Zápisnica
z XXV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Nemce,
konaného dňa 25. októbra 2018 v Nemciach.

Prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny
Návrhová komisia: Ing. Ján Slovák, Mgr. Kristína Geciová, Miroslav Adam
Overovatelia zápisu: Mgr. Danka Bugáňová, Alena Samuelčíková
Zapisovateľ : Andrea Verešová

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa OZ.
3. Kontrola uznesení z rokovania OZ zo dňa 13.9.2018.
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Finančnému rozpočtu Obce Nemce na rok 2019 a na
roky
2020 a 2021.
5. Schválenie Finančného rozpočtu Obce Nemce na rok 2019 a na roky 2020 a 2021.
6. VZN Obce Nemce č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
7. VZN Obce Nemce č. 3/2018 o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za
opatrovateľskú službu
8. Vyhodnotenie kultúrnych akcií za obdobie september – október 2018
9. Rôzne
10. Ukončenie
K bodu č. 1. Otvorenie, schválenie programu.
Zasadnutie rokovania OZ otvoril starosta obce Dušan Mydlo. Na začiatku privítal
prítomných poslancov a predložil im návrh programu. Program rokovania bol poslancami
jednomyseľne schválený.
K bodu č. 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
OZ.
Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Ján Slovák, Mgr. Kristína Geciová, Miroslav Adam.
Za overovateľov zápisnice boli zvolené Mgr. Danka Bugáňová a Alena Samuelčíková. Za
zapisovateľku bola určená Andrea Verešová.
K bodu č. 3. Kontrola uznesení z rokovania OZ zo dňa 13. 9. 2018.
Pri kontrole uznesení z rokovania OZ zo dňa 13.9.2018 bolo konštatované, že uznesenia č.
257 – 260/2018 z 28.6.2018 boli splnené a uznesenia z 13.9.2018 č. 261 – 270/2018 boli
splnené.
K bodu č. 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Finančnému rozpočtu Obce Nemce na
rok 2019 a na roky 2020 a 2021.

Vzhľadom k tomu, že hlavná kontrolórka obce nebola zo zdravotných dôvodov prítomná,
jej písomné stanovisko k Finančnému rozpočtu obce Nemce na rok 2019 a na roky 2020
a 2021 predložil starosta obce. Poslanci obdržali písomne celé znenie stanoviska hlavnej
kontrolórky.
K bodu č. 5. Schválenie Finančného rozpočtu Obce Nemce na rok 2019 a na roky 2020
a 2021.
Poslanci obdržali písomný materiál k rozpočtu a uznesením č. 275/2018 ho schválili.
a/ Finančný rozpočet Obce Nemce na rok 2019 v členení:
Rozpočet na rok 2019:
Bežné príjmy obec ................................... .. 416 811,00 Eur
Bežné príjmy MŠ ......................................... 9 500,00 Eur
Kapitálové príjmy obec ...............................315 950,00 Eur
Kapitálové príjmy MŠ ..................................
0,00 Eur
Príjmové fin. operácie obec ........................ 30 000,00 Eur
Príjmové fin. operácie MŠ ..........................
0,00 Eur
Príjmy na rok 2019 celkom: ..................... 772 261,00 Eur

Bežné výdavky obce ................................... 290 979,00 Eur
Bežné výdavky MŠ ...................................... 85 667,00 Eur
Kapitálové výdavky obec ............................ 387 450,00 Eur
Výdavkové fin. operácie obec .................... 8 165,00 Eur
Výdavky na rok 2019 celkom: .................. 772 261,00 Eur
b/ Rozpočet Obce Nemce na roky 2020 a 2021.
K bodu č. 6. VZN Obce Nemce č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Poslanci prerokovali VZN Obce Nemce č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vzhľadom k tomu, že obec zo
svojho rozpočtu doplácala na vývoz komunálneho odpadu viac ako 4.000 Eur bol doporučený
návrh na zvýšenie miestneho poplatku pre rok 2019 na 0,066 €/osoba/deň. Poslanci
uznesením č. 276/2018 návrh VZN č. 2/2018 schválili.
K bodu č. 7. VZN Obce Nemce č. 3/2018 o poskytovaní opatrovateľskej služby
a úhradách za opatrovateľskú službu.
Starosta obce predložil návrh VZN Obce č. 3/2018 o poskytovaní opatrovateľskej služby
a úhradách za opatrovateľskú službu. Poslanci uznesením č. 277/2018 VZN č. 3/2018 schválili.
K bodu č. 8. Vyhodnotenie kultúrnych akcií za obdobie september – október 2018.
Starosta obce predložil poslancom vyhodnotenie kultúrnych akcií za obdobie september –
október 2018. Dňa 22.9. sa uskutočnil Deň obce za spolupráce občianskych združení a spolkov
v obci. Počas tohto dňa spolky navarili pre účastníkov akcie rôzne druhy jedál. OZ Mravce
v spolupráci s obcou pripravili pre deti a rodičov rôzne súťaže a deti odmenili vecnými cenami.
Na Dni obce sa zúčastnili aj občania družobnej obce Skalička, pre ktorých počas dňa pripravil
program starosta obce. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na tejto akcii aktívne podieľali.
Ďalšia akcia sa konala 20.10. a to XII. ročník Medzinárodnej súťaže vo varení kapustnice

a príprave zabíjačkového taniera. Súťaže sa zúčastnilo celkom 19 družstiev. Počas dňa pre
účastníkov akcie vyhrávala hudobná skupina Druhý dych, Trend 2 a hudobná skupiny Nely
Nálepkovej. Počas akcie bola pokrstená aj monografia Obce Nemce. Knihu pokrstila ministerka
kultúry Ľubica Laššáková a starosta obce listami z lipy. Poďakovanie patrí poslancom, ktorí sa
aktívne podieľali, ako aj zamestnancom OcÚ, členom DHZ a Klubu seniorov Nemce.
Tretia akcia sa konala 21.10. a to Šarkaniáda na blízkom kopci Stráža. Na tejto akcii všetky
deti, ktoré mali šarkany obdržali balíčky sladkostí, ktoré zakúpila obec.
V mesiaci december kultúrna komisia pripraví akciu pre deti Mikuláš 2018 spojenú
s podávaním vianočného punču pre občanov.
K bodu č. 9. Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 279/2018 schválilo Inventarizačnú komisiu pre
vykonanie inventarizácie majetku obce v zložení : predseda Ing. Ján Slovák, členovia Emília
Ďurčenková , Jarmila Hudecová a uložilo vykonať inventarizáciu majetku obce k 31.12.2018.
Poslanci prerokovali žiadosti jednotlivých občianskych združení a spolkov o poskytnutie
finančných transférov do rozpočtu obce na rok 2019 a poskytnutie finančných prostriedkov pre
záujmové vzdelávanie detí od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Nemce pre ZŠ
a súkromné CVČ, ktoré predložili svoje žiadosti. Uznesením č. 280/2018 schválili poskytnutie
finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom
v obci Nemce na rok 2019 vo výške 5,. € na jedno dieťa mesačne pre ZŠ Tr. SNP 20 Banská
Bystrica , Súkromné CVČ K-centrum s.r.o. , J. Kráľa 1809/3 Banská Bystrica, Slovenské
misijné hnutie, Skuteckého 4, Banská Bystrica. Schválené finančné prostriedky zahrnúť do
rozpočtu obce na rok 2019.
Ďalej schvaľuje poskytnutie finančných transferov pre občianske združenia a spolky do
rozpočtu obce na rok 2019 nasledovne:
Klub Seniorov Nemce vo výške 600,- €
DHZ Nemce vo výške 600,- €
Spolok ochrancov prírody Stonožka Nemce vo výške 600 ,- €
OZ Mravce vo výške 600,- €
Starosta obce predložil návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech
Stredoslovenskej distribučnej a.s. a Návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Poslanci uznesením č. 281/2018 schválili
Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s. ako
oprávneným z vecného bremena spočívajúce v práve uloženia podzemného elektrického
vedenia vrátane jeho ochranného pásma a v práve vstupu a prístupu v ktoromkoľvek čase
a ročnom období za účelom prevádzky, vykonávania údržby a opráv na pozemku parc. č. KN
č. 618/1, ostatné plochy o výmere 7328 m2 , v rozsahu dielu č. 4 o výmere 55 m2, vyznačenom
geometrickým plánom č 37056565 – 58/18, vypracovaným spoločnosťou Ing. Beáta
SMOLKOVÁ GEODETICKÉ PRÁCE, Zvolen dňa 6.8.2018.
Citovaný pozemok je dotknutý realizáciou stavby: „9618-Nemce: zahustenie TS pre IBV
Ostredok „ .
Predmetný pozemok je Okresným úradom, katastrálnym odborom Banská Bystrica evidovaný
na liste vlastníctva č. 723 pre katastrálne územie Nemce v prospech vlastníka, obec Nemce, ako
povinného z vecného bremena. A uznesením č. 282/2018 schválili Zmluvu o zriadení vecného
bremena v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., Partizánska 5, Banská
Bystrica bezodplatne a časovo neobmedzené vecné bremeno ako vecné právo umiestnenia
zariadení SO – 7 Vodovod, SO – 08 Splašková kanalizácia a SO-02 Prípojky NN
vybudovaných v rámci stavby „ IBV Nemce – Technická infraštruktúra, na časti pozemkov
CKN č. parc. 439/18, 439/19, 439/20, 439/21, 440/1, 440/4, 441/2, 441/4, 441/5, 441/6, 441/9,
441/10, 441/25 a na parc. reg. EKN č. 138 a 618/1 v kat. území obce Nemce, v rozsahu

vyznačenom v geometrickom pláne č. 47418397-084/2017, overenom Okresným úradom
Banská Bystrica, katastrálny odbor dňa 15.03.2018, pod.č. 168/2018 ( ďalej aj spolu len
„Geometrický plán „ ) a právo prístupu pešo a príjazdu osobnými, nákladnými automobilmi
a technikou na zaťažené pozemky za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, vykonávania
opráv, odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie.
Poslanci uznesením č. 283/2018 schválili odpredaj monografie obce Nemce nasledovne:
- každá domácnosť v obci si môže zakúpiť 1 kus monografie obce Nemce v sume 10 Eur
a ďalšie knihy je možné zakúpiť v sume za 20 Eur 1 kus. Monografiu obce Nemce si môžu
zakúpiť aj ostatní záujemcovia v sume 1 kus za 20 Eur.
K bodu č. 10. Ukončenie.
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný a zo strany poslancov nebolo ďalších
pripomienok, poďakoval sa starosta prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.
Zapísala: Andrea Verešová

Overovatelia:
Mgr. Danka Bugáňová

.....................................

Alena Samuelčíková

.....................................

