Zápisnica
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemciach,
konaného dňa 21. februára 2019 v zasadačke Obecného úradu Nemce.
Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Návrhová komisia: Mgr. Kristína Geciová, Eva Tóthová a Oľga Kostiviarová
Overovatelia zápisu: Mgr. Katarína Sedliaková a Ing. Michal Janovec
Zapisovateľ : Ing. Vladimír Bugáň
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa OZ.
3. Kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2018.
4. Doplnenie Rokovacieho poriadku OZ Nemce v článku VII.
5. Správa hlavnej kontrolórky obce za rok 2018.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na rok 2019.
7. Správa o čerpaní rozpočtu a plnení príjmov obce za rok 2018.
8. Výsledky inventarizácie majetku obce za rok 2018.
9. Návrh zmeny rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
10. Rozdelenie poslancov podľa jednotlivých úsekov na riešenie návrhov a doporučení
občanov v obecnom zastupiteľstve.
11. Termíny zasadnutí OZ Nemce na rok 2019.
12. Plán akcií obce, spolkov a združení v obci Nemce na rok 2019.
13. Rôzne
- VZN obce č. 1 /2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Nemce
- Schválenie nového veliteľa DHZO Nemce
- Zmluva o zriadení združenia obcí s názvom Banskobystrické regionálne združenie
obcí.
- Dodatok č. 13 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 1.6.2003
- Informácia starostky obce o plnení úloh od ostatného OZ.

K bodu 1:
Starostka obce Alena Samuelčíková privítala prítomných poslancov, ospravedlnila
neprítomného Ing. Jána Slováka. Prítomných poslancov 8. Ospravedlnila hlavnú kontrolórku
obce, ktorá sa dostaví počas rokovania, privítala prítomných občanov a dala návrh na
schválenie programu zasadnutia OcZ.
Po predslove vystúpil poslanec Ing. Vladimír Bugáň, že nebol zaradený do programu
zasadnutia program komisie ochrany verejného poriadku napriek tomu, že zápisnica bola
odovzdaná dňa 3.1.2019 a materiály na rokovanie OcZ dňa 21.1.2019. Rozmnoženie týchto
materiálov mala starostka zabezpečiť a dať každému poslancovi spolu s materiálmi 1.
zasadnutia OcZ. Starostka oznámila, že komisia má len poradný charakter a ona tento bod dá
do rôzneho.

Následne bolo hlasovanie: viď prijaté uznesenie.

K bodu 2:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Kristína Geciová, Eva Tóthová a Oľga
Kostiviarová
Za zapisovateľa zápisnice: Ing. Vladimír Bugáň
Za overovateľov zápisnice: Mgr. Katarína Sedliaková a Ing. Michal Janovec
Viď prijaté uznesenie:

K bodu 3:
Konštatované, že uznesenie bolo splnené.

K bodu 4:
Ing. Vladimír Bugáň navrhol zmenu bodu V. ods. 7 na znenie ֦ Poslanec môže
vystupovať v diskusii, alebo podávať k prerokovávaným veciam pozmeňujúce prípadne
doplňujúce návrhy".
Mgr. Katarína Sedliaková uviedla, že bod V. ods. 6 je totožný s ods. 14 a navrhla
ho vypustiť.
Doplnil sa návrh do bodu VII, znenie textu viď, v uznesení.
Mgr. Peter Caban navrhol zmenu textu v bode VII. ods. 4, znenie textu viď v
uznesení.
Viď prijaté uznesenie.

K bodu 5:
Hlavná kontrolórka Ing. Katarína Malachovská po svojom príchode informovala o
svojej činnosti, pričom predložila celé znenie správy.
Poslanci správu zobrali na vedomie.

K bodu 6:
Hlavná kontrolórka Ing. Katarína Malachovská predložila plán kontrolnej činnosti na
rok 2019 s tým, že v prípade žiadosti poslancov alebo občanov plán doplní o potrebnú
kontrolu.
Viď prijaté uznesenie.

K bodu 7:
Nakoľko predseda finančnej komisie nebol prítomný, k čerpaní rozpočtu informovala
ekonómka obce Jarmila Hudecová. V správe sú uvedené dlhy, ktoré boli medzičasom splatené.
V správe uviedla, že prvýkrát boli obci fakturované náklady za odvedenú vodu z verejných
priestranstiev.
Ing. Mira Varlová uviedla, že k ochrane životného prostredia patrí aj znečisťovanie
ovzdušia, kde obec by mohla vymáhať poplatky od znečisťovateľských firiem.
Viď prijaté uznesenie.

K bodu 8:
Starostka obce Alena Samuelčíková informovala o inventarizácii majetku za rok 2018.
Informovala o poškodených veciach pripravených na vyradenie, o čom bola spísaná zápisnica.
Určila komisiu: Ing. Ján Slovák - predseda, členovia Jarmila Hudecová a Ing. Michal Janovec.
Viď prijaté uznesenie.

K bodu 9:
Ekonómka obce Jarmila Hudecová informovala o návrhu zmeny rozpočtu č. 1/2019.
Viď prijaté uznesenie.

K bodu 10:
Rozdelenie poslancov podľa návrhu s tým, že Ing. Mira Varlová má obvod okrem návrhu aj
domy na Nemčianskej ceste od RD č. 81 po RD č. 86. Mgr. Katarína Sedliaková aj obytný
dom Nemčianska cesta č. 1.
Viď prijaté uznesenie.

K bodu 11:
Prijaté termíny podľa návrhu.
Viď prijaté uznesenie.

K bodu 12:
Viď prijaté uznesenie.

K bodu 13:
- VZN obce č. 1/2019. Viď prijaté uznesenie
- schválený nový veliteľ DHZO Nemce Milan Caban
- zmluvy o zriadení združenia obcí a zriadení spoločného obecného úradu boli zobraté na
vedomie a schválené OZ.
- starostka obce Alena Samuelčíková začala informovať ohľadom zistenia komisie ochrany
verejného poriadku. Viď zápisnica predložená 3.1.2019.
- bod 1 zápisnice. Po dohode informačnú tabuľu pred rodinným domom Miroslava
Janovca odstrániť a informačné tabule rozmiestniť na zastávkach autobusu.
- bod 2.1 zápisnice. Uviedla, že daný bod zrealizuje.
- bod 2.2. zápisnice. Uviedla, že vlastníka upovedomila, ktorý sľúbil nápravu.
- bod 2.3. zápisnice. Uviedla, že ich vyzvala.
- bod 3.1. zápisnice. Uviedla, že písala, aby náprava bola vykonaná do konca marca
2019.
- bod 3.2. zápisnice. Jednala s firmou.
- bod 3.3. zápisnice. Uviedla, že p. Dobrota má pozemok až do potoka. Potrebné
porovnať s Katastrálnym úradom.
- body 3.4. až 3.7. zápisnice
- bod 4.1. zápisnice
- bod 5. zápisnice. Osloví následníka po AgroNemce
- bod 6. zápisnice
- Veľkokapacitné kontajneri. Zistí existenciu a možnosť rozmiestnenia.

Ďalej starostka obce Alena Samuelčíková informovala, že obce si na svoju stránku
dávajú videomapu, ktorú vytvára firma z Kynceľovej za 1380,- €. Vyslovila, či takúto
videomapu si nedá zhotoviť aj obec Nemce, pričom premietla z DVD ukážku videomapy
Nemiec. Ing. Michal Janovec sa ponúkol, že zistí formality v škole, ktorá vykonáva podobné
služby. Na podklade toho sa rozhodne, ktorá alternatíva bude vybratá.
Informovala o kúpe viacúčelového traktora, pričom predložila charakteristiku. Bude
potrebné sa rozhodnúť, aký výrobok sa zakúpi.
Informovala o budove obchodu, ktorý vlastní Spotrebné družstvo Jednota v Nemciach
s tým, že je možnosť predmetnú budovu odkúpiť. Posledná cena objektu s pozemkom bola
stanovená na 70.000,- €. S majiteľom budovy zabezpečí ohliadku, pri ktorej je potrebné zistiť
stav budovy a rozhodnúť sa, či budovu neodkúpi obec, ktorú pripadne využije na umiestnenie
protipovodňového vozíka.
Vystúpila Ing. Mira Varlová, že obsah Nemčianskych novín je potrebné prehodnotiť
po obsahovej aj vecnej stránke. V novinách sú len chvály a nie je tam žiadna kritika. Zaviesť
príspevky od jednotlivých komisií, podnetoch a postrehoch a sťažnostiach občanov voči obci.
Starostkou jej bolo odpovedané, že do novín môže prispievať ktokoľvek, nikto to však
nevyužíva. Využil to len p. Juraj Surovec. Jedine do novín článkami prispievajú pracovníci
OcÚ.
p. Ján Caban sa spýtal v akom rozsahu sa ide vykonávať oprava spojnice cesty Lúčnej
ul. s Nemčianskou cestou vedľa jeho domu. Odpovedané mu bolo, že oprava bude vykonaná
v rámci jeho požiadavky.
p. Kohútová pochválila čistenie chodníkov na sídlisku. Uviedla, že je popraskaná cesta
a stojí voda pred bytovým domom s vchodmi č. 25 do č. 23. Kritizovala osvetlenie, biodpad
za sídliskom, kontajner na ošatenie, ktorý nespĺňa účel. Smrek, ktorý je rozrastený a bolo by
ho potrebné vypíliť.
p. Juraj Surovec uviedol, že konáre zo stromov zo severnej strany cintorína zasahujú
do oplotenia, ktoré poškodzujú a bolo by ich potrebné opíliť.
p. Milan Surovec uviedol, že v oplotení vedľa prechodu k Nemčianskemu potoku sa
nachádza mnoho mravenísk, ktoré je potrebné odstrániť, aby sa nepoškodzovalo pletivo.
p. Ing. Vladimír Bugáň vystúpil s požiadavkami občanov, ktorí cestujú v sobotu a
nedeľu prímestskou dopravou z Nemiec do Banskej Bystrice, či sa nedá, aby autobus miesto
5,10 hod. nemohol ísť o 5,05 hod., a či sa nedá zaradiť linka autobusu z Banskej Bystrice do
Nemiec medzi 18,27 hod. a 22,25 hod.
- kritické miesto pre chodcov v zákrute pri dome na Nemčianskej ceste č. 149 riešiť
chodníkom po vnútornej časti zákruty.
- do domov na Nemčianskej ceste možnosť zavedenia vysokorýchlostného internetu
p. Vladimír Vorbach uviedol, že je potrebné vykonať opatrenia, aby vozidlá
neprechádzali obcou vysokou rýchlosťou a vozidlá neparkovali na ulici a zbytočne
neobmedzovali premávku.
p. Oto Gregor navrhol inštalovanie kamier s meračom rýchlosti.
Starostka Alena Samuelčíková poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Nemce.
Zapísal: Ing. Vladimír Bugáň

Overovatelia zápisnice: Mgr. Katarína Sedliaková
Ing. Michal Janovec
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