Obec Nemce , Lúčna 52, 974 01 Nemce
Zápisnica
z XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Nemce, ktoré sa konalo dňa 27.03.2008
v sále Kultúrneho domu Nemce

Prítomní - podľa prezenčnej listiny
Návrhová komisia : Ing. Ján Slovák
Mgr. Danka Bugáňová
Oľga Kohútová
Overovatelia zápisu : Marta Kmeťová
Ing. Peter Kostiviar
Zapisovateľka: Andrea Verešová
Program:
1. Otvorenie, kontrola uznesení.
2. Záverečný účet obce za rok 2007
3. VZN Obce Nemce č. 1/2008 o symboloch obce a ich používaní
4. VZN Obce Nemce č. 2/2008 o úhradách stanovených Obcou Nemce za služby
občanom.
5. Smernica Obce Nemce o poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských
a zahraničných pracovných cestách.
6. Štatút obecnej knižnice
7. Zásady vedenia pokladnice
8. Odpredaj obecného pozemku
9. Harmonogram akcií v stavebnej oblasti na obdobie do 30.06.2008
10. Rôzne

K bodu č.1. Otvorenie, kontrola uznesení.
Zasadanie otvoril starosta obce. Do návrhovej komisie boli zvolení Ing. Ján Slovák, Mgr.
Danka Bugáňová a Oľga Kohútová, za overovatetľov zápisnice Ing. Peter Kostiviar, Marta
Kmeťová a za zapisovateľku bola určená Andrea Verešová. Pri kontrole uznesení bolo
zistené, že uznesenie č. 94 až 101/2008 boli splnené s výnimkou uznesenia č. 91/2007, ktoré
je v priebehu plnenia. Starosta obce informoval ďalej poslancov o zabezpečení úloh
vyplývajúcich zo zápisu OZ zo 7.2.2008.
K bodu č. 2. Záverečný účet obce za rok 2007.
Poslanci obdržali materiál písomne. Ekonómka obce p. Hudecová informovala poslancov
o výsledkoch hospodárenia za rok 2007 v príjmovej a výdajovej časti, o tvorbe rezervného
fondu a prevodu do fondov vo výške zostatkov peňažných prostriedkov na účtoch
k 31.12.2007. Poslanci odsúhlasili prevod výsledku hospodárenia vo výške 507.000,- Sk na
financovanie kapitálových výdavkov v rozpočte obce pre rok 2008 na vybudovanie tržnice pri
kultúrnom dome a vybudovanie 8 ks nových uličných vpustí na Lúčnej ulici. Na základe
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odporučenia a stanoviska hlavného kontrolóra obce poslanci schválili záverečný účet Obce
Nemce za rok 2007 bez výhrad.
K bodu č. 3. VZN Obce Nemce č. 1/2008 o symboloch obce a ich používaní.
Poslanci prerokovali návrh VZN Obce Nemce č. 1/2008 o symboloch obce a ich
používaní. Uvedený materiál bol vyvesený v obecných tabuliach a na internetovej stránke
obce. Nakoľko zo strany občanov neboli zaslané žiadne pripomienky, poslanci uznesením č.
104/2008 VZN obce schválili.
K bodu č. 4. VZN Obce Nemce č. 2/2008 o úhradách stanovených Obcou Nemce za
služby občanom.
Poslanci prehodnotili VZN obce o úhradách stanovených Obcou Nemce za služby
občanom. Na základe návrhov finančnej komisie boli do VZN doporučené zmeny vo výške
platieb za poskytnuté služby. Uznesením č. 105/2008 poslanci schválili VZN obce č. 2/2008
jednomyseľne.
K bodu č. 5. Smernica Obce Nemce o poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských
a zahraničných pracovných cestách.
Poslanci obdržali Smernicu obce písomne. Poslanec Kostiviar sa opýtal prečo nie je
stravné za služobnú cestu vyjadrené v korunách. Ekonómka obce uviedla, že základná sadzba
je uvedená v zákone a každý rok sa mení. Preto by nebolo vhodné každý rok robiť zmeny
v Smernici Obce Nemce. Poslanci odporučili dať do Smernice aj havarijnú poistku, obec však
nevlastní vlastné motorové vozidlo. Po vecnej rozprave poslanci schválili Smernicu Obce
Nemce o poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách
uznesením č. 106/2008.
K bodu č. 6. Štatút obecnej knižnice.
Poslanci schváli uznesením č. 107/2008 štatút Obecnej knižnice Nemce.
K bodu č.7. Zásady vedenia pokladnice.
Obec mala schválené Zásady ... od roku 2004 vzhľadom k rôznym zmenám v zákonoch
a noriem boli urobené niektoré zmeny (napr. v limite pokladničnej hotovosti ). Poslanci
uznesením č. 108/2008 schválili zásady vedenia pokladnice.
K bodu č. 8. Odpredaj obecného pozemku.
Na základe požiadavky poslancov, aby bol spracovaný geometrický plán a vyčlenili sa
časti parciel, ktoré nie je možné odpredať firme Stavmez s.r.o. poslanci uznesením č.
109/2008 zrušili uznesenie č. 91/2007 zo dňa 14.12.2007 v plnom znení. Zároveň poslanci
uznesením č. 110/2008 schválili odpredaj obecného pozemku KN parc. 756/2 – ostatné
plochy o výmere 2 342 m2, arc. č. KN 758/3 – trvalé trávne porasty o výmere 669 m2 a parc.
č. KN 794/4 – ostatné plochy o výmere 300 m2 v celosti podľa GO plánu vyhotovenom Ing.
Jozefom Ornthom pod č. 10830898- 08/08 overeného ku dňu 12.3.2008 pod č. 257/08.
Odpredaj uvedených pozemkov je pre firmu STAVMEZ s.r.o. , so sídlom Za stanicou 5,
Bratislava. Obecné zastupiteľstvo určuje kúpnu cenu za 1 m2 vo výškue 70,- Sk, celkom
231.770,- Sk .
K bodu č. 9. Harmonogram akcií v stavebnej oblasti na obdobie do 30.06.2008.
Na základe návrhu stavebnej komisie bol spracovaný harmonogram akcií obce v stavebnej
oblasti do 30.6.2008. Starosta obce informoval poslancov o prácach vykonaných v priebehu
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marca, ako aj o realizácii programu ISPA s tým, že predpoklad ukončenia povrchovej úpravy
vozovky na Lúčnej ulici a sídlisku je do konca mája 2008. Po vecnej rozprave poslanci
harmonogram akcií v stavebnej oblasti na obdobie do 30.6.2008 schválili.
K bodu č. 10. Rôzne.
Poslanci prerokovali návrhy na prevádzkovanie pohrebiska a domu smútku
prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebnej služby. Návrhy zmlúv predložili dve firmy, ktoré
sa zaoberajú touto činnosťou a to firma LK-company B: Bystrica a Anjelské služby Badín. Na
základe posúdenia jednotlivých návrhov poslanci za prevádzkovateľa pohrebiska a Domu
smútku Obce Nemce schválili pohrebnú službu Marta Selecká – Anjelské služby, ulica Ľ.
Svobodu č. 37, Badín.
Starosta obce predložil poslancom žiadosť p. Bielika na vydanie súhlasu, aby mohol byť
jeho navrhovaný rodinný dom napojený na miestnu komunikáciu cez časť obecného
pozemku. Poslanznesením č. 113/2008 súhlasili s vybudovaním vstupu z miestnej
komunikácie parc. KN 713 na pozemok stavby a vybudovanie inžinierskych sietí ( voda,
kanalizácia, elekt. prípojka a plyn) cez časť obecného pozemku KN C 5/1 a KN C 713 podľa
predloženej koordinačnej situácie C 1 spracovanou Ing. arch. Bakitovou 10/07 pre
novostavbu RD p. Dušana Bielika a manž. Zuzany Bielikovej.
Poslanci ďalej uznesením č. 114/2008 schválili finančný príspevok z rozpočtu obce
v zmysle ZP §155 pre úhradu 75 % nákladov za kurz opatrovateľskej služby vo výške 7.350,Sk pre pani Martu Janovcovú, Lúčna 20, Nemce, ktorá je zamestnancom obce. V prípade, že
pani Janovcová ukončí pracovný pomer s obcou z jej strany pred aprílom 2010, bude
povinná vrátiť obci poskytnutý finančný príspevok v pomernej výške.
Vzhľadom k tomu, že v mesiaci marec končilo funkčné obdobie riaditeľky materskej školy
obec vyhlásila výberové konanie v mesiaci február. Do výberového konania sa prihlásili dve
uchádzačky, z ktorých jedna nesplnila stanovené kritériá. Na návrh výberovej komisie obecné
zastupiteľstvo uznesením č. 115/2008 potvrdilo pani Evu Odlerovú, r.č.. 596218/6934, bytom
Starohorská 31, Banská Bystrica do funkcie riaditeľky Materskej školy, Nemčianska cesta
130, Nemce dňom 01.04.2008 na základe výberového konania Obce Nemce zo dňa 20.marca
2008.
Poslankyňa Kohútová poukázala na veľký neporiadok pri záhradkárskej osade a pri vstupe
do Nemčianskej doliny. Nachádzajú sa tam pneumatiky, nárazníky a rôzny iný komunálny
odpad. Starosta uviedol, že bude informovať o tomto neporiadku p. Zázrivcovú starostku
Obce Selce, nakoľko sa tento odpad nachádza pri záhradkárskej osade, ktorá je už v k.ú.
Obce Selce.
Starosta obce informoval poslancov o zmene v pracovnom obsadení predajne Jednota. Pri
obhliadke prevádzkovej budovy Jednoty zistil značný neporiadok, ktorý zanechala bývalá
vedúca predajne a preto požiada Jednotu SD o odstránenie odpadu a úpravu priestorov.
Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný a zo strany poslancov nebolo ďalších
pripomienok, poďakoval sa starosta obce prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.

Zapísala: Andrea Verešová

