Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany,
konaného dňa 13.03.2015 o 17.00 hod v zasadačke OcÚ Nemčiňany
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Neprítomní:

Jozef Keseg, starosta obce
Poslanci :Mgr. Lenka Bónová, Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič, Marián Žigmond
Mária Valkovičová, hlavný kontrolór obce

Ďalší prítomní: Miroslava Kesegová, zam. Obce
Mária Šabíková, zapisovateľka
Verejnosť:
Podľa priloženej prezenčnej listiny
PROGRAM :
1/ Otvorenie a procedurálne veci
2/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
3/ Interpelácia poslancov
4/ Zriadenie Komisie ochrana verejného záujmu
5/ Doplnenie členov do Komisie pre šport, kultúru a sociálne veci
6/ Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku
7/ Žiadosť p. Jaroslava Janču, Továrenská 3, 953 01 Zlaté Moravce o kúpu pozemku
parc.č. 246/3 o výmere 22 m2
8/ Určenie kronikára obce
9/ Inventarizačný zápis za rok 2014
10/ Plnenie rozpočtu za rok 2014 – oboznámenie
11/ Dotácia na rekonštrukciu kúrenia v KD od Javysu – oboznámenie
12/ Plat starostu – povinnosť každoročného prerokúvania platu – Zákon 253/1994 Z.z.
v znení neskorších predpisov
13/ Žiadosť o prerokovanie odkúpenia časti obecného pozemku v k.ú. Rohožnica p.č.
82/18 – p. Novosad a p. Novosadová
14/ Rôzne
15/ Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril a viedol Jozef Keseg, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že sú prítomní všetci 7 poslanci z celkového počtu 7 a OZ vyhlásil za
uznášania schopné.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Marián Žigmond, Martin Slažák
Návrhová komisia:
Ing. Jana Šidlovská, Július Szénási, Erik Valkovič
Zapisovateľka:
Mária Šabíková
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Hlasovanie:
za: 7 Mgr. Lenka Bónová, Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič, Marián Žigmond
proti : 0
zdržal sa: 0
Jozef Keseg, starosta obce navrhol pozmeniť program rokovania nasledovne:
- v bode 14/ Mestská polícia - oboznámenie – zmeniť bod
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.
Hlasovanie:
za: 7 Mgr. Lenka Bónová, Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič, Marián Žigmond
proti : 0
zdržal sa: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1/ Otvorenie a procedurálne veci
2/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
3/ Interpelácia poslancov
4/ Zriadenie Komisie ochrana verejného záujmu
5/ Doplnenie členov do Komisie pre šport, kultúru a sociálne veci
6/ Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku
7/ Žiadosť p. Jaroslava Janču, Továrenská 3, 953 01 Zlaté Moravce o kúpu pozemku
parc.č. 246/3 o výmere 22 m2
8/ Určenie kronikára obce
9/ Inventarizačný zápis za rok 2014
10/ Plnenie rozpočtu za rok 2014 – oboznámenie
11/ Dotácia na rekonštrukciu kúrenia v KD od Javysu – oboznámenie
12/ Plat starostu – povinnosť každoročného prerokúvania platu – Zákon 253/1994 Z.z.
v znení neskorších predpisov
13/ Žiadosť o prerokovanie odkúpenia časti obecného pozemku v k.ú. Rohožnica p.č.
82/18 – p. Novosád a p. Novosádová
14/ Mestská polícia
15/ Záver
K bodu 2. Informácia o plnení uznesení z 1. zasadnutia OZ
Predložil starosta obce. Konštatoval, že mu poslanci odporučili zabezpečiť kryty na radiátory
do Materskej školy a oznámil poslancom, že kryty na radiátory sú hotové.
Uznesenie č. 23/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
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berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z 2. zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za: 7 Mgr. Lenka Bónová, Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič, Marián Žigmond
proti : 0
zdržal sa: 0

K bodu 3. Interpelácie poslancov
Poslanci nepredložili žiadne interpelačné príspevky.
K bodu 4. Zriadenie Komisie ochrana verejného záujmu
P. starosta Jozef Keseg navrhol zriadenie Komisie verejného záujmu, ktorú je potrebné zriadiť
zo zákona nasledovne:
Predseda: Marián Žigmond /KDH/
Člen: Július Szénási /Smer-SD/
Člen: Erik Valkovič /NEKA/
Uznesenie č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zriadenie Komisie verejného záujmu v zložení:
Predseda: Marián Žigmond /KDH/
Člen: Július Szénási /Smer-SD/
Člen: Erik Valkovič /NEKA/
Hlasovanie:
za: 6 Mgr. Lenka Bónová, Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 1 Marián Žigmond
K bodu 5. Doplnenie členov do Komisie pre šport, kultúru a sociálne veci
Poslanci odporučili p. starostovi Jozefovi Kesegovi na minulom zasadnutí doplniť členov do
Komisie pre šport, kultúru a sociálne veci. P. starosta Jozef Keseg navrhol za členov do
Komisie pre šport, kultúru a sociálne veci:
p. Jana Siklenková, p. Soňa Mináriková, p. Mgr. Jana Procházková
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Uznesenie č. 25/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
doplnenie členov do Komisie pre šport, kultúru a sociálne veci :
p. Jana Siklenková, p. Soňa Mináriková, p. Mgr. Jana Procházková
Hlasovanie:
za: 7 Mgr. Lenka Bónová, Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič, Marián Žigmond
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 6. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku
P. starosta Jozef Keseg predložil návrh na schválenie Rokovacieho poriadku.
Poslanec Marián Žigmond sa spýtal, či nie je v zákone niečo proti narúšaniu rokovania. P.
starosta Jozef Keseg mu odpovedal, že nie. Poslanci navrhli doplniť do Rokovacieho poriadku
do bodu 5 článok 8 Pri príchode do rokovacej miestnosti je každý povinný vypnúť mobilný
telefón.
Uznesenie č. 26/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
rokovací poriadok, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie:
za: 7 Mgr. Lenka Bónová, Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič, Marián Žigmond
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 7. Žiadosť p. Jaroslava Janču, Továrenská 3, 953 01 Zlaté Moravce o kúpu
pozemku parc.č. 246/3 o výmere 22 m2
P. starosta Jozef Keseg dal na znovuprerokovanie žiadosť od p. Janču
a/ o predaj pozemku parcela reg. „C“ nachádzajúca sa v Obci Nemčiňany, katastrálne územie
Nemčiňany, zapísaná na LV č. 737 ako parcela číslo 246/3 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 22 m2 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, priamym
predajom ( vlastníkovi susednej parcely) z dôvodov hodných osobitného zreteľa Jaroslavovi
Jančovi, bytom : Továrenská 3, 953 01 Zlaté Moravce,
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b/ za cenu: 2 € za m2, t. j.: spolu = 44 €
c/ s vecným bremenom na parcele č. 246/3: cez parcelu č. 246/3 vedie kanalizácia, preto
každý vlastník tejto parcely je povinný zabezpečiť v prípade poruchy prístup ku kanalizácii a
prevod nehnuteľnosti zabezpečí a bude financovať žiadateľ.
P. starosta Jozef Keseg informoval poslancov, že už to raz bolo schvaľované za p. starostu
Očovského, ale bolo prerušené konanie na karastri.
P. Mgr. Lenka Bónová sa spýtala, aký bol problém na katastri. P. starosta Jozef Keseg jej
odpovedal, že nebola zverejnená kúpna zmluva na internete a nebolo prerokované vecné
bremeno na zastupiteľstve.
P. Marián Žigmond sa spýtal, či bola táto parcela obecná. P. starosta Jozef Keseg odpovedal,
že áno.
Uznesenie č. 27/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
a/ o predaj pozemku parcela reg. „C“ nachádzajúca sa v Obci Nemčiňany, katastrálne územie
Nemčiňany, zapísaná na LV č. 737 ako parcela číslo 246/3 – zastavané plochy a nádvoria o
výmere 22 m2 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, priamym
predajom ( vlastníkovi susednej parcely) z dôvodov hodných osobitného zreteľa Jaroslavovi
Jančovi, bytom : Továrenská 3, 953 01 Zlaté Moravce,
Hlasovanie:
za: 7 Mgr. Lenka Bónová, Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič, Marián Žigmond
proti : 0
zdržal sa: 0
b/ za cenu: 2 € za m2, t. j.: spolu = 44 €
Hlasovanie:
za: 7 Mgr. Lenka Bónová, Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič, Marián Žigmond
proti : 0
zdržal sa: 0
c/ s vecným bremenom na parcele č. 246/3: cez parcelu č. 246/3 vedie kanalizácia, preto
každý vlastník tejto parcely je povinný zabezpečiť v prípade poruchy prístup ku kanalizácii a
prevod nehnuteľnosti zabezpečí a bude financovať žiadateľ.
Hlasovanie:
za: 7 Mgr. Lenka Bónová, Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič, Marián Žigmond
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 8. Určenie kronikára obce
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P. starosta Jozef Keseg prečítal od PhDr. Miroslava Piusa Zásady vedenia kroniky. P. starosta
Jozef Keseg povedal, že pán Pius by viedol obecnú kroniku s ročnou odmenou 200 €.
P. Marián Žigmond povedal, že to nie je veľa.
P. Július Szénási tiež povedal, že to nie je veľa a že sa aspoň zachová tradícia.
P. M. Žigmond povedal, že či bolo výberové konanie. P. starosta Jozef Keseg odpovedal, že
nie. P. M.Žigmond navrhol, aby sa dalo vyhlásiť do rozhlasu, aj na internet výberové konanie
a možno sa ešte prihlási niekto iný.
Hlasovanie:
za: 7 Mgr. Lenka Bónová, Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič, Marián Žigmond
proti : 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 28/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
odporúča
starostovi obce p. Jozefovi Kesegovi, vyhlásiť výberové konanie na kronikára obce.
Hlasovanie:
za: 4
Marián Žigmond, Mgr. Lenka Bónová, Július Szénási, Ing. Jana Šidlovská
proti : 3 Erik Valkovič, Peter Kršák, Martin Slažák,
zdržal sa: 0
K bodu 9. Inventarizačný zápis za rok 2014
Starosta , p. Jozef Keseg informoval, že bol poslancom doručený inventarizačný zápis za rok
2014.
P. Mgr. Lenka Bónová sa spýtala, čo s majetkom ZŠ, pretože ZŠ už nemáme. P. starosta Jozef
Keseg jej odpovedal, že sa pokúsime zistiť, či by nechceli pomôcky do ZŠ v Červenom
Hrádku. Ďalej sa spýtala, čo sú neuhradené faktúry a nevyfakturované dodávky. P. účtovníčka
Miroslava Kesegová jej odpovedala, že neuhradené faktúry ostali v systéme, pretože neprišiel
ešte výpis z účtu a nemohli sa zapísať, že sú uhradené, keď sme nemali ešte výpis
a nevyfakturované dodávky sú faktúry za rok 2014, ale boli uhradené v roku 2015.
Uznesenie č. 29/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
inventarizačný zápis za rok 2014
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Hlasovanie:
za: 7 Mgr. Lenka Bónová, Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič, Marián Žigmond
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 10. Plnenie rozpočtu za rok 2014 – oboznámenie
Starosta, p. Jozef Keseg, informoval, že bolo poslancom doručené plnenie rozpočtu za rok
2014.
P. Mgr. Lenka Bónová sa spýtala, prečo je položka Špeciálne služby tak veľmi navýšená, čo
je v nej zahrnuté. P. účtovníčka Miroslava Kesegová jej odpovedala, že sa robilo veľa
projektov a sú tam zahrnuté náklady na verejné obstarávanie, stavebný dozor, právne
poradenstvo.
P. Peter Kršák sa spýtal, že keď dávame napr. chodník do majetku, či by tam nemali byť aj
všetky náklady v tom spojené ako stavebný dozor alebo verejné obstarávanie, aby sme vedeli,
koľko nás stál celkovo. P. účtovníčka Miroslava Kesegová mu odpovedala, že v rozpočte to
musí byť rozdelené, ale na inventárnej karte je to všetko dokopy.
P. Mgr. Lenka Bónová sa spýtala, prečo je 2x na Materskú školu poštovné, telefón.
P.účtovníčka Miroslava Kesegová jej odpovedala, že aj keď sa to týka všetko Materskej
školy, v účtovníctve sa to musí rozúčtovať, zvlášť na Materskú školu a zvlášť na Školskú
jedáleň. Ďalej sa spýtala, čo je to všeobecný materiál pri školskom stravovaní. P.účtovníčka
Miroslava Kesegová jej odpovedala, že sú tam čistiace prostriedky, handry na podlahu,
príbor, taniere,..
Uznesenie č. 30/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
plnenie rozpočtu za rok 2014
Hlasovanie:
za: 7 Mgr. Lenka Bónová, Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič, Marián Žigmond
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 11. Dotácia na rekonštrukciu kúrenia v KD od Javysu – oboznámenie
Starosta obce, p. Jozef Keseg oboznámil poslancov, že sme požiadali o dotáciu na
rekonštrukciu kúrenia od Javys-u a schválili nám 1500 €.
P. Marián Žigmond sa spýtal, či netreba najprv vymeniť okná a či to utiahnu kotle. P. starosta
Jozef Keseg mu odpovedal, že nie pretože radiátory majú málo KW a nedokážu vykúriť tú
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miestnosť ani keby tam boli vymenené okná a že je podaný aj projekt na výmenu okien a že
sú spustené len 2 kotle zo 4.
P. Mgr. Lenka Bónová sa spýtala, že koľko musíme my doplatiť na kúrenie, že koľko by to
všetko stálo. P. starosta jej odpovedal, že mal spravenú cenovú ponuku na 6000 €, ale to nie je
záväzné, možno by to bolo ešte aj lacnejšie.
Uznesenie č. 31/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o dotácii z Javysu na rekonštrukciu kúrenia v KD
Hlasovanie:
za: 7 Mgr. Lenka Bónová, Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič, Marián Žigmond
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 12. Plat starostu – povinnosť každoročného prerokúvania platu – Zákon
253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov
P. Ing. Jana Šidlovská prečítala list zo štatistického úradu o zvýšení priemernej mzdy za rok
2014. Plat starostu Jozefa Kesega Obce Nemčiňany s účinnosťou od 01. 04. 2015 podľa § 3.
ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. 858 x 1,65=1416 €
Uznesenie č. 32/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
plat starostu Jozefa Kesega Obce Nemčiňany s účinnosťou od 01. 04. 2015 podľa § 3. ods. 1
zák. č. 253/1994 Z.z. 858x1,65=1416€
Hlasovanie:
za: 7 Mgr. Lenka Bónová, Peter Kršák, Martin Slažák, Július Szénási,
Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič, Marián Žigmond
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 13. Žiadosť o prerokovanie odkúpenia časti obecného pozemku v k.ú. Rohožnica
p.č. 82/18 – p. Novosád a p. Novosádová
P. starosta Jozef Keseg prečítal žiadosť od p. Novosáda a p. Novosádovej
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a/ o predaj pozemku parcela č. 82/18 nachádzajúca sa v Obci Nemčiňany, katastrálne územie
Rohožnica, ako parcela číslo 82/18 – zastavané plochy o výmere 67 m2 v zmysle § 9a ods. 8
písm. e/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, priamym predajom (vlastníkovi susednej
parcely) z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
b/ za cenu: 1,50 € za m2, t. j.: 100,50 € a prevod nehnuteľnosti zabezpečí a bude financovať
žiadateľ
Uznesenie č. 33/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a/ schvaľuje predaj pozemku parcela č. 82/18 nachádzajúca sa v Obci Nemčiňany,
katastrálne územie Rohožnica, ako parcela číslo 82/18 – zastavané plochy o výmere 67 m2
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, priamym predajom (
vlastníkovi susednej parcely) z dôvodov hodných osobitného zreteľa: Ing. Ivanovi
Novosádovi a Ing. Anne Novosádovej, bytom : Školská 615, 951 76 Tesárske Mlyňany,
Hlasovanie:
za: 5 Mgr. Lenka Bónová, Martin Slažák, Július Szénási,
Erik Valkovič, Marián Žigmond
proti : 1 Ing. Jana Šidlovská
zdržal sa: 1 Peter Kršák
b/ schvaľuje za cenu: 1,50 € za m2, t. j.: 100,50 € a prevod nehnuteľnosti zabezpečí a bude
financovať žiadateľ
Hlasovanie:
za: 5 Mgr. Lenka Bónová, Martin Slažák, Július Szénási,
Erik Valkovič, Marián Žigmond
proti : 0
zdržal sa: 2 Ing. Jana Šidlovská, Peter Kršák
K bodu 14. Mestská polícia
P. starosta Jozef Keseg oboznámil poslancov, že bol rokovať o Mestskej polícii na Mestskom
úrade v Tlmačoch. Prišiel náčelník Mestskej polície z Tlmáč p. Mgr. Benc.
P. Marián Žigmond sa spýtal, že koľko to bude stáť obec. P. Benc odpovedal, že nemôže
povedať konkrétnu sumu, pretože záleží na tom koľko obcí by sa zapojilo.
Uznesenie č. 34/2015 :
odporúča
p. starostovi Jozefovi Kesegovi rokovať s Mestom Tlmače o možnosti spolupráce obcí
a financovania nákladov Mestskej polície.
Hlasovanie:
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za: 7 Mgr. Lenka Bónová, Martin Slažák, Július Szénási,
Erik Valkovič, Marián Žigmond, Ing. Jana Šidlovská, Peter Kršák
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 15. Záver
Starosta ešte oboznámil poslancov, že sme dostali finančný dar od záhradkárov 300€ na
aparatúru do KD a poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.00 h.
Zapísal/(a): Mária Šabíková

....................................................
Jozef Keseg
starosta obce

Overovatelia:
Marián Žigmond
Martin Slažák

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