Zápisnica
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany,
konaného dňa 15.08.2018 o 17.00 hod v zasadačke OcÚ Nemčiňany
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Neprítomní:

Jozef Keseg, starosta obce
Poslanci :Peter Kršák, Jana Siklenková, Ing. Jana Šidlovská, Peter Bahýl , Július
Szénási, Martin Slažák
Erik Valkovič – poslanec OZ
Hlavný kontrolór obce: Mária Valkovičová

Ďalší prítomní: Katarína Hlavatá, zapisovateľka
Verejnosť:

Podľa priloženej prezenčnej listiny

PROGRAM :
Program:
1/ Otvorenie a procedurálne veci
2/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
3/ Interpelácia poslancov
4/ Určenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané v roku 2018 a
určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Nemčiňany na celé volebné obdobie
2018-2022
5/ Určenie rozsahu výkonu starostu obce Nemčiňany na celé volebné obdobie 2018-2022
6/ Plnenie rozpočtu za 2. štvrťrok 2018
7/ II. úprava rozpočtu na rok 2018
8/ 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 Erik Valkovič. Pán starosta Jozef Keseg vyhlásil OZ za uznášania schopné.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Martin Slažák, Peter Bahýl
Návrhová komisia:
Július Szénási, Ing. Jana Šidlovská, Peter Kršák
Zapisovateľka:
Katarína Hlavatá

Hlasovanie:
za: 6
Peter Kršák, Jana Siklenková, Július Szénási, Peter Bahýl, Ing. Jana Šidlovská,
Martin Slažák
proti : 0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 188/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:
za: 6 Peter Kršák, Jana Siklenková, Július Szénási, Peter Bahýl, Ing. Jana Šidlovská,
Martin Slažák
proti : 0
zdržal sa: 0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1/ Otvorenie a procedurálne veci
2/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
3/ Interpelácia poslancov
4/ Určenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané v roku 2018
a určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Nemčiňany na celé volebné
obdobie 2018 – 2022
5/ Určenie rozsahu výkonu starostu obce Nemčiňany na celé volebné obdobie 2018 – 2022
6/ Plnenie rozpočtu za 2 štvrťrok 2018
7/ II. úprava rozpočtu na rok 2018
8/ Záver

K bodu 2. Informácia o plnení uznesení z 20. zasadnutia OZ
Predložil starosta obce Jozef Keseg, konštatoval, že na predchádzajúcom OZ bolo viac interpelácií,
ale na väčšinu z nich pán starosta odpovedal. Pán poslanec Erik Valkovič sa spýtal, či by sa nedali
orezať stromy pri merači rýchlosti, tak pán starosta konštatoval, že stromy sú už orezané.

K bodu 3. Interpelácie poslancov
Pán poslanec Peter Bahýl povedal, že išiel po chodníku, ktorý vedie popri knižnici na ulicu Školskú
a že si všimol, že sú tam vyduté obrubníky a aj zámková dlažba, tak že či by sa s tým nedalo niečo
robiť. Pán starosta mu odpovedal, že o tom vie, že p. Kramárová vo vedľajšom pozemku tam má
zasadený strom a korene z neho nadvihli obrubníky aj dlažbu. Tak pán starosta chce povedať p.
Kramárovej, aby na jeseň ten strom vypílala a potom sa obrubníky aj dlažba opravia, lebo pokiaľ
tam je ten strom, tak sa to neoplatí opravovať lebo tie korene to narušia znova.
K bodu 4. Určenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané v roku
2018 a určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Nemčiňany na celé volebné
obdobie 2018 – 2022
Pán starosta Jozef Keseg informoval poslancov, že v súvislosti s vyhlásením volieb vyplýva
obecnému zastupiteľstvu v zmysle § 166 ods. 3 volebného kódexu povinnosť určiť pre voľby do

obecného zastupiteľstva volebné obvody a počty poslancov v nich. Na základe počtu obyvateľstva v
našej obci, ktorí majú volebné právo, tak sa môže zvoliť 5 až 7 poslancov a pokiaľ má obec menej
ako 12 poslancov obecného zastupiteľstva sa môže utvoriť jeden volebný obvod. Poslanci sa zhodli
na tom, aby bol počet poslancov v nasledujúcom volebnom období 7 a jeden volebný obvod.
Uznesenie č. 189/2018:
A/ Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 166 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o
podmienkach výkonu volebného práva v z.n.p.
utvára
jeden volebný obvod
Hlasovanie:
za: 6
Peter Kršák, Jana Siklenková, Július Szénási, Peter Bahýl, Ing. Jana Šidlovská,
Martin Slažák
proti :
zdržal sa: 0
B/ Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
určuje
na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Nemčiňany v počte 7
Hlasovanie:
za: 6
Peter Kršák, Jana Siklenková, Július Szénási, Peter Bahýl, Ing. Jana Šidlovská,
Martin Slažák
proti :
zdržal sa: 0
K bodu 5. Určenie rozsahu výkonu starostu obce Nemčiňany na celé volebné obdobie 20182022
Pán starosta Jozef Keseg informoval poslancov, že v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je obecnému zastupiteľstvu v Nemčiňanoch
vyhradené určiť rozsah výkonu funkcie (pracovný úväzok) starostu obce Nemčiňany na celé
funkčné obdobie. Vzhľadom na rozsah činností, ktoré starosta obce Nemčiňany zabezpečuje
odvolávajúc sa na dlhoročné potreby a skúsenosti s vyťaženosťou funkcie starostu, obecné
zastupiteľstvo určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce Nemčiňany na plný úväzok, teda v
rozsahu 37,5 hod./týždeň a to na celé funkčné obdobie vo volebnom období rokov 2018-2022.
Uznesenie č. 190/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
určuje

celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Nemčiňany na
plný úväzok
Hlasovanie:
za: 6
Peter Kršák, Jana Siklenková, Július Szénási, Peter Bahýl, Ing. Jana Šidlovská,
Martin Slažák
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 6. Plnenie rozpočtu za 2. štvrťrok 2018
Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že bolo všetkým poslancom zaslané plnenie rozpočtu za 2.
štvrťrok a ak má niekto nejaké otázky, nech sa spýta. Nikto z poslancov nemal žiadne otázky.
Plnenie rozpočtu za 2. štvrťrok 2018 tvorí prílohu č. 1 zápisnice.
Uznesenie č. 191/2018 :
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 2. štvrťrok 2018
Hlasovanie:
za: 6
Peter Kršák, Jana Siklenková, Július Szénási, Peter Bahýl, Ing. Jana Šidlovská,
Martin Slažák
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 7. II. úprava rozpočtu na rok 2018
Pán starosta Jozef Keseg informoval poslancov, že im poslal II.úpravu rozpočtu na rok 2018.
Nakoľko účtovníčka p. Mária Kesegová bola PN, tak pán starosta konštatoval, že trebalo presunúť
7 000 € na chodník k BSV a parkovisko pred BSV a 10 000 € na výstavbu chodníka na Školskej
ulici. Taktiež sa museli presunúť financie z rezervného fondu na cesty, ktoré sa opravovali, lebo my
sme museli vyplatiť všetko naraz a nám kým vrátia peniaze z PPA späť, tak to bude nejakú dobu
trvať a možno to nebude ani tento rok. Keď dostaneme peniaze z PPA, tak sa vrátia späť na
rezervný fond. II. úprava rozpočtu na rok 2018 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Uznesenie č. 192/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

schvaľuje

II. úpravu rozpočtu na rok 2018
Hlasovanie:
za: 6
Peter Kršák, Jana Siklenková, Július Szénási, Peter Bahýl, Ing. Jana Šidlovská,
Martin Slažák
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 8. Záver
Pán starosta Jozef Keseg sa poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17.30 h.

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

Overovatelia:
Martin Slažák

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

Peter Bahýl

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

