Zápisnica
z mimoriadneho (5.) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch ,
konaného dňa 24. júna 2011 o 19.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Nemčiňanoch.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rokovanie mimoriadneho (5.) zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch
otvoril a viedol starosta obce p. Slavomír Očovský.
K bodu 1/
Starosta obce p. Slavomír Očovský privítal na mimoriadnom ( v poradí už 5.)
zasadnutí OZ prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku obce ako aj prítomných
občanov. Po vykonanej prezentácii konštatoval, že dnešného zasadnutia sa zúčastňuje 6
poslancov z celkového počtu 7. Ospravedlnil sa p. Miroslav Bandúr.
Mimoriadne zasadnutie OZ v Nemčiňanoch vyhlásil za uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia určil p. Danu Tóthovú a p. Zoltána
Kériho. Za zapisovateľku z dnešného rokovania určil p. Máriu Šabíkovú. Navrhol, aby sa
dnešné rokovanie OZ riadilo nasledovným programom, ktorý sa dopĺňa ešte o jeden bod a to : Odkúpenie budovy bývalej POŠTY.
Program:
1/
2/
3/
4/
5/
6/

Otvorenie a procedurálne veci
Návrh na plat starostu obce
Návrh na odkúpenie budovy bývalej POŠTY s priľahlým pozemkom
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

Po prednesení programu starosta obce p. Slavomír Očovský požiadal poslancov, aby
predniesli pripomienky k navrhovanému programu. P. Zoltán Kéri mal pripomienku k bodu 3,
kde vyjadril svoj nesúhlas k odkúpeniu nehnuteľností. Starosta dal hlasovať za predložený
návrh programu: za hlasovalo 5 poslancov, 1 bol proti, nikto sa nezdržal hlasovania,
program bol hlasovaním schválený.
Do návrhovej komisie starosta obce p. Slavomír Očovský navrhol p. Soňu Minárikovú, ako
predsedníčku návrhovej komisie a členov: p. P. Erdélyiho a p, Dušana Paukoviča. Návrhová
komisia bola hlasovaním jednohlasne schválená.
K bodu 2/
Nakoľko obec nemá zriadenú finančnú komisiu, návrh na plat starostu obce
Nemčiňany, predložil sám starosta, p. Slavomír Očovský . Zároveň stručne zhodnotil svoju
činnosť za necelé polročné obdobie a informoval poslancov o prácach, ktoré sa práve
realizujú . Návrh a dôvodová správa tvorí prílohu zápisnice č. 1. Poslanci po prerokovaní
navrhli plat starostu obce Nemčiňany vo výške: 1269,00 € zvýšený o 15% t. j. o 190,35 €

s účinnosťou od 1. júna 2011, ktorý hlasovaním schválili. Za predložený návrh hlasovali 4
poslanci, 1 bol proti a 1 sa zdržal hlasovania.
K bodu 3/
Starosta obce p. Slavomír Očovský informoval poslancov, že sa naskytla možnosť
odkúpiť budovu starej pošty súp. č. 89, parcela č. 36, KÚ Nemčiňany, vedená na LV 275
ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 604 m2 aj s priľahlým pozemkom- parc. č. 35, KÚ
Nemčiňany, vedená na LV č. 275 ako záhrady o výmere 888 m2, za polovičnú cenu, t. j.
2700,00 €, preto dal návrh na odkúpenie týchto nehnuteľností a podal vysvetlenie, že kúpa je
výhodná z toho dôvodu, lebo pozemok susedí s pozemkami, ktoré obec odkupuje od p. F.
Bónu a p.E. Kobelovej za účelom výstavby nájomných bytov. Poslanci po prerokovaní
súhlasili a hlasovaním schválili odkúpenie nehnuteľností vedených na LV č. 275.
Za hlasovalo 5 poslancov, proti nebol nikto, 1 sa zdržal hlasovania.
K bodu 4/
Diskusia:
-bola prevedená pri jednotlivých bodoch, viac diskutujúcich nebolo.
K bodu 5 /
Návrh na uznesenie
z mimoriadneho (5.) zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nemčiňany zo dňa
24. 06. 2011 predložila predsedníčka návrhovej komisie p. Soňa Mináriková.
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch na svojom mimoriadnom (5) zasadnutí
prerokovalo:
1. Program mimoriadneho(5.) zasadnutia OZ s doplnením o bod 3
2. Návrh na plat starostu Obce Nemčiňany
3. Návrh na odkúpenie budovy bývalej POŠTY s priľahlým pozemkom
5 Návrh na uznesenie
K bodu 1/
Program mimoriadneho (5) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch
UZNESENIE č. 35
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A./

s ch v a ľ u j e :

1. program mimoriadneho (5.) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch,
2. návrhovú komisiu v zložení: Soňa Mináriková – predseda
Peter Erdélyi - člen
Dušan Paukovič - člen.
3. overovateľov zápisnice: Dana Tóthová
Zoltán Kéri
K bodu 2/
Návrh na plat starostu Obce Nemčiňany
UZNESENIE č. 36
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A/

schvaľuje :
1. Plat starostu Slavomíra Očovského
Obce
Nemčiňany
s účinnosťou od, 01. 06. 2011
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. =1269,00 €
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č.253/1994 Z.z. zvýšený o 15% =190,35 €
spolu zaokrúhlene na celé euro nahor: =1460,00€

K bodu 3/
Návrh na odkúpenie budovy bývalej POŠTY s priľahlým pozemkom

Uznesenie č. 37
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A / s ch v a ľ u j e :
1. odkúpiť budovu starej POŠTY súp. č. 89, parcela č. 36, KÚ Nemčiňany, vedená na LV
275 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 604 m2 aj s priľahlým pozemkom- parc.
č. 35, KÚ Nemčiňany, vedená na LV č. 275 ako záhrady o výmere 888 m2,
kúpnopredajnou zmluvou za cenu:= 2700,00 €.,

K bodu 6/
Na záver sa starosta obce p. Slavomír Očovský poďakoval prítomným poslancom a
občanom, za účasť na mimoriadnom (5.) zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch
a vyhlásil ho za ukončené.

Overovatelia:
Dana Tóthová : .........................................
Zoltán Kéri: .....................................

Slavomír Očovský
starosta obce

