Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch ,
konaného dňa 1. marca 2011 o 18.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Nemčiňanoch.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rokovanie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch otvoril
a viedol starosta obce p. Slavomír Očovský.
K bodu 1/
Starosta obce p. Slavomír Očovský privítal na mimoriadnom . zasadnutí OZ
prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku obce ako aj prítomných občanov.
Po vykonanej prezentácii konštatoval, že dnešného zasadnutia sa zúčastňuje 7
poslancov z celkového počtu 7.
Mimoriadne zasadnutie OZ v Nemčiňanoch vyhlásil za uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia určil p. Dušana Paukoviča a
p. Soňu Minárikovú.. Za zapisovateľku z dnešného rokovania určil p. Máriu Šabíkovú.
Navrhol, aby sa dnešné rokovanie OZ riadilo nasledovným programom:
Program:
1/ Otvorenie a procedurálne veci
2/ Dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia budovy spoločenského významu“
(stará MŠ)
3/ Územný plán obce – návrh na začatie spracovania
4/ Diskusia
5/ Návrh na uznesenie
6/ Záver
Po prednesení programu starosta obce p. Slavomír Očovský požiadal poslancov, aby
predniesli pripomienky k navrhovanému programu. Pripomienky neboli, program bol
hlasovaním jednohlasne schválený.
Do návrhovej komisie starosta obce p. Slavomír Očovský navrhol p .Mgr. Janu
Procházkovú ako predsedníčku návrhovej komisie a členov: p. Zoltána Kériho a p. Danu
Tóthovú. Návrhová komisia bola hlasovaním jednohlasne schválená.
K bodu 2/
Starosta obce, p. Slavomír Očovský informoval, že v projekte: „ Rekonštrukcia
budovy spoločenského významu“ nie je zahrnutá rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena
vnútorných dverí a zárubní, nie je riešené sociálne zariadenie (WC), je potrebné urobiť obklad
a dlažbu a vymeniť dvere na kúpeľni za 90 cm. Predbežný rozpočet na dofinancovanie
projektu je približne 11 800,- EUR.
Poslanec, p. Zoltán Kéri , mal dotaz, či tieto práce sú nad rámec projektu , či ho
nenarušia a či obec má vyčlenené finančné prostriedky na dofinancovanie projektu.
Odpovedal mu starosta obce, p. Slavomír Očovský, že práce sú nad rámec projektu, nenarušia
ho a obec má finančné prostriedky na rezervnom fonde.. Viac otázok a ani pripomienok

nebolo, poslanci po prerokovaní hlasovaním jednohlasne schválili dofinancovanie projektu
„Rekonštrukcia budovy spoločenského významu“ .
K bodu 3/
Starosta obce p. Slavomír Očovský predložil poslancom návrh na začatie spracovania
Územného plánu obce Nemčiňany, informoval, že obec v súčasnosti nemá žiaden územný
plán. Uviedol, že zákon neukladá , že obec musí mať ÚP, ale z niekoľkých dôvodov, je
potrebné, aby ho obec mala.. Umožňuje rozvoj vitálnych funkcií sídelných útvarov, rozvoj
obytnej funkcie, výroby, služieb, podnikateľských aktivít, rekreácie turizmu. Upriamuje
pozornosť na riešenie ekologických problémov obce, rešpektovať nové zmeny technického,
civilizačného a sociálno-ekonomického charakteru , vytvára územnotechnické predpoklady
pre formovanie a plánovité budovanie sídelného centra na nasledujúcich 10 rokov,
umiestnenie verejnoprospešných stavieb, prestavbu, sanáciu s cieľom zlepšiť životné
prostredie. Umožňuje určenie prístupných a zakázaných funkcií so zreteľom na široké okolie,
určuje hranice medzi súvisle zastavaným územím obce, alebo územím určeným na zastavanie
obce a ostatným územím obce. Slúži ako podklad obce pre záväzné rozhodovanie obce
a podklad pri čerpaní finančných prostriedkov z Eurofondov. .Pripomienky, ani dotazy neboli.
Poslanci po prerokovaní hlasovaním jednohlasne schválili návrh na začatie spracovania
Územného plánu obce Nemčiňany .
K bodu 4/

Diskusia:
-bola prevedená pri jednotlivých bodoch, viac diskutujúcich nebolo.

K bodu 5 /
Návrh na uznesenie
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nemčiňany zo dňa
1. 3. 2011 predložila predsedníčka návrhovej komisie p. Mgr. Jana Procházková.
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch na svojom mimoriadnom zasadnutí
prerokovalo:
1. Program mimoriadneho zasadnutia OZ
2. Dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia budovy spoločenského významu“
3. Návrh na začatie spracovania Územného plánu obce Nemčiňany
4. Návrh na uznesenie

K bodu 1/
Program mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch

UZNESENIE č. 18
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A./

s ch v a ľ u j e :

1. program mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch,
2. návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Jana Procházková – predseda
Zoltán Kéri - člen
Dana Tóthová - člen.
3. overovateľov zápisnice: Dušan Paukovič
Soňa Mináriková
K bodu 2/
Dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia budovy spoločenského významu“
UZNESENIE č. 19
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A/

schvaľuje :
- dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia budovy spoločenského významu“ a to :
elektroinštalácia, montáž zárubní a dverí, výmena WC za nové, obklad WC,
dlažba, výmena dverí na kúpeľní za 90 cm.

K bodu 3/
Návrh na začatie spracovania Územného plánu obce Nemčiňany.

Uznesenie č. 20
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A / s ch v a ľ u j e :
- návrh na začatie spracovania Územného plánu obce Nemčiňany.

K bodu 6/
Na záver sa starosta obce p. Slavomír Očovský poďakoval prítomným poslancom a
občanom, za účasť na mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch
a vyhlásil ho za ukončené.

Overovatelia:
Dušan Paukovič : .........................................
Soňa Mináriková: .....................................

Slavomír Očovský
starosta obce

