Zápisnica
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany,
konaného dňa 16.05. 2018 o 17.00 hod v Budove spoločenského významu
Nemčiňany
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Poslanci :Jana Siklenková, Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič,
Peter Bahýl , Július Szénási, Peter Kršák, Martin Slažák
Hlavný kontrolór obce: Mária Valkovičová

Neprítomní:
Ďalší prítomní: Katarína Hlavatá, zapisovateľka
Bc. Mária Kesegová, účtovníčka
Verejnosť:
Podľa priloženej prezenčnej listiny
PROGRAM :
Program:
1/ Otvorenie a procedurálne veci
2/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
3/ Interpelácia poslancov
4/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017
5/ Záverečný účet za rok 2017
6/ Presun finančných prostriedkov z bežného účtu do rezervného fondu
7/ Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2018
8/ Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril a viedol Jozef Keseg, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Pán starosta konštatoval, že sú prítomní všetci 7 poslanci z celkového počtu 7. Pán starosta vyhlásil
OZ za uznášania schopné.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Peter Bahýl, Erik Valkovič
Návrhová komisia:
Ing. Jana Šidlovská, Martin Slažák, Július Szénási
Zapisovateľka:
Katarína Hlavatá
Hlasovanie:
za: 7 Jana Siklenková, Peter Bahýl, Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič, Július Szénási, Martin
Slažák, Peter Kršák
proti : 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 179/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
schvaľuje

program rokovania
Hlasovanie:
za: 7 Jana Siklenková, Peter Bahýl, Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič, Július Szénási,
Martin Slažák, Peter Kršák
proti : 0
zdržal sa: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1/ Otvorenie a procedurálne veci
2/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
3/ Interpelácia poslancov
4/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017
5/ Záverečný účet za rok 2017
6/ Presun finančných prostriedkov z bežného účtu do rezervného fondu
7/ Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2018
8/ Záver
K bodu 2. Informácia o plnení uznesení z 18. zasadnutia OZ
Predložil starosta obce Jozef Keseg, konštatoval, že na predchádzajúcom OZ nikto nepredložil
interpelačný príspevok.
K bodu 3. Interpelácie poslancov
Pán poslanec Martin Slažák sa spýtal, či by sa nedala nejako opraviť brána vedľa Bónových pri
bytovkách, aby sa dala zamykať, aby im tam nechodili ľudia. Pán starosta mu odpovedal, že si tam
môžu zobrať bránu z dvora pod Jednotou. Pani poslankyňa Jana Siklenková sa spýtala, či by sa
nedala opraviť plynová skrinka pri BSV. Pán starosta povedal, že ju dá opraviť. Pán poslanec
Martin Slažák sa spýtal, či by sa nedala dať nejaká značka zákazu vývažania smetí pri bani,
nakoľko je to tam teraz upravené, tak aby tam ľudia nezačali voziť smeti. Pán starosta mu
odpovedal, že by sa tam mohlo niečo spraviť, aby nám tam ľudia zase nenanosili zem, smeti alebo
stavebný materiál. Pán poslanec Erik Valkovič sa spýtal, či by pán starosta nemohol niečo spraviť s
miestnym rómom, ktorý chodí po dedine a obnažuje sa alebo aspoň napomenúť jeho matku, aby si
na neho dávala pozor. Pán starosta povedal, že môže zistiť, či vôbec môže chodiť sám po dedine, či
nemá na neho matka 24 hodinovú starostlivosť.
K bodu 4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017
Pán starosta Jozef Keseg poprosil hlavnú kontrolórku pani Máriu Valkovičovú, aby prečítala
Stanovisko k záverečnému účtu obce Nemčiňany za rok 2017, ktoré tvorí prílohu č. 1 zápisnice.
Uznesenie č. 180/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017
Hlasovanie:
za: 7 Jana Siklenková, Peter Bahýl, Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič, Július Szénási,
Martin Slažák, Peter Kršák
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 5. Záverečný účet obce Nemčiňany za rok 2017
Pán starosta Jozef Keseg sa opýtal poslancov, či nemajú otázky alebo námietky k záverečnému účtu,
ktorý im bol zaslaný. Nikto z poslancov nemal žiadne otázky ani námietky. Záverečný účet tvorí
prílohu č. 2 zápisnice.
Uznesenie č. 181/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
záverečný účet obce Nemčiňany za rok 2017 bez výhrad.
Hlasovanie:
za: 7 Jana Siklenková, Peter Bahýl, Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič, Július Szénási,
Martin Slažák, Peter Kršák
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 6. Presun finančných prostriedkov z bežného účtu do rezervného fondu
Pán starosta Jozef Keseg sa opýtal poslancov, či súhlasia, aby sa presunuli zostatky finančných
prostriedkov z predchádzajúcich rokov z bežného účtu do rezervného fondu vo výške 192 934,63 €.
Nikto z poslancov nemal výhrady a všetci s presunom súhlasili. Tabuľka s výpočtom finančných
prostriedkov, ktoré sa presúvajú do rezervného fondu tvoria prílohu č. 3 zápisnice.
Uznesenie č. 182/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
presun finančných prostriedkov z prechádzajúcich rokov z bežného účtu do rezervného fondu vo
výške 192 934,63 €.
Hlasovanie:
za: 7 Jana Siklenková, Peter Bahýl, Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič, Július Szénási,
Martin Slažák, Peter Kršák
proti : 0
zdržal sa: 0

K bodu 7. Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2018
Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že bolo všetkým poslancom poslané plnenie rozpočtu a ak má
niekto nejaké otázky, nech sa spýta. Nikto z poslancov nemal žiadne otázky. Plnenie rozpočtu za I.
štvrťrok 2018 tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
Uznesenie č. 183/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2018

Hlasovanie:
za: 7
Jana Siklenková, Peter Bahýl, Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič, Július Szénási,
Martin Slažák, Peter Kršák
proti : 0
zdržal sa: 0

K bodu 9. Záver
Pán starosta Ing. Jozef Keseg poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17.50 h.
Zapísala: Katarína Hlavatá
....................................................
Jozef Keseg
starosta obce

Overovatelia:
Peter Bahýl

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

Erik Valkovič

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

