Zápisnica
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany ,
konaného dňa 17 .09. 2013 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ Nemčiňany.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rokovanie 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch otvoril a viedol
starosta obce, p. Slavomír Očovský.
K bodu 1/
Starosta obce, p. Slavomír Očovský privítal na 19.zasadnutí OZ prítomných
poslancov a hlavnú kontrolórku obce . Po vykonanej prezentácii konštatoval, že dnešného
zasadnutia sa zúčastňuje 7 poslancov , z celkového počtu 7. 19. zasadnutie OZ Obce
Nemčiňany vyhlásil za uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia určil p. Petra Erdélyiho a p. Soňu
Minárikovú.
Za zapisovateľku z dnešného rokovania určil p. Máriu Šabíkovú.
7 ( Bandúr, Erdélyi, Kéri, Mináriková, Paukovič, Mgr. Procházková
Tóthová)
proti:
0
zdržal sa: 0

Hlasovanie za:

Navrhol, aby sa dnešné rokovanie riadilo programom podľa pozvánky , nasledovným
programom:
Otvorenie a procedurálne veci
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
Interpelácia poslancov
Rekonštrukcia kuchyne MŠ- vypracovanie projektu
Návrh na schválenie Nájomnej zmluvy- Výstavba 8 bj. Nemčiňany
so spoločnosťou VION, a.s. Zlaté Moravce
6/ Diskusia
7/ Návrh na uznesenie
8/ Záver

1/
2/
3/
4/
5/

Po prednesení programu starosta obce p. Slavomír Očovský požiadal poslancov, aby
predniesli pripomienky k navrhovanému programu. Pripomienky neboli, dal zaň hlasovať,
program bol hlasovaním jednohlasne schválený.
7 ( Bandúr, Erdélyi, Kéri, Mináriková, Paukovič, Mgr. Procházková
Tóthová)
proti:
0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

Do návrhovej komisie starosta obce p. Slavomír Očovský navrhol p.Mgr. Janu
Procházkovú, ako predsedu návrhovej komisie a p. Miroslava Bandúra a p. Dušana
Paukoviča ako členov návrhovej komisie . Návrhová komisia bola hlasovaním
jednohlasne schválená .
7 ( Bandúr, Erdélyi, Kéri, Mináriková, Paukovič, Mgr. Procházková
Tóthová)
proti:
0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

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. Mgr. Jana Procházková sa v rámci interpelácie informovala, ako zvláda
nová pracovníčka, p. Vablecová agendu p. Klimanovej.
Starosta obce, p. Slavomír Očovský odpovedal, že do pol roka pracovala pri p.
Śabíkovej a už jeden mesiac robí s p. Klimanovou, nemal by byť žiaden problém v jej
zaškolovaní.
Poslanci zobrali na vedomie podanú informáciu.

K bodu 4/
Starosta obce, p. Slavomír Očovský predložil na prerokovanie zámer obce
Nemčiňany vypracovať projekt na rekonštrukciu kuchyne MŠ a sociálneho zariadenia
v budove MŠ Nemčiňany, z dôvodu, že kuchyňa nespĺňa požiadavky vyššej kapacity detí./V
tomto šk. roku je prihlásených 17 detí do Mš/. Poznamenal, že sa robil prieskum záujmu
dôchodcov o stravovanie, záujem o donášku stravy by malo 13 dôchodcov. Nakoľko
stravovanie a ani varenie pre dôchodcov v MŠ nie je možné, musí sa nájsť iné riešenie pre
dôchodcov Poznamenal, že kuchyňa musí prejsť rekonštrukciou, a preto by sa mala dať
urobiť projektová dokumentácia, aby po novom roku, keď sa budú predkladať žiadosti
o finančné prostriedky z RRA, bol projekt pripravený. Jedná sa o úpravy a to: Sklad
zeleniny, výlevka, výdajňa stravy , prípravovňa a aj rekonštrukcia sociálnych zariadení.
Poslanci po prerokovaní súhlasili a schválil Zámer obce Nemčiňany vypracovať projekt na
rekonštrukciu kuchyne MŠ a sociálneho zariadenia v budove Materskej školy
Nemčiňany súp. č. 129, postavenej na parcele číslo 255/3, kat. úz. Nemčiňany.

7 ( Bandúr, Erdélyi, Kéri, Mináriková, Paukovič, Mgr. Procházková
Tóthová)
proti:
0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu 5/
Starosta obce, p. Slavomír Očovský, predložil na prerokovanie a shválenie Nájomnú zmluvu –
Výstavba nájomného domu 8 b.j. Nemčiňany so spoločnosťou ViOn, a. s. Zlaté Moravce.
Poslanci ju po prerokovaní schválili a určili , že nájomné, ktoré je povinný nájomca za
predmet nájmu platiť prenajímateľovi predstavuje jedno euro ročne. Nájomné je splatné
jednorázovo za celú dobu trvania nájmu a to najneskôr do 15 dní po skončení nájmu.
Zmluva tvorí prílohu zápisnice č. 1.
7 ( Bandúr, Erdélyi, Kéri, Mináriková, Paukovič, Mgr. Procházková
Tóthová)
proti:
0
zdržal sa: 0

Hlasovanie: za:

K bodu 6/
Diskusia
V rámci diskusie starosta informoval poslancov, že ho požiadali mladí chlapci o poskytnutie
priestorov na zriadenie posilovne, povedal, že by to bolo možné v obecnej budove ( bývalé
Múzeum) pod dozorom dospelej osoby.
Ďalej informoval poslancov že na deň 12. 10. 2013 obec pripravuje stretnutie dôchodcov
a jubilantov o 10, 00 hod. v kultúrnom dome pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
Keďže diskusia bola prevedená pri každom bode rokovania , viac diskusných príspevkov
nebolo.
K bodu 7/
.

Návrh na uznesenie z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany

konaného dňa 17. 09. 2013 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ Nemčiňany

Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch na svojom 19. zasadnutí prerokovalo :
1/ Program 19. zasadnutia OZ
2/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
3/ Interpelácia poslancov
4/ Zámer vypracovať projekt na rekonštrukciu kuchyne a sociálneho zariadenia
v budove Materskej školy Nemčiňany
5/ Návrh na schválenie Nájomnej zmluvy – Výstavba 8 bj. Nemčiňany
so spoločnosťou ViOn, a. s. Zlaté Moravce
6/ Diskusia

7/ Návrh na uznesenie

K bodu 1/
Program 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany
UZNESENIE č. 163/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
A./ s c h v a ľ u j e :
1. program19.zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany
2. návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Jana Procházková
Miroslav Bandúr
Dušan Paukovič
3. overovateľov zápisnice: Peter Erdélyi
Soňa Mináriková
4. zapisovateľka : Mária Šabíková

K bodu 2/
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
UZNESENIE č. 164/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
A./ b e r i e n a v e d o m i e a konštatuje, že uznesenia sú splnené

K bodu 3/
Interpelácia poslancov
UZNESENIE č. 165/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany

A./

berie na vedomie:
-

Informáciu o zaškolení p. Vráblecovej

K bodu 4/
Zámer vypracovať projekt na rekonštrukciu kuchyne a sociálneho zariadenia
v budove Materskej školy Nemčiňany
UZNESENIE č. 166/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
A)

schvaľuje:

Zámer obce Nemčiňany vypracovať projekt na rekonštrukciu kuchyne MŠ a sociálneho
zariadenia v budove Materskej školy Nemčiňany súp. č. 129, postavenej na parcele
číslo 255/3, kat. úz. Nemčiňany.

K bodu 5/
Návrh na schválenie Nájomnej zmluvy – Výstavba nájomného domu, 8 b.j. Nemčiňany so
spoločnosťou ViOn, a. s. Zlaté Moravce
UZNESENIE č. 167/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
A./ s c h v a ľ u j e :
Nájomnú zmluvu uzatvorenú podľa § 663 a násl.Zák.č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov medzi prenajímateľom: Obec Nemčiňany, Nemčiňany č. 128,
951 81 Nemčiňany v zastúpení: Slavomír očovský, starosta
a nájomcom : ViOn, a.s., ul. Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce v zastúpení Viliam
Ondrejka, predseda predstavenstva na ponechanie nájomcovi do dočasného užívania
nehnuteľnosti zapísané na Správe katastra Zlaté Moravce v LV č. 737, k.ú. Nemčiňany ako
pozemky reg. „C“ parc. č. 34/1 zast. plochy a nádvoria o výmere 280 m2, parc. číslo 34/2
zast.plochy a nádvoria o výmere 107 m2, parc. číslo 34/3 zast. plochy a nádvoria o výmere 97
m2, parc. číslo 34/5 záhrady o výmere 52 m2 a parc. číslo 36 zast. plochy a nádvoria o
výmere 604 m2 za účelom výstavby nájomného bytového domu , 8 b. j. Nemčiňany ,
bežného štandardu, postavených v súlade so zákonom č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní v súlade s príslušnými technickými normami a po dokončení
bytového domu jeho následného odpredaja prenajímateľovi.
B./ u r č u j e :
- že nájomné, ktoré je povinný nájomca za predmet nájmu platiť
predstavuje 1,- EUR/ slovom : jedno euro / ročne .

prenajímateľovi

- Nájomné je splatné jednorázovo za celú dobu trvania nájmu a to najneskôr do 15 dní po
skončení nájmu.

K bodu 6/
Diskusia
UZNESENIE č.168/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
A/ b e r i e n a v e d o m i e :
1/ informáciu o zriadení posilovne pod dozorom dospelej osoby (Dušan Paukovič) v obecnej
budove bývalé múzeum
2/ usporiadanie akcie: „Stretnutie dôchodcov a jubilantov obce“ dňa 12.10.2013 o 10.00 hod.
v Kultúrnom dome pri príležitosti Dňa úcty k starším

K bodu 7/
Návrh na uznesenie
UZNESENIE č.169/2013
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A./ s c h v a ľ u j e :
Predložený
Návrh na uznesenie z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňanoch, konaného
dňa 17. 09. 2013 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ Nemčiňany.

K bodu 8/
Na záver sa starosta obce, p. Slavomír Očovský poďakoval všetkým za účasť na
19. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany a vyhlásil ho za ukončené.
Overovatelia:
Peter Erdélyi:

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

Soňa Mináriková

.......................................
Slavomír Očovský
starostu obce

