Zápisnica
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany,
konaného dňa 20.06.2018 o 17.00 hod v zasadačke OcÚ Nemčiňany
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Jozef Keseg, starosta obce
Poslanci :Peter Kršák, Jana Siklenková, Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič,
Peter Bahýl , Július Szénási
Hlavný kontrolór obce: Mária Valkovičová
Neprítomní:
Martin Slažák – poslanec OZ
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/ Komunitný plán sociálnych služieb
5/ I. úprava rozpočtu na rok 2018
6/ Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2018
7/ Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril a viedol Jozef Keseg, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že sú prítomní 6 poslanci z celkového počtu 7. Ospravedlnil
sa pán poslanec Martin Slažák. Pán starosta Jozef Keseg vyhlásil OZ za uznášania schopné.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Ing. Jana Šidlovská, Július Szénási
Návrhová komisia:
Peter Bahýl, Jana Siklenková, Peter Kršák
Zapisovateľka:
Katarína Hlavatá

Hlasovanie:
za: 6
Peter Kršák, Jana Siklenková, Martin Slažák, Peter Bahýl, Ing. Jana Šidlovská,
Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 184/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany

schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:
za: 6 Peter Kršák, Jana Siklenková, Július Szénási, Peter Bahýl, Ing. Jana Šidlovská,
Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1/ Otvorenie a procedurálne veci
2/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
3/ Interpelácia poslancov
4/ Komunitný plán sociálnych služieb
5/ I. úprava rozpočtu na rok 2018
6/ Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2018
7/ Záver

K bodu 2. Informácia o plnení uznesení z 19. zasadnutia OZ
Predložil starosta obce Jozef Keseg, konštatoval, že na predchádzajúcom OZ sa pán poslanec
Martin Slažák spýtal, či by sa nedala opraviť brána vedľa Bónových pri bytovkách, aby sa dala
zamykať. Nová brána už je, len tam treba prizvárať nové pánty a nahodiť ju. Pani poslankyňa Jana
Siklenková sa spýtala, či by sa nedala opraviť plynová skrinka pri BSV. Pán starosta konštatoval, že
je už objednaná nová skrinka. Ďalej sa pán poslanec Martin Slažák spýtal, či by sa nedala dať
nejaká značka zákazu vyvážania smetí pri bani, tak pán starosta konštatoval, že značka je už vo
výrobe. Pán poslanec Erik Valkovič sa spýtal, či by sa nedalo niečo robiť s miestnym rómom, ktorý
chodí sám po dedine. Pán starosta konštatoval, že volal na ÚPSVAR, že sa tam boli aj pozrieť a
podľa nich je všetko v poriadku a matka sa o neho riadne stará.

K bodu 3. Interpelácie poslancov
Pán poslanec Erik Valkovič povedal, že nevidieť na merač rýchlosti, ktorý je na začiatku obce, lebo
sú tam stromy, tak či by sa nedali tie stromy nejako opíliť. Pán starosta povedal, že sa opília. Pán
poslanec Július Szénási sa spýtal v mene pani Zuzany Erdélyiovej, či by si mohla dať do jarku pred
domom rúlu a na vlastné náklady si to vyrovnať. Pán starosta to zamietol a povedal, že jedine ak si
dá rošt cez jarok, ale že si musí podať na obecnom úrade žiadosť o drobnú stavbu.
Pán poslanec Peter Kršák sa spýtal na podnet občanov, či sa nedá niečo robiť s osobnými a
nákladnými autami, ktoré chodia rýchlo po obci a nákladnými autami nad 12 ton, ktoré by po našej
obci chodiť vôbec nemali. Pán starosta odpovedal, že raz ročne mávajú stretnutie u policajtov, kde
ich informujú aká je kriminalita v každej obci, kde sa koľko vyberie na pokutách a pod. Na tomto
stretnutí pán starosta spolu so starostom obce Čierne Kľačany vždy apelujú, či by nemohli chodiť
do našich obcí častejšie merať rýchlosť a robiť kontroly nákladných áut nad 12 ton. Nakoľko
nemajú dostatočné množstvo hliadok na tento okres, tak nemôžu ani tieto kontroly vykonávať
častejšie.

K bodu 4. Komunitný plán sociálnych služieb
Pán starosta Jozef Keseg informoval poslancov, že im bol zaslaný Komunitný plán sociálnych
služieb na roky 2018 – 2022. Poslanci sa spýtali pána starostu, či je potrebné, aby naša obec mala
vypracovaný a schválený tento komunitný plán. Pán starosta im odpovedal, že podľa zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách sme povinný ho mať vypracovaný a schválený a do 30. júna
2018 jeho schválenie musíme zaslať na Nitriansky samosprávny kraj. Komunitný plán tvorí prílohu
č.1 zápisnice.
Uznesenie č. 185/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 - 2022
Hlasovanie:
za: 5
Peter Kršák, Július Szénási, Peter Bahýl, Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 1
Jana Siklenková
zdržal sa: 0
K bodu 5. I. úprava rozpočtu na rok 2018
Pán starosta Jozef Keseg informoval poslancov, že im poslal I.úpravu rozpočtu na rok 2018. Pani
účtovníčka Bc. Mária Kesegová konštatovala, že príjmy sa zvýšili o 157 192 € a rovnako sa zvýšili
aj výdavky o 157 192 €. Rozpočet je vyrovnaný a príjmy sú vo výške 1 004 475 a výdavky vo
výške 1 004 475. I. úprava rozpočtu na rok 2018 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Uznesenie č. 186/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
I. úpravu rozpočtu na rok 2018
Hlasovanie:
za: 6
Peter Kršák, Jana Siklenková, Július Szénási, Peter Bahýl, Ing. Jana Šidlovská,
Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 6. Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2018
Pán starosta Jozef Keseg poprosil hlavnú kontrolórku obce pani Máriu Valkovičovú, aby prečítala
plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2018. Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2018
tvorí prílohu č. 3 zápisnice.

Uznesenie č. 187/2018 :
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
plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2018
Hlasovanie:
za: 6
Peter Kršák, Jana Siklenková, Július Szénási, Peter Bahýl, Ing. Jana Šidlovská,
Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0

K bodu 12. Záver
Pán starosta Jozef Keseg sa poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,30 h.

Zapísala: Katarína Hlavatá
....................................................
Jozef Keseg
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Jana Šidlovská

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

Július Szénási

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

