Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch ,
konaného dňa 09.09. 2011 v sále Kultúrneho domu v Nemčiňanoch.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rokovanie 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch otvoril a viedol
starosta obce p. Slavomír Očovský.
K bodu 1/
Starosta obce p. Slavomír Očovský privítal na 6. 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. Dušan Paukovič.
6. zasadnutie OZ v Nemčiňanoch vyhlásil za uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia určil p. Petra Erdélyiho a p. Danu
Tóthovú. Za zapisovateľku z dnešného rokovania určil p. Máriu Šabíkovú. Navrhol, aby sa
dnešné rokovanie OZ riadilo nasledovným programom:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/

Otvorenie a procedurálne veci
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho PZ
Interpelácia poslancov
Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011
Informácia o odkúpených pozemkoch
Informácia o pripravovaných projektoch
Návrh na zadanie a vypracovanie projektovej dokumentácie :
a) Chodník od hornej autobusovej zastávky po dolnú autobusovú zastávku
b) Nájomné byty
Kúpa pozemkov od: - Mária Hercová, rod. Kakodyová, č. 332 a
- po neb. KarolíneChládekovej rod. Solčianskej,
Nemčiňany č. 13.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nemčiňany na II. polrok 2011
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
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 .Soňu
Minárikovú ako predsedníčku
návrhovej komisie a členov: p.
Mgr. Janu

Prochádzkovú a p. Miroslava Bandúra. Návrhová komisia bola hlasovaním
jednohlasne schválená.
K bodu 2/
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce p. Slavomír Očovský a konštatoval,
že uznesenia sú splnené.
K bodu 3/
Interpelácia poslancov:
Poslankyňa p. Dana Tóthová v rámci interpelácie mala pripomienku, že priestranstvo
„Vlčia jama“ nie je udržiavané ( je nepokosené), komu patrí.
Odpovedal starosta obce p. Slavomír Očovský, že „Vlčia jama“ je majetkom
urbárskej spoločnosti a do hodov bude pokosené
K bodu 4/
Plnenie rozpočtu za I. polrok predložil starosta obce p. Slavomír Očovský, pripomienky
neboli, poslanci po prerokovaní berú informáciu o plnení rozpočtu za I. polrok na vedomie.
Tvorí prílohu zápisnice č. 1.
K bodu 5/
Starosta obce p. Slavomír Očovský informoval poslancov,že obec odkúpila od
občanov, p. Ferdinanda Bónu, p. Evy Kobelovej nehnuteľnosti za cenu 1,00 € od každého
a od Slovenskej POŠTY za 2 700,00€, odkúpené nehnuteľnosti sú už vo vlastníctve obce, t. č.
pracovníci na aktivačných prácach čistia pozemok. Po prediskutovaní poslanci informáciu
berú na vedomie.
K bodu 6/
Starosta obce p. Slavomír Očovský informoval poslancov, že projekt „Regenerácia
centrálnej zóny obce Nemčiňany“ je v štádiu kontroly v Nitre, v priebehu 2-3 týždňov by
mala firma prevziať stavenisko, konštatoval, že na zimu by nebolo vhodné začať s prácami,
ale dá sa termín oddialiť do marca budúceho roka.
Poslanec p. Zoltán Kéri mal dotaz, či je stanovený termín na ukončenie prác,
odpovedal starosta p. Slavomír Očovský , že termín je 20 mesiacov. Zároveň informoval
poslancov, že projekt „Víno – cesta k priateľstvu“ je tiež na kontrole v Nitre. Ďalej
informoval poslancov o projekte „ Rekonštrukcia budovy spoločenského významu“ ( bývalá
stará MŠ), kde boli zaslané posledné doklady, aby obci boli vrátené späť finančné
prostriedky, ktoré už boli uhradené jedná sa max. o 58 000,00 €, ak sa vrátia finančné
prostriedky, môžeme žiadať o vrátenie DPH. Poslanci po prediskutovaní berú na vedomie
informácie o projektoch.

K bodu 7/
Starosta obce p. Slavomír Očovský predložil poslancom návrh na vypracovanie
projektovej dokumentácie a to:
a)
na chodník povedľa hlavnej cesty od hornej autobusovej zastávky po dolnú
autobusovú zastávku,
b)
na nájomné byty
z toho dôvodu, že ak budú zverejnené výzvy na predkladanie žiadostí, je potrebné hneď
reagovať, a preto je treba, aby bola projektová dokumentácia už pripravená..
Poslanci po prediskutovaní hlasovaním
a) schválili návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie: „ Chodník od hornej
autobusovej zastávky po dolnú autobusovú zastávku“ / s počtom hlasov:6,0,0, /
b) schválili návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie : „Nájomné byty“
/ s počtom hlasov: 6,0,0 /.
K bodu 8/
Starosta obce , p. Slavomír Očovský informoval poslancov o ponuke na kúpu
nehnuteľností od Márii Hercovej, rod. Kakodyovej č. 332 a po nebohej Karolíne
Chládekovej, rod. Solčianskej, Nemčiňany č. 13. Poslanci po prerokovaní doporučili
starostovi vstúpiť do rokovania so spomenutými majiteľmi nehnuteľností.
K bodu 9/
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nemčiňany na II. polrok 2011
predložila p. Ing. Jana Šidlovská, hlavný kontrolór obce. Obecné zastupiteľstvo po
prerokovaní berie na vedomie Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2011.
Tvorí prílohu zápisnice č.2
K bodu 10/
R ô z n e:
1) Poslanci p. Mináriková a p. Kéri predložili návrh , či by bolo možné, aby obec
urobila rigoly povedľa miestnej komunikácie v I. a II. ulici , pretože keď prší, tak
dažďová voda, nemá kam odtekať a vytápa dvory občanov bývajúcich na dolnej
strane ulice. Poslanci po prerokovaní odporučili starostovi obce p. Očovskému zistiť
na SSC finančné náklady na vybudovanie rigolov na I. a II. ulici.
2) Starosta p. Slavomír Očovský informoval poslancov, že sa mu ohlásila Košická
energetická spoločnosť, ide o „Pilotný projekt“ Energetická efektívnosť budovy MŠ
ešte z roku 2008, ktorý rieši výmenu svietidiel za úspornejšie, výmenu kotlov /
terajšie už majú 10 rokov/, zateplenie plášťa a strechy, obec by to nestálo nič. Poslanci
po prerokovaní informáciu berú na vedomie..
3) Starosta obce p. Slavomír Očovský informoval poslancov, že na deň 8. 10. 2011
o 10.00 hod. sa pripravuje stretnutie všetkých starobných dôchodcov . Pre všetkých
je pripravený asi 1 a 1/2 hodinový kultúrny program . Potom bude slávnostný zápis
jubilantov 70,80, 90 ročných do pamätnej knihy a nakoniec pre všetkých obed
a občerstvenie. Poslanci informáciu berú na vedomie.

4) Starosta obce p. Slavomír Očovský informoval poslancov, že stolnotenisový oddiel
usporiada hodovú zábavu 1. 10. 2011, obec im poskytne kultúrny dom zadarmo,
výťažok zo zábavy sa použije na čiastočnú úhradu spotrebovanej el. energie a plynu
v KD počas odohraných zápasov.
Poslanci po prerokovaní informáciu berú na vedomie.
5) Ing. Jana Šidlovská, hlavný kontrolór obce, predložila pripomienky k zadaniu
Územného plánu obce Nemčiňany , ktoré je zverejnené na internetovej stránke obce,
na úradnej tabuli a odporučila všetkým poslancom, aby si ho pozorne prezreli a podali
svoje pripomienky k návrhu ÚP.
6) Poslankyňa p. Soňa Mináriková sa informovala, že bolo poslancom prisľúbené, že
niekto kompetentný z Mikrogeriónu Požitavie – Širočina príde zreferovať o
činnosti MAS, no nestalo sa tak. Odpovedal p. Očovský, starosta obce, že MAS
pomáha obciam, ktoré sú v združení, pri podávaní projektov na získanie finanč.
Prostriedkov, informácie podáva Ing. Kozolka a Ing. Páleníková, nakoľko sa i on
sám zúčastňuje pravidelných zasadnutí mikroregiónu , podal im požadované
informácie o MAS. Poslanci informáciu berú na vedomie.
7) Ing. Jana Šidlovská, hlavný kontrolór obce podala informáciu o čerpaní fin.
prostriedkov z rezervného fondu, konštatovala, že k dnešnému dňu je na RF len
26.594,79 € . Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní informáciu o RF berie na
vedomie.
K bodu 11/
DISKUSIA:
-bola prevedená pri jednotlivých bodoch rokovania, viac diskusných príspevkov nebolo.
K bodu 12/
Návrh na uznesenie zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch
konaného dňa 09. 09. 2011 o 18.00 hodine v sále KD Nemčiňany

Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch na svojom 6. zasadnutí prerokovalo :
1. Program 6 zasadnutia OZ
2. Plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Interpeláciu poslancov
4. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011
5. Informácia o odkúpených pozemkoch
6. Informácia o pripravovaných projektoch
7. Návrh na zadanie a vypracovanie projektovej dokumentácie :
a) Chodník od hornej autobusovej zastávky po dolnú autobusovú zastávku
b) Nájomné byty
8. Kúpa pozemkov od: - Mária Hercová, rod. Kakodyová, č. 332 a
- po neb. KarolíneChládekovej rod. Solčianskej,
Nemčiňany č. 13.
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nemčiňany na II. polrok 2011
10.Rôzne
1) Návrh na vybudovanie rigolov v I. a II. ulici,

2) Informáciu o Pilotnom projekte na MŠ,
3) Informáciu o príprave stretnutia dôchodcov a jubilantov
4) Informáciu o hodovej zábave
5) Priponienky k Zadaniu Územného plánu obce Nemčiňany
6) Informáciu o činnosti MAS
7) Informáciu o stave rezervného fondu
12. Návrh na uznesenie

K bodu 1/
Program 6.) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch
UZNESENIE č. 38
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A./ s c h v a ľ u j e :
1. program 6.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch
2. návrhovú komisiu v zložení:: Soňa Mináriková
Mgr.Jana Procházková
Miroslav Bandúr
3. overovateľov zápisnice: Peter Erdélyi
Dana Tóthová

K bodu 2/
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
UZNESENIE č. 39
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A/ b e r i e n a

vedomie:

plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
B/ k o n š t a t u j e :
že uznesenia sú splnené

K bodu 3/
Interpelácia poslancov
UZNESENIE č. 40
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A/ b e r i e

na

vedomie:

interpelačný príspevok p. Dany Tóthovej, kosenie „Vlčej jamy“
K bodu 4/
Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011
UZNESENIE č. 41
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A/ b e r i e

na vedomie :

správu o plnení rozpočtu za I.. polrok 2011

K bodu 5/
Informácia o odkúpených pozemkoch
UZNESENIE č. 42
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A/ b e r i e n a

vedomie :

Informáciu o odkúpených pozemkoch
K bodu 6/
Informácia o pripravovaných projektoch
UZNESENIE č. 43
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A) b e r i e n a

vedomie :

1. informáciu o projekte „Regenerácia centrálnej zóny obce Nemčiňany“
2. informáciu o projekte „Víno – cesta k priateľstvu“
3. informáciu o projekte „ Rekonštrukcia budovy spoločenského významu obce“

K bodu 7/
Návrh na zadanie a vypracovanie projektovej dokumentácie :
a) Chodník od hornej autobusovej zastávky po dolnú autobusovú zastávku
b) Nájomné byty
UZNESENIE č. 44
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A/ s ch v a ľ u j e :
Návrh na zadanie a vypracovanie projektovej dokumentácie :
a) Chodník od hornej autobusovej zastávky po dolnú autobusovú zastávku
b) Nájomné byty
K bodu 8/
Kúpa pozemkov od: - Mária Hercová, rod. Kakodyová, č. 332 a
- po neb. KarolíneChládekovej rod. Solčianskej, Nemčiňany č. 13.
UZNESENIE č. 45
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A/ o d p o r ú č a :
starostovi obce, vstúpiť do rokovania s majiteľmi nehnuteľností

K bodu 9/
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nemčiňany na II. polrok 2011
UZNESENIE č. 46
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A/ b e r i e n a v e d o m i e :
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nemčiňany na II. polrok 2011

K bodu 10/
Rôzne:
1) Návrh na vybudovanie rigolov v I. a II. ulici,
2) Informáciu o Pilotnom projekte na MŠ,
3)Informáciu o príprave stretnutia dôchodcov a jubilantov

4) Informáciu o hodovej zábave
5) Priponienky k zadaniu Územného plánu obce Nemčiňany
6) Informáciu o činnosti MAS
7) Informáciu o stave rezervného fondu
UZNESENIE č. 47
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A/ b e r i e

na

vedomie:

2) Informáciu o Pilotnom projekte na MŠ,
3) Informáciu o príprave stretnutia dôchodcov a jubilantov
4) Informáciu o hodovej zábave
6) Informáciu o činnosti MAS
7) Informáciu o stave rezervného fondu
B/ o d p o r ú č a :
starostovi obce
1) zistiť na SSC finančné náklady potrebné na vybudovanie rigolov na I. a II. ulici,
všetkým poslancom
5) pripomienkovať zadanie Územného pánu obce Nemčiňany
K bodu 12/
Návrh na uznesenie
UZNESENIE č. 48
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A/ s ch v a ľ u j e :
Predložený Návrh na uznesenie zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch
konaného dňa 09. 09. 2011 o 18.00 hodine v sále KD Nemčiňany bez pripomienok
( s počtom hlasov: 6,0,0. ).

Členovia návrhovej komisie: Soňa Mináriková
Mgr. Jana Procházková.
Miroslav Bandúr

.

K bodu 13/
Na záver sa starosta obce p. Slavomír Očovský poďakoval prítomným poslancom
a občanom za účasť na 6. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch a vyhlásil ho
za ukončené.
Overovatelia:
Peter Edélyi: .....................................
Dana Tóthová: ......................................

Slavomír Očovský
starosta obce

