Zápisnica
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany ,
konaného dňa 23. 09. 2014 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ Nemčiňany.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rokovanie 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany otvoril a viedol
starosta obce, p. Slavomír Očovský.
K bodu 1/
Starosta obce, p. Slavomír Očovský privítal na 25. zasadnutí OZ Obce Nemčiňany
prítomných poslancov , hlavnú kontrolórku obce a prítomnú občianku . Po vykonanej
prezentácii konštatoval, že dnešného zasadnutia sa zúčastňuje 6 poslancov , z celkového
počtu 7, pán Peter Erdélyi sa ospravedlnil. 25. zasadnutie OZ Obce Nemčiňany vyhlásil za
uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia určil p. Dušana Paukoviča a
p. Danu Tóthovú. Za zapisovateľku z dnešného rokovania určil p. Máriu Šabíkovú.
Hlasovanie za: 6 ( Bandúr, Kéri, Mináriková, Paukovič, Mgr. Procházková, Tóthová)
proti: 0 , zdržal sa: 0
Navrhol, aby sa dnešné rokovanie riadilo nasledovným programom, ktorý bude doplnený
o bod 9/ Prerokovanie Kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa § 588 a nasl. Obč. zákonníka
medzi: Predávajúci: Obec Nemčiňany a
Kupujúci: Erik Valkovič, rod. Valkovič
a manž. Nataša Valkovičová, rod. Adamová
– návrh na schválenie
Pripomienky k bodu 9/ neboli, preto dal zaň hlasovať. Program zasadnutia bol hlasovaním
doplnení o bod 9/.
Hlasovanie za 6 ( Bandúr,Kéri, Mináriková, Paukovič, Mgr. Procházková, Tóthová)
proti: 0, zdržal sa: 0
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

10/

Otvorenie a procedurálne veci
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
Interpelácia poslancov
Darovacia zmluva zo dňa 4. 6. 2014 uzatvorená účastníkmi: Anna Obertová,
Volkovce - darujúca a Obec Nemčiňany – obdarovaná - návrh na schválenie
Žiadosť- ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBÚČNÁ, a.s. Čulenova 6, 816 47
Bratislava, o zriadenie vecného bremena bezodplatne v prospech spoločnosti.
Úprava rozpočtu
Poverenie starostu obce o zastupovanie pri dražbe , nehnuteľnosť súp. č. 124,
kat. ú. Nemčiňany
Schválenie zámeru obce Nemčiňany vypracovať projekt: „Miestne komunikácie ,
odtokové žľaby a chodníky“.
Prerokovanie Kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa § 588 a nasl. Obč. zákonníka
medzi: Predávajúci: Obec Nemčiňany a Kupujúci: Erik Valkovič, rod.
Valkovič a manž. Nataša Valkovičová, rod. Adamová
– návrh na schválenie
Rôzne: List p. Jána Bielku, Nemčiňany 315, o doriešenie vstupu na pozemok

11/ Diskusia
12/ Návrh na uznesenie
13/ Záver
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.
Hlasovanie za 6 ( Bandúr,Kéri, Mináriková, Paukovič, Mgr. Procházková, Tóthová)
proti: 0, zdržal sa: 0
Do návrhovej komisie starosta obce, p. Slavomír Očovský, navrhol p. Mgr. Janu
Procházkovú, ako predsedníčku návrhovej komisie, p.Soňu Minárikovú, a p. Miroslava
Bandúra ako členov návrhovej komisie .
Návrhová komisia bola hlasovaním jednohlasne schválená .
Hlasovanie za 6 ( Bandúr,Kéri, Mináriková, Paukovič, Mgr. Procházková, Tóthová)
proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu 2/
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce p. Slavomír očovský a konštatoval,
že uznesenia sú splnené.
K bodu 3/
Interpelácia poslancov:
Poslanci nepredložili žiadne interpelačné príspevky.

K bodu 4/
Starosta obce, p. Slavomír Očovský predložil OZ na prerokovanie
darovaciu zmluvu zo dňa 4.6.2014, uzavretú účastníkmi:
Darujúca: Anna Obertová rod. Kabátová, nar. 7.12.1946, r. č. 466207/718
trvale bytom 951 87 Volkovce-Závada, 1. mája 50/28, SR
Obdarovaná: Obec Nemčiňany so sídlom 951 81 Nemčiňany 128, SR
IČO 00 308 277, zastúpenie: Slavomír Očovský, starosta
ktorou darujúca bezodplatne prenechala obci Nemčiňany v 1/1 svoje nehnuteľnosti
v katastrálnom území Nemčiňany, evidované v KN na katastrálnom odbore Okresného
úradu Zlaté Moravce ako parcely registra „C“:
- č. 160/1 záhrady o výmere 30 m2
- č. 160/2 záhrady o výmere 30 m2
z listu vlastníctva č. 34 v 1/1,
- č. 160/3 záhrady o výmere 30 m2
z listu vlastníctva č. 123 v 1/1,
OZ Obce Nemčiňany po prerokovaní jednohlasne schválilo predloženú Darovaciu zmluvu zo
dňa 4.6.014 a tento dar bez výhrad prijíma. Príloha zápisnice č.1.

Hlasovanie za 6 ( Bandúr,Kéri, Mináriková, Paukovič, Mgr. Procházková, Tóthová)
proti: 0, zdržal sa: 0

K bodu 5/
Starosta obce, p. Slavomír Očovský, predložil na prerokovanie ŽiadosťZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBÚČNÁ, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, o zriadenie
vecného bremena bezodplatne v prospech spoločnosti. Príloha zápisnice č. 2
Poslanci OZ obce Nemčiňany po prerokovaní schválili žiadosť o zriadenie vecných
bremien bezodplatne v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava .
Jedná sa o nasledovné nehnuteľnosti:
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a doporučili starostovi
obce, p. Slavomírovi Očovskému uzatvoriť ZMLZVU
O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN ev. č. oprávneného: 14/481/L13.1001.14.0006/VB
Hlasovanie za 6 ( Bandúr,Kéri, Mináriková, Paukovič, Mgr. Procházková, Tóthová)
proti: 0, zdržal sa: 0

K bodu 6/
Starosta obce p. Slavomír Očovský, predložil na prerokovanie návrh na úpravu
rozpočtu na rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany po prerokovaní hlasovaním jednohlasne schválilo
úpravu rozpočtu nasledovne:
- presun financií z rezervného fondu na chodník vetva „D“ =24000,-€
na dofinancovanie vetva „C“ /chodník/ =5000,-€
- na odkúpenie rodinného domu v dražbe s. č. 124, k.ú. Nemčiňany s priľahlými
pozemkami =6500,-€
Tvorí prílohu zápisnice č. 3
Hlasovanie za 6 ( Bandúr,Kéri, Mináriková, Paukovič, Mgr. Procházková, Tóthová)
proti: 0, zdržal sa: 0

K bodu 7/
Starosta obce, p. Slavomír Očovský informoval poslancov OZ o dražbe ,
nehnuteľností – rodinný dom súp. č. 124, a priľahlé pozemky, kat. ú. Nemčiňany
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany po prerokovaní p o v e r i l o :
p. Slavomíra Očovského, starostu obce Nemčiňany zúčastniť sa dražby nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v obci Nemčiňany , katastrálne územie Nemčiňany , Okresný úrad
Zlaté Moravce – katastrálny odbor na LV č. 1073 ako:
- stavba- rod. dom súp. č. 124, na pozemku parcele C-KN parc. č. 256/1 v podiele ½
a v podiele ½
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 256/1 o výmere 390 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, v podiele ½ a v podiele ½
-pozemok - parcela C-KN parc. č. 256/4 o výmere 300 m2 , druh pozemku záhrady
v podiele ½ a v podiele ½
a zároveň ho poveruje možnosťou jednať v dražbe do sumy: 6500€, slovom:
šesťtisícpäťsto eur .
Hlasovanie za 6 ( Bandúr,Kéri, Mináriková, Paukovič, Mgr. Procházková, Tóthová)
proti: 0, zdržal sa: 0

K bodu 8/
Starosta obce, p. Slavomír Očovský , predložil na prerokovanie návrh zámeru obce
Nemčiňany dať vypracovať projektovú dokumentáciu na miestne komunikácie, odtokové
žľaby a chodníky, z dôvodu, ak by v budúcnosti boli vyhlásené výzvy z fondov na
predkladanie žiadostí o dotáciu, aby bol projekt pripravený. Poslanci OZ Obce Nemčiňany po
prerokovaní schválili zámer vypracovať projekt: „Miestne komunikácie, odtokové žľaby
a chodníky.“
Hlasovanie za 6 ( Bandúr,Kéri, Mináriková, Paukovič, Mgr. Procházková, Tóthová)
proti: 0, zdržal sa: 0

K bodu 9/
Starosta obce p. Slavomír Očovský predložil na prerokovanie a schválenie návrh
Kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa § 588 a nasl. Obč. zákonníka medzi: Obcou Nemčiňany
/ predávajúci/ a Erik Valkovič, rod. Valkovič a manž. Nataša Valkovičová, rod. Adamová,
/kupujúci/. Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany po prerokovaní hlasovaním schválilo:
Kúpnu zmluvu uzatvorenú podľa § 588 a nasl. Obč. zákonníka medzi:
Predávajúci: Obec Nemčiňany,
so sídlom 951 81 Nemčiňany č.s.128,
IČO: 00308277
zastúpená starostom obce Slavomírom Očovským
a

Kupujúci:

Erik Valkovič, rod. Valkovič,
nar. 13.02.1973, rod. č. 730213/6853
a manž. Nataša Valkovičová, rod. Adamová,
nar. 28.05.1975, rod. č. 755528/6805,
spoločne trvale bytom Nemčiňany 45, 951 81 Nemčiňany.

Predmet zmluvy: odpredaj nehnuteľnosti vytvorenej GP č. 29/2014 kat. ú. Nemčiňany
ako parc. č. 264/39 o výmere 42 m2 – zastavané plochy a nádvoria , do bezpodielového
vlastníctva manželov v celosti z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e,
zákona č. 138/1991 Zb. ,
za cenu 2,00 €/m2, t.j. 84,00 EUR/ slovom : osemdesiatštyri EUR/, ktorá kúpna cena
bude vyplatená kupujúcimi predávajúcemu do pokladne obce, pred podpisom tejto
zmluvy.
Hlasovanie za 6 ( Bandúr,Kéri, Mináriková, Paukovič, Mgr. Procházková, Tóthová)
proti: 0, zdržal sa: 0

K bodu 10/
Rôzne:
Starosta obce, p. Slavomír Očovský predložil poslancom na prerokovanie List p. Jána
Bielku, Nemčiňany 315, o doriešenie vstupu na pozemok. Príloha zápisnice č. 4.
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňanoy po prerokovaní oznamuje p.Jánovi Bielkovi,
že nie je kompetentné rozhodnúť o zriadení vjazdu zo štátnej komunikácie na
súkromný pozemok p. Jána Bielku .
Hlasovanie za 6 ( Bandúr,Kéri, Mináriková, Paukovič, Mgr. Procházková, Tóthová)
proti: 0, zdržal sa: 0

K bodu 11/
D I S K U S I A - keďže bola
diskusných príspevkov nebolo.

prevedená pri jednotlivých bodoch rokovania , viac

K bodu 12/
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany,
konaného dňa 23. 09. 2014 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ Nemčiňany, predložila p.Mgr.Jana
Procházková, predsedníčka návrhovej komisie. Poslanci OZ Obce Nemčiňany hlasovaním
jednohlasne schválili predložený návrh na uznesenie , ktorý tvorí prílohu zápisnice .
Hlasovanie: za: 6 ( Bandúr, Kéri, Mináriková, Paukovič, Mgr. Procházková, Tóthová)
proti: 0 ,
zdržal sa: 0.

K bodu 13/
Na záver sa starosta obce, p. Slavomír Očovský poďakoval všetkým prítomným za
účasť na 25. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany a vyhlásil ho za ukončené.
Overovatelia:
Dušan Paukovič:

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

Dana Tóthová:

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

Slavomír Očovský
starostu obce

Návrh na uznesenie
z 25 zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany
konaného dňa 23. 09. 2014 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ Nemčiňany

Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch na svojom 25. zasadnutí prerokovalo :
1/ Program 25. zasadnutia OZ Obce Nemčiňany
Doplnený o bod č. 9/ Prerokovanie Kúpnej Zmluvy uzatvorenej podľa § 588
a násl. občianskeho zákonníka medzi: Obec Nemčiňany / predávajúci/ a Erik
Valkovič, rod. Valkovič a manž. Nataša Valkovičová, rod. Adamová, /kupujúci/
- návrh na schválenie
2/ Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
3/ Interpeláciu poslancov
4/ Darovaciu zmluvu zo dňa 4. 6. 2014 uzatvorenú účastníkmi: Anna Obertová,
Volkovce - darujúca a Obec Nemčiňany – obdarovaná - návrh na schválenie
5/ Žiadosť- ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBÚČNÁ, a.s. Čulenova 6, 816 47
Bratislava, o zriadenie vecného bremena bezodplatne v prospech spoločnosti.
6/ Úpravu rozpočtu
7/ Poverenie starostu obce o zastupovanie pri dražbe , nehnuteľnosť súp. č. 124,
kat. ú. Nemčiňany
8/ Schválenie zámeru obce Nemčiňany vypracovať projekt: „Miestne komunikácie ,
odtokové žľaby a chodníky“.
9/ Kúpnu Zmluvu uzatvorenú podľa § 588 a násl. občianskeho zákonníka medzi:Obec
Nemčiňany / predávajúci/ a Erik Valkovič, rod. Valkovič a manž. Nataša
Valkovičová, rod. Adamová, /kupujúci/
10/ Rôzne: List p. Jána Bielku, Nemčiňany 315, o doriešenie vstupu na pozemok
12/ Návrh na uznesenie

K bodu 1/
Program 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany
UZNESENIE č. 220/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
A./ s c h v a ľ u j e :
1. program 25.zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany

Doplnený o bod 9 Kúpna zmluva: Obec Nemčiňany a Erik Valkovič, rod. Valkovič,
r.č.:730213/6853 a manž. Nataša Valkovičová, rod. Adamová, r. č. 755528/6805,obaja
trvale bytom Nemčiňany 45

2. návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Jana Procházková
Soňa Mináriková
Miroslav Bandúr
3. overovateľov zápisnice: Dušan Paukovič
Dana Tóthová
4. zapisovateľka : Mária Šabíková
K bodu 2/
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
UZNESENIE č. 221/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
A./ b e r i e n a v e d o m i e : informáciu o plnení uznesení
B/ k o n š t a t u j e : že uznesenia sú splnené

K bodu 3/
Interpelácia poslancov
UZNESENIE č. 222/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
A./ k o n š t a t u j e :
že neboli predložené žiadne interpelačné príspevky
K bodu 4/
Darovaciu zmluvu zo dňa 4. 6. 2014 uzatvorenú účastníkmi: Anna Obertová,
Volkovce - darujúca a Obec Nemčiňany – obdarovaná - návrh na schválenie
UZNESENIE č. 223/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
A/ s ch v a ľ u j e :

darovaciu zmluvu zo dňa 4.6.2014, uzavretú účastníkmi:
Darujúca: Anna Obertová rod. Kabátová, nar. 7.12.1946, r. č. 466207/718
trvale bytom 951 87 Volkovce-Závada, 1. mája 50/28, SR
Obdarovaná: Obec Nemčiňany so sídlom 951 81 Nemčiňany 128, SR
IČO 00 308 277, zastúpenie: Slavomír Očovský, starosta
ktorou darujúca bezodplatne prenechala obci Nemčiňany v 1/1 svoje nehnuteľnosti
v katastrálnom území Nemčiňany, evidované v KN na katastrálnom odbore Okresného
úradu Zlaté Moravce ako parcely registra „C“:
- č. 160/1 záhrady o výmere 30 m2
- č. 160/2 záhrady o výmere 30 m2
z listu vlastníctva č. 34 v 1/1,
- č. 160/3 záhrady o výmere 30 m2
z listu vlastníctva č. 123 v 1/1,
a tento dar bez výhrad prijíma.

K bodu 5/
Žiadosť- ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBÚČNÁ, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
o zriadenie vecného bremena bezodplatne v prospech spoločnosti.
UZNESENIE č.224/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
A/ s ch v a ľ u j e :
zriadenie vecných bremien bezodplatne v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
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B/ d o p o r u č u j e :
starostovi obce, p. Slavomírovi Očovskému uzatvoriť ZMLZVU O ZRIADENÍ VECNÝCH
BREMIEN ev. č. oprávneného: 14/481/L13.1001.14.0006/VB

K bodu 6/
Úprava rozpočtu

UZNESENIE č. 225/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
A./ s c h v a ľ u j e :
úpravu rozpočtu nasledovne:
-

presun financií z rezervného fondu na chodník vetva „D“ =24000,-€
na dofinancovanie vetva „C“ /chodník/ =5000,-€
na odkúpenie rodinného domu v dražbe s. č. 124, k.ú. Nemčiňany s priľahlými
pozemkami =6500,-€

K bodu 7/
Poverenie starostu obce o zastupovanie pri dražbe , nehnuteľnosť súp. č. 124,
kat. ú. Nemčiňany
UZNESENIE č. 226/2014
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A./ p o v e r u j e :
p. Slavomíra Očovského, starostu obce Nemčiňany zúčastniť sa dražby nehnuteľnosti
nachádzajúce sa v obci Nemčiňany , katastrálne územie Nemčiňany , Okresný úrad Zlaté
Moravce – katastrálny odbor na LV č. 1073 ako:
- stavba- rod. dom súp. č. 124, na pozemku parcele C-KN parc. č. 256/1 v podiele ½
a v podiele ½
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 256/1 o výmere 390 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, v podiele ½ a v podiele ½
-pozemok - parcela C-KN parc. č. 256/4 o výmere 300 m2 , druh pozemku záhrady
v podiele ½ a v podiele ½
a zároveň ho poveruje možnosťou jednať v dražbe do sumy: 6500€, slovom:
šesťtisícpäťsto eur .

K bodu 8/
Schválenie zámeru obce Nemčiňany vypracovať projekt: „Miestne komunikácie ,
odtokové žľaby a chodníky“.
UZNESENIE č. 227/2014
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A./ s c h v a ľ u j e :
Zámer vypracovať projekt: „Miestne komunikácie, odtokové žľaby a chodníky.“

K bodu 9/
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a násl. občianskeho zákonníka medzi:
Obec Nemčiňany / predávajúci/ a Erik Valkovič, rod. Valkovič a manž. Nataša
Valkovičová, rod. Adamová, /kupujúci/
UZNESENIE č. 228/2014
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A./ s c h v a ľ u j e :
Kúpnu zmluvu uzatvorenú podľa § 588 a nasl. Obč. zákonníka medzi:
Predávajúci: Obec Nemčiňany,
so sídlom 951 81 Nemčiňany č.s.128,
IČO: 00308277
zastúpená starostom obce Slavomírom Očovským
a
Kupujúci: Erik Valkovič, rod. Valkovič,
nar. 13.02.1973, rod. č. 730213/6853
a manž. Nataša Valkovičová, rod. Adamová,
nar. 28.05.1975, rod. č. 755528/6805,
spoločne trvale bytom Nemčiňany 45, 951 81 Nemčiňany.
Predmet zmluvy:
odpredaj nehnuteľnosti vytvorenej GP č. 29/2014 kat. ú. Nemčiňany
ako parc. č. 264/39 o výmere 42 m2 – zastavané plochy a nádvoria , do bezpodielového
vlastníctva manželov v celosti z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e,
zákona č. 138/1991 Zb. , za cenu 2,00 €/m2, t.j. 84,00 EUR/ slovom : osemdesiatštyri
EUR/, ktorá kúpna cena bude vyplatená kupujúcimi predávajúcemu do pokladne obce,
pred podpisom tejto zmluvy.

K bodu 10/
Rôzne:
List p. Jána Bielku, Nemčiňany 315, o doriešenie vstupu na pozemok
UZNESENIE č. 229/2014
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A/ O z n a m u j e :
že nie je kompetentné rozhodnúť o zriadení vjazdu zo štátnej komunikácie
súkromný pozemok p. Jána Bielku .

na

K bodu 12/
Návrh na uznesenie
UZNESENIE č. 230/2014
Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch
A./ s c h v a ľ u j e :
Predložený
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany,
konaného dňa 23.09. 2014 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ Nemčiňany.

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

