Zápisnica
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemciach, konaného dňa 16.5.2019
o 18.00 hod. v sále Kultúrneho domu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa OZ.
3. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 21.2.2019 a z mimoriadneho
zasadnutia zo dňa 17.4.2019.
4. Správa audítorky k Záverečnému účtu Obce Nemce za rok 2018.
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Nemce.
6. VZN č. 2/2019 o ochrane drevín a o vydávaní súhlasu na výrub drevín a krovitých
porastov.
7. Vyhodnotenie plnenia úloh komisie ochrany verejného poriadku od začiatku roku 2019.
8. Vyhodnotenie kultúrnych akcií za 1. polrok 2019.
9. Informácia o investičnej činnosti.
10. Rôzne
- Informácia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Nemce.

K bodu č. 1 – Starostka obce otvorila zasadnutie OZ a privítala prítomných poslancov
a občanov. Zároveň odporučila návrhovej komisii vypustiť z pôvodného programu bod č. 7 –
návrh VZN č. 3/2019 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat na území
Obce Nemce. Tento bod sa nahradil novým znením - Vyhodnotenie plnenia úloh komisie
ochrany verejného poriadku od začiatku roka 2019.
K bodu č. 2 – Bola navrhnutá návrhová komisia v zložení: Mgr. Kristína Geciová, Ing. Mira
Varlová a Eva Tóthová. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Vladimír Bugáň a Mgr.
Peter Caban. Za zapisovateľa OZ bol určený Ing. Ján Slovák. Poslanci v uznesení predložené
návrhy jednomyseľne schválili.
K bodu č. 3 – Pri kontrole uznesení z 21.2.2019 a 17.4.2019 bolo konštatované, že v priebehu
plnenia ostáva ešte uznesenie č. 29/2019 zo 17.4.2019, v ktorom sa zároveň mení výmera
pozemku zapísaného na LV č. 104 v k.ú. Nemce a to pozemok registra „C“ parcelné číslo 2/1,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, z pôvodnej výmery 664 m2 na 657 m2.
K bodu č. 4 – Materiál obdržali poslanci spolu s pozvánkou na zasadnutie. So Správou
nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Nemce k Záverečnému
účtu Obce Nemce za rok 2018 oboznámila prítomných poslankyňa, členka finančnej komisie
Eva Tóthová. Zo správy vyplýva, že obec dodržiavala zákon o rozpočtových pravidlách
platných pre územnú samosprávu a auditom sa nezistil nesúlad s auditovanou účtovnou
závierkou a poznatkami audítorky.

K bodu č. 5 – Stanovisko k Záverečnému účtu Obce Nemce za rok 2018 obdžali poslanci spolu
s pozvánkou. Z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti hlavnej kontrolórky, stanovisko prečítala
poslankyňa, členka finančnej komisie Mgr. Kristína Geciová. Poslanci stanovisko vzali na
vedomie.
K bodu č. 6 – S návrhom VZN č. 2/2019 o ochrane drevín a o vydávaní súhlasu na výrub
drevín a krovitých porastov oboznámil v krátkosti prítomných poslanec Mgr. Peter Caban.
Odporučil presun tohto návrhu VZN na najbližšie rokovanie OZ po jeho doplnení a upravení.
Zároveň sa určila komisia na doplnenie a úpravu návrhu tohto VZN v zložení: Ing. Mira
Varlová, Ing. Michal Janovec, Mgr. Katarína Sedliaková a Ing. Vladimír Bugáň.
K bodu č. 7 – Predseda Komisie ochrany verejného poriadku Ing. Vladimír Bugáň predložil
písomnú informáciu komisie, kde informoval o jej činnosti za obdobie od začiatku roku 2019.
Hovoril o problémoch v obci v súvislosti s ochranou životného prostredia, nepovolenými
skládkami bioodpadu zo strany občanov popri Nemčianskom potoku a úlohách, ktoré je
potrebné v obci v najbližšej dobe na tomto úseku riešiť. Poslanci vzali uznesením č. 38/2019
informáciu na vedomie.
Poslankyňa Ing. Mira Varlová hovorila o nedávnom prejazde nákladných áut po Nemčianskej
ceste, ktoré neúmerne zaťažovali vozovku štátnej cesty.
K bodu č. 8 – Predsedníčka komisie pre kultúru a šport poslankyňa Eva Tóthová informovala
o kultúrnych a športových akciách konaných v obci za obdobie od začiatku tohto roku. Poslanci
vzali informáciu na vedomie.
K bodu č. 9 – Starostka obce oboznámila
prítomných občanov a poslancov
o pripravovanej investičnej činnosti v obci v najbližšom období. Jedná sa hlavne o tieto
investície:
- „Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Nemce“
z prostriedkov EU.
- „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach
Mikroregiónu Pod Panským dielom“
- Kúpa objektu budovy a pozemkov od COOP Jednota Krupina
- Výzva Prezídia HaZZ 2019 na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR a MV
SR, o ktorej podrobnejšie informovala ekonómka obce.
K bodu č. 10
Starostka obce informovala o platnom VZN obce Nemce 4/1995 o ochrane ovzdušia pred
znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na územní obce Nemce
a jeho doplnku účinného od 1.1.1997 podľa ktorého prevádzky vykurované zemným plynom
sú oslobodené od poplatku. Poslanci odporučili starostke obce preveriť situáciu znečisťovania
ovzdušia v areáli JP Reality.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer zapojiť sa do výzvy V. P. HaZZ 2019.
Starostka informovala poslancov o anonymnom liste, ktorý bol v schránke obecného úradu.
Poslanci navrhli nezaoberať sa týmto anonymným listom, nakoľko nie je známy konkrétny
odosielateľ

Firma P.B. auto s.r.o., Nemčianska cesta 3, Nemce požiadala písomne o odkúpenie alebo
prenájom obecného pozemku. Obecné zastupiteľstvo žiadosť zamietlo.
Pani Kmeťová upozornila na nebezpečné vystupovanie cestujúcich z autobusu na zastávke
Nemce – Obecný úrad, nakoľko táto je v neprehľadnej zákrute. Hovorila o tom či je možné
zriadiť prechody pre chodcov na Nemčianskej ceste. Starostka obce prisľúbila, že zistí, čo by
sa dalo v danej veci urobiť.
Pani Kmeťová a pán Kmeť sa informovali ohľadom kúpy budovy COOP Jednota a jej využitia.
Starostka ich uistila, že obec uverejní inzerát s ponukou na prenájom časti objektu pre obchodné
účely / predajňa potravín /. Obec má záujem vytvoriť pre záujemcu priaznivé podmienky na
prenájom.
Poslankyňa Eva Tóthová predložila návrhy a pripomienky od pani Kohútovej – opraviť
chodníky, opíliť stromy, a iné. Pripomienkami sa bude v najbližšej dobe zaoberať stavebná
komisia.
Poslankyňa Mgr. Katarína Sedliaková predložila návrh na vyasfaltovanie obecného pozemku
pred obchodom Koruna, kde v daždivých mesiacoch je veľké blato a všetko sa zmýva pred
bytový dom Nemčianska cesta 9-11-13.
Poslanec Ing. Vladimír Bugáň sa pýtal, prečo nezvonia elektronické zvony o 12.00 hodine
a o 18.00 hodine. Starostka ho informovala, že na základe sťažností obyvateľov v okolí
kultúrneho domu na vysokú hlučnosť pri zvonení, obec prestala tento spôsob využívať.
Ďalšími pripomienkami a návrhmi občanov Milana Surovca, Daniela Fodora, Evy Ferancovej,
Bc. Veroniky Holičkovej sa bude zaoberať starostka obce spolu s poslancami Obecného
zastupiteľstva.
Po vyčerpaní programu starostka obce prítomným poslancom a občanom poďakovala za
účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Zapísala: Alena Samuelčíková
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