Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká zo dňa 29.12.2017

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemecká, konaného dňa
29.12.2017 o 15, 00 hod. v zasadačke obecného úradu Nemecká
Prítomní :
starosta obce: p. Branislav Čižmárik,
poslanci: p. Peter Marčok, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Dana Klincová, p. Ivan
Kováčik, Mgr. Zuzana Kováčová PhD., Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr.
Branislav Píši
Ospravedlnený : Mgr. Michal Vetrák - hlavný kontrolór
Hostia:
p. Vladimír Dejmek, p. Peter Oroš (OcÚ ), p. Eva Sarvašová
Zapisovateľka : Katarína Starčoková
Bod č. 1- Otvorenie zasadnutia
Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce p.
Branislav Čižmárik. Zároveň uviedol, že predmetom rokovania budú hlavne dva body a to
sociálna výpomoc pre rodinu postihnutú požiarom a schválenie zmluvy o spolufinancovaní
denného stacionára.
Bod č. 2 - Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
P. starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie Mgr. Branislava Píšiho a za členov
návrhovej komisie Ing. Jozefa Klimenta a Ing. Marcelu Kohútovú.
Za zapisovateľku zápisnice určil p. Katarínu Starčokovú – pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice navrhol p. Danu Klincovú a Ing. Ľubomíra Kubuša.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 118/2017 zo dňa 29.12.2017
K bodu č. 2 : Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. S c h v a ľ u j e za predsedu návrhovej komisie Mgr. Branislava Píšiho a za členov
návrhovej komisie Ing. Jozefa Klimenta a Ing. Marcelu Kohútovú
2. U r č u j e za zapisovateľku zápisnice Katarínu Starčokovú, pracovníčku obecného
úradu a za overovateľov zápisnice p. Danu Klincovú a Ing. Ľubomíra Kubuša
Prítomní poslanci (menovite) : p. Peter Marčok, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p.
Dana Klincová, p. Ivan Kováčik, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav
Píši
Hlasovali :
za (menovite) : p. Peter Marčok, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Dana Klincová, p.
Ivan Kováčik, Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši
proti (menovite) : nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 3 – Schválenie programu zasadnutia OZ
Starosta obce prečítal program mimoriadneho zasadnutia v tomto znení :
Program zasadnutia OZ:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia OZ
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Sociálna výpomoc pre rodinu postihnutú požiarom
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5.
6.
7.
8.

Zmluva o spolufinancovaní denného stacionára
Rôzne
Diskusia
Záver

Na mimoriadne zasadnutie OZ prišla Mgr. Zuzana Kováčová PhD., ktorá si už vypočula
prednesený program a zúčastnila sa hlasovania.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 119/2017 zo dňa 29.12.2017
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia OZ
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Sociálna výpomoc pre rodinu postihnutú požiarom
Zmluva o spolufinancovaní denného stacionára
Rôzne
Diskusia
Záver

Prítomní poslanci (menovite) : p. Peter Marčok, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p.
Dana Klincová, p. Ivan Kováčik, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., Ing. Jozef Kliment, Ing.
Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši
Hlasovali :
za (menovite) : p. Peter Marčok, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Dana Klincová, p.
Ivan Kováčik, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Branislav Píši
proti (menovite) : nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č. 4 – Sociálna výpomoc pre rodinu postihnutú požiarom
Dňa 18. decembra 2017 vypukol v našej obci požiar na Partizánskej ulici č. 69/9, ktorý postihol
rodinný dom našich obyvateľov rodiny Bartošovcov. Pri požiari zhorela celá strecha a tiež boli
poškodené obytné priestory pod ňou. P. starosta predložil „Potvrdenie o zásahu“ od Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Brezne o zásahu výjazdovej jednotky pri
likvidovaní požiaru. Ing. Kohútová sa opýtala, či je známe niečo o zavinení požiaru. P. starosta
odpovedal, že správu od vyšetrovateľa ešte nemajú. P. starosta prečítal Žiadosť žiadateľov - p.
Silvie Mikulovej a p. Róberta Bartoša o poskytnutie sociálnej výpomoci pri úhrade časti
nákladov na opravu strechy, ktoré nie sú v súčasnej finančnej situácii schopní uhradiť
z vlastných zdrojov. V domácnosti žijú štyria dospelí a jedno nezaopatrené dieťa. K žiadosti
predložili aj faktúru za rezivo z píly v Ľubietovej vo výške 1578,02 €, ktorá jediná ochotne
poskytla pomoc v čase, keď už boli v okolitých pílach dovolenky. Pri spísaní a zabezpečení
potrebného materiálu bola obec nápomocná. V rámci vianočného punču a vianočnej kapustnice
bola vyhlásená verejná zbierka na pomoc rodine. Občania mohli prispieť priamo na akcii a tiež
na obecnom úrade v čase úradných hodín do konca decembra 2017. Do 27.12.2017 bolo na
OcÚ vyzbierané 545,00 € a na vianočnej kapustnici 510,55 €. Tieto finančné prostriedky boli
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rodine dňa 27.12.2017 odovzdané. Následne vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili
k žiadosti. K dispozícii má doklady o tom čo je urobené a zaplatené a čo je ešte potrebné
urobiť a zaplatiť. Predpokladaná výška za práce je 1700,00 €. Ing. Kliment sa opýtal na výšku
nákladov na opravu strechy dokopy. Celková výška predstavuje cca 4200,00 €. Medzi
poslancami sa rozprúdila diskusia. Bola spomenutá problematika poisťovania domov a revízie
komínov. Je všeobecne známe, že nie všetky domy sú poistené a veľa domácností nemá
spravenú revíziu komínov. Dom poistený nie je. Dva týždne pred požiarom robili hasiči
kontroly na Partizánskej ulici, rodina v tom čase nebola doma a boli dohodnutí na ďalší termín.
Ing. Kliment sa pýtal na možnosti a návrhy. Mgr. Píši navrhol, aby boli poskytnuté prostriedky
na náklady na opravu strechy, resp. na zakúpenie reziva a za tesárske a klampiarske práce. Ing.
Kohútová navrhla, aby im boli poskytnuté nevyčerpané prostriedky z položky z Komisie
vzdelávania a sociálnych vecí. Mgr. Kováčová uviedla, že občania kladne vnímajú postoj obce
na pomoc rodine postihnutej touto udalosťou a sú ochotní pomôcť aj keď reakcie niektorých
občanov sú rôzne. Pán Kováčik zdôraznil, že je to mimoriadna udalosť a treba pomôcť, navrhol
aby po ukončení verejnej zbierky zbytok potrebných prostriedkov dorovnala obec. Ing.
Kohútová sa pýtala, ako postupovať vzhľadom k tomu, že obec nesmie zo zákona zveľaďovať
súkromný majetok. Poslanci sa vyjadrili kladne k poskytnutiu sociálnej výpomoci, nakoľko sa
jedná o mimoriadnu udalosť, rodina nemá voči obci žiadne podlžnosti, jej členovia sú
pracujúci, žijú riadnym životom. Finančná výpomoc bude poskytnutá účelovo na úhradu
faktúry za rezivo a zaplatenie tesárskych a klampiarskych prác do výšky 3300,00 €. Časť
nákladov na opravu strechy si rodina zaplatila sama, práce spojené s opravou obytných
priestorov si budú riešiť svojpomocne. Rodine bolo poskytnuté dočasné bývanie v priestoroch
pri telocvični ZŠ s MŠ v Nemeckej. V tejto súvislosti p. Kováčik pripomenul, že je potrebné
do budúcna pre takéto mimoriadne udalosti zabezpečiť sociálny byt. Ing. Kohútová navrhovala
priestory v Zámostí v budove „hornej školy“ v posilňovni, Mgr. Píši konštatoval, že v ZŠ s MŠ
je tento priestor vhodný na krízové bývanie.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 120/2017 zo dňa 29.12.2017
K bodu č. 4 : Sociálna výpomoc pre rodinu postihnutú požiarom
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
1. S ch v a ľ u j e sociálnu výpomoc Róbertovi Bartošovi, nar.
bytom
, vlastníkovi nehnuteľnosti rodinného domu na pozemku registra
C KN s parcelným číslom 752, do výšky 3300,- €
2. U r č u j e účel využitia sociálnej výpomoci – na odstránenie následkov požiaru
rodinného domu na ulici Partizánska č.69/9, parcelné číslo C KN 752 a to na nákup
reziva na krov domu a uhradenie nákladov spojených s tesárskymi a klampiarskymi
prácami
Prítomní poslanci (menovite) : p. Peter Marčok, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p.
Dana Klincová, p. Ivan Kováčik, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.,Ing. Jozef Kliment, Ing.
Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši
Hlasovali :
za (menovite) : p. Peter Marčok, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Dana Klincová, p.
Ivan Kováčik, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., Ing. Jozef Kliment, Mgr. Branislav Píši
proti (menovite) : nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : Ing. Marcela Kohútová
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Bod č.5 – Zmluva o spolufinancovaní denného stacionára
V dôsledku legislatívnych zmien došlo k ohrozeniu financovania denného stacionára, ktorý
prevádzkuje nezisková organizácia Impulz. Obec sa rozhodla financovanie podporiť,
v opačnom prípade by sa od 1.1.2018 musel stacionár zatvoriť. Bola vypracovaná zmluva
medzi Obcou Nemecká ako poskytovateľom a Denným centrom IMPULZ n. o. ako
prijímateľom. Obec Nemecká bude v zmysle tejto zmluvy poskytovať Dennému centru
IMPULZ finančný príspevok vo výške max 500,00 € mesačne na pokrytie časti
prevádzkových a mzdových nákladov a krytie nákladov na energie a údržbu budovy denného
stacionára. Tento postup však predstavuje riešenie len na rok 2018.
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Nemecká č. 121/2017 zo dňa 29.12.2017
K bodu č. 5 :Zmluva o spolufinancovaní denného stacionára
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká
S ch v a ľ u j e Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej
služby v zariadení sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov
Prítomní poslanci (menovite) : p. Peter Marčok, Ing. Ľubomír Kubuš, p .Pavel Halgaš, p.
Dana Klincová, p. Ivan Kováčik, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., Ing. Jozef Kliment, Ing.
Marcela Kohútová, Mgr. Branislav Píši
Hlasovali :
za (menovite) : p. Peter Marčok, Ing. Ľubomír Kubuš, p. Pavel Halgaš, p. Dana Klincová, p.
Ivan Kováčik, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., Ing. Jozef Kliment, Ing. Marcela Kohútová,
Mgr. Branislav Píši
proti (menovite) : nehlasoval nikto
zdržali sa (menovite) : nehlasoval nikto
Bod č.6 – Rôzne
V úvode sa o slovo prihlásila p. Dana Klincová - predsedníčka Komisie pre kultúru a šport,
aby oboznámila prítomných s tým, ako odmenu 550 € brutto rozdelila pre členov komisie
i občanom pomáhajúcim pri akciách organizovaných obcou. Zároveň predložila zoznam
s rozdelením odmeny a požiadala, aby bol tento dokument priložený do zložky kultúrnej
komisie. Zdôraznila, že odmena pre jej osobu zostala vo výške 10 €. Ing. Kubuš upozornil na
potrebu odstrániť kríky a stromčeky pri moste v Zámostí z bezpečnostných dôvodov a tiež
o potrebe rekonštrukcie mosta. Pán starosta uviedol, že o potrebe rekonštrukcie mosta už
kompetentných informoval, ale momentálne nie sú na to potrebné financie, je to v pláne.
Výrub stromčekov a kríkov v týchto miestach patrí do kompetencií Povodia Hrona. Ing.
Kohútová oboznámila prítomných, že pochybenie bolo zistené aj pri administratívnej
finančnej kontrole hospodárenia u Jednoty dôchodcov, kde bola čiastka dotácie vo výške
32,60 € použitá na zakúpenie alkoholu. Jednota dôchodcov musí tieto financie vrátiť a do
budúcna bude v rozpočtovom opatrení dotácia od obce ponížená vo výške 50,00 €. Mgr.
Kováčová informovala o tom, že po zverejnení článku v „Novinkách spod Hradiska“
o hospodárení FK Sokol Nemecká sa spustila lavína ohlasov na internete a tiež spomenula
príspevok Mgr. Chromeka, prezidenta FK. Podotkla, že by bolo lepšie, aby sa Mgr. Chromek
obrátil na Redakčnú radu alebo môže prísť na zasadnutie OZ. Ing. Kohútová po konzultácii s
audítorkou povedala, že je potrebné uzatvoriť zmluvu medzi trénerom FK a obcou o výplate
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odmeny, aby bol postup právne ošetrený. P. Kováčik hovoril o tom, že by bolo dobré, aby sa
aj futbalisti zapojili do prác pri zveľaďovaní, údržbe a opravách či už na ihrisku alebo pri
údržbe tribún a pod. Je prianím a snahou všetkých aby sa činnosť FK udržala a rozvíjala
a aby v klube pôsobilo čo najviac domácich hráčov.
P. Oroš upozornil, že v cintoríne v Zámostí je spílený strom. P. Halgaš hovoril, že na Vršine,
kde bola skládka je pri ceste vysypaný stavebný odpad. Pán starosta povedal, že to treba ísť
pozrieť a zistiť čo obsahuje a v akom je to stave.
Bod č. 7 - Diskusia
V diskusii sa p. Sarvašová pýtala, či bola nejaká zmena v podmienkach o zverejňovaní
zápisníc, keďže z posledného zasadnutia OZ boli zverejnené iba uznesenia. Podmienky
zmenené neboli. Na jej otázku o platnosti zmlúv za stočné odpovedal p. starosta že to bolo
prediskutované s právnikom, sú platné.
P. Klincová sa pýtala na stretnutie s p. Pavlíkom, konateľom spoločnosti EQUUS SPORT,
ktorý doručil obecnému úradu „Žiadosť o prenájom s možnosťou odkúpenia pozemkov vo
vlastníctve obce“ v časti Nemecká a v časti Dubová. Zoznam predmetných parciel
a pozemkov je uvedený v žiadosti. Plánované stretnutie 28.12.2017 sa nekonalo, p. starosta sa
nemohol zúčastniť, aj počasie bolo nepriaznivé. P. starosta sa s ním dohodol na zmene
termínu.
Poslanci sa dohodli na termíne najbližšieho Obecného zastupiteľstva, ktorý stanovili na
24.1.2018. Týždeň pred zasadnutím OZ t. j. 17.1.2018 p. starosta navrhol uskutočniť
pracovné stretnutie v ZŠ s MŠ Nemecká.
Bod č. 8 - Záver
V závere p. starosta poďakoval prítomným za účasť na mimoriadnom zasadnutí OZ a tiež za
celoročnú prácu odvedenú pre obec, poprial im do nového roku veľa osobných a pracovných
úspechov a mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapisovateľ zápisnice :

p. Katarína Starčoková

v. r.

Overovatelia zápisnice :

p. Dana Klincová

v.r.

Ing. Ľubomír Kubuš

v.r.

Starosta obce :

p. Branislav Čižmárik

v.r.

Z mimoriadneho zasadnutia OZ bol vyhotovený zvukový záznam.
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