 300
36 000
50 700 14 600

6 100
0
4 100
1 000
10 800
7 300
36 000
65 300

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie (z vlastných príjmov)
09.1.1.1

Predprimárne vzdelávanie (MŠ)
600

72G

mimorozpočtové výdavky / školné MŠ

600

72C

mimorozpočtové výdavky /sponzorské

09.2.1.1

2 800
0

1 300
1 300

4 100
1 300

5 400

700

6 100

Nižšie sekundárne vzdelanie všeob (ZŠ II.st.)
600

09.5.0.

72G

vlastné príjmy

Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD)
600

09.6.0.8

72G

mimorozpočtové výdavky / školné ŠKD

1 000

1 000

Vedľajšie služby poskytované v rámci prim.vzdelávania (ŠJ)
600

72F

mimorozpočtové výdavky / z réžie ŠJ

600

72F

mimorozpočtové výdavky / z potravín ŠJ

SPOLU

5 500
36 000
50 700

5 300
8 600

10 800
36 000
59 300

Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, p. Dana Klincová,
Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, p. Dana Klincová, Ing. Ľubomír Kubuš,
p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 8 – Rôzne
P. starosta informoval o žiadostiach súkromných resp. cirkevných zriaďovateľov Centier
voľného času o poskytnutie finančnej dotácie. Poslanci sa zhodli, že takúto dotáciu obec
neposkytne, tak ako ani v minulom roku.
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Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 73/2018 zo dňa 25.10.2018
K bodu č. 8 : Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. N e s c h v a ľ u j e žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času na rok 2019 pre
Rímskokatolícku cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica - zriaďovateľ Centra voľného času
ako súčasti Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa, Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica.
2. N e s c h v a ľ u j e žiadosť o finančnú dotáciu na Centrum voľného času na rok 2019,
ktorého zriaďovateľom je Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4, Banská Bystrica.
Prítomní poslanci (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, p. Dana Klincová,
Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok.
Hlasovali:
za (menovite): Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši, p. Dana Klincová, Ing. Ľubomír Kubuš,
p. Pavol Halgaš, p. Peter Marčok.
proti (menovite): nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
P. starosta ďalej informoval o zaslanej žiadosti o vyjadrenie k pripravovanému zámeru stavby
obchodu spoločnosti CBA. Vzhľadom k tomu, že obec nemá vypracovaný územný plán, malo
by sa k tomu vyjadriť OZ. Poslanci sa zhodli, že im treba zaslať vyjadrenie, že Obec Nemecká
nemá námietky voči tomu, aby postavili nový obchod, avšak záväzné stanovisko bude vydané
až novým OZ po voľbách. Ing. Kliment navrhol, že treba brať do úvahy aj to, že
v pripravovanom územnom pláne nebudú predmetné pozemky uvedené ako pozemky pre
výstavbu obchodných jednotiek. Poslanci ďalej diskutovali o probléme s prístupovou cestou.
Ďalšia žiadosť bola podaná Ing. Mgr. Michaelou Sýkorovou, jedná sa o žiadosť o stanovisko
za účelom vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby – vyjadrenie súhlasu s uložením
prípojok a sietí technického vybavenia cez obecný pozemok. P. starosta doplnil, že bude
potrebné zriadiť tam vecné bremeno. Poslanci k tomu nemali pripomienky, zhodli sa na tom,
že je potrebné vydať kladné stanovisko k územnému rozhodnutiu. Ing. Kubuš pripomenul, že
treba myslieť aj na to, že by sa mohla časť pozemku vyčleniť na rozšírenie cesty.
Ing. Kubuš – opýtal sa či by nebolo možné, aby cez obec chodilo viac autobusov smer do Brezna
resp. Banskej Bystrice. P. starosta odpovedal, že sa písalo nedávno vyjadrenie k železničnej
doprave, kde bol plán obmedziť niektoré spojenia a státie zrýchlených vlakov. Je možné podať
takúto žiadosť BBSK.
P. Klincová – vyjadrila pozitívny názor ľudí v obci na obnovené verejné osvetlenie. Bola
oslovená, či by nebolo možné ešte doplniť svetlo za dom p. Mihaliskovej a popri škole. P.
starosta povedal, že dopĺňanie je ešte v pláne.
Informovala o pripravovaných podujatiach do konca roka, bude potrebné vyčleniť ešte
v rozpočte 1500 € na financovanie Vianočného koncertu. 16.11.2018 bude 2. ročník
retrozábavy v Kultúrnom dome v Nemeckej.
P. Marčok - upozornil na problém s ozvučením v Dome smútku v Dubovej, bolo by potrebné
ich vymeniť. P. starosta povedal, že to dá preveriť.
p. Halgaš – je potrebné obrezať lipy pri cintoríne. P. starosta povedal, že sa to bude robiť, hľadá
sa oprávnená osoba, ponuky boli cca. 600 € za jeden strom.
Poslanci ďalej prejednali zlý stav cesty v Kolónii, prerastanie konárov do cesty a zlý stav
železničného priechodu.
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Bod č. 9 – Diskusia
V diskusii vystúpil p. Urban a upozornil na niekoľko problémov, ako napr. problematické
a často nehodové miesto križovatky na hlavnej ceste, problém s materiálom, ktorý zostal po
búraní starého kina v Dubovej, navrhol na tomto meste vybudovať tenisové ihrisko. Ďalej
sa pýtal na stav budovania kanalizácie v obci a upozornil, že značka, ktorú naposledy požadoval
osadiť na začiatku ul. 1. mája nebola stále osadená, navrhol na ulicu 1. mája osadiť retardéry.
Bod č. 10 – Záver
Na záver p. starosta poďakoval všetkým poslancom za prácu v tomto volebnom období,
informoval, že správu o tom, čo sa všetko podarilo počas týchto štyroch rokov a oficiálne
poďakovanie zverejní po voľbách. Poďakoval za rokovanie a ukončil zasadnutie Obecného
zastupiteľstva.

Zapisovateľ zápisnice:

Ing. Alexandra Barlová

Overovatelia zápisnice: Ing. Ľubomír Kubuš

Starosta obce:

v.r.

v.r.

p. Peter Marčok

v.r.

p. Branislav Čižmárik

v.r.

Zo zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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