Zápisnica
z mimoriadneho (10.) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch ,
konaného dňa 20. februára 2012 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ v Nemčiňanoch.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rokovanie mimoriadneho (10.) 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 10.)
zasadnutí OZ prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku obce ako aj prítomných
občanov. Po vykonanej prezentácii konštatoval, že dnešného zasadnutia sa zúčastňuje 5
poslancov z celkového počtu 7. Ospravedlnila sa p.Mgr. Jana Procházková, p. Zoltán Kéri sa
neospravedlnil.
Mimoriadne zasadnutie OZ v Nemčiňanoch vyhlásil za uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia určil p. Danu Tóthovú a p. Soňu
Minárikovú. Za zapisovateľku z dnešného rokovania určil p. Máriu Šabíkovú. Navrhol, aby
sa dnešné rokovanie OZ riadilo nasledovným programom, z ktorého sa vypúšťa bod 3. Plat
starostu obce, povinnosť OZ prerokovať podľa novely zák. č. 253/1994 §4 o plate starostu
obce a doplnený v bode 3. Návrh na prerokovanie a schválenie investičného zámeru Obce.
Poslanci so zmenou programu súhlasili.
Program:
1/ Otvorenie a procedurálne veci
2/ Opätovné prerokovanie žiadostí občanov.
a) p. Dušan Paukovič a manželka Iveta , č. d. 53
b) p. Radoslav Bóna a manželka Lenka č. d. 213
c) p. Ladislav Lukáš a manželka Mária č. d. 39
3/ Návrh na prerokovanie a schválenie investičného zámeru Obce
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, starosta, p. Slavomír
Očovský dal hlasovať za predložený návrh programu: za : hlasovalo 5 poslancov, proti :
0, zdržal sa hlasovania: 0, program bol hlasovaním schválený.
Do návrhovej komisie starosta obce p. Slavomír Očovský navrhol p. Dušan Paukovič, ako
predseda návrhovej komisie a členov: p. Petra Erdélyiho a p. Miroslava Bandúra.
Návrhová komisia bola hlasovaním jednohlasne schválená.

K bodu 2/
Starosta obce p. Slavomír Očovský predložil opätovne žiadosti občanov: p. Dušana Paukoviča
a manželky Ivety , č. d. 53, p. Radoslava Bónu a manželky Lenky č. d. 213 a p. Ladislava
Lukáša a manželky Márii č. d. 39 o odpredaj časti pozemku parcela č. 273/2, katastrálne
územie Nemčiňany.
Poslanci po prerokovaní hlasovaním za každého žiadateľa osobitne schválili
s počtom hlasov za : 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 , odpredaj časti pozemku parcela
č. 273/2, katastrálne územie Nemčiňany podľa zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí
§ 9a, odst. 8, písm. e) za cenu 2 € za m2 pre občanov:
a) p. Dušan Paukovič a manželka Iveta , č. d. 53
b) p. Radoslav Bóna a manželka Lenka č. d. 213
c) p. Ladislav Lukáš a manželka Mária č. d. 39

K bodu 3/
Starosta obce p. Slavomír Očovský predložil poslancom na prerokovanie s schválenie
Investičný zámer Obce:
1 ) Kúpa bytového domu- Bytový dom 8 B. j., byty v bytovom dome budú slúžiť ako
nájomné byty, ktoré budú vo vlastníctve Obce Nemčiňany a nájomný charakter bytov bude
zachovaný po dobu najmenej 30 rokov.
2 ) Kúpa technickej vybavenosti k – Bytový dom 8 B.j. podmieňujúcej užívanie bytov
v bytovom dome pre nájom - Bytový dom 8 B.j., ktoré budú vo vlastníctve obce Nemčiňany.
Poslanci OZ po prerokovaní predložený Investičný zámer Obce schválili.
Hlasovanie : za: 5, proti : 0, zdržal sa 0
K bodu 4/
Diskusia:
Ing. Jana Šidlovská, bývalá hlavná kontrolórka obce sa poďakovala starostovi obce a
poslancom , za spoluprácu a kyticu, ktorú jej venovali pri príležitosti ukončenia je funkcie
Pani Mária Valkovičová, sa predstavila poslancom OZ ako nová hlavná kontrolórka
obce a poďakovala im za prejavenú dôveru.
Keďže diskusia bola prevedená pri jednotlivých bodoch, viac diskutujúcich nebolo.
K bodu 5 /
Návrh na uznesenie
z mimoriadneho ( 10.) zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nemčiňany zo dňa
20. 02. 2012 o 18.00 hod. predložila poslankyňa p. Soňa Mináriková.

Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch na svojom mimoriadnom (10) zasadnutí
prerokovalo:
1. Program mimoriadneho(10.) zasadnutia OZ so zmenou v bod 3.
2. Opätovné prerokovanie žiadostí občanov.
a) p. Dušan Paukovič a manželka Iveta , č. d. 53
b) p. Radoslav Bóna a manželka Lenka č. d. 213
c) p. Ladislav Lukáš a manželka Mária č. d. 39
3. Návrh na prerokovanie a schválenie investičného zámeru Obce
5. Návrh na uznesenie
K bodu 1/
Program mimoriadneho (10) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch
so zmenou v bode3
UZNESENIE č. 79
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A./

s ch v a ľ u j e :

1. program mimoriadneho (10) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch,
z ktorého sa vypúšťa bod 3. Plat starostu obce, povinnosť OZ prerokovať podľa
novely zák. č. 253/1994 §4 o plate starostu obce a doplnený v bode 3. Návrh na
prerokovanie a schválenie investičného zámeru Obce.
2. návrhovú komisiu v zložení: Dušan Paukovič – predseda
Peter Erdélyi - člen
Miroslav Bandúr - člen.
3. overovateľov zápisnice: Dana Tóthová
Soňa Mináriková
K bodu 2/
Opätovné prerokovanie žiadostí občanov.
a) p. Dušan Paukovič a manželka Iveta , č. d. 53
b) p. Radoslav Bóna a manželka Lenka č. d. 213
c) p. Ladislav Lukáš a manželka Mária č. d. 39
UZNESENIE č. 80
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch

A/

schvaľuje :
1.) odpredaj časti pozemku parcela č. 273/2, katastrálne územie Nemčiňany podľa
zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí § 9a, odst. 8, písm. e)
za cenu 2 € za m2 pre ) p. Dušana Paukoviča a manželku Ivetu Paukovičovú ,
trvale bytom Nemčiňany č. d. 53
2.) odpredaj časti pozemku parcela č. 273/2, katastrálne územie Nemčiňany podľa
zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí § 9a, odst. 8, písm. e)
za cenu 2 € za m2 pre : p. Radoslava Bónu a manželku Lenku Bónovú, trvale
bytom Nemčiňany č. d. 213
3.) odpredaj časti pozemku parcela č. 273/2, katastrálne územie Nemčiňany podľa
zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí § 9a, odst. 8, písm. e)
za cenu 2 € za m2 pre ) p. Ladislava Lukáša a manželku Máriu Lukášovú,
trvale bytom Nemčiňany č. d. 39

K bodu 3/
Návrh na prerokovanie a schválenie investičného zámeru Obce

Uznesenie č. 81
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A / s ch v a ľ u j e :
Investičný zámer Obce:
1 ) Kúpu bytového domu- Bytový dom 8 B. j., byty v bytovom dome budú slúžiť ako
nájomné byty, ktoré budú vo vlastníctve Obce Nemčiňany a nájomný charakter
bytov bude zachovaný po dobu najmenej 30 rokov.
2 ) Kúpa technickej vybavenosti k Bytovému dom 8 B.j. podmieňujúcej užívanie
bytov v bytovom dome pre nájom - Bytový dom 8 B.j., ktoré budú vo vlastníctve obce
Nemčiňany.
K bodu 5/
Návrh na uznesenie

Uznesenie č. 82
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A / s ch v a ľ u j e :
Predložený

Návrh na uznesenie z mimoriadneho (10.) zasadania Obecného zastupiteľstva
v Nemčiňanoch, konaného dňa 20. 02. 2012 o 18. hod. v zasadačke Obecného úradu
Nemčiňany
K bodu 6/
Na záver sa starosta obce p. Slavomír Očovský poďakoval prítomným poslancom ,
hlavnej kontrolórke obce a občanom za účasť na mimoriadnom (10.) zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Nemčiňanoch a vyhlásil ho za ukončené.

Overovatelia:
Dana Tóthová : .........................................
Soňa Mináriková: .....................................

Slavomír Očovský
starosta obce

