Obec Nemce , Lúčna 52, 974 01 Nemce
Zápisnica
z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Nemce, ktoré sa konalo dňa 07.02.2008
v sále Kultúrneho domu Nemce
Prítomní - podľa prezenčnej listiny
Návrhová komisia : Mgr. Danka Bugáňová
Ing. Peter Kostiviar
Andrea Verešová
Overovatelia zápisu : Ing. Ján Slovák
Mgr. Milan Hrk
Zapisovateľka: Oľga Kohútová
Program:
1. Otvorenie, kontrola uznesení.
2. Správa hlavného kontrolóra, plán práce na rok 2008.
3. Inventarizácia majetku obce za rok 2007.
4. Vyhodnotenie činnosti komisií za rok 2007.
5. Schválenie plánu zasadnutí OZ a komisií OZ.
6. Organizačné zabezpečenie akcií v kultúrnej oblasti v I. polroku 2008.
7. Rôzne.
K bodu č. 1. Otvorenie, kontrola uznesení.
Zasadanie OZ otvoril starosta obce. Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci Mgr.
Bugáňová, Ing. Kostiviar, Verešová, za overovateľov zápisu poslanci Ing. Slovák, Mgr. Hrk
a za zapisovateľku bola určená poslankyňa Kohútová. Pri kontrole uznesení OZ konštatovalo,
že uznesenia č. 85-93 boli splnené a uznesenie č 91 je v priebehu plnenia. Starosta zároveň
informoval poslancov o zabezpečovaní úloh vyplývajúcich zo zápisu OZ zo 14.12.2007.
K bodu č. 2. Správa hlavného kontrolóra, plán práce na rok 2008.
Hlavný kontrolór vo svojej správe oboznámil poslancov o priebehu a výsledku kontrol,
ktoré vykonal od ostatného zasadania OZ. Predložil poslancom návrh Plánu práce na rok 2008
v ktorom sú zahrnuté kontroly hospodárenia obce, materskej školy, VZN, rozpočet obce, ako
aj dodržiavanie vnútorných organizačných noriem a rozpočtu obce. Materiál obdržali
poslanci písomne a uznesením č. 95/2008 Plán činnosti HK schválili.
K bodu č. 3. Inventarizácia majetku obce za rok 2007.
Zápisnicu o priebehu a výsledkoch inventarizácie majetku Obce Nemce za rok 2007
predložil Ing. Kostiviar. Poslanci schválili vyradenie nepotrebného majetku obce a knihy
podľa zoznamu inventarizačnej komisie. Majetok bude záujemcom odpredaný podľa
najvyššej ponuky doručenej na OcÚ do konca mesiaca február 2008.

K bodu č. 4. Vyhodnotenie činnosti komisií za rok 2007.
Predsedovia jednotlivých komisií vyhodnotili činnosť svojich komisií za rok 2007
a poslanci uznesením č. 97/2008 zobrali správy komisií na vedomie. Zároveň pre neúčasť
predsedníčky sociálnej komisie z dôvodu nemoci uložili prerokovať činnosť sociálnej komisie
za rok 2007 na zasadnutí OZ dňa 27.3.2008.
K bodu č. 5. Schválenie plánu zasadnutí OZ a komisií OZ.
Plán zasadnutí OZ Nemce a jednotlivých komisií na rok 2008 obdržali poslanci
písomne.Uznesením č. 98/2008 schválili plány zasadnutí OZ ako aj jednotlivých komisií na
rok 2008.
K bodu č. 6. Organizačné zabezpečenie akcií v kultúrnej oblasti v I. polroku 2008.
Predsedníčka kultúrnej komisie Mgr. Bugáňová informovala poslancov o pripravovaných
akciách v kultúrnej oblasti na I. polrok 2008 a oboznámila ich s organizačným zabezpečením
týchto akcií.
K bodu č. 7. Rôzne.
Poslanci prerokovali žiadosť firmy Stavby-mechanizácia-doprava na splátkový kalendár na
daň z nehnuteľností za rok 2008 a uznesením č. 100/2008 schválili splátkový kalendár na daň
z nehnuteľností za rok 2008 pre firmu Stavby-mechanizácia- doprava a.s. Nemčianska cesta
3, Banská Bystrica – Nemce nasledovne:
do 31.03.2008
65 544,- Sk
do 30.06.2008
65 544,- Sk
do 30.09.2008
65 544,- Sk
do 30.11.2008
65 545,- Sk
Na základe upozornenia mamičiek zo sídliska, že na detskom ihrisku si bez povolenia obce
vybudoval jeden občan plot, ktorým má ohradené ovocné kríky, poslanci doporučili
starostovi obce odstrániť stavbu nepovoleného plotu na detskom ihrisku na sídlisku v termíne
do 29.2.2008.
Poslanci posúdili aj žiadosť o odpredaj obecného pozemku pre Milana Sršňa. Stavebná
komisia OZ do budúceho zasadnutia pripraví analýzu využitia tohto pozemku, či obec v tejto
lokalite v budúcnosti bude realizovať nejakú stavbu resp. posúdi, či sa pozemok odpredá
súkromnej osobe.
Starosta informoval poslancov, že výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škôlke od 1.1.2008 je stanovená vo výške 200,- Sk pre všetky deti umiestnené
v predškolskom zariadení. Tento príspevok uhrádza rodič vopred do 10. dňa v kalendárnom
mesiaci.
V roku 2007 na základe návrhu na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu obce na parc. KN
č. 806,807 a 808 bolo oznámené spoluvlastníčkou pozemku Vierou Janovcovou, že nemá
záujem o odkúpenie časti obecného pozemku. Z tohto dôvodu je potrebné pripraviť zámennú
zmluvu do katastra nehnuteľností na vysporiadanie vlastníckych práv. Predaj obecného
pozemku pri Lome Selce sa uskutoční po spracovaní geometrického plánu s vyčlenením
pozemku, ktorý je pod účelovou komunikáciou na Šachtičky.
Poslanec Kostiviar sa informoval ohľadne kanalizačných prípojok pri výstavbe delenej
kanalizácie na Lúčnej ulici pri dome p.Molnárovej. Ďalej uviedol, že niektoré psi voľne
pobehujú po ulici a ohrozujú občanov.
Starosta hneď vysvetlil, aké sú možnosti na realizáciu domových prípojok kanalizácie.
Ubezpečil poslancov, že napíše list s upozornením dodržiavania zásad chovu psov pre ich
majiteľov.

Občan Fodor Daniel sa spýtal poslancov prečo zvyšovali dane z nehnuteľností a kvôli
akému účelu. Poukázal na neporiadok v katastri obce a to hlavne v smere na Šachtičky a pred
vstupom do obce pri závode Stavby-mechanizácia-doprava. Zároveň pochválil, že sa v obci
organizujú rôzne kultúrno-spoločenské podujatia a že sú zverejnené pre občanov aj odmeny
poslancov, ale odmena starostu nie.
Poslankyňa Kohútová na vystúpenie p. Fodora k zvýšeniu daní uviedla, že obec spláca úver
za výstavbu Domu smútku a v roku 2008 sa pripravuje značná časť verejných úprav
a výstavby, na ktoré je potrebné zabezpečiť finančné prostriedky.
Starosta informoval, že zvýšenie daní prinesie za celú obec naviac do rozpočtu asi 60.000,Sk. Prisľúbil, že čo v najkratšom čase zabezpečí odstránenie konárov na začiatku obce, ktoré
tam nechala firma Combin pri výstavbe prívodnej trasy kanalizácie. Obec od februára bude
mať novú webovú stránku www.nemce.sk, na ktorej si občania budú môcť pozrieť
dokumenty a písomnosti z činnosti obecného zastupiteľstva a obce. Starosta za rok 2007
nemal ročnú odmenu.
Poslanec Hrk prezentoval novú webovú stránku obce.
Poslankyňa Kohútová predložila požiadavku občanov z bytovky č. 27-31, aby obec
postavila altánok niekde v katastri, kde by mohli občania si môcť opekať a posedieť počas
víkendových dní.
Obec v roku 2008 nemá ďalšie voľné finančné prostriedky v rozpočte obce a tiež nemá
zatiaľ vhodný pozemok, ktorého je vlastníkom na zriadenie takéhoto zariadenia.
Starosta informoval poslancov, že obdržal žiadosť na povolenie výstavby vodomernej
šachty na obecnom pozemku od p.Cenkovej Margity. Nakoľko k žiadosti neboli doručené
vyjadrenia od Vodárenskej spoločnosti, žiadosť odročili poslanci na neskorší termín.
Nakoľko nebolo ďalších pripomienok a program rokovania bol vyčerpaný, poďakoval sa
starosta prítomným občanom a poslancom OZ za ich aktívnu účasť a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Oľga Kohútová
Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Slovák

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

Mgr.Milan Hrk

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

