Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany,
konaného dňa 09.12. 2015 o 17.00 hod v zasadačke OcÚ Nemčiňany
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Jozef Keseg, starosta obce
Poslanci : Peter Bahýl, Peter Kršák, Jana Siklenková, Martin Slažák, Július
Szénási, Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič,
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/ Návrh VZN č.4/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Nemčiňany
5/ Návrh VZN č. 5/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Nemčiňany
6/ Návrh VZN č. 6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 a ďalšie zdaňovacie
obdobia
7/ Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie
8/ Zámena pozemkov časť parc. č. 265/3, k. ú. Nemčiňany za časť parc. č. 138/5, k. ú.
Nemčiňany – Obec Nemčiňany a Irena Bielková, Nemčiňany č. 24
9/ Prerokovanie PHSR na roky 2015-2020
10/ Návrh na vyradenie majetku
11/ Plnenie rozpočtu za III. Štvrťrok 2015
12/ Úprava rozpočtu 2/2015
13/ Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2016 a informatívny rozpočet na roky 2017,
2018
14 / Správa nezávislého audítora
15 / Rôzne
16/ 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: Erik Valkovič, Ing. Jana Šidlovská
Návrhová komisia:
Jana Siklenková, Martin Slažák, Július Szénási
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Zapisovateľka:
Miroslava Kesegová
Hlasovanie:
za: 7 Peter Bahýl, Peter Kršák, Jana Siklenková, Martin Slažák, Júlis Szénási, Ing. Jana
Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
Jozef Keseg, starosta obce navrhol pozmeniť program rokovania nasledovne:
doplniť body: 8/ Zriadenie záložného práva pre Min. dopr. výstavby a regionálneho rozvoja
SR na 8 bytovú jednotku
14/ Plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2016
15 /Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016
Pani poslankyňa Ing. Jana Šidlovská navrhla doplniť bod programu
18 / Návrh na zvýšenie platu starostu obce
Uznesenie č. 68/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.
Hlasovanie:
za: 7 Peter Bahýl, Peter Kršák , Jana Siklenková, Martin Slažák, Júlis Szénási, Ing. Jana
Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1/ Otvorenie a procedurálne veci
2/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
3/ Interpelácia poslancov
4/ Návrh VZN č.4/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Nemčiňany
5/ Návrh VZN č. 5/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Nemčiňany
6/ Návrh VZN č. 6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 a ďalšie zdaňovacie
obdobia
7/ Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie
8/ Zriadenie záložného práva pre Min. dopr. výstavby a regionálneho rozvoja SR na 8
bytovú jednotku
9/ Zámena pozemkov časť parc. č. 265/3, k. ú. Nemčiňany za časť parc. č. 138/5, k. ú.
Nemčiňany – Obec Nemčiňany a Irena Bielková, Nemčiňany č. 24
10/ Prerokovanie PHSR na roky 2015-2020
11/ Návrh na vyradenie majetku
12/ Plnenie rozpočtu za III. Štvrťrok 2015
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13/ Úprava rozpočtu 2/2015
14/ Plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2016
15 /Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016
16/ Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2016 a informatívny rozpočet na roky 2017,
2018
17 / Správa nezávislého audítora
18 / Návrh na zvýšenie platu starostu obce
19 / Rôzne
20/ Záver

K bodu 2. Informácia o plnení uznesení zo 4. zasadnutia OZ
Predložil starosta obce Jozef Keseg, konštatoval, že na predchádzajúcom OZ mu poslanci
odporučili vybudovať žľaby na spodnej ulici. Pán starosta Jozef Keseg skonštatoval, že úloha
nebola splnená nakoľko pán poslanec Martin Slažák prisľúbil, že zapožičia traktor, ale nemal
čas.
K bodu 3. Interpelácie poslancov
Pán poslanec Július Szénási predniesol požiadavku pani riaditeľky MŠ vybudovať kryty na
radiátory do spálne. Ďalej pán poslanec Július Szénási pripomienkoval, či by nebolo možné
dať pri novovybudovaný chodník tabuľu ostrá zákruta, alebo aspoň reflexné pásky na
zábradlie, aby vodiči, ktorí to nepoznajú vedeli skôr zareagovať, že je tam nebezpečná
zákruta. Pán starosta Jozef Keseg mu odpovedal, že nie je problém zakúpiť pásky, ale či by
nebolo lepšie prejednať s VÚC a dať tam dopravné značenie. Pán poslanec Peter Kršák sa
informoval, či by nebolo možné, aby poslanci dostali do mailu všetky platné VZN. Pán
starosta Jozef Keseg mu odpovedal, že sa plánuje odkúpiť nová internetová stránka a tam sa
už dajú všetky informácie, pretože na túto starú stránku je problém dávať tam údaje, aby si to
vedeli aj občania prečítať. Ďalej sa pán poslanec Peter Kršák spýtal, kam zmizli merače
rýchlosti. Pán starosta Jozef Keseg mu odpovedal, že sa čuduje prečo sa to pýta práve on, keď
o tom vie veľmi dobre, že nám ich nariadili zdemontovať, pretože boli nesprávne a bez
povolenia umiestnené. Ďalej pán starosta skonštatoval, že podal novú žiadosť, ale merače
budú na iných miestach ako boli pôvodne plánované – jeden bude na elektrickom stĺpe pri
pánovi Jančovi a druhý pri pánovi Hubačekovi. Pani poslankyňa Jana Siklenková sa spýtala,
či by sa nedala dať tabuľa prechod pre chodcov pri hornú autobusovú zastávku, pretože je tam
problém prejsť na chodník, keď príde autobus zo Zlatých Moraviec. Pán starosta Jozef Keseg
jej odpovedal, že je to problém vybaviť, ale môže sa pokúsiť dať žiadosť, či to prejde. Ďalej
sa pani poslankyňa Jana Siklenková spýtala kedy budeme mať ozdobený stromček. Pán
starosta Jozef Keseg jej odpovedal, že v sobotu, pretože pán údržbár je dlhodobo na PN
a chcel poprosiť aj poslancov, či by mu s tým pomohli.
Uznesenie č. 69/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
Odporúča
pánovi starostovi Jozefovi Kesegovi dať vyrobiť kryty na radiátory do MŠ a vybaviť
dopravné značenie na hlavnej ceste.
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Hlasovanie:
za: 7 Peter Bahýl, Peter Kršák , Jana Siklenková, Martin Slažák, Júlis Szénási, Ing. Jana
Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 4. Návrh VZN č.4/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Nemčiňany
Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že bol poslancom doručený návrh VZN, ak má niekto
nejaké pripomienky, nech sa páči.
Uznesenie č. 70/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
VZN č.4/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole,
ktorej zriaďovateľom je obec Nemčiňany
Hlasovanie:
za: 7 Peter Bahýl, Peter Kršák , Jana Siklenková, Martin Slažák, Júlis Szénási, Ing. Jana
Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 5. Návrh VZN č. 5/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce
Nemčiňany
Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že sme doteraz takéto VZN nemali, nakoľko sa blížia
voľby, tak nás nato upozornili, aby sme si ho schválili. Pani poslankyňa Jana Siklenková sa
spýtala, či sa ešte doloží ten jeden stĺp. Pán starosta Jozef Keseg jej odpovedal, že áno.
Uznesenie č. 71/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
VZN č. 5/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Nemčiňany
Hlasovanie:
za: 7 Peter Bahýl, Peter Kršák , Jana Siklenková, Martin Slažák, Júlis Szénási, Ing. Jana
Šidlovská, Erik Valkovič
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proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 6. Návrh VZN č. 6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 a ďalšie
zdaňovacie obdobia
Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že poslancom bolo poslané VZN a mali pripomienky,
tak ich upravíme. Pán poslanec Peter Kršák navrhol, aby sa v §16 doplnil bod c)chovateľ psa,
v §20 premenovať názov ostatné ustanovenie pre vlastníka, držiteľa a chovateľa psa
a v každom bode sa už len odvolávať a nemusí sa to v každom bode dopisovať. Ďalej pán
poslanec Peter Kršák ďalej navrhol, aby sa §22 zmenil názov z poplatok za poplatok za KO
a DSO. Pán starosta Jozef Keseg mu odpovedal, že on by to nemenil, pretože je to podľa
zákona správne. Pán poslanec Július Szénási sa spýtal, či sa teda nejaké poplatky aj menili.
Pán starosta Jozef Keseg mu odpovedal, že všetko ostalo tak ako bolo doteraz akurát poplatok
za KO bol zvýšený na 15 €, pretože máme vysoké náklady na odvoz odpadu, aj tak obec musí
ešte doplácať. Musel by sa poplatok zvýšiť na 20 €, aby sa pokryli náklady. Ďalej prebehla
diskusia medzi poslancami a občanmi ohľadom túlavých psov. Pán starosta Jozef Keseg
konštatoval, že tento rok už odchytil minimálne 12 psov a udelil aj pokuty, ale je to
celoslovenský problém, ale snaží sa to stále riešiť. Ďalej prebehla diskusia medzi poslancami
a občanmi ohľadom zníženia poplatku za občanov, ktorí sa zdržujú mimo obce viac ako 90
dní v roku. Bolo schválené odpustenie poplatku 50 % občanovi, ktorý predloží potrebné
doklady, že sa nezdržuje na území obce viac ako 90 dní v roku.
Uznesenie č. 72/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
VZN č. 6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na kalendárny rok 2016 a ďalšie zdaňovacie obdobia s navrhnutými
zmenami
Hlasovanie:
za: 7 Peter Bahýl, Peter Kršák , Jana Siklenková, Martin Slažák, Júlis Szénási, Ing. Jana
Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 7. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie
Pán starosta Jozef Keseg predložil návrh na zloženie komisií nasledovne:
zloženie komisií nasledovne:
1. Komisia pre fyzickú inventúru:
a) predseda: Erik Valkovič
b) člen: Martin Slažák
c) člen: Peter Kršák
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d) člen: Július Szénási
2. Inventarizačná komisia:
a) predseda: Ing. Jana Šidlovská
b) člen: Peter Bahýl
c) člen: Jana Siklenková
Uznesenie č. 73/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zloženie komisií nasledovne:
3. Komisia pre fyzickú inventúru:
a) predseda: Erik Valkovič
b) člen: Martin Slažák
c) člen: Peter Kršák
d) člen: Július Szénási
4. Inventarizačná komisia:
a) predseda: Ing. Jana Šidlovská
b) člen: Peter Bahýl
c) člen: Jana Siklenková
Hlasovanie:
za: 7 Peter Bahýl, Peter Kršák , Jana Siklenková, Martin Slažák, Júlis Szénási, Ing. Jana
Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 8. Zriadenie záložného práva pre Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR na 8 bytovú jednotku
Pán starosta Jozef Keseg informoval poslancov, že je potrebné, aby sme do 60 dní od
prepísania bytovky na Obec Nemčiňany, OZ schválilo záložné právo aj pre MDV a RR SR,
nakoľko sme dostali dotáciu 142 030 €. Pán poslanec Peter Bahýl sa spýtal, či sme už také
niečo neschvaľovali a pán starosta Jozef Keseg mu odpovedal, že to bolo schválené pre Štátny
fond rozvoja bývania a teraz je potrebné pre MDV a RR SR.
Uznesenie č. 74/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
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Zriadenie záložného práva pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na
8 BJ, parc. č. 36/1 CKN , k. ú. Nemčiňany súpisné číslo 90, na ktorú sme dostali dotáciu 142
030 €
Hlasovanie:
za: 7 Peter Bahýl, Peter Kršák , Jana Siklenková, Martin Slažák, Júlis Szénási, Ing. Jana
Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 9. Zámena pozemkov časť parc. č. 265/3, k. ú. Nemčiňany za časť parc. č. 138/5,
k. ú. Nemčiňany – Obec Nemčiňany a Irena Bielková, Nemčiňany č. 24
Pán starosta Jozef Keseg informoval poslancov, že pani Irena Bielková ešte v roku 1963
odkúpila pozemok od obce / má aj zmluvu aj pôvodný GP/, ale si to nedala zavkladovať na
kataster a má to stále len tak ako to mala pôvodne, takže by si to chcela dať na poriadok, dala
si vypracovať aj nový GP a žiada obec, ak by sa dalo, aby si to dala na poriadok. Keď som to
zrátala, tak má naviac ohradených 19 m2. Na katastri jej to nevedia už zapísať, lebo je to už
staré a nespĺňa to podmienky, takže či jej to znova odpredáme, alebo jej predáme len tých 19
m2. Je tam aj zámena, pretože má pani Bielková 3 m2 do ulice, ktoré by nám zamenila. Pán
poslanec Peter Bahýl konštatoval, že by to bolo nespravodlivé, ak by sa jej predávala 2 krát to
isté. Pani poslankyňa Ing. Jana Šidlovská sa spýtala, či už to raz odkúpili okrem tých 19 m2.
Pá starosta Jozef Keseg jej odpovedal, že áno. Pán poslanec Peter Kršák sa spýtal, prečo si
teda ohradila viac ako odkúpili o tých 19 m2. Pán starosta Jozef Keseg mu odpovedal, že to sa
pri tej dĺžke nedá tak dobre odhadnúť.
Uznesenie č. 75/2015 :
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) zámenu pozemkov zameraných GP č. 49/2014 a to dielu č. 6 o výmere 7m2 - zastavaná
plocha a nádvorie, dielu č. 10 o výmere 13 m2 – zastavaná plocha a nádvorie, dielu č. 11
o výmere 129 m2 – zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Nemčiňany, katastrálne
územie Nemčiňany za diel č. 8 o výmere 3 m2- zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve
Ireny Bielkovej, nar. 28.05.1935, bytom Nemčiňany 24 v podiele 5/8-ín, Evy Turčanovej, nar.
7.12.1957, bytom Zlaté Moravce, Rovňanova 4, Jána Bielku, nar. 14.06.1959, bytom
Nemčiňany 351, Heleny Bobekovej, nar. 29.05.1960, bytom Kalná nad Hronom, J.Fučíka 24,
každý v podiele 1/8-iny, katastrálne územie Nemčiňany v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona
č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodov hodných osobitného zreteľa: dlhodobé užívanie
parciel, ktoré tvoria priľahlú plochu k pozemku. Vyššie uvedení účastníci sú povinní Obci
Nemčiňany z titulu zámeny zaplatiť sumu 66,50 €, nakoľko výmera pozemkov nie je zhodná,
ako aj veškeré trovy s prevodom spojené.
Hlasovanie:
za: 7 Peter Bahýl, Peter Kršák , Jana Siklenková, Martin Slažák, Júlis Szénási, Ing. Jana
Šidlovská, Erik Valkovič
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proti : 0
zdržal sa: 0

K bodu 10. Prerokovanie PHSR na roky 2015-2020
Pán starosta Jozef Keseg informoval poslancov, že im bol zaslaný PHSR a je aj na internete,
ak má niekto nejakú pripomienku, nech sa páči.
Uznesenie č. 76/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
PHSR na roky 2015-2020
Hlasovanie:
za: 7 Peter Bahýl, Peter Kršák , Jana Siklenková, Martin Slažák, Júlis Szénási, Ing. Jana
Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 11. Návrh na vyradenie majetku
Pán starosta Jozef Keseg poprosil pani poslankyňu Ing. Jan Šidlovskú, aby predložila návrh
na vyradenie. Pani poslankyňa Ing. Jana Šidlovská informovala, že bola vytvorená
vyraďovacia komisia a navrhli vyradiť staré PC, ktoré sú nefunkčné a sú zastaralé. Ďalej
navrhli vyradiť starý nábytok z MŠ, nakoľko je zaprataná 1 celá miestnosť starým nábytkom
a bola v MŠ aj inšpekcia a nariadila pani riaditeľke urobiť pre deti telocvičňu a preto je
potrebné vypratať a teda vyradiť tento nepotrebný a zastaralý nábytok.
Uznesenie č. 77/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vyradenie majetku na návrh inventarizačnej komisie
Hlasovanie:
za: 7 Peter Bahýl, Peter Kršák , Jana Siklenková, Martin Slažák, Júlis Szénási, Ing. Jana
Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 12. Plnenie rozpočtu za III. Štvrťrok 2015
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Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že poslancom bolo doručené plnenie, ak má niekto
nejaké otázky nech sa páči.
Uznesenie č. 78/2015 :
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 III. Štvrťrok 2015
Hlasovanie:
za: 7 Peter Bahýl, Peter Kršák , Jana Siklenková, Martin Slažák, Júlis Szénási, Ing. Jana
Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 13. Úprava rozpočtu 2/2015
Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že poslancom bola doručená úprava, ak má niekto
nejaké otázky nech sa páči. Pani účtovníčka Bc. Mária Kesegová informovala, že zabudla do
rozpočtu doplniť dotáciu od AGRO NV, a.s. 330 € na stretnutie dôchodcov, takže o tých 330
€ sa zvýšia aj príjmy aj výdavky. Pán poslanec Peter Kršák sa spýtal, čo je poplatok za služby,
či je to ČOV alebo prečerpávačka. Pani účtovníčka Bc. Mária Kesegová mu odpovedala, že je
to za Trniny na prevádzku ČOV.
Uznesenie č. 79/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
úpravu rozpočtu 2/2015
Hlasovanie:
za: 7 Peter Bahýl, Peter Kršák , Jana Siklenková, Martin Slažák, Júlis Szénási, Ing. Jana
Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 14. Plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2016
Pán starosta Jozef Keseg poprosil pani hlavnú kontrolórku Máriu Valkovičovú, aby prečítala
plán HKO na I. polrok 2016, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 80/2015 :
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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
plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2016
Hlasovanie:
za: 7 Peter Bahýl, Peter Kršák , Jana Siklenková, Martin Slažák, Júlis Szénási, Ing. Jana
Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 15. Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016
Pán starosta Jozef Keseg poprosil pani hlavnú kontrolórku Máriu Valkovičovú, aby prečítala
stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 81/2015 :
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
stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016
Hlasovanie:
za: 7 Peter Bahýl, Peter Kršák , Jana Siklenková, Martin Slažák, Júlis Szénási, Ing. Jana
Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 16. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2016 a informatívny rozpočet na roky
2017, 2018
Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že bol poslancom zaslaný návrh rozpočtu, ak má niekto
nejaké otázky, nech sa páči. Pán poslanec Peter Kršák sa spýtal, že v roku 2015 bol transfér
2800 a na rok 2016 je tam už len 800. Pani účtovníčka Bc. Mária Kesegová mu vysvetlila, že
predtým chodili peniaze ku nám a my sme ich museli poslať na Spoločný stavebný úrad
a teraz to posielajú rovno do Vrábel, tak už to nejde cez nás. Pán poslanec Peter Kršák sa
spýtal, či na tú 8 BJ je to nájom za všetkých 8 bytov a či je to aj s poistením. Pani účtovníčka
Bc. Mária Kesegová mu odpovedala, že áno je to aj s poistením. Pán poslanec Peter Kršák sa
spýtal, prečo je poistenie do VšZP tak navýšené. Pani účtovníčka Bc. Mária Kesegová mu
odpovedala, že bolo aj vlani poistenie zle vyrátané, že keď sa plánový taký tarifný plat, tak
musí rátať aj s takým poistením.

10

Uznesenie č. 82/2015 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
rozpočet na rok 2016 a informatívny rozpočet na roky 2017, 2018
Hlasovanie:
za: 7 Peter Bahýl, Peter Kršák , Jana Siklenková, Martin Slažák, Júlis Szénási, Ing. Jana
Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 17. Správa nezávislého audítora
Pán starosta Jozef Keseg poprosil pani hlavnú kontrolórku, aby prečítala správu nezávislého
audítora, ktorá tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 83/2015 :
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
správu nezávislého audítora
Hlasovanie:
za: 7 Peter Bahýl, Peter Kršák , Jana Siklenková, Martin Slažák, Júlis Szénási, Ing. Jana
Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0

K bodu 18. Návrh na zvýšenie platu starostu obce
Pán starosta Jozef Keseg poprosil pani poslankyňu Ing. Janu Šidlovskú, keď navrhla tento
bod, aby sa k nemu vyjadrila. Pani poslankyňa Ing. Jana Šidlovská povedala, že nakoľko bol
pán starosta novozvolený, tak nevedeli aký bude, koľko toho spraví pre dedinu a preto mu bol
schválený ten najnižší plat. Ale po roku je vidieť, že sa snaží, že je tu vybudovaných veľa
nových vecí, robia sa aj akcie, tak navrhuje podľa zákona č. 253/1994 o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest navrhuje zvýšenie platu starostu od
1.1.2016 o 10 %
Uznesenie č. 84/2015 :
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Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zvýšenie platu starostu obce od 1. 1. 2016 o 10% podľa zákona č. 253/1994 o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
Hlasovanie:
za: 7 Peter Bahýl, Peter Kršák , Jana Siklenková, Martin Slažák, Júlis Szénási, Ing. Jana
Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 19. Rôzne
Poslanci nepredložili žiadne príspevky do bodu rôzne.
K bodu 20. Záver
Pán starosta Jozef Keseg sa poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.00 h.
Zapísala: Miroslava Kesegová
....................................................
Jozef Keseg
starosta obce
Overovatelia:
Erik Valkovič

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

Ing. Jana Šidlovská

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