Obec Nemce , Lúčna 52, 974 01 Nemce
Zápisnica
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Nemce, ktoré sa konalo dňa 1.1.2007
v sále Kultúrneho domu Nemce
Prítomní - podľa prezenčnej listiny
Otvorenie I. zasadnutia OZ vykonal starosta obce p. Dušan Mydlo. Privítal
prítomných a oboznámil ich s návrhom programu rokovania. Nakoľko boli prítomní všetci
poslanci obecného zastupiteľstva, konštatoval, že zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a
uznášať sa.
Po otvorení rokovania starosta obce určil za zapisovateľa zápisnice p. Jarmilu
Hudecovú a za overovateľov zápisnice p. Martu Kmeťovú a Libušu Riečanovú.
O výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a volieb novozvoleného starostu obce
informovala zasadnutie OZ predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Emília
Ďurčenková.
Po informácii o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce vyzval starosta pani
Riečanovú o vykonanie aktu sľubu starostu obce. Po prečítaní znenia sľubu novozvolený
starosta obce p. Dušan Mydlo zložil sľub podpísaním sa pod text sľubu starostu
napísaného na osobitnom liste.
Po zložení sľubu novozvolený starosta obce prečítal znenie sľubu poslanca. Po jeho
prečítaní všetci poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu napísaný na osobitnom liste
a pod ktorým je uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí.
Po vykonaní sľubu poslancov predniesol novozvolený starosta príhovor. Po skončení
príhovoru predložil návrh na voľbu mandátovej komisie, návrhovej a volebnej komisie.
Do mandátovej komisie boli zvolení: Ing. Kostiviar Peter
Mgr. Bugáňová Danka
Verešová Andrea
Do návrhovej a volebnej komisie boli zvolení:
Ing. Slovák Ján
Ing. Sršeň Igor PhD
Svitáčová Alžbeta
Starosta obce potom predložil návrh na voľbu svojho zástupcu. Poslanci jednomyseľne
zvolili za zástupcu starostu obce Ing. Kostiviara Petra.
Návrh na zriadenie komisií a voľbu ich predsedov predložil Ing. Slovák. Poslanci
zriadili pre volebné obdobie 2007 - 2010 nasledovné komisie obecného zastupiteľstva:
- sociálnu komisiu
- stavebnú komisiu
- finančnú komisiu
- komisiu pre kultúru a šport
- komisiu verejného poriadku
Za predsedov jednotlivých komisií OZ boli zvolení:
- predseda sociálnej komisie: Svitáčová Alžbeta
- predseda stavebnej komisie: Ing. Sršeň Igor, PhD
- predseda finančnej komisie: Ing. Slovák Ján
- predseda komisie pre kultúru a šport: Mgr. Bugáňová Danka
- predseda komisie verejného poriadku: Lichý Branislav
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Na návrh predsedu finančnej komisie poslanci schválili plat starostu v zmysle zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov na volebné obdobie rokov 2007-2010 v zmysle § 3
ods. 1, § 4 ods. 1. a odmenu v zmysle § 5 ods. 1 cit. zákona štvrťročne vo výške 25 %
súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje.
Poslanci zároveň schválili odmeny predsedom komisií OZ 1x štvrťročne vo výške
600,- Sk /podmienené uskutočnením zasadnutia komisie v príslušnom štvrťroku a
vyhotovením zápisnice zo zasadnutia / a odmenu poslancom OZ za účasť na zasadnutí OZ
vo výške 300,- Sk / za každé zasadnutie/. Odmeny budú vyplatené vždy po ukončení
štvrťroka vo výplatnom termíne obce.
V diskusii neboli zo strany poslancov vznesené žiadne pripomienky a návrhy.
Predseda mandátovej komisie Ing. Kostiviar Peter informoval, že všetci poslanci ako aj
starosta obce spĺňajú všetky predpoklady pre výkon funkcie poslanca OZ a starostu obce a
zložili zákonom predpísaný sľub.
Predseda návrhovej a volebnej komisie Ing. Slovák Ján predložil návrh na uznesenie.
Poslanci uznesenie OZ jednomyseľne schválili.
Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný a nebolo ďalších pripomienok a návrhov,
poďakoval starosta obce prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Hudecová J.

Overovatelia zápisnice:

Kmeťová Marta
Riečanová Libuša

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

Zápisnica
z II zasadnutia Obecného zastupiteľstva Nemce, ktoré sa konalo dňa 1.2.2007
v sále Kultúrneho domu Nemce

Prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny

Návrhová komisia :

Mgr. Danka Bugáňová
Andrea Verešová
Libuša Riečanová

Overovatelia zápisu : Ing. Ján Slovák
Branislav Lichý
Program :

1. Otvorenie a kontrola uznesení.
2. Vyhodnotenie plánu kontroly činnosti hlavného kontrolóra za rok 2006.
3. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na rok 2007.
4. Schválenie členov komisií OZ .
5. Určenie poslancov do jednotlivých úsekov v obci.
6. Prenájom obecných pozemkov.
7. Schválenie komisie na posúdenie umiestnenia autobusových zastávok v obci.
8. Rôzne
K bodu č. 1. Otvorenie a kontrola uznesení.
Rokovanie OZ otvoril starosta obce. Po schválení programu rokovania predložil návrh na
zloženie návrhovej komisie. Do návrhovej komisie boli jednomyseľne schválení Mgr. Danka
Bugáňová, Andrea Verešová, Libuša Riečanová. Za overovateľov zápisu boli určení Ing. Ján
Slovák, Branislav Lichý a za zapisovateľku pani Hudecová.
Obecné zastupiteľstvo v Nemciach konštatuje , že Uznesenie č. 1-9 /2007 zo zasadnutia
OZ dňa 1.1.2007 sú splnené.
K Bodu č. 2 Vyhodnotenie plánu kontroly činnosti hlavného kontrolóra za rok 2006.
Správu HK o vykonaných kontrolách v roku 2006 podľa jednotlivých bodov plánu
kontroly v r. 2006 obdržali poslanci písomne. HK uviedol, že správa hlavného kontrolóra
bude prerokovaná na najbližšom zasadnutí OZ pri správe o plnení príjmov a výdavkov
obce Nemce za rok 2006.
K bodu č. 3 Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na rok 2007.
Poslanci obdržali písomne plán práce HK na rok 2007. Hlavný kontrolór vysvetlil
poslancom, že v roku 2007 sa bude orientovať pri výkone kontroly hlavne k čerpaniu
finančných prostriedkov a plnení príjmov rozpočtu obce , vnútorných noriem obce, kontrole
finančných dokladov obce, vymáhaniu pohľadávok a dodržiavaniu pracovnej disciplíny.
Poslanci zobrali návrh plánu HK na rok 2007 na vedomie.
K bodu č. 4 Schválenie členov komisií OZ .
Na základe uznesenia I. zasadnutia OZ zo dňa 1.1.2007 predsedovia jednotlivých komisií
predložili návrhy na členov komisií. OZ schválilo
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za členov kultúrnej a športovej komisie OZ: Ing. Peter Kostiviar, Marta Kmeťová ,
za členov finančnej komisie OZ: Verešová Andrea Hudecová Jarmila,
za členov stavebnej komisie OZ : Kohút Milan , Chalupek Rudolf,
za členov sociálnej komisie OZ: Ďurčenková Emília, Hiadlovská Soňa, Riečanová
Libuša
za členov komisie ochrany verejného poriadku OZ: Lichý Pavel st.
K bodu č. 5 Určenie poslancov do jednotlivých úsekov v obci.
Starosta obce predložil návrh na rozdelenie poslancov podľa úsekov v obci. Po vecnej
rozprave poslanci schválili určenie nasledovne :
Mgr. Danka Bugáňová - obvod : Nemčianska cesta od RD č. 149 po RD č. 62
Ing. Peter Kostiviar
- obvod: Nemčianska cesta od RD č. 58 po RD č. 6 vrátane
radoviek
- obvod: Lúčna ulica od RD č. 93 po RD č. 40
Ing. Igor Sršeň PhD
Libuša Riečanová
- obvod: Lúčna ulica od RD č. 38 po RD č. 2
Andrea Verešová
- obvod: Bytovka č. 15, 17,19
Alžbeta Svitáčová
- obvod: Bytovka č. 21,23,25
Marta Kmeťová
- obvod: Bytovka č. 3,5,7
Ing. Ján Slovák
- obvod: Bytovka č. 9,11,13
Branislav Lichý
- obvod: Bytovka č. 27, 29, 31
K bodu č. 6 Prenájom obecných pozemkov.
Obecné zastupiteľstvo v Nemciach určilo za prenájom obecných pozemkov cenu vo výške
1,- Sk/m2/rok
Poslanci uložili spracovať a uzavrieť nájomné zmluvy za účelom prenájmu obecných
pozemkov na parcelách č. KN 109 a 115/2 s Cabanom Viliamom, č. KN 110 s Valentom
Pavlom, č. KN 111 so Sršňom Milanom . Vzhľadom k tomu, že pán Líška neprejavil
záujem o prenájom obecnej parcely doporučilo OZ ponúknuť na prenájom parcelu č. KN
112 výmera 997 m2 a parcelu č. KN 853/2 výmera 657 m2 za účelom obhospodarovania
obecného pozemku. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že je potrebné ponúknuť na
odpredaj na odpredaj parcely: č. KN 806 o výmere 261 m2 v podiele ½, č. KN 807
o výmere 405 m2 v podiele ½, č. KN 808 o výmere 715 m2 v podiele ½ nakoľko sú
v podielovom vlastníctve a obec nemá možnosť prístupu na uvedené pozemky. Cenu za
odpredaj pozemku určuje OZ vo výške 20,- Sk za 1 m2. Poplatky súvisiace s odpredajom
pozemku uhradí kupujúci. Oznam zverejniť miestnym rozhlasom a v obecnej tabuli.
Občan pán Surovec Juraj doporučil, aby na parcele č. 853/2 boli vypílené stromy, ktoré sú
staré a poškodené. Potom je predpoklad, že sa nájde záujemca o nájom tohto pozemku.
K bodu č. 7 Schválenie komisie na posúdenie umiestnenia autobusových zastávok v obci.
Starosta obce informoval poslancov, že k uskutočnenej ankete rozmiestnenia autobusovej
zastávky obce sa vyjadrilo celkom 129 respondentov. Z toho za zachovanie doterajšieho stavu
bolo 69 občanov a za zmenu rozmiestnenia 60 občanov. Starosta uviedol, že je potrebné
vypracovať analýzu umiestnenia autobusových zastávok, pripraviť návrh na riešenie
zastávok ako aj nástupných plôch pri autobusových zastávkach. Poslanci schválili komisiu
v zložení Lichý Branislav, Ing. Ján Slovák , Riečanová Libuša, Kmeťová Marta
Komisia pripraví a predloží svoj návrh riešenia autobusových zastávok na rokovanie OZ
v mesiaci marec po vyjadrení sa dotknutých orgánov / SAD, Obvodný úrad – odbor dopravy
a Policajného zboru DI/

K bodu č. 8 Rôzne
Starosta obce informoval o pripravovaných akciách na mesiac február a marec v kultúrnej
a športovej oblasti dňa 11.2.2007 sa uskutoční v spolupráci s MŠ detský karneval masiek
v sále KD a 31.3.2007 – 1.4.2007 stolnofutbalový turnaj II. ročník v kategóriách muži, ženy
a mládež do 15 rokov. Poslanci uložili predsedom komisií organizačne zabezpečiť uvedené
akcie.
Starosta sa poďakoval tým poslancom, ktorí sa aktívne podieľali pri organizácií akcie
Novoročného stretnutia dôchodcov nad 65 rokov . Starosta oboznámil poslancov aj o plnení
úloh na príprave doplnku č. 2 k ÚPD Nemce ohľadne IBV. Je spracovaná grafická časť,
textová časť bude spracovaná do 15.2.2007 po vyjadrení sa zainteresovaných orgánov.
Koncom februára začne verejné prerokovanie Doplnku a predpoklad schválenia Doplnku
s vyjadrením Krajského úradu sa počíta do 30.4.2007. V ďalšom období bude potrebné
spracovať podklady pre prípravu územia na výstavbu IBV, aby táto mohla začať v druhom
polroku 2008, resp. 2009. Zároveň informoval poslancov o preberacom konaní Domu
smútku Nemce, stavebné práce sú ukončené a po dodaní revíznych správ zhotoviteľom
predloží obec návrh na kolaudáciu DS príslušnému stavebnému úradu.
Poslanci prerokovali a schválili finančné opatrenie Obce Nemce č. 1/2007 zo dňa 1.2.2007,
ktorým sa upravuje rozpočet Obce Nemce na rok 2007 v príjmovej a výdavkovej časti
nasledovne: vo výdajovej časti: rozvoj obce - položka tovary a služby – zvýšenie o 25 000,Sk na nákup motorovej kosačky pre potreby obce v príjmovej časti: dane z príjmu a majetku –
zvýšenie o 25 000,- Sk/ väčší výnos dane územnej samosprávy/
Starosta informoval o zabezpečení úloh týkajúcich sa opatrovateľskej služby. Obec musela
riešiť urýchlene opatrovanie p. Lichého a prijať do pracovného pomeru pani Ruskovú Elenu
za opatrovateľku. V januári p. Lichý bol umiestnený v Domove opatrovateľskej služby a preto
bol zrušený aj pracovný pomer s opatrovateľkou. Ďalej uviedol, že ÚPSVaR uzatvoril
zmluvy s nezamestnanými na aktivačne práce v obci len po 10. 1.2007. Následne bola
uzatvorená dohoda s obcou s platnosťou do 31.5.2007. Obec uzatvorila úrazovú poistnú
zmluvu s Komunálnou poisťovňou a začiatkom mesiaca február vykoná preškolenie
nezamestnaných v oblasti BOZP a PO .
Surovec Juraj – občan sa informoval čo bude v DS , aké budú služby pre občanov. Navrhol,
aby sa postupne vypiľovali stromy okolo oplotenia na cintoríne, ktoré môžu ohroziť majetok
občanov.
Ing. Igor Sršeň – poslanec OZ uviedol, že občania poukazujú na vysoký podiel čerpania
mzdových prostriedkov z rozpočtu obce. Preto doporučuje spracovať prehľad pracovnej
náplne zamestnancov obce, čerpaním mzdových prostriedkov za posledných 5 rokov a ich
podiel k celkovému čerpaniu rozpočtu obce.
Branislav Lichý – poslanec tlmočil požiadavku občanov bytovky 15,17,19 aby za ich
bytovkou bola spevnená plocha, kde by mohli obyvatelia bytovky odstavovať svoje motorové
vozidlá. Poslanci mu odporučili, aby komisia pre ochranu verejného poriadku predložila
návrh na riešenie.
Pani Kohútová – občianka sa informovala o pokračovaní prác v tomto roku na výstavbe
internizácie v obci firmou Slovak telekom. Má veľmi zlé skúsenosti s touto firmou,
nakoľko podpísala už aj zmluvu avšak práce nie sú dokončené. Upozornila aj na odhŕňanie
snehu na trávnatých plochách pri bytovke, aby nedochádzalo k poškodeniu plôch.
Ing. Sršeň – poslanec sa opýtal, či by nebolo možné odhŕňať sneh na otočke autobusu
zmluvným partnerom, ktorý zabezpečuje údržbu obce. obcou.
Upozorniť Regionálnu správu ciest, na povinnosť čistiť komunikácie, ktoré sú v jej správe.

Starosta obce uviedol, že napíše na generálne riaditeľstvo Slovak telekom ohľadne pomalého
postupu prác pri uložení metalických káblov do zeme a bude žiadať nápravu ako aj urýchlené
dokončenie predmetnej stavby.
Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný a nebolo ďalších pripomienok a návrhov,
poďakoval starosta obce prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Hudecová J.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Slovák

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

Branislav Lichý

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

Zápisnica
z III. zasadnutia Obecného zastupitelstva Nemce, ktoré sa konalo dňa 14.3.2007
v sále Kultúrneho domu Nemce
Prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny

Návrhová komisia: Alžbeta Svitáčová
Ing. Ján Slovák
Ing. Peter Kostiviar
Overovatelia zápisu: Andrea Verešová
Libuša Riečanová
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola uznesení.
Zmena v zložení samosprávneho orgánu obce.
Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách v roku 2006.
Výsledky inventarizácie majetku obce za rok 2006.
Čerpanie rozpočtu a plnenie príjmov obce Nemce za rok 2006.
Finančné opatrenie obce Nemce č. 2/2007 k úprave rozpočtu obce na rok 2007.
Rôzne.

K bodu č. 1. Kontrola uznesení.
Rokovanie OZ otvoril starosta obce. Po schválení programu predložil návrh na zloženie
návrhovej komisie. Do návrhovej komisie boli jednomyseľne schválení Ing. Ján Slovák, Ing.
Peter Kostiviar a Alžbeta Svitáčová. Za overovateľov zápisu boli určení Andrea Veršová a
Libuša Riečanová a za zapisovateľku pani Hudecovú
Obecné zastupite1stvo v Nemciach konštatuje, že uznesenia č.10,11,15,19/2007 boli
splnené. Uznesenie č. 12- doplniť komisiu OVP o 1 člena, nakoľko pán Caban nie je na
trvalom pobyte v obci. Uznesenie č. 14 treba zmenu poslanca zodpovedného za úsek v obci
Lúčna 93 – 40 . Uznesenie č. 16 v priebehu plnenia parc. KN 112, KN 852/2 a odpredaj
pozemkov KN č. 806,807,808 – zatiaľ sa neprihlásil záujemca. Uznesenie č, 17 zatiaľ
nesplnené, vypracovanie analýz pre rozmiestnenie autobusových zastávok . Uznesenie č. 18
v priebehu plnenia – stolno- futbalový turnaj bude v dňoch 31.3. – 1.4.2007.
Úlohy zo zápisu zasadnutia OZ z 1.2.2007 boli splnené – kolaudácia Domu smútku, verejné
prerokovanie Doplnku č. 2 k výstavbe IBV, vypracovanie informácie o čerpaní mzdových
prostriedkov zamestnancami z rozpočtu obce a prípis na Slovak Telecom k uloženie
metalického kábla na internet v obci, návrh obce na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu pani
Janovcovej.
K bodu č. 2 Zmena v zložení samosprávneho orgánu obce.
Starosta obce predložil poslancom list, v ktorom sa Ing. Igor Sršeň PhD dňom 1.3.2007
vzdal mandátu za poslanca OZ Nemce z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Zároveň sa
vzdal aj funkcie predsedu stavebnej komisie OZ. Dňom 14.3.2007 sa stala poslankyňou OZ
na volebné obdobie rokov 2007-2010 p. Oľga Kohútová, ktorá získala v komunálnych
voľbách dňa 2.12.2006 celkom 176 hlasov a zložila dňa 14.3.2007 zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva starostovi obce. Starosta odovzdal novej poslankyni
osvedčenie o menovaní do funkcie a zároveň poďakoval Ing. Sršňovi za jeho doterajšiu prácu
v prospech obce.
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K bodu č. 3 Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách v roku 2006.
Vzhľadom k tomu, že hlavný kontrolór obce sa dňa 13.3.2007 podrobil operácii oka a bol
hospitalizovaný správu predložil poslancom starosta obce. Poslanci zobrali správu HK na
vedomie / správa je prílohou zápisu/.
K bodu č. 4 Výsledky inventarizácie majetku obce za rok 2006.
Zápisnicu o priebehu a výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2006 predložila
ekonómka obce p. Hudecová. Poslanci schválili vyradenie nepotrebného majetku a to
fotobunku na VO, upratovaciu metlu s príslušenstvom, brúsku EBO 10 a l ks vychádzkovú
uniformu hasičskú. Uložili pracovníkom obecného úradu ponúknuť na odpredaj nepotrebný
majetok a to nápojový automat JEDE-JM 40 a kovový luster. Ponuku zverejniť v obecných
tabuliach a uvedený majetok odpredať záujemcovi s najvyššou ponukou. Vyradený majetok
fyzicky zlikvidovať a odovzdať do zberu TKO.
K bodu č. 5 Čerpanie rozpočtu a plnenie príjmov obce Nemce za rok 2006.
Správu o čerpaní a plnení príjmov Obce Nemce za rok 2006 predložila ekonómka obce.
Poslanci správu o čerpaní a plnení príjmov schválili v uznesení č. 27/2007. / Správa je
prílohou zápisu /.
K bodu č. 6 Finančné opatrenie obce Nemce č. 2/2007 k úprave rozpočtu obce na rok
2007.
Na návrh finančnej komisie OZ schválili poslanci úpravu rozpočtu vo výdajovej časti
navýšením o 612 tis. Sk. a v príjmovej časti navýšenie tiež o 612 tis. Sk./Finančné opatrenie
obce Nemce č. 2/2007 je prílohou zápisu/.
K bodu č. 7 Rôzne
Poslanci prerokovali žiadosť firmy Stavby-mechanizácie-doprava a schválili uznesením č.
29/2007 splátkový kalendár na daň z nehnuteľností na rok 2007 pre SMD a.s. v štyroch
splátkach : 31.3., 30.6., 30.9. po 57.269,- Sk a do 30.11.2007 57.268,- Sk.
Poslanci odsúhlasili vstup obce Nemce do regionálneho združenia ZMO-Banskobystrický
región a zároveň doporučili starostovi obce zabezpečiť vypracovanie dokumentu „ Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nemce „, ktorý je potrebný k žiadostiam o granty
pre projekty na programovacie obdobie 2008-2013.
Starosta obce odporučil poslancom, aby zriadili komisiu pre posúdenie ponúk tovarov
a služieb nad 50. tis. Sk a pre výber zhotoviteľa pre jednotlivé ponukové konania obce na
aktivity v roku 2007. Poslanci uznesením č. 32/2007 zriadili komisiu pre tento účel v zložení:
Ing. Ján Slovák, Oľga Kohútová, Libuša Riečanová. Poslanci zároveň zriadili aj komisiu na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce a vymedzenie úloh
v zložení: Ing. Peter Kostiviar, Alžbeta Svitáčová, Ing. Ján Slovák.
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom p. Pepica, ktorý má záujem o prenájom
Areálu oddychu a zdravia. Starosta odporučil, aby komisia pre posúdenie ponúk sa zaoberala
touto ponukou, pripravili podkladové materiály a návrh na riešenie do obecného
zastupiteľstva v mesiaci apríl 2007.
Poslanci odsúhlasili aj návrh, aby obec mala svoju prezentačnú stránku v katalógu
Cestovný informátor na rok 2008 v rozsahu jednej polovici stránky za úhradu 11.600,- Sk
v slovenskom jazyku a dvoch cudzích jazykoch.
Starosta informoval poslancov o tom, že na výročnej schôdzi Klubu seniorov ponúkol
možnosť dovozu stravy pre nevládnych občanov v obci. Požiadal poslancov, aby informovali
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občanov v svojom okolí a požiadavky nahlásili priamo na Obecný úrad. Obec zakúpi pre
záujemcov nádoby na stravu a urýchlene bude jednať s dovozcami stravy. Poslankyňa
Bugáňová uviedla, že stravovacie zariadenie SAD má stravnú jednotku 77,- Sk a dovoz
zabezpečí pri množstve viac ako 6 záujemcov.
Starosta požiadal komisiu pre doriešenie autobusových zastávok, aby do budúceho
zasadnutia splnili úlohu, ktorú im uložilo obecné zastupiteľstvo v mesiaci február.
Na návrh občanov súhlasili poslanci s realizáciou prechodu do Seliec cez obecný pozemok
oproti domu č. 65 na Nemčianskej ceste. K tomu je potrebné vypíliť staré ovocné stromy,
zabetónovať stĺpy pre osadenie pletiva a zrealizovať oplotenie pozinkovaným pletivom.
Poslankyňa Svitáčová upozornila, že na pieskovisku pre deti na sídlisku sa potulujú mačky,
ktoré znečisťujú piesok a tým môžu roznášať choroby. Požiadala starostu obce o výmenu
piesku na pieskovisku a jeho prekrytie. Starosta uviedol, že piesok na všetkých ihriskách
v obci bude vymenený koncom mesiaca apríl 2007. Zároveň informoval poslancov, že v obci
budú pristavené tri veľkoobjemové kontajnery na TKO v období 21. – 23.3.2007. Požiadal
poslancov so sídliska, aby informovali dôverníkov bytových blokov.
Poslanec Ing. Kostiviar povedal, že pracovné náplne pracovníčok obecného úradu sa
v niektorých bodoch zhodujú a je potrebné posúdiť, či je treba, aby na úrade pracovali tri
pracovníčky. Starosta uviedol, že pre obce prešli značné kompetencie a preto v obci nad tisíc
obyvateľov sú už potrebné tri pracovníčky, aby mohli byť plnené všetky úlohy vyplývajúce
z decentralizácie štátnej správy. P. Hudecová uviedla, že niektoré pracovné činnosti máme
rovnaké z toho dôvodu, aby sme mohli vybaviť požiadavky občanov aj v prípade
neprítomnosti niektorej z ostatných, či už ide o overovanie podpisov, vyberanie daní
a poplatkov do pokladne, prihlasovania občanov na trvalý alebo prechodný pobyt a pod.
P. Kostiviar požiadal, aby starosta pripravil analýzu opodstatnenosti troch pracovníčok na
rokovanie OZ v mesiaci apríl 2007.
Poslanci OZ odsúhlasili zmenu v jednotlivých obvodoch pre riešenie požiadaviek občanov
nasledovne: pre bytovku č. 9,11,13 p. Kohútovú a pre rod. domy na Lúčnej ulici č. 93- 40 Ing.
Slovák.
Poslankyňa Kohútová upozornila, že na sídlisku parkujú motorové vozidlá na plochách,
ktoré nie sú vyhradené pre parkovanie. Je potrebné urobiť nápravu. Poslanec Lichý upozornil,
že pri bytovke č. 15 má odstavený vrak auta bez evidenčných čísiel p. Jágerská a občania
žiadajú nápravu. Starosta uviedol, že písomne upozorní majiteľov vozidiel, aby dodržiavali
nariadenia obce.
Občan p. Surovec sa opýtal starostu, kedy bude začatá výstavba kanalizácie v obci, ako
budú riešené prípojky a kto to bude uhrádzať. Je potrebné spracovať informáciu do
nemčianskych novín. Taktiež upozornil na neporiadok pri vstupe do obce, na polámané
konáre zo stromov pozdĺž cesty, ako aj cez Nemčiansky potok. Starosta prislúbil, že požiada
listom Regionálnu správu ciest a Štátne lesy Slovenská Ľupča, aby zjednali nápravu.
Občianka pani Valentová informovala poslancov, že požiadali súd o navrátenie pozemkov
v lokalite Preddoliny, ktoré boli od roku 1986 prenajaté na záhradky. Na parcelách boli
postavené záhradné chatky veľkých rozmerov pričom sa opýtala, či obec vydala stavebné
povolenia. Starosta uviedol, že obec vydala dva súhlasy na vybudovanie drobných stavieb
záhradných chatiek. Žiadne stavebné povolenie na stavbu väčších chát nevydala. P. Valentová
podotkla, že poslanci by mali hájiť záujmy vlastníkov a žiadať o odstránenie čiernych stavieb.
Občan Caban povedal, že v roku 2001 pri riešení majetko-právnych vzťahov sa občania
nespojili a nepostupovali jednotne. Záhradky vraj chráni záhradkársky zákon. On sa
informoval, že drobné stavby sú len do 25 m2. Zmluvu vraj uzatvárali záhradkári
s Družstvom Selce a Agro Nemce neuzatvárali zmluvy preto by mali byť neplatné. Požiadal
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starostu, aby vydal potvrdenie komu a v akom rozsahu bol daný súhlas na drobnú stavbu
v záhradkárskej osade.
Starosta obce prisľúbil, že pripraví potvrdenie o vydaných súhlasoch do 22.3.2007.
Oznámil poslancom, že najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva bude v stredu dňa
25.4.2007.
Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný a nebolo ďalších pripomienok a návrhov,
poďakoval starosta obce prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Hudecová J.

Overovatelia zápisnice: Andrea Verešová
Libuša Riečanová

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

Komisie OZ pre volebné obdobie
2007 – 2010
Komisia pre kulturno-športovú činnost
predseda: Mgr. Danka Bugáňová
členovia: Ing. Peter Kostiviar
Marta Kmeťová

Komisia pre verejný poriadok
predseda: Branislav Lichý
členovia: Pavel Lichý

Komisia pre sociálnu oblasť
predseda: Libuša Riečanová
členovia: Soňa Hiadlovská
Alžbeta Svitáčová
Emília Ďurčenková
Finančná komisia
predseda: Ing. Ján Slovák
členovia: Jarmila Hudecová
Andrea Verešová

Stavebná komisia
predseda: Oľga Kohútová
členovia: Rudolf Chalupek
Milan Kohút

Zápisnica
zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Nemce, ktoré sa konalo dňa 2.5.2007
v sále Kultúrneho domu Nemce
Prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny

Návrhová komisia: Oľga Kohútová
Ing. Peter Kostiviar
Mgr. Bugáňová Danka
Overovatelia zápisu: Alžbeta Svitáčová
Ing. Ján Slovák
Program:

1. Kontrola uznesení.
2. Doplnok č. 1 UPN-O Nemce.
3. Dlhodobý prenájom „ Areálu oddychu a zdravia“.
4. Harmonogram akcií obce v stavebnej činnosti na obdobie máj – august 2007.
5. Informácia o plnení príjmov v oblasti o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za I. štvrťrok 2007.
6. Rôzne.
K bodu 1 Kontrola uznesení
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Predložil návrh na zloženie
návrhovej komisie do ktorej boli jednomyseľne schválení: Oľga Kohútová, Ing. Peter
Kostiviar, Mgr. Danka Bugáňová. Za overovateľov zápisu boli určení: Alžbeta Svitáčová, Ing.
Ján Slovák a za zapisovateľku Andrea Verešová.
Starosta obce predložil návrh na zmenu programu rokovania , kde správa hlavného
kontrolóra pre jeho nemoc bola preložená na mesiac jún a bod č. 2 bol doplnený textom
Doplnok č. 1 UPN-O Nemce. Poslanci program s navrhovanou zmenou schválili
jednomyseľne.
OZ konštatovalo, že doposiaľ neboli splnené uznesenie č. 12 doplnenie komisie OVP
o jedného člena, uznesenie č. 16 nájom pozemkov ( neprihlásil sa nikto), odpredaj pozemkov
( nie je písomné vyjadrenie spoluvlastníka, uznesenie č. 17 – nesplnené ( rozmiestnenie
zastávok SAD Uznesenia č. 21 – 30, 32,33 boli splnené. Uznesenie č. 32/2007 je v priebehu
plnenia ( príprava podkladov pre „ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Nemce“).
K bodu 2 Doplnok č. 1 UPN-O Nemce
Starosta obce predložil poslancom návrh UPD-lokalita Lyžiarske a rekreačné stredisko
Šachtičky, Doplnok č. 1 k UPD-O Nemce.
Poslanci po preskúmaní jednotlivých častí materiálu Doplnku č. 1 uznesením č. 35/2007
schválili Doplnok č. 1 k UPD – O Nemce, ako aj spôsob prerokovania návrhu Doplnku č. 1
a rozhodnutí o námietkach a pripomienkach vznesených pri jeho prerokovaní.
K bodu 3 Dlhodobý prenájom „ Areálu oddychu a zdravia“
Poslanci prerokovali návrh nájomnej zmluvy na dlhodobý prenájom obecných pozemkov
zapísaných v KN Katastrálneho úradu Správa katastra v Banskej Bystrici na LV č. 353 v k.ú.
Nemce parc.172/3 ostatné plochy o výmere 6 867 m, parc. č. 172/4 zastavané plochy
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a nádvoria o výmere 46 m2 medzi obcou Nemce ako prenajímateľom a občianskym
združením Šport a zdravie v Nemciach ako nájomcu, ktorý predložila komisia určená OZ.
Poverený zástupca za nájomcu pán Semir Pepic oboznámil poslancov o svojom
podnikateľskom zámere na vybudovanie zariadení pre športové vyžitie prenajatých
pozemkov. Po vecnej rozprave poslanci nájomnú zmluvu schválili uznesením č. 36/2007.
K bodu 4 Harmonogram akcií obce v stavebnej činnosti na obdobie máj – august 2007
Návrh na realizáciu úloh v stavebnej oblasti na obdobie máj – august predložil starosta
obce. Písomný materiál obdržali poslanci s uvedením časového harmonogramu akcií.
Uznesením č. 37/2007 zobrali na vedomie harmonogram akcií obce na obdobie máj –august
2007.
K bodu 5 Informácia o plnení príjmov v oblasti o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za I. štvrťrok 2007
Informáciu o plnení príjmov v oblasti miestnych daní a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad za I. štvrťrok 2007 ako aj čerpaní a plnení príjmov za
komunálny odpad v roku 2006 obdržali poslanci písomne. Uznesením č. 38/2007 OZ zobralo
na vedomie uvedené materiály.
K bodu 6 Rôzne
Uznesením č. 39/2007 OZ schválilo Zmluvu č. 15033/01 s Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1,
Trenčín o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom z obci Nemce s účinnosťou
dňom 1.7.2007.
OZ sa oboznámilo s vykonanou previerkou Prokuratúry zameranej na zhodnotenie stavu
zákonnosti obce pri poskytovaní opatrovateľskej služby a uznesením č. 40/2007 zobralo na
vedomie upozornenie prokurátora k vykonanej previerke zameranej na zhodnotenie stavu
zákonnosti postupu a rozhodovania obce pri poskytovaní opatrovateľskej služby a doporučilo
starostovi obce v budúcnosti rozhodnutia vydávať s náležitým poučením o opravnom
prostriedku, správne označovať druh rozhodnutia a správne vyznačovať právoplatnosť.
Na základe výsledkov pracovného rokovania ZMOS a MPSV a R SR poslanci uznesením
č. 41/2007 schválili rozšírenie okruhu fyzických osôb, ktorým zabezpečuje stravovanie
o starostu obce s finančným príspevkom podľa § 152 odst. 3 Zákonníka práce vo výške
najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo vo výške 55 % stravného
poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín.
OZ posúdilo žiadosť o odpredaj obecného pozemku o ktorý má záujem pán Sršeň
a uznesením č. 42/2007 nesúhlasilo s odpredajom nehnuteľností - obecného pozemku na
parcele č. KN 111 o výmere 444 m2 zapísané na LV č. 353 v k.ú. Nemce p. Milanovi
Sršňovi. Na túto parcelu je uzatvorená nájomná zmluva na rok 2007.
Žiadosť Evanjelického cirkevného zboru, fília Nemce doporučilo prerokovať na zasadnutí
OZ v mesiaci jún nakoľko je potrebné urobiť zmeny vo VZN obce.
Vzhľadom k tomu, že v mesiaci marec sa vzdal funkcie predsedu stavebnej komisie p.
Sršeň starosta obce predložil návrh na schválenie za predsedu stavebnej komisie OZ na
volebné obdobie 2007 – 2010 p. Oľgu Kohútovú. Poslanci uznesením č. 44/2007 zvolili za
predsedu stavebnej komisie pre volebné obdobie 2007 – 2010 p. Oľgu Kohútovú poslankyňu
OZ.
Starosta obce informoval poslancom, že na základe prísľubu Slovak Telekomu majú byť
práce ohľadne uloženia metalického kábla na Lúčnej ulici ukončené do konca mesiaca jún
s napojením obyvateľov Lúčnej ulice a bytoviek na systém rýchlostného internetu. V mesiaci
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máj sa začne realizovať výstavba novej splaškovej kanalizácie v rámci programu ISPA v Obci
Nemce. K vysvetleniu postupu prác sa uskutoční 9.5.2007 o 17, 00 hod. v sále KD verejné
zhromaždenie za účasti investora a dodávateľa stavby. Hlavné vetvy potrubia by mali byť
zrealizované do konca októbra 2007.
Na základe pripomienky Ing. Kostiviara na zasadnutí OZ v mesiaci marec či sú potrebné
tri pracovníčky na OcÚ vypracoval starosta analýzu náplne práce zamestnancov a vzhľadom
k tomu, že na obec prechádzajú ďalšie kompetencie zo štátu ( sociálna oblasť ) sú potrebné tri
pracovníčky aj z dôvodu zastupiteľnosti v prípade nemoci, dovolenky atď.
Na základe požiadavky niektorých poslancov na zastávke SAD na Hrbe nastupuje veľa
cestujúcich, pričom dochádza k zdržaniu linky je potrebné požiadať SAD Zvolen, či sa nedá
zrušiť zastávka prímestskej dopravy v tejto časti mesta.
Poslankyňa Bugáňová informovala poslancov, že dňa 13.5.2007 sa v sále KD uskutoční
akcia ku Dňu matiek spojená s kultúrnym programom, v ktorom vystúpia deti MŠ a ZŠ Trieda
SNP 20 v Banskej Bystrici. Požiadala poslancov o pomoc pri organizovaní tohto podujatia
a OcÚ o materiálne zabezpečenie tejto akcie.
Starosta informoval, že mikroregionálna súťaž amatérskej fotografie obecné kolo sa
predlžuje do 15.5.2007. Do konca mája bude potrebné urobiť vyhodnotenie a najlepšie
fotografie odovzdať na mikroregión obcí.
Poslankyňa Svitáčová upozornila, že sú stále problémy s chovom mačiek na sídlisku,
dochádza k znečisťovaniu piesku na detskom ihrisku, možnosť choroby. Obyvatelia sú proti
chovu mačiek. Starosta sa vyjadril, že nie je možné zakázať chov mačiek ale je možné
vyriešiť prekrytie pieskoviska nepremokavou plachtou, ktorá by zabraňovala znečisťovaniu
piesku pre hranie sa detí.
Nakoľko nebolo ďalších pripomienok zo strany poslancov a program rokovanie bol
vyčerpaný, poďakoval sa starosta obce prítomným poslancom za aktívnu účasť a rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Andrea Verešová .

Overovatelia zápisnice: Alžbeta Svitáčová
Ing. Ján Slovák

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

Obec Nemce , Lúčna 52, 974 01 Nemce
Zápisnica
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Nemce, ktoré sa konalo dňa 27.6.2007
v sále Kultúrneho domu Nemce
Prítomní - podľa prezenčnej listiny
Návrhová komisia : Kmeťová Marta
Ing. Slovák Ján
Lichý Branislav
Overovatelia zápisu : Ing. Kostiviar Peter
Mgr. Bugáňová Danka
Zapisovateľka: Riečanová Libuša
Program:
1. Kontrola uznesení.
2. Záverečný účet Obce Nemce za rok 2006.
3. Schválenie VZN Obce Nemce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Doplnku č. 1 ÚPN – Obce Nemce.
4. Schválenie Doplnku č. 2 ÚPN – Obce Nemce.
5. Schválenie VZN Obce Nemce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Doplnku č. 2 ÚPN – Obce Nemce.
6. Schválenie úpravy rozpočtu Obce Nemce na rok 2007.Rozpočtové opatrenie
č.3/2007.
7. Rôzne
K bodu č. 1 Kontrola uznesení.
Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo pri kontrole uznesení, že uznesenia č. 12,16,17,34-42,
44/2007 boli splnené, uznesenie č. 32 je v priebehu plnenia – pripravujú sa podklady pre
PHSR obce.
K bodu č. 2 Záverečný účet Obce Nemce za rok 2006.
Úvodnú správu k výsledkom hospodárenia a Záverečný účet Obce Nemce za rok 2006
predložila ekonómka obce p. Hudecová. K tomuto bodu podal hlavný kontrolór svoje
stanovisko k výsledkom hospodárenia a Záverečnému účtu, pričom aj na základe správy
nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2006 doporučil schváliť
Záverečný účet Obce Nemce za rok 2006. Po zodpovedaní otázok poslanci schválili
Záverečný účet obce, tvorbu rezervného fondu vo výške 914 tis. Sk, ako aj prevod do fondov
vo výške zostatkov peňažných prostriedkov na účtoch obce k 31.12.2006 a to do rezervného
fondu 299.795,- Sk a sociálneho fondu vo výške 8.087,- Sk.
K bodu č. 3 Schválenie VZN Obce Nemce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Doplnku č. 1 ÚPN – Obce Nemce.
Starosta obce na základe schváleného Doplnku č. 1, ktoré sa dotýka lokality Lyžiarske
a rekreačné stredisko Šachtičky predložil poslancom návrh na Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Nemce č. 1/2007, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu Obce Nemce
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podľa Doplnku č. 1. Vysvetlil vymedzené funkčné plochy, podmienky využitia, rešpektovanie
ochranných pásiem a ďalšie veci súvisiace s možnosťami budovania tejto časti územného
sídla obce. Poslanci uznesením č. 47/2007 VZN č. 1/2007 schválili.
K bodu č. 4 Schválenie Doplnku č. 2 ÚPN – Obce Nemce
Poslanci prorokovali návrh Doplnku č. 2 ÚPN Obce Nemce týkajúceho sa výstavby IBV
v obci. Súhlasili so spôsobom prerokovania Doplnku č. 2 ÚPN a rozhodnutí o námietkach a
pripomienkach uznesených pri jeho prerokovaní. Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici
vydal súhlasné stanovisko k Doplnku č. 2 ÚPN Obce Nemce. Poslanci Doplnok č. 2/2007
schválili uznesením č. 48/2007. Doporučili starostovi obce spracovať geometrický plán
stavebných pozemkov pre výstavbu IBV. Poslanci OZ sa zaoberali aj spôsobom prerokovania
námietok a pripomienok uznesených pri prerokovaní Doplnku č. 2 a schválili jeho spôsob
prerokovania.
K bodu č. 5 Schválenie VZN Obce Nemce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Doplnku č. 2 ÚPN – Obce Nemce.
Starosta obce na základe schváleného Doplnku č. 2 predložil návrh VZN obce č. 2/2007,
ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu Obce Nemce podľa Doplnku č. 2.
Poukázal na limity a regulatívy pre územný rozvoj, zásady a regulatívy dopravného vybavenia
vodného hospodárstva, zásobovania elektrickou energiou, plynom a ochrany významných
krajných prvkov, ako aj vymedzenie verejnoprospešných stavieb a ich zoznam. Poslanci VZN
č. 2/2007 schválili uznesením č. 49/2007.
K bodu č. 6 Schválenie úpravy rozpočtu Obce Nemce na rok 2007.Rozpočtové opatrenie
č.3/2007.
Návrh na rozpočtové opatrenie Obce Nemce č. 3 na úpravu rozpočtu obce na rok 2007 na
návrh finančnej komisie predložila ekonómka obce p. Hudecová. Po prejednaní navýšenia
jednotlivých príjmov a výdavkov poslanci schválili navýšenie rozpočtu v príjmovej časti
o 353.500,- Sk a vo výdajovej časti 255 tis. Sk.
K bodu č. 7 Rôzne
Starosta obce predložil list občanov obce adresovaný na Obecné zastupiteľstvo ohľadne
informácií o prácach pri realizácií telekomunikačných káblov, o spôsobe ako boli prejednané
námietky občanov z verejnej schôdzi a ako boli vyriešené s Vodárenskou spoločnosťou pred
začatím prác odkanalizovania obce, prečo zastupiteľstvo nezverejňuje zápisnice z OZ ani
termíny zasadnutí OZ na internete, kedy bude obec riešiť dlhotrvajúci problém občanov
s odvádzaním dažďovej vody do kanalizácie. V súvislosti aj s listom p. Molnárovej ohľadne
riešenia vybudovania dažďových vpustí v patričnom množstve, úprave sklonu vozovky,
sfunkčnením záchytného rigolu uložili OZ uznesením č. 51/2007 stavebnej komisii vyriešiť
odvádzanie dažďových vôd z cestných komunikácií s Regionálnou správou ciest v Banskej
Bystrici. Starosta obce na dotazy občanov zodpovedal aké kroky podnikol pri zabezpečovaní
líniovej komunikačnej stavbe, riešení pripomienok občanov súvisiacich s realizáciou „
Sústavy na likvidáciu odpadových vôd z Obce Nemce “. Na otázky ohľadne zverejňovania
zápisníc sa ospravedlnil, že posledná zápisnica nebola na internetovej stránke obce.
V súčasnom období už táto zápisnica sa nachádza na internete. Termíny rokovania OZ sú
zverejnené v obecných tabuliach sedem dní pred konaním OZ ale v ďalšom období budú pre
informovanosť občanov aj na internetovej stránke. Poslanci odporučili starostovi obce
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písomne odpovedať na dotazy občanov obce zo dňa 20.6.2007 a na internetovú stránku obce
zabezpečiť zverejňovanie zápisníc OZ, termínov zasadnutí a iné informácie zo života obce.
Žiadosť o vyriešenie odvedenia odpadových vôd p. Molnárovej zo dňa 7.6.2007 bude
riešená na základe uznesenia OZ stavebnou komisiou, starostom obce a Regionálnou správou
ciest na jednaní dňa 4.júla 2007. Pani Molnárová občianka obce na vyjadrenie sa p. poslanca
Kostiviara, že dotazy, ktoré prišli na OZ boli anonymné prehlásila, že ona napísala tie
požiadavky za občanov a zdá sa jej ako keby to bolo pre niektorých poslancov na obtiaž.
Požiadala, aby sa vyriešenie odvedenia dažďových vôd z komunikácií riešilo urýchlene, aby
nedochádzalo k zatápaniu súkromných pozemkov. Ak budú poslanci reagovať na
pripomienky a návrhy občanov a budú ich riešiť nebude potrebné tieto veci vybavovať
písomnou agendou. Starosta obce prisľúbil informovanie občanov cez internet. Taktiež
uviedol, že časť informácií o činnosti obce je v Nemčianskych novinách. Na internete bude
raz mesačne informovať o realizácii a zabezpečení úloh obce v sledovanom období.
Pán Kostiviar Pavel občan – treba je riešiť odvodnenie zo Stráže, nakoľko voda zateká do
dvorov občanov a zberné šachty nie sú s kanalizáciou spojené. Za dažďovú vodu berú vodári
peniaze a prečo neriešia odvody dažďovej vody, kto bude hradiť náklady na zriadenie
kanalizačných prípojok, prečo hradíme stočné, keď voda tečie do potoka. Prečo nemôžeme
vybudovať čističku. Starosta obce uviedol, že problematiku odvádzania dažďovej vody
z kopca Stráže prejednal s riaditeľom Agro Nemce p. Bontom a po vyjadrení odborníkov
z odboru vodohospodárstva sa vykonajú opatrenia na zamedzenie zaplavovania súkromných
pozemkov dažďovou vodou. Oblasť vodného, stočného je v kompetencii Stredoslovenskej
vodárenskej spoločnosti a preto je potrebné tieto veci riešiť na ich úrovni. Obec je v rámci
ISPA začlenená do odkanalizovania celého územia na čističku odpadových vôd. Čistička pre
obce pod ekvivalent 2 000 obyvateľov je ekonomicky neúnosná. Pani Lichá občianka –
opýtala sa kedy sa bude robiť prechod do Seliec cez „ markovskú záhradu “? Po spracovaní
finančných nákladov na túto akciu bude predložený stavebnou komisiou návrh na zasadnutí
OZ v mesiaci august na realizáciu oplotenia a prechodu cez obecný pozemok k potoku
smerom na Selce. Práce by mali byť realizované po ukončení kosenia lúk, aby nedošlo
k poškodeniu susediacich súkromných pozemkov.
Starosta obce navrhol na základe posúdenia finančnej komisie vyradiť nepotrebný majetok
obce a to nápojový automat JEDE JM 40 a kovový luster nakoľko o tento majetok aj keď bola
informácia v obecných tabuliach do 27.6. 2007 neprejavil záujem žiaden občan o odkúpenie.
Poslanci schválili vyradenie uznesením č. 52/2007 a uložili majetok fyzický zlikvidovať do
30.6.2007. Na základe technicky opotrebovaného a morálne zastaralého počítača Pentium
a monitora 17 “ Hansol schválili poslanci vyradenie tohto materiálu. Zároveň poverili starostu
obce, aby počítač s monitorom daroval bezplatne deťom pre výuku v Materskej škole
v Nemciach.
Poslanci prerokovali žiadosť Evanjelického cirkevného zboru, fília Nemce ohľadne
zníženia poplatkov za používanie sály KD. Na návrh finančnej komisie OZ uznesením č.
53/2007 nesúhlasilo so zmenou VZN Obce Nemce o úhradách za služby občanom
a ponecháva výšku úhrady za užívanie priestorov KD podľa VZN 1/2005 bodu 2 v plnom
znení.
Poslanec Slovák predložil žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Banská Bystrica –
mesto o odpredaj pozemku pri priestore Kaplnky sv. Bystríka. Poslanci nesúhlasili
s odpredajom tohto pozemku, nakoľko obec uvažuje s vybudovaním chodníka s prepojením
na prevádzkovú budovu Koruny. Pri budovaní tohto chodníka je možné akciu
spolufinancovať s prostriedkov obce a Rímskokatolíckej cirkvi, aby občania a veriaci mali
vhodný prístup do jednotlivých objektov.
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Starosta obce oboznámil poslancov s výsledkami Mikroregionálnej súťaže amatérskej
fotografie – obecné kolo. Do súťaže sa zapojilo 10 občanov. Na prvom mieste sa umiestnil
Šúrik Peter, na druhom mieste Chalupek Rudolf a na treťom mieste Sliacky Martin
a Hudecová Jarmila. Do postupového kola bolo zaslaných 25 najlepších fotografií, ktoré
určila nezávislá porota zložená s odborníkov a laickej verejnosti. Najlepšie fotografické diela
boli odmenené vecnými cenami, ktoré zakúpil OcÚ.
Nakoľko nebolo ďalších pripomienok zo strany poslancov a program rokovania bol
vyčerpaný, poďakoval sa starosta obce prítomným poslancom a občanom obce za účasť
a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Libuša Riečanová

Overovatelia zápisnice: Ing. Kostiviar Peter
Mgr. Danka Bugáňová

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

Obec Nemce , Lúčna 52, 974 01 Nemce
Zápisnica
z VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Nemce, ktoré sa konalo dňa 22.8.2007
v sále Kultúrneho domu Nemce
Prítomní - podľa prezenčnej listiny
Návrhová komisia : Ing. Ján Slovák , Mgr. Danka Bugáňová , Libuša Riečanová
Overovatelia zápisu : Oľga Kohútová, Branislav Lichý
Zapisovateľka: Andrea Verešová
Program:
1. Otvorenie, kontrola uznesení.
2. Správa hlavného kontrolóra.
3. Vyhodnotenie činnosti komisií za I. polrok 2007.
4. Správa o čerpaní výdavkov a príjmov obce Nemce za I. polrok 2007.
5. Príprava akcií obce do 31.10.2007.
6. Rôzne.

K bodu č. 1. Otvorenie, kontrola uznesení.
Obecné zastupiteľstvo v Nemciach konštatuje, že uznesenie č. 32/2007 je v priebehu
plnenia a uznesenie č. 46, 47, 48, 49, 5O, 51, 52, 53, 54/2007 je splnené. Starosta informoval
poslancov o rokovaní s riaditeľom RSC ohľadne odvodu dažďovej vody. Na sťažnosť
občanov sú zverejnené informácie o zabezpečení úloh na internetovej stránke obce. Pán
Slovák dohodne stretnutie s dekanom rímskokatolíckej cirkvi a stavebnou komisiou OZ.
K bodu č. 2. Správa hlavného kontrolóra.
Hlavný kontrolór obce vyhodnotil svoju činnosť za I. polrok 2007. Zabezpečoval úlohy
vyplývajúce z plánu činnosti hlavného kontrolóra na rok 2007, ktoré boli schválené obecným
zastupiteľstvom. Zhodnotil úroveň hospodárenia obce, ako aj informoval o vykonaných
kontrolách v jednotlivých oblastiach činnosti. / Správa tvorí prílohu zápisu/.
K bodu č. 3. Vyhodnotenie činnosti komisií za I. polrok 2007.
Starosta obce požiadal predsedov jednotlivých komisií o predloženie správy za I. polrok
2007. Predsedníčka stavebnej komisie vo svojej správe zhodnotila činnosť komisie za I.
polrok 2007. Po voľbách sa v mesiaci marec zdal funkcie predsedu stavebnej komisie Ing.
Sršeň a preto práce na úseku stavebných činností zabezpečoval starosta obce. Začiatkom mája
do funkcie predsedu stavebnej komisie bola zvolená p. Kohútová a za člena komisie p. Kohút.
Podarilo sa schváliť Doplnok č. 1 a č. 2 ÚPN Obce Nemce v mesiaci jún. Komisia sa
zaoberala úlohami v stavebnej oblasti a je predpoklad, že práca komisie bude mať vzostupný
trend. Celkom za I. polrok bolo uskutočnených 17 stavebných konaní. Predsedníčka kultúrnej
komisie informovala o uskutočnených akciách, ako napr. detský karneval masiek, výlet pre
deti s matkami, Dňa matiek, súťaže MDD. Poďakovala za pomoc obecnému úradu. Postupne
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vyhodnotili svoju činnosť aj predsedovia komisií finančnej, poriadkovej a sociálnej./ Písomné
správy sú prílohou zápisu/.
K bodu č. 4. Správa o čerpaní výdavkov a príjmov obce Nemce za I. polrok 2007.
Správu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov obce za I. polrok 2007 predložila p.
Hudecová ekonómka obce. Podrobne zdôvodnila všetky položky v príjmovej a výdajovej
časti. Poslanci obdržali materiál písomne. Hlavný kontrolór k správe podal svoje stanovisko,
v ktorom uviedol , že rozpočet je vyvážený a čerpanie v zmysle schváleného rozpočtu.
Poslanci schválili správu o čerpaní výdavkov a príjmov obce uznesením č. 58/2007. / Správa
je prílohou zápisu/.
K bodu č. 5. Príprava akcií obce do 31.10.2007.
Starosta obce informoval poslancov o príprave akcií obce do 31.10.2007. Vatra SNP sa
uskutoční 28.8.2007 a súčasťou osláv SNP bude aj kladenie kytice k pomníku padlým v prvej
a druhej svetovej vojny. 16.9.2007 plánuje obce slávnostné otvorenie domu smútku
a v mesiaci október sa uskutočnia akcie a to: výstava k životnému prostrediu a čistote prírody,
výstava „ Plody jesene a súťaž o jablčník roka“, kultúrne podujatie k Mesiacu úcty k starším,
pre deti obľúbená šarkaniáda. V rámci stavebnej komisie sa budú realizovať práce na
dokončení prístavby KD, vytýčení pozemku na prechod k Nemčianskemu potoku. Bude
spracovaná projektová dokumentácia na vyriešenie vstupu do Materskej školy, vyriešenie
odizolovania zadného múru MŠ, spracuje sa návrh na umiestnenie urnového hájika,
urbanistická štúdia parčíka pri OcÚ, rekonštrukcia verejného osvetlenia na Nemčianskej
ceste. Na uvedené akcie sú zabezpečené finančné prostriedky v zmysle rozpočtu obce pre rok
2007.
K bodu č. 6. Rôzne.
Starosta obce informoval o zabezpečení úloh ostatného zasadnutia OZ. Do domu smútku
bolo dodané chladiace zariadenie, pojazdný vozík, stojan na kvety. Banskobystrickým
samosprávnym krajom bol vydaný cenový výmer na úhradu služieb v dome smútku. Požiadal
poslanca p. Slováka a p. Riečanovú, aby zabezpečili stretnutie zástupcov rímskokatolíckej
a evanjelickej cirkvi so starostom obce za účelom prípravy programu na slávnostné otvorenie
domu smútku dňa 16.9.2007. Obec dňa 20.8.2007 postihla víchrica a na miestnom cintoríne
zlomilo sedem stromov, ktoré padli priamo na hroby a niektoré z nich poškodilo. Následky
kalamity pomáhali odstraňovať zamestnanci obecného úradu a tí, ktorí pracovali na
aktivačných prácach, ako aj občania obce. Starosta vyslovil poďakovanie všetkým občanom,
ktorí prišli pomôcť pri odstraňovaní živelnej pohromy. Vzhľadom k tomu, že v budúcnosti
môže prísť k ďalším škodám v súvislosti s padaním stromov je potrebné stromy postupne
vypíliť a nahradiť inými drevinami. Do rokovania OZ treba predložiť návrhy na riešenie.
Poslanec Kostiviar sa opýtal, kedy sa bude realizovať prechod do Seliec. Starosta uviedol, že
stavebná komisia zabezpečí vytýčenie hranice pozemku a do zasadnutia OZ v mesiaci
september pripraví rozpočet na túto akciu p. Kohút člen stavebnej komisie. Starosta požiadal
poslancov, aby predložili priority na rok 2008 predsedom komisií OZ a predsedovia komisií
predložia návrh starostovi obce do 31.10.2007, aby tieto mohli byť zapracované do rozpočtu
obce na rok 2008.
Poslanec Lichý navrhol, že vyčistí priestory cintorína od kalamitného dreva a ponúkne
bezplatné služby pre obec s poskytnutím traktora s vlečkou počas rokov 2007 a 2008 za
protihodnotu poskytnutia kalamitného dreva na miestnom cintoríne po víchrici dňa 20.8.2007
pre jeho potrebu. Poslanci uznesením č. 60/2007 súhlasili s jeho návrhom.

3
Starosta obce informoval poslancov, že zasadnutia do konca roku 2007 sa uskutočnia
v termínoch: 26.septembra, 7. novembra a 14. decembra. Ohľadne zabezpečenia ďalších úloh
pre výstavbu IBV požiadali poslanci predsedníčku stavebnej komisie a starostu obce, aby
pripravili do zasadnutia OZ v mesiaci september možné riešenia, aby OZ rozhodlo o ďalšom
postupe. Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný a nebolo ďalších pripomienok a návrhov
poďakoval sa starosta obce prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala: Verešová Andrea
Overovatelia zápisnice: Kohútová Oľga

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

Lichý Branislav

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

Obec Nemce , Lúčna 52, 974 01 Nemce
Zápisnica
zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Nemce, ktoré sa konalo dňa 26.09.2007
v sále Kultúrneho domu Nemce
Prítomní - podľa prezenčnej listiny
Návrhová komisia : Mgr. Danka Bugáňová
Andrea Verešová
Libuša Riečanová
Overovatelia zápisu : Ing. Ján Slovák
Marta Kmeťová
Zapisovateľka: Oľga Kohútová
Program:
1. Otvorenie, kontrola uznesení.
2. Zmena v zložení samosprávneho orgánu obce .
3. Informácia starostu obce o zabezpečení úloh od ostatného zasadnutia OZ.
4. Schválenie Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 25.05.2007.
5. VZN „ Zásady rozpočtového hospodárenia obce Nemce „ .
6. Rôzne.

K bodu č. 1. Otvorenie, kontrola uznesení.
Starosta obce predložil návrh na doplnenie programu o bod „Zmena v zložení
samosprávneho orgánu obce“. Poslanci návrh jednomyseľne prijali. Do návrhovej komisie
boli zvolení p Bugáňová, Verešová, Riečanová a za overovateľov zápisnice p. Slovák,
Kmeťová.
Za zapisovateľku zápisnice z OZ bola určená p. Kohútová. Obecné zastupiteľstvo
v Nemciach konštatuje, že uznesenie č. 32/2007 je v priebehu plnenia a uznesenie č. 5560/2007 boli splnené.
K bodu č. 2. Zmena v zložení samosprávneho orgánu obce .
Starosta obce predložil poslancom list zo dňa 23.8.2007, v ktorom sa vzdala svojho
poslaneckého mandátu a funkcie v sociálnej komisii pri OZ Nemce p. Svitáčová zo
zdravotných dôvodov. Na základe komunálnych volieb zo dňa 2.12.2006 získal p. Milan Hrk
ako náhradník za poslanca OZ 164 platných hlasov. Pán Hrk zložil dňa 26.9.2007 zákonom
predpísaný sľub poslanca OZ starostovi obce, čím sa stáva poslancom OZ Nemce na volebné
obdobie rokov 2007-2010.
K bodu č. 3. Informácia starostu obce o zabezpečení úloh od ostatného zasadnutia OZ.
Starosta obce informoval poslancov o zabezpečení úloh od ostatného zastupiteľstva, ktoré
sa konalo dňa 22.8.2007. Boli uskutočnené rôzne akcie, ako napr. 28.8.2007 Vatra na počesť
SNP, 29.8:2007 bola položená kytica k pomníku padlých v 2. svetovej vojne. Bol
zorganizovaný zájazd na stretnutie troch generácií Kalištie 2007 a dňa 16.9.2007 bol

slávnostne otvorený Dom smútku , ktorý bol posvätený zástupcami rímskokatolíckej
a evanjelickej cirkvi. Obec zabezpečila geodetické zameranie tzv. Markovskej záhrady,
riešila problémy týkajúce sa kanalizačnej siete v rámci ISPA, pripojenie občanov na
rýchlostný internet v obci, vyčistenie cintorína. Starosta oboznámil poslancov aj o plnení úloh
týkajúcich sa projektu „Programu obnovy dediny“ v rámci ktorého budú zhotovené
informačné tabule, letáky, zabezpečený odvoz TKO, prednáška a výstava k životnému
prostrediu. Projekt bude ukončený do 30.10.2007. V rámci pripravovanej banskej činnosti
v Lome Selce obec vydala súhlasné stanovisko k ťažbe podľa predloženého „Plánu otvárky,
prípravy a dobývania Lomu Selce na roky 2007 až 2020“. Súhlasné stanovisko obec vydala za
podmienky, že ťažobná organizácia bude riešiť prevoz vyťaženého lomového materiálu
cestnou komunikáciou v smere Banská Bystrica – Kostiviarska a nesúhlasí s prevozom
vyťaženého materiálu cez Obec Nemce. Požiadal poslancov, aby informovali občanov
o pripojení na rýchlostný internet v zmysle listu, ktorý zaslala obec Slovak Telecomu.
K bodu č. 4. Schválenie Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 25.05.2007.
Pri prerokovaní Dodatku č. 1 informoval poslancov o pripravovanom zámere zvýšenia
investície p. Pepic. Vysvetlil svoj zámer rozšírenia výstavby „Areálu oddychu a zdravia“,
pričom požiadal o možné odkúpenie predmetu nájmu po preukázaní a prestavaní finančných
prostriedkov vo výške 30 mil. Sk. Po vecnej rozprave poslanci schválili Dodatok č. 1
k nájomnej zmluve zo dňa 25.5.2007.
K bodu č. 5. VZN „ Zásady rozpočtového hospodárenia obce Nemce „ .
Poslanci obdržali materiál písomne. Návrh VZN obce bol vyložený v obecných tabuliach
4.9.2007. Zo strany občanov neboli doručené žiadne pripomienky. Poslanci OZ uznesením č.
66/2007 schválili VZN „ Zásady rozpočtového hospodárenia obce Nemce „ bez pripomienok.
K bodu č. 6. Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu stavebnej komisie o príprave
a zabezpečení akcií v stavebnej oblasti do konca roku 2007. Stavebná komisia OZ navrhla
realizáciu oplotenia tzv. Markovskej záhrady nakoľko sú už vytýčené hranice parcely
geodetickou firmou. Je potrebné doriešiť s vlastníkom susednej parcely oplotenie, aby bol
zabezpečený prístup na jeho pozemok. V rámci harmonogramu akcií sa počíta aj so
spracovaním projektovej dokumentácie vstupu do MŠ ako aj hydroizolácie vonkajšej strany
budovy MŠ. Do konca roku je potrebné doriešiť umiestnenie urnového hájika a zrealizovať
zemné práce, odkúpiť pozemok od podniku SMD pre osadenie autobusovej zastávky, ako aj
spracovať geometrický plán vrátane parcely pred bytovkou č. 3,5,7. V prípade dostatku
finančných prostriedkov zhotoviť dva drevené prístrešky pri KD a na sídlisku, ktoré budú
slúžiť ako tržnica. V rámci rozpočtu obce poslanci odsúhlasili aj rekonštrukciu verejného
osvetlenia na Nemčianskej ceste podľa cenovej ponuky firmy Tip Lux s.r.o. Košice v cene
120 790,- Sk vrátane DPH. Poslanci súhlasili s realizáciou stavebných prác na základe
vybratých uchádzačov a v zmysle časového rozpisu stavebnej komisie podľa upraveného
rozpočtu obce na rok 2007.
Poslankyňa Kohútová poukázala na pálenie lístia a odpadov zo záhrad, čo značne
znepríjemňuje život občanov. Taktiež poukázala na hluk z píly, ktorá je umiestnená na
sídlisku v závode SMD. Ďalej požiadala starostu obec, aby doporučil riaditeľovi AgroNemce
o ponechanie nezoraného pásu smerom z Lúčnej ulici na Sásovú. Starosta obce prisľúbil, že
sa pokúsi tieto pripomienky vyriešiť k spokojnosti občanov s kompetentnými úradmi
a inštitúciami.

Poslanec Slovák na základe prehodnotenia pripomienok občanov a vyhodnotenia ankety
k umiestneniu autobusových zastávok v obci predložil návrh, aby zastávky boli rozmiestnené
v obci podľa súčasného stavu. Poslanci jeho návrh schválili uznesením č. 71/2007.
Poslankyňa Bugáňová informovala poslancov, že v mesiaci október sa uskutoční výstava „
Plody jesene“ a súťaž o „ Najlepší jablčník roka“, ako aj výstava k ochrane životnému
prostrediu spojená s prednáškou pre deti a mládež. Požiadala poslancov o pomoc pri príprave
a organizovaní týchto akcií.
Občianka Valentová sa informovala, či sa výstavba IBV začne už začiatkom roku 2008,
nakoľko chce ešte na svojom záhumienku sadiť zemiaky. Starosta obce uviedol , že výstavba
rodinných domov nezačne skôr ako v septembri 2008 a z tohto dôvodu môže sadiť
poľnohospodárske plodiny.
Starosta obce informoval poslancov, že v rámci výstavy cestovného ruchu, ktorá sa konala
v Banskej Bystrici v mesiaci september bol krst turistickej mapy na voľný čas MOPPD za
účasti župana banskobystrického kraja, primátora Mesta Banskej Bystrice a starostov obcí
mikroregiónu, ako aj ďalších hostí. Obec obdržala 100 ks výtlačkov máp a 100 ks brožúr
Turisticko-informačný sprievodca k tejto mape. Navrhol poslancom, aby 50 výtlačkov bolo
určených bezplatne na propagáciu obce a 50 výtlačkov predávať na obecnom úrade v cene
50,- Sk mapa a 20,- Sk Turistický sprievodca. Poslanci s týmto návrhom súhlasili.
Nakoľko neboli zo strany poslancov predložené ďalšie pripomienky a program rokovania
bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Oľga Kohútová

Overovatelia zápisu : Ing. Ján Slovák
Marta Kmeťová

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

Obec Nemce , Lúčna 52, 974 01 Nemce
Zápisnica
z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Nemce, ktoré sa konalo dňa 07.11.2007
v sále Kultúrneho domu Nemce
Prítomní - podľa prezenčnej listiny
Návrhová komisia : Ing. Ján Slovák
Ing. Peter Kostiviar
Oľga Kohútová
Overovatelia zápisu : Mgr. Milan Hrk
Libuša Riečanová
Zapisovateľka: Mgr. Danka Bugáňová
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, kontrola uznesení.
Správa hlavného kontrolóra obce.
Informácia starostu obce od ostatného zasadnutia OZ.
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nemce.
Príprava akcií obce do 31.12.2007.
Schválenie úpravy rozpočtu obce Nemce na r. 2007. Rozpočtové opatrenie
č. 4/2007.
7. Rôzne.

K bodu č. 1. Otvorenie, kontrola uznesení.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Po schválení programu rokovania
boli do návrhovej komisie zvolení Ing. Ján Slovák, Ing. Peter Kostiviar, Oľga Kohútová a za
overovateľov zápisnice Mgr. Milan Hrk a Libuša Riečanová. Za zapisovateľku zápisnice z OZ
bola určená Mgr. Danka Bugáňová. Obecné zastupiteľstvo v Nemciach konštatuje, že
uznesenie č. 32/2007 je v priebehu plnenia a uznesenia č. 61- 71 boli splnené.
K bodu č. 2. Správa hlavného kontrolóra obce.
Hlavný kontrolór obce predložil poslancom informáciu o čerpaní transférov občianskym
združeniam, spolkom z rozpočtu obce k 31.10.2007. Finančné prostriedky boli použité na
účel, ktorý bol schválený v rozpočte obce a v zmysle VzN obce o poskytovaní dotácií. Ďalej
informoval o vykonaných kontrolách na obecnom úrade počas sledovaného obdobia.
Konštatoval, že nezistil žiadne nedostatky v hospodárení a účtovníctve obce v sledovanom
období.
K bodu č.3. Informácia starostu obce od ostatného zasadnutia OZ.
Starosta obce informoval poslancov o zabezpečení úloh od ostatného zasadnutia OZ, ktoré
sa konalo dňa 26.9.2007. V tomto období bola ukončená akcia v rámci Programu obnovy
dediny. Bola uskutočnená výstava od 13. do 31.10.2007 s názvom Čisté životné prostredie –
odraz nášho života + odpadové hospodárstvo. Pre školskú mládež sa uskutočnila beseda
o význame odpadového hospodárstva a starostlivosti o životné prostredie s praktickými
informáciami environmentálnych aktivít v spolupráci so SAŽP a Spolkom pre obnovu dediny.
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Sú pripravé štyri informačné tabule, boli vydané letáky k separovanému odpadu
a monotematické číslo Nemčianskych novín, ktoré bolo doručené do každej domácnosti.
13.10.2007 sa konala výstava Plody jesene ako aj 1. ročník súťaže o najlepší Jablčník roka
v sále kultúrneho domu. Kultúrna komisia OZ usporiadala pre deti na miestnom kopci Stráža
Šarkaniádu, ktorej sa zúčastnilo cca 60 detí a dospelých. V októbri bolo vydané aj riadne číslo
Nemčianskych novín. Občania na aktivačných prácach pomáhali pri kosení cintorína, čistení
kanalizačných vpustí na miestnych komunikáciách, úprave priestorov celej obci. Bol
spracovaný geometrický plán na vykúpenie pozemku pod autobusovú zastávku. Pre IBV bolo
vypracované geodetické zameranie územia. Starosta sa zúčastnil aj rôznych spoločenských
akcií, schôdzí mikroregiónu a celoslovenskej akcie ZPOZ k smútočným obradom v Revúcej.
Informoval poslancov, že prebehla kolaudácia stavby vysokorýchlostného internetu na Lúčnej
ulici a preto je možné už od 8.11.2007 uzatvárať zmluvy s T-Com na pripojenie občanov na
VRI. Ďalej informoval poslancov, že bol podaný projekt na environmentálny fond v rámci
Programu obnovy dediny pre rok 2008.
K bodu č. 4. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nemce.
Návrh zásad hospodárenia a nakladanie s majetkom obce predložila ekonómka p.
Hudecová. Zásady upravujú nakladanie s majetkom obce, jeho nadobúdanie, odpredaj,
prenechávanie majetku do užívania, jeho vklad do spoločnosti a iné záväzky, inventarizáciu
majetku obce. Poslanci materiál obdržali písomne s pozvánkou na zasadnutie OZ.
K predloženému materiálu neboli pripomienky a poslanci uznesením č. 75/2007 schválili
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nemce s účinnosťou od 7.11.2007.
K bodu č. 5. Príprava akcií obce do 31.12.2007.
Dňa 1.12.2007 organizuje obec súťaž vo varení kapustnice a príprave zabíjačkového
taniera v priestoroch pri kultúrnom dome. Pre zabezpečenie a prípravu akcie bola určená
komisia OZ Ing. Kostiviar, Kohútová a Mgr. Hrk. Dňa 9.12.2007 sa uskutoční akcia stretnutie
s Mikulášom v sále KD pre deti do veku 10 rokov. Obec na mikulášsky balíček prispeje
sumou 90,- Sk a rodič prispeje sumou v rovnakej výške.
K bodu č. 6. Schválenie úpravy rozpočtu obce Nemce na r. 2007. Rozpočtové opatrenie
č. 4/2007. Poslanci obdržali návrh rozpočtového opatrenia spoločne s pozvánkou OZ. Na
základe návrhu finančnej komisie obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu na rok
2007 vo výdavkovej časti v uznesení č. 77/2007.
K bodu č. 7. Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo v Nemciach schválilo uznesením č. 78/2007 Kúpno predajnú
zmluvu medzi predávajúcim Stavby mechanizácia doprava, a.s , Nemčianska cesta 3, Banská
Bystrica – Nemce a kupujúcim Obcou Nemce na kúpu pozemku parcelu KN č. 445/50 zast.
plochy o výmere 175 m2 a parcelu KN č. 718/23 – zast. plochy a nádvoria o výmere 6 m2 v k
. ú. Nemce. Kúpna cena je určená vo výške 250,- Sk za 1/m2. Cena bude vyplatená
predávajúcemu v lehote troch dní od zavkladovania kúpnej zmluvy.
V rámci príprav inventarizácie majetku obce schválilo uznesením č. 79/2007 inventarizačnú
komisiu v zložení: Ing. Kostiviar Peter, Verešová Andrea, Hudecová Jarmila, Ďurčenková
Emília a Bariak Štefan.
Starosta obce informoval poslancov, že na parc. 440 v k.ú. Nemce kde bol vlastníkom
Slovenský pozemkový fond sa uvažovalo v rámci IBV s prístupovou komunikáciou
a riešením inžinierskych sietí. Vzhľadom k tomu, že SPF previedol majetok na nového

3
vlastníka, obec vstúpila do rokovania s vlastníčkou p. Streďákovou. Na základe jej návrhu na
odpredaj pozemku nesúhlasili poslanci s kúpou pozemku na parc. KN C č. 440.
Na základe listu záujmu o realizáciu IBV OZ uznesením č. 80/2007 súhlasilo s návrhom
obchodnej spoločnosti EUROREAL AGENCY, s.r.o., aby v spolupráci s ďalšími investormi
začala realizovať výkup pozemkov v k.ú. Nemce v zmysle doplnku č. 2 územného plánu
obce s následnou realizáciou výstavby inžinierskych sietí a IBV na svoje náklady.
Zastavovací plán
výstavby rodinných domov je potrebné odsúhlasiť Obecným
zastupiteľstvom Nemce.
Uznesením č. 82/2007 OZ doporučilo predloženú žiadosť firmy STAVMEZ s.r.o. o odpredaj
parcely KN E č.526 zapísanú na LV č. 723 , ktorá je vo vlastníctve obce prerokovať za účasti
zástupcov firmy na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Po posúdení žiadosti p. Cenkovej, prijali poslanci uznesenie č. 83/2007 v ktorom nesúhlasili
aby prístupová cesta k neobývanému domu Nemčianska cesta č. 109 bola budovaná
z rozpočtu obce. V prípade, že vlastník rodinného domu má záujem rekonštruovať rodinný
dom na Nemčianskej ceste č.109, môže požiadať obec o odkúpenie tohto pozemku, aby si
zabezpečil prístup k RD.
Na základe posúdenia aktivity poslancov v priebehu roka 2007 na návrh finančnej komisie
obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 84/2007, ktorým schválilo odmeny poslancom OZ
v celkovej výške 27.000 Sk za rok 2007 podľa predloženého návrhu finančnou komisiou
OZ. Odmeny budú vyplatené vo výplatnom termíne obce v decembri 2007. Mgr. Danka
Bugáňová 4.000,- Sk ,Ing. Ján Slovák 3.500,- Sk, Andrea Verešová 3.500,- Sk, Ing. Peter
Kostiviar 3.500,- Sk, Oľga Kohútová 3.500,- Sk, Marta Kmeťová 3.000,- Sk, Libuša
Riečanová 3.000,- Sk, Branislav Lichý 2.000,- Sk, Mgr. Milan Hrk 1.000,- Sk.
Starosta obce ďalej informoval poslancov, že od 1. januára 2008 sa pripravuje nová
internetová stránka obce. Jeden návrh predložil poslanec Hrk. Poslanec Kostiviar požiadal,
aby bolo v miestnom rozhlase vyhlásené, že občania majú možnosť prechodu smerom na
Selce cez obecný pozemok na markovskej záhrade. Občan Sršeň uviedol, že je rád, že už
konečne na základe vyjadrenia starostu sa budú môcť občania zapojiť na vysokorýchlostný
internet. Odporučil poslancom, aby zrušili splátkový kalendár na daň z nehnuteľností pre
SMD, keď obci predávajú pozemky za cenu 250,- Sk za m2.
Nakoľko nebolo ďalších pripomienok a program rokovania bol vyčerpaný, poďakoval sa
starosta všetkým za aktívnu účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Mgr. Danka Bugáňová
Overovatelia zápisnice: Mgr. Milan Hrk
Libuša Riečanová

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

Obec Nemce , Lúčna 52, 974 01 Nemce
Zápisnica
z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Nemce, ktoré sa konalo dňa 14.12.2007
v sále Kultúrneho domu Nemce
Prítomní - podľa prezenčnej listiny
Návrhová komisia : Lichý Branislav
Kmeťová Marta
Mgr. Hrk Milan
Overovatelia zápisu : Ing. Kostiviar Peter
Mgr. Bugáňová Danka
Zapisovateľka: Verešová Andrea
Program:
1. Otvorenie, kontrola uznesení
2. VZN Obce Nemce č. 3/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3. Schválenie rozpočtu na rok 2008 – 2010
4. Schválenie Organizačného poriadku obecného úradu
5. Rôzne - ukončenie
K bodu č. 1 Otvorenie, kontrola uznesení
Zasadanie OZ otvoril starosta obce. Do návrhovej komisii boli zvolení Lichý , Kmeťová
a Mgr. Hrk. Za overovateľov zápisu Ing. Kostiviar, Mgr. Bugáňová a za zapisovateľku bola
určená Verešová. Pri kontrole uznesení OZ konštatovalo, že uznesenia č. 72 až 84 boli
splnené a uznesenie č. 79 je v priebehu plnenia. Starosta informoval o tom, že parcela pod
IBV bola vrátená reštitúciou p. Streďákovej ešte pred podaním návrhu na Doplnok
k územnému plánu a preto nie je možné z tohto pohľadu žiadať SPF o zrušenie rozhodnutia.
Po preskúmaní ďalších podkladov sa rozhodne, ako bude obec postupovať ďalej
v zabezpečovaní IBV.
K bodu č. 2 VZN Obce Nemce č. 3/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 3/2007 Obce Nemce obdržali poslanci písomne. Návrh VZN bol vyvesený
v úradnej tabuli obce viac ako 14 dní pred rokovaním OZ. Pred rokovaním OZ neprišiel
žiadny návrh na zmenu VZN zo strany občanov. Poslanci posúdili predložený návrh VZN
a po vecnej diskusii VZN č. 3/2007 schválili.
K bodu č. 3. Schválenie rozpočtu na rok 2008 – 2010
Poslanci obdržali návrh rozpočtu obce písomne. Návrh rozpočtu bol vyvesený v úradnej
tabuli obce viac ako 14 dní pred rokovaním OZ. Pred rokovaním OZ neprišiel žiadny návrh
na zmenu rozpočtu obce zo strany občanov. Poslanci Uznesením č. 87/2007 schválili rozpočet
obce v nasledovnom členení:
Príjmy:

- bežné príjmy
7 100 000,- Sk
- kapitálové príjmy
- príjmové finančné operácie
422 000,- Sk
Výdaje:
-bežné výdaje
5 642 000,- Sk
- kapitálové výdaje
330 000,- Sk
300 000,- Sk
- výdavkové finančné operácie
- rozpočet pre MŠ Nemce
1 250 000,- Sk
Zároveň prerokovalo aj rozpočet obce na roky 2009 a 2010.
OZ uznesením č. 88/2007 schválilo rozpočet Materskej školy na rok 2008 vo výške 1.250
000,- Sk.
K bodu č. 4. Schválenie Organizačného poriadku obecného úradu
Starosta obce predložil poslancom návrh Organizačného poriadku Obce Nemce. Poslanci
návrh obdržali písomne. Organizačný poriadok pred rokovaním OZ predložený a schválený
odborovou organizáciou SLOVES. Poslanci uznesením č. 89/2007 organizačný poriadok
Obce Nemce schválili bez výhrad.
K bodu č. 5. Rôzne – ukončenie
Poslanci prerokovali žiadost firmy Stavmez s.r.o. Bratislava o odpredaj obecného pozemku
KN parc. E č. 1-526 ostatné plochy o výmere 4 434 m vedenú na LV č. 723 v k.ú. Nemce.
Poslanci uznesením č. 91/2007 schválili odpredaj obecného pozemku KN parc. registra E č.
1-526 ostatatné plochy o výmere 4 434 m2 vedenú na LV č. 723 v k.ú. Nemce pre
kupujúceho firmou STAVMEZ, s.r.o. Za stanicou 5, 832 25 Bratislava 3. Kúpna cena je
schválená obecným zastupiteľstvom Nemce vo výške 70,- Sk /m2. Na uvedenú parcelu je
potrebné zapísať v katastri nehnuteľností vecné bremeno z dôvodu cestnej komunikácie, ktorá
prechádza cez parcelu.
Starosta obce predložil žiadosť LK Company na prevádzkovanie Domu smútku v Obci
Nemce. Poslanci rozhodli, že žiadosť posúdia na najbližšom zasadnutí OZ v roku 2008.
Na návrh starostu obce posúdili poslanci ponuku firmy Merlin s.r.o. na vytvorenie
a spravovanie novej webovej stránky Obce Nemce. Uznesením č. 92/2007 schválilo firmu
MERLIN s.r.o. Nemčianska cesta 29, Nemce na vytvorenie a spravovanie webovej stránky
obce.
Poslanci uznesením č. 93/2007 schválilo prenájom prenájom obecných pozemkov na
parcelách KN č. 109,110,111,112 vo vlastníctve obce vo výške 1,- Sk/m2 pre rok 2008.
Starosta obce poďakoval poslancom ale aj ostatným spolupracovníkom za pomoc pri
organizovaní podujatí obce v mesiacoch november a december 2007.
Nakoľko bol program rokovania OZ vyčerpaný a zo strany poslancov nebolo ďalších
pripomienok, poďakoval sa starosta prítomným poslancom za aktívnu účasť a rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Verešová Andrea
Overovatelia zápisnice:

Ing. Kostiviar Peter

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

Mgr.Bugáňová Danka

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

