Zápisnica
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany,
konaného dňa 22. 09. 2021 o 17.00 hod v zasadačke OcÚ Nemčiňany
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Jozef Keseg, starosta obce
Poslanci :Jana Siklenková, Ing. Jana Šidlovská, Martin Slažák, Ivana Homolová,
Laura Homolová

Neprítomní:

Július Szénási,Mário Sekereš

Ďalší prítomní: Miroslava Kesegová, zapisovateľka
Veronika Vácziová, účtovníčka
Verejnosť:

Podľa priloženej prezenčnej listiny

PROGRAM :
1/ Otvorenie a procedurálne veci
2/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
3/ Plnenie rozpočtu za II. štvrťrok 2021
4/ II. úprava rozpočtu na rok 2021
5/ Správa nezávislého audítora
6/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Nemčiňany číslo 1/2021
o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu
dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Nemčiňany
7/ Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela C číslo 266/2 k.ú. Nemčiňany, Emil Hudák
a Anna Hudáková
8/ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – p. Lenka Horváthová
9/ Interpelácia poslancov
10/ 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. Pán poslanec
Mário Sekereš a Július Szénási sa ospravedlnili. Pán starosta Jozef Keseg vyhlásil OZ za uznášania
schopné.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Ing. Jana Šidlovská, Laura Homolová
Návrhová komisia:

Martin Slažák, Jana Siklenková

Zapisovateľka:

Miroslava Kesegová

Hlasovanie:
za: 5
Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Martin Slažák, Ivana Homolová, Laura Homolová
proti : 0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 125/2021 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany
schvaľuje
program rokovania
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1/ Otvorenie a procedurálne veci
2/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
3/ Plnenie rozpočtu za II. štvrťrok 2021
4/ II. úprava rozpočtu na rok 2021
5/ Správa nezávislého audítora
6/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Nemčiňany číslo 1/2021
o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu
dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Nemčiňany
7/ Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela C číslo 266/2 k.ú. Nemčiňany, Emil Hudák
a Anna Hudáková
8/ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – p. Lenka Horváthová
9/ Interpelácia poslancov
10/ Záver
Hlasovanie:
za: 5
Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Martin Slažák, Ivana Homolová, Laura Homolová
proti : 0
zdržal sa: 0

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
Pán starosta povedal poslancom, že na minulom zasadnutí pani poslankyňa Ivana Homolová chcela,
aby sa okolo lavičiek pri ihrisku pokosilo. Pán starosta je povedal, že sa už priebežne okolo tých
lavičiek kosí. Ďalej pán starosta konštatoval, že aj výtlk na ceste je už opravený, ktorý na minulom
zasadnutí pripomínala pani poslankyňa Laura Homolová. Na ostatné interpelácie sa odpovedalo už
na zasadnutí.
K bodu 3. Plnenie rozpočtu za II. štvrťrok 2021
Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že bolo všetkým poslancom poslané plnenie rozpočtu za II.
štvrťrok 2021 a ak má niekto nejaké otázky, nech sa spýta. Nikto z poslancov nemal žiadne otázky.
Plnenie rozpočtu za II. štvrťrok 2021 tvorí prílohu č. 1 zápisnice.
Uznesenie č. 126/2021:
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. štvrťrok 2021
Hlasovanie:
za: 5 Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Martin Slažák, Ivana Homolová, Laura Homolová
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 4. II. úprava rozpočtu na rok 2021
Pán starosta Jozef Keseg oboznámil poslancov s upraveným rozpočtom, že sme potrebovali
presunúť peniaze medzi jednotlivými položkami a spýtal sa, či má niekto z poslancov nejaké
otázky ohľadne úpravy rozpočtu. Pani poslankyňa Laura Homolová chcela vysvetliť prečo sa
upravovala položka miezd, ktorá sa znížila, ale odvody ostali v takej istej výške. Pán starosta Jozef
Keseg jej vysvetlil, že si prepočítali mzdy a že tam stačí, toľko koľko tam dali a ostatné prostriedky
sa presunuli. II. úprava rozpočtu na rok 2021 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Uznesenie č. 127/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
II. úpravu rozpočtu na rok 2021
Hlasovanie:
za: 5 Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Martin Slažák, Ivana Homolová, Laura Homolová
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 5. Správa nezávislého audítora
Pán starosta Jozef Keseg povedal poslancom, že tak ako každý rok, tak aj tento rok sme dali spraviť
audit a poprosil pani hlavnú kontrolórku Máriu Valkovičovú, aby prečítala správu nezávislého
audítora. Správa nezávislého audítora tvorí prílohu č. 3 zápisnice
Uznesenie č. 128/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie

správu nezávislého audítora
Hlasovanie:
za: 5 Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Martin Slažák, Ivana Homolová, Laura Homolová
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Nemčiňany číslo 1/2021 o výške
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v
škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Nemčiňany
Pán starosta Jozef Keseg povedal poslancom, že im poslaný Návrh všeobecne záväzného nariadenia
obce Nemčiňany číslo 1/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov
za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Nemčiňany, že tam
bola len zmena ohľadne dotácie, nakoľko sa menil zákon, tak sme to museli upraviť, ale aj cena za
stravné ostala taká istá. Žiadny z poslancov nemal otázky ohľadne návrhu VZN. Návrh VZN tvorí
prílohu č. 4 zápisnice.
Uznesenie č. 129/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Nemčiňany číslo 1/2021o výške príspevku zákonného
zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach
zriadených obcou Nemčiňany
Hlasovanie:
za: 5 Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Martin Slažák, Ivana Homolová, Laura Homolová
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela C číslo 266/2 k.ú. Nemčiňany, Emil Hudák
a Anna Hudáková
Pán starosta informoval poslancov, že nám prišla žiadosť od pána Emila Hudáka a pani Anny
Huádkovej, ktorí by chceli od obce odkúpiť časť pozemku pred svojím domom, nakoľko zistili, že
záhradku, ktorú majú pred domom majú na obecnom pozemku a nevedeli o tom. Tá ich časť je
parcela č. 266/2 a predstavuje 72 m2. Preto treba schváliť zámer odpredaja pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, nakoľko to užívali už ich rodičia 60 rokov. Tento zámer treba vyvesiť
na úradnej tabuli na 15 dní, ak nebude mať nikto nijaké pripomienky k nemu, tak potom sa môže na
najbližšom zasadnutí schváliť kúpna zmluva na odpredaj parc. č. 266/2. Žiadosť od pána Hudáka a
pani Hudákovej tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
Uznesenie č. 130/2021:

Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
a)zámer odpredaja pozemku parcely č. 266/2 o rozlohe 72 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Dôvodom osobitného zreteľa je:
- Dlhodobé užívanie parcely číslo 266/2, ktorá je dlhodobo ohradená a nachádza sa pred rodinným
domom
- Parcela tvorí priľahlú plochu k pozemku p.č. 256/2 – zastavaná plocha a nádvorie
Hlasovanie:
za: 5 Ing. Jana Šidlovská, Martin Slažák, Ivana Homolová, Jana Siklenková, Laura Homolová
proti : 0
zdržal sa: 0
b) za cenu 3 € za m2
Hlasovanie:
za: 3 Ing. Jana Šidlovská, Martin Slažák, Ivana Homolová
proti : 2 Jana Siklenková, Laura Homolová
zdržal sa: 0
K bodu 8. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – p. Lenka Horváthová
Pán starosta Jozef Keseg informoval poslancov, že nám bola doručená žiadosť pani Lenky
Horváthovej na prenájom nebytových priestorov obce, aby si tam mohla spraviť kaderníctvo. Ale
ďalej pán starosta informoval poslancov, že ho oslovila aj spoločnosť Slovenská pošta, a.s. za
účelom presťahovania pošty Nemčiňany do lepších priestorov. Pán starosta informoval poslancov,
že pošta rokuje ešte s COOP Jednotou, či by nebolo vhodné dať poštu do ich priestorov. Poslanci sa
dohodli, že počkajú, kým sa Slovenská pošta, a.s. rozhodne, či poštu presťahujú do našich
priestorov alebo do priestorov COOP Jednoty a následne potom by sa rozhodli, ktoré priestory by sa
pani Lenke Horváthovej prenajali na kaderníctvo. Žiadosť pani L. Horváthovej tvorí prílohu č. 6
zápisnice.
K bodu 9. Interpelácia poslancov
Pán starosta sa spýtal, či má niekto interpelačný príspevok. Pani poslankyňa Ivana Homolová
navrhla na chodník pri zastávke, aby sa tam dalo zábradlie. Pán starosta Jozef Keseg jej povedal, že
zábradlie môže byť ešte nebezpečnejšie, jedine ak by sa tam dali zvodidlá, ktoré sú bezpečné. Pán
poslanec Martin Slažák navrhol, dať na obrubník nejaké reflexné pásy. Pani poslankyňa
informovala, že ju zastavujú občania a sťažujú sa na rómske deti, ktoré im poškodzujú majetok. Pán
starosta Jozef Keseg jej odpovedal, že treba zavolať na nich policajtov, pretože oni nemajú pred
nikým rešpekt. Pani poslankyňa Ivana Homolová navrhla, aby sa to riešilo cez sociálku, nech im
zoberú tie deti, keď sa o nich nevedia postarať. Pán starosta Jozef Keseg povedal, že sa pokúsi cez
pani riaditeľku ÚPSVaR Nitra vybaviť, aby sa riešili priestupky voči rómskym deťom. Ďalej pán
poslanec Martin Slažák povedal, že cigánski psy napádajú ľudí. Pán starosta Jozef Keseg

informoval, že boli podané podnety na príslušné úrady ohľadom týchto psov a prišiel nám list, že
tieto podnety sú neopodstatnené, nakoľko sú psy za plotom a sú zaočkované a začipované. Pán
starosta Jozef Keseg informoval poslancov, že máme zmluvu s odchytom zvierat a ktokoľvek môže
zavolať a prídu pre psa. Pán poslanec Martin Slažák sa informoval, či by bolo možné navýšiť
poplatok za psa a či je možné, aby sa poplatok rozlišoval na veľké a malé plemená. Pán starosta
Jozef Keseg mu odpovedal, že nie je problém, len treba dopredu pripraviť VZN. Pán poslanec
Martin Slažák, že sa informoval, či nie je možné niečo spraviť s rómskym spoluobčanom, ktorý
chodí na aute s rozbitým čelným sklom. Pán starosta Jozef Keseg mu odpovedal, že on už veľa krát
na neho volal policajtov aj niektorí občania už volali policajtov, ale ho nevedia chytiť. Pani
poslankyňa Ivana Homolová povedala, že treba niečo spraviť s tým kanálom pred nimi, pretože keď
prší, tak ho majú za 5 minút plný a je tam aj kopec potkanov. Pán starosta Jozef Keseg jej
odpovedal, že ho treba zakopať, že nič inšie sa s tým robiť nedá. Pani poslankyňa Jana Siklenková
informovala, že od hlavnej cesty k cintorínu je dosť poškodený chodník. Pán starosta Jozef Keseg
povedal, že sa pôjde nato pozrieť. Pani poslankyňa Ivana Homolová ešte pripomenula, že by sa
mohli opíliť lipy. Pán starosta Jozef Keseg jej povedal, že sa to môže poopilovať. Pán poslanec
Martin Slažák povedal, že tá stredná by sa mohla aj vypíliť. Pán starosta Jozef Keseg povedal, že sa
na to pozrie a uvidí sa, čo sa s tým dá robiť.
K bodu 10. Záver
Pán starosta Jozef Keseg sa poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.00 h.
Zapísala: Miroslava Kesegová

....................................................
Jozef Keseg
starosta obce
Overovatelia:
Ing. Jana Šidlovská
Laura Homolová

....................................................
...............................................…..

