Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany,
konaného dňa 21.09. 2016 o 17.00 hod v zasadačke OcÚ Nemčiňany
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Jozef Keseg, starosta obce
Poslanci :Peter Kršák, Jana Siklenková, , Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič,
Július Szénási, Peter Bahýl, Martin Slažák
Hlavný kontrolór obce: Mária Valkovičová
Ďalší prítomní: Miroslava Kesegová, zapisovateľka
Bc. Mária Kesegová, účtovníčka
Verejnosť:
Podľa priloženej prezenčnej listiny
PROGRAM :
Program:
1/ Otvorenie a procedurálne veci
2/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
3/ Interpelácia poslancov
4/ Plnenie rozpočtu za II. štvrť rok 2016
5/ 2. úprava rozpočtu na rok 2016
6/ Žiadosť p. Ferdinanda Bónu, č. 293 o odkúpenie pozemku p.č. 32/5
7/ Žiadosť vedúcej ŠJ pri MŠ Nemčiňany o schválenie nového finančného pásma nákladov na
nákup potravín na jedno jedlo
8/ Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril a viedol Jozef Keseg, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že sú prítomní všetci 7 poslanci z celkového počtu 7. Pán
starosta Jozef Keseg vyhlásil OZ za uznášania schopné.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Július Szénási, Jana Siklenková
Návrhová komisia:
Peter Kršák, Ing. Jana Šidlovská, Erik Vallkovič
Zapisovateľka:
Miroslava Kesegová
Hlasovanie:
za: 7
Peter Kršák, Jana Siklenková, Július Szénási, Peter Bahýl, Ing. Jana Šidlovská,
Erik Valkovič, Martin Slažák
proti : 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 105/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
schvaľuje

program rokovania
Hlasovanie:
za: 7 Peter Kršák, Jana Siklenková, Július Szénási, Peter Bahýl, Ing. Jana Šidlovská,
Erik Valkovič , Martin Slažák
proti : 0
zdržal sa: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1/ Otvorenie a procedurálne veci
2/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
3/ Interpelácia poslancov
4/ Plnenie rozpočtu za II. štvrť rok 2016
5/ 2. úprava rozpočtu na rok 2016
6/ Žiadosť p. Ferdinanda Bónu, č. 293 o odkúpenie pozemku p.č. 32/5
7/ Žiadosť vedúcej ŠJ pri MŠ Nemčiňany o schválenie nového finančného pásma nákladov na
nákup potravín na jedno jedlo
8/ Záver

K bodu 2. Informácia o plnení uznesení z 11. zasadnutia OZ
Predložil starosta obce Jozef Keseg, konštatoval, že na predchádzajúcom OZ mu poslanci
odporučili spevniť krajnicu pri jednote. Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že je to urobené.
Ďalej pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že mu poslanci navrhli, aby sa dal namaľovať prechod
pre chodcov, konštatoval, že prechod je už namaľovaný, že ho namaľovali cestári. Ďalej odporučili
pánovi starostovi Jozefovi Kesegovi, aby skontroloval základ oplotenia pri cintoríne, konštatoval,
že ten základ je celý zlý, že ho bude potrebné celý opraviť.
K bodu 3. Interpelácie poslancov
Pán poslanec Július Szénási navrhol pánovi starostovi Jozefovi Kesegovi, či by sa nedalo zmeniť
osadenie dažďových vpustov na hlavnej ceste. Pán starosta Jozef Keseg mu odpovedal, že to
reklamoval u firmy ViOn a že povedali, že je to v poriadku. Pán starosta Jozef Keseg konštatoval,
že sa to spraví, len nebol na to teraz momentálne čas, ale sa to pokúsi spraviť. Ďalej pani
poslankyňa Jana Siklenková informovala, že horná zastávka nie je pokosená a sú tam smeti, či by sa
to nedalo pokosiť a upratať. Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že nie je problém, že sa to dá
upratať. Pán poslanec Martin Slažák navrhol, či by sa nemohli vyčistiť a pozametať krajnice od
nánosov. Pán starosta Jozef Keseg povedal, že sa na to pozrie a ak bude čas, môže sa to spraviť.
Uznesenie č. 106/2016:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
Odporúča
pánovi starostovi Jozefovi Kesegovi zmeniť osadenie dažďových vpustov na hlavnej ceste,
pozametať a vyčistiť krajnice od nánosov a pokosiť hornú autobusovú zastávku.
Hlasovanie:
za: 7 Peter Kršák, Jana Siklenková, Július Szénási, Peter Bahýl, Ing. Jana Šidlovská,

Erik Valkovič , Martin Slažák
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 4. Plnenie rozpočtu za II. štvrť rok 2016
Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že bolo poslancom zaslané plnenie rozpočtu, ak má niekto
nejakú otázku, nech sa páči. Nikto z poslancov nemal žiadnu otázku.
Uznesenie č. 107/2016:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
plnenie rozpočtu za II. štvrť rok 2016
Hlasovanie:
za: 7 Peter Kršák, Jana Siklenková, Július Szénási, Peter Bahýl, Ing. Jana Šidlovská,
Erik Valkovič , Martin Slažák
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 5. 2. úprava rozpočtu na rok 2016
Pán starosta Jozef Keseg vysvetlil poslancom, že sa navýšil rozpočet na Prístrešok k domu smútku,
nakoľko sa dal vypracovať projekt, ktorý sa súťažil a prihlásila sa len jedna firma, ktorá sa vyjadrila,
že rozpočet bol zle navrhnutý a jeho ponuka je 24 000 Eur bez DPH, takže pán starosta Jozef Keseg
konštatoval, že odmietol ponuku a kontaktoval projektanta, aby upravil rozpočet, aby to vyšlo a
projektant mu povedal, že tých 15 000 Eur je dosť málo, tak preto sa pán starosta Jozef Keseg
rozhodol navýšiť o 5 000 Eur. Ďalej pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že sa zvýšila údržba
budov, nakoľko sme presťahovali knižnicu do starého MNV a už sme tam vymenili aj plastové
okná aj dvere a ešte chceme upraviť aj tú druhú miestnosť, aby sa tam mohli stretávať dôchodci. A
ešte pán starosta Jozef Keseg oboznámil poslancov, že sa dalo do rozpočtu spolu financovanie
kamerového systému, ak by prešiel projekt, tak aby to bolo zahrnuté v rozpočte.
Pani poslankyňa Jana Siklenková sa informovala, že už mal byť schválený projekt na
Rekonštrukciu Kultúrneho domu, v akom je to štádiu. Pán starosta Jozef Keseg jej odpovedal, že
podľa najnovších informácií by mali byť projekty schvaľované v januári.
Uznesenie č. 108/2016:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
2. úpravu rozpočtu na rok 2016
Hlasovanie:
za: 7 Peter Kršák, Jana Siklenková, Július Szénási, Peter Bahýl, Ing. Jana Šidlovská,
Erik Valkovič , Martin Slažák

proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 6. Žiadosť p. Ferdinanda Bónu, č. 293 o odkúpenie pozemku p.č. 32/5
Pán starosta Jozef Keseg informoval poslancov, že sa stal omyl, keď pán Očovský kupoval od pána
Ferdinanda Bónu pozemky, tak sa do kúpnej zmluvy nedopatrením dostala parcela, kde majú
záhradu. Preto pán starosta Jozef Keseg navrhuje aby obec predávla priamym predajom z dôvodov
hodných osobitného zreteľa nevyužívaný pozemok v katastrálnom území Nemčiňany, nachádzajúci
sa v intraviláne obce - parcelu č. 32/5 kupujúcemu Ferdinandovi Bónovi za cenu 1 €.
Jedná sa o parcelu, ktorá tvorí priľahlú plochu k pozemku zastavanému stavbou vo vlastníctve
kupujúceho, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou
a kupujúci ju nedopatrením predal spolu s ďalšími parcelami obci Nemčiňany kúpnou zmluvou zo
9.6.2011 za 1,- €. Obec nemá prostriedky na udržiavanie predmetnej plochy a kupujúci tento
pozemok na svoje náklady trvale udržiava. Predaj je v súlade s § 9a ods. 8 písm. b/ a e/ zákona č.
138/91 Zb. v platnom znení.
Uznesenie č. 109/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Nemčiňany– parcely registra „C“ č. 32/5 záhrady
o výmere 374 m2, evidovanej na liste vlastníctva č. 737 na Obec Nemčiňany v 1/1 kupujúcemu:
Bóna Ferdinand rod. Bóna, nar. 20.2.1936, r.č. 360229/765, trvale bytom Nemčiňany 293 za
kúpnu cenu 1 € priamym predajom podľa § 9a ods. 8 písm. b/ a e/ zákona č. 138/91 Zb. v platnom
znení.
Hlasovanie:
za: 7 Peter Kršák, Jana Siklenková, Július Szénási, Peter Bahýl, Ing. Jana Šidlovská,
Erik Valkovič , Martin Slažák
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 7. Žiadosť vedúcej ŠJ pri MŠ Nemčiňany o schválenie nového finančného pásma
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo
Pán starosta Jozef Keseg vysvetli poslancom, že sme boli zaradený do 2. finančného pásma čo
predstavovalo sumu 1,12 Eur na deň a nakoľko to nepostačuje na nákup potravín, vedúca ŠJ pri MŠ
Nemčiňany si dala žiadosť na schválenie 3. finančného pásma, čo predstavuje 1,19 Eur na deň, čo je
0,07 Eur na jeden deň, takže to nebude až tak veľa pre rodičov a ŠJ to pomôže na nákup potravín.
Uznesenie č. 110/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje

finančné pásmo č. 3 nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín
Hlasovanie:
za: 7 Peter Kršák, Jana Siklenková, Július Szénási, Peter Bahýl, Ing. Jana Šidlovská,
Erik Valkovič , Martin Slažák
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 8. Záver
Pán starosta Jozef Keseg sa poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17.30 h.
Zapísala: Miroslava Kesegová
....................................................
Jozef Keseg
starosta obce
Overovatelia:
Július Szénási

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

Jana Siklenková

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

