Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany,
konaného dňa 09.03. 2016 o 17.00 hod v zasadačke OcÚ Nemčiňany
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Jozef Keseg, starosta obce
Poslanci :Peter Kršák, Jana Siklenková, Martin Slažák, Ing. Jana Šidlovská, Erik
Valkovič,
Hlavný kontrolór obce: Mária Valkovičová

Neprítomní:

Peter Bahýl, poslanec OZ
Július Szénási, poslanec OZ

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/ Žiadosť p. Heleny Kotlárovj č. 66 o odkúpenie domu s.č. 67
5/ Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Nemčiňany
6/ Plnenie rozpočtu za rok 2015
7/ Úprava rozpočtu 1/2016
8/ Inventarizačný zápis za rok 2015
9/ 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 5 poslanci z celkového počtu 7, ospravedlnil
sa pán Peter Bahýl a pán Július Szénási. Pán starosta Jozef Keseg vyhlásil OZ za uznášania
schopné.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Erik Valkovič, Martin Slažák
Návrhová komisia:

Peter Kršák, Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková

Zapisovateľka:
Miroslava Kesegová
Hlasovanie:
za: 5
Peter Kršák, Jana Siklenková, Martin Slažák, Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 85/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie:
za: 4 Peter Kršák ,Martin Slažák, Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 1 Jana Siklenková
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1/ Otvorenie a procedurálne veci
2/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
3/ Interpelácia poslancov
4/ Žiadosť p. Heleny Kotlárovj č. 66 o odkúpenie domu s.č. 67
5/ Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Nemčiňany
6/ Plnenie rozpočtu za rok 2015
7/ Úprava rozpočtu 1/2016
8/ Inventarizačný zápis za rok 2015
9/ Záver
K bodu 2. Informácia o plnení uznesení z 8. zasadnutia OZ
Predložil starosta obce Jozef Keseg, konštatoval, že na predchádzajúcom OZ mu poslanci
odporučili dať vyrobiť kryty na radiátory do MŠ. Zatiaľ sa nedali vyrobiť, pretože niektorí poslanci
ich chceli vyrobiť sami, ale potom sa rozhodli, že ich dajú vyrobiť stolárovi a pán starosta Jozef
Keseg mu volal, že po Veľkej noci ich začne vyrábať. Ďalej pánovi starostovi Jozefovi Kesegovi
odporučili zviditeľniť prechod pre chodcov na novovybudovanom chodníku. Pán starosta Jozef
Keseg skonštatoval, že sa dala na zábradlie reflexná páska a umiestnilo sa nové led osvetlenie.
Potom pán starosta Jozef Keseg skonštatoval, že poslanci žiadali tabule prechod pre chodcov pri
zastávkach, tak ich oboznámil s tým, že je potrebné najprv vypracovať projekt a potom sa môže
žiadať povolenie od policajtov.
K bodu 3. Interpelácie poslancov
Pán poslanec Erik Valkovič navrhol pánovi starostovi Jozefovi Kesegovi doplnenie smetných košov
do parku aj popri novom chodníku, nakoľko nie je kam hádzať odpadky a potom ich hádžu na zem.
Pán starosta Jozef Keseg mu odpovedal, že nie je problém doplniť smetné koše. Ďalej pani
poslankyňa Ing. Jana Šidlovská konštatovala, že chodník pri cintoríne, kde sa rozoberal tam nie je
ukončený a hýbu sa tam dlaždice. Pán starosta Jozef Keseg jej odpovedal, že tam sa dajú obrubníky,
ale nakoľko pršalo, tak sa tam nedali dať, ale určite sa tam osadia.
Uznesenie č. 87/2016:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
Odporúča

pánovi starostovi Jozefovi Kesegovi osadiť smetné koše a doplniť obrubník na chodník pri
cintoríne.
Hlasovanie:
za: 5 Peter Kršák , Jana Siklenková, Martin Slažák, Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 4. Žiadosť p. Heleny Kotlárovj č. 66 o odkúpenie domu s.č. 67
Pán starosta Jozef Keseg predložil žiadosť p. Heleny Kotlárovej o odkúpenie domu s.č. 67 a parciel
61/2 - 74m2(záhrada), 61/5 - 127 m2(záhrada), 64/1 - 100 m2(zastavané plochy a nádvoria-budova
s.č. 67),65/3 - 15 m2(zastavané plochy a nádvoria - budova bez s.č.), celkom 316 m 2, z ktorých
obec vlastní 9/19, čo je 149,68 m2. Pán starosta Jozef Keseg oboznámil poslancov, že pani Helena
Kotlárová chcela dať trvalý pobyt svojej neveste a on jej povedal, že jej ho dá len, ak donesie súhlas
vlastníka. Vtedy pani Helena Kotlárová zistila, že dom nie je pani Hercovej, ale ho vlastní obec.
Pani Hercová povedala, že prišiel za ňou bývalý pán stasrosta Slavomír Očovský a povedal jej, že
dá ten dom na poriadok, dal jej podpísať Kúpnu zmluvu a vyplatil jej peniaze za nehnuteľnosť. Pani
poslankyňa Ing. Jana Šidlovská konštatovla, že teraz sme to kúpili a zas to budeme predávať, my
nemáme dôvod to predať. Pani poslankyňa Jana Siklenková konštatovala, že nech sa k tomu
vyjadria všetci, aj pán Slavomír Očovský ako to bolo. Pán starosta Jozef Keseg jej odpovedal, že
pani Hercová podpísala Kúpnu zmluvu a na základe Kúpnej zmluvy sa spravil vklad do katastra
nehnuteľností, takže je to obecné. Pani Hercová podpísala zmluvu, tak nech sa oni súdia.
Hlasovanie:
za: 0
proti : 5 Peter Kršák , Jana Siklenková, Martin Slažák, Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič
zdržal sa: 0
K bodu 5. Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Nemčiňany
Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nemčiňany bol vystavený a boli k nemu
pripomienky aj zo strany občanov aj poslancov, takže sme ho podľa požiadaviek upravili.Pán
starosta Jozef Keseg oboznámil poslancov,že VZN bolo opravené v § 1 sme vypustili podrobnosti
prevádzkovania zberného dvora, nakoľko nemáme zberný dvor a v § 2 sme dopísali čísla. Ďalej v §
2 bod 20. výkup odpadu - prehodili sme uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch s obcou a
príslušnou OZV. Pán poslanec Peter Kršák sa spýtal, či by sa nemohol v §3 zlúčiť 2 a 3 bod. Pán
starosta Jozef Keseg mu odpovedal, že radšej nie, aby sme s tým niečo neporušili. Ďalej pán
starosta Jozef Keseg informoval, že sa v § 3 bod 5 písm. d) vypustilo "miesta určené obcou", v § 7
sa zmenilo písmeno s na o(postarať sa o ich......). Pán poslanec Peter Kršák sa spýtal, že je tam
zakázané spaľovať komunálny odpad a papier je komunálny odpad, kto zakuruje papierom, tak
porušuje VZN. Pán starosta Jozef Keseg mu odpovedal, že sa papier nesmie páliť, že volal na
životné prostredie a je to zakázané. Pani poslankyňa Ing. Jana Šidlovská dodala, že aj kvôli tomu,
že je tam tlačiarenská farba a z nej sa uvoľňujú do ovzdušia škodlivé látky.Ďalej sa pán poslanec
Peter Kršák informoval, či je potrebné v §6b bod 1 písm. c), aby tam bolo 2 x slovo akumulátor.
Pán starosta Jozef Keseg mu odpovedal, že sú to 2 rozdielne veci, pretože jedno sú prenosné
akumulátory a druhé automobilové akumulátory, v bode 4 sa doplnilo .......na úradnej tabuli, v §6b
nám ušli čísla, takže namiesto 6 bola 8. Ďalej sa v § 12 doplnilo...v uzatvárateľných plastových
nádobách, v § 13 bod 1 sa vypustilo...miesta na to určené, v bode 3 doplnené ....a biologicky

rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov..., v § 17 bod 3 sa
zmenilo...odpad na odpadu. Pán poslanec Peter Kršák sa informoval, prečo v § 22 bod 2 musí
oznámiť písomne a nie ústne. Pán starosta Jozef Keseg mu odpovedal, že aby sme mali dôkaz.
Uznesenie č. 88/2016:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Nemčiňany
Hlasovanie:
za: 5 Peter Kršák , Jana Siklenková, Martin Slažák, Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 6. Plnenie rozpočtu za rok 2015
Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že poslancom bolo poslané plnenie rozpočtu za rok 2015, ak
má niekto nejaké otázky nech sa páči. Nikto z poslancov nemal otázky k plneniu rozpočtu.
Uznesenie č. 89/2016 :
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 2015
Hlasovanie:
za: 5 Peter Kršák , Jana Siklenková, Martin Slažák, Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 7. Úprava rozpočtu 1/2016
Pán starosta Jozef Keseg vysvetlil poslancom, že sme nedoplatili ešte chodník, ďalej sme presunuli
na údržbu miestnych komunikácií, aby sa opravili výtlky po dedine. Ďalej pán starosta Jozef Keseg
oboznámil poslancov, že bol podaný projekt na cestu nad škôlkou a nie je tam zahrnutá kráľova
ulička a 1. a 2. ulica, na ktoré by chcel dať spraviť nový asfalt. Pani účtovníčka Bc. Mária Kesegová
vysvetlila, že máme na to peniaze z minulých rokov, ktoré sa nevyčerpali. Pán poslanec Peter Kršák
navrhol, aby sa spravilo verejné obstarávanie, aby sa stihli cesty spraviť, kým bude ešte pekné
počasie. Pán starosta Jozef Keseg mu odpovedal, že musí dať prerobiť staré projekty na cesty a
potom sa môže spraviť verejné obstarávanie. Pani poslankyňa Ing. Jana Šidlovská sa informovala,
či je v rozpočte zahrnutá suma na kúpu opony do kultúrneho domu. Pani účtovníčka Bc. Mária
Kesegová jej odpovedala, že je tam 1500€ na oponu.

Uznesenie č. 90/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
úpravu rozpočtu 1/2016
Hlasovanie:
za: 5 Peter Kršák , Jana Siklenková, Martin Slažák, Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 8. Inventarizačný zápis za rok 2015
Pán starosta Jozef Keseg informoval poslancov, že robili inventúru za rok 2015 a tam sú vyčíslené
zostatky na všetkých účtoch.
Uznesenie č. 91/2016 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
inventarizačný zápis za rok 2015
Hlasovanie:
za: 5 Peter Kršák , Jana Siklenková, Martin Slažák, Ing. Jana Šidlovská, Erik Valkovič
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 20. Záver
Pán starosta Jozef Keseg sa poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.10 h.
Zapísala: Miroslava Kesegová
....................................................
Jozef Keseg
starosta obce
Overovatelia:
Erik Valkovič

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

Martin Slažák

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

