Zápisnica
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany,
konaného dňa 15. 12. 2021 o 17.00 hod v kultúrnom dome Nemčiňany
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

Neprítomní:

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 III. štvrťrok 2021
4/ III. úprava rozpočtu na rok 2021
5/ Návrh rozpočtu informatívny na roky 2022,2023,2024
6/ Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu na rok 2022
7/ Návrh rozpočtu na rok 2022
8/ Návrh VZN č. 2/2021, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce
Nemčiňany
9/ Štatút obecnej knižnice
10/ Kúpna zmluva o odkúpenie pozemku parcela C číslo 266/2 k.ú. Nemčiňany, Emil Hudák
a Anna Hudáková
11/ Žiadosť o zmenu nájomných priestorov Slovenská pošta a.s.
12/ Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie
13/ Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
14/ Interpelácia poslancov
15/ 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 6 poslanci z celkového počtu 7. Pán poslanec
Mário Sekereš sa ospravedlnil. Pán starosta Jozef Keseg vyhlásil OZ za uznášania schopné.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Laura Homolová, Július Szénási
Návrhová komisia:

Ing. Jana Šidlovská , Ivana Homolová

Zapisovateľka:

Miroslava Kesegová

Hlasovanie:
za: 6
Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Martin Slažák, Ivana Homolová, Laura Homolová,

Július Szénási
proti : 0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 131/2021 :
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 III. štvrťrok 2021
4/ III. úprava rozpočtu na rok 2021
5/ Návrh rozpočtu informatívny na roky 2022,2023,2024
6/ Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu na rok 2022
7/ Návrh rozpočtu na rok 2022
8/ Návrh VZN č. 2/2021, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce
Nemčiňany
9/ Štatút obecnej knižnice
10/ Kúpna zmluva o odkúpenie pozemku parcela C číslo 266/2 k.ú. Nemčiňany, Emil Hudák
a Anna Hudáková
11/ Žiadosť o zmenu nájomných priestorov Slovenská pošta a.s.
12/ Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie
13/ Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
14/ Interpelácia poslancov
15/ Záver
Hlasovanie:
za: 6
Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Martin Slažák, Ivana Homolová, Laura
Homolová, Július Szénási
proti : 0
zdržal sa: 0

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že na predchádzajúcom OZ mala pani poslankyňa Ivana
Homolová opíliť lipy, takže tie lipy sa opílili. Pani poslankyňa Jana Siklenková upozornila na
poškodený chodník, pán starosta Jozef Keseg jej povedal, že sa tam bol pozrieť a že tam je trošku
poškodený obrubník a na jar sa to opraví. Ďalej pán starosta konštatoval, že poslanci apelovali na
doriešenie rómskych detí, oboznámil poslancov, že boli písané aj listy a že sa to rieši aj s poslancom
NR SR pánom Jozefom Pročkom. Na ostatné interpelácie sa odpovedalo už na zasadnutí.

K bodu 3. Plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2021
Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že bolo všetkým poslancom poslané plnenie rozpočtu za III.
štvrťrok 2021 a ak má niekto nejaké otázky, nech sa spýta. Nikto z poslancov nemal žiadne otázky.
Plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2021 tvorí prílohu č. 1 zápisnice.
Uznesenie č. 132/2021:
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 III. štvrťrok 2021
Hlasovanie:
za: 6 Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Martin Slažák, Ivana Homolová, Laura Homolová,
Július Szénási
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 4. III. úprava rozpočtu na rok 2021
Pán starosta Jozef Keseg poprosil pani účtovníčku Veroniku Vácziovú, aby oboznámila poslancov s
upraveným rozpočtom. III. úprava rozpočtu na rok 2021 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Uznesenie č. 133/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
III. úpravu rozpočtu na rok 2021
Hlasovanie:
za: 6 Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Martin Slažák, Ivana Homolová, Laura Homolová,
Július Szénási
proti : 0
zdržal sa: 0

K bodu 5. Návrh rozpočtu informatívny na roky 2022,2023,2024
Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že bolo všetkým poslancom poslaný návrh rozpočtu
informatívny na roky 2022,2023,2024 a ak má niekto nejaké otázky, nech sa spýta. Nikto z
poslancov nemal žiadne otázky. Návrh rozpočtu informatívny na roky 2022,2023,2024 tvorí prílohu
č. 3 zápisnice
Uznesenie č. 134/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
návrh rozpočtu informatívny na roky 2022,2023,2024
Hlasovanie:
za: 6 Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Martin Slažák, Ivana Homolová, Laura Homolová,
Július Szénási
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 6. Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu na rok 2022
Pán starosta Jozef Keseg požiadal pani hlavnú kontrolórku Máriu Valkovičovú, aby prečítala
stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022. Stanovisko HKO tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
Uznesenie č. 135/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
stanovisko HKO k návrhu rozpočtu na rok 2022
Hlasovanie:
za: 6 Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Martin Slažák, Ivana Homolová, Laura Homolová,
Július Szénási
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 7. Návrh rozpočtu na rok 2022
Pán starosta sa pýtal poslancov, či má niekto nejaké otázky k návrhu rozpočtu. Pán poslanec Martin
Slažák sa spýtal, čo sa plánuje robiť v roku 2022. Pán starosta Jozef Keseg mu odpovedal, že
počkáme aký bude hospodársky výsledok za rok 2021 a potom sa uvidí. Ďalej pán starosta

konštatoval, že sa dohodli, že sa spraví spodná cesta z vlastných zdrojov, ale vyšla výzva na dotáciu
miestnych komunikácií, tak sa zapojíme do tohto projektu a je tam 5% spoluúčasť.
Uznesenie č. 136/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
návrh rozpočtu na rok 2022
Hlasovanie:
za: 6 Ing. Jana Šidlovská, Martin Slažák, Ivana Homolová, Jana Siklenková, Laura Homolová ,
Július Szénási
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 8. Návrh VZN č. 2/2021, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce
Nemčiňany
Pán starosta Jozef Keseg informoval poslancov, že im bol poslaný návrh VZN č. 2/2021, ktorým sa
schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Nemčiňany, že sa menil zákon, tak bolo potrebné
zmeniť VZN a ak má niekto nejaké otázky, nech sa spýta. Nikto z poslancov nemal žiadne otázky.
Návrh VZN č. 2/2021, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Nemčiňany
tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
Uznesenie č. 137/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
návrh VZN č. 2/2021, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce
Nemčiňany
Hlasovanie:
za: 6 Ing. Jana Šidlovská, Martin Slažák, Ivana Homolová, Jana Siklenková, Laura Homolová ,
Július Szénási
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 9. Štatút obecnej knižnice
Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že bolo všetkým poslancom poslaný štatút obecnej knižnice.
Ďalej oboznámil poslancov, že bolo potrebné vypracovať štatút, pretože keď sme mali kontrolu

knižnice, tak sa zistilo, že takýto štatút nemáme vypracovaný ak má niekto nejaké otázky, nech sa
spýta. Nikto z poslancov nemal žiadne otázky. Štatút obecnej knižnice tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
Uznesenie č. 138/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
štatút obecnej knižnice
Hlasovanie:
za: 6 Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Martin Slažák, Ivana Homolová, Laura Homolová,
Július Szénási
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 10. Kúpna zmluva o odkúpenie pozemku parcela C číslo 266/2 k.ú. Nemčiňany, Emil
Hudák a Anna Hudáková
Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že na minulom OZ bol schválený zámer o odpredaj pozemku
C číslo 266/2 k.ú. Nemčiňany, kupujúci Emil Hudák, rod. Hudák, nar. 13.10.1959, trvale bytom
Brezová 2004/10, 953 01 Zlaté Moravce a Anna Hudáková, rod, Hudáková, nar. 08.10.1963, trvale
bytom Medená 104/11, 811 02 Bratislava a preto je teraz potrebné schváliť kúpnu zmluvu. Kúpna
zmluva tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
Uznesenie č. 139/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
kúpnu zmluvu o odkúpenie pozemku parcela C číslo 266/2 k.ú. Nemčiňany, kupujúci Emil Hudák,
rod. Hudák, nar. 13.10.1959, trvale bytom Brezová 2004/10, 953 01 Zlaté Moravce a Anna
Hudáková, rod, Hudáková, nar. 08.10.1963, trvale bytom Medená 104/11, 811 02 Bratislava
Hlasovanie:
za: 6 Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Martin Slažák, Ivana Homolová, Laura Homolová,
Július Szénási
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 11 Žiadosť o zmenu nájomných priestorov Slovenská pošta a.s.

Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že na minulom OZ sa dohodli, že počkajú ako sa Slovenská
pošta a.s. rozhodne pre zmenu priestorov. Tak pán starosta Jozef Keseg skonštatoval, že s COOP
Jednotou sa Slovenská pošta, a.s. nedohodla, tak, že či teda presťahujeme poštu do priestorov klubu
dôchodcov.
Uznesenie č. 140/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zmenu nájomných priestorov Slovenská pošta a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa za nájom a
spotrebu energií za každý kalendárny rok v sume spolu 1 000,- € slovom jedentisíc eur.
Hlasovanie:
za: 6 Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Martin Slažák, Ivana Homolová, Laura Homolová,
Július Szénási
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 12 Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie
Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že treba vykonať inventúru nakoľko sa blíži koniec roka.
Preto navrhol zloženie komisií.
Uznesenie č. 141/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zloženie komisií nasledovne:
Komisia pre fyzickú inventúru:
predseda: Laura Homolová
člen: Ing. Jana Šidlovská, Martin Slažák
Inventarizačná komisia:
predseda: Ivana Homolová
člen: Jana Siklenková, Július Szénási
Hlasovanie:
za: 6 Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Martin Slažák, Ivana Homolová, Laura Homolová,
Július Szénási

proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 13. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
Pán starosta Jozef Keseg požiadal pani hlavnú kontrolórku Máriu Valkovičovú, aby prečítala plán
kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. Stanovisko HKO tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
Uznesenie č. 142/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemčiňany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
Hlasovanie:
za: 6 Ing. Jana Šidlovská, Jana Siklenková, Martin Slažák, Ivana Homolová, Laura Homolová,
Július Szénási
proti : 0
K bodu 14. Interpelácia poslancov
Pán starosta sa spýtal, či má niekto interpelačný príspevok. Pani poslankyňa Laura Homolová, že ju
zastavila občianka p. Mlynková, že sa jej veľmi trúsi zem z domu, že či by sa s zým niečo nedalo
spraviť. Pán starosta Jozef Keseg jej povedal, že už máme búracie povolenie a že sa to môže zvaliť,
len nevie, či stihneme aj postaviť plot, nakoľko je už zima a zle sa vŕtajú diery do zeme. Pani
poslankyňa Ivana Homolová sa informovala ako to je s vodovom, nakoľko tam chodia rómovia na
vodu. Pán starosta Jozef Keseg jej odpovedal, že ten vodomer nie je náš, že on to nahlasoval aj na
vodárenskú spoločnosť, ale tí mu povedali, že oni si to budú riešiť s majiteľom vodomeru. Ďalej
pani poslankyňa Ivana Homolová informovala, že jej volal jeden občan, že sa tu veľmi vypaľuje v
záhradách a či sa s tým nedá niečo robiť. Pán starosta Jozef Keseg konštatoval, že keď mu niekto
zavolá, že sa páli v dedine, ide to hneď riešiť. Ďalej pani poslankyňa Ivana Homolová chcela, aby
sa namiesto žltých vriec na separovanie kúpili kuka nádoby. Pán starosta Jozef Keseg jej odpovedal,
že nám ich nevysypú, nakoľko máme všetky okolité obce zazmluvnený vrecový zber. Pani
poslankyňa Jana Siklenková poďakovala, že chodil po našej dedine Mikuláš, ďalej poďakovala pani
Mgr. Procházkovej za vyzbieranie odpadkov a k poďakovaniu sa pripojil aj pán starosta. Ďalej pani
poslankyňa Jana Siklenková konštatovala, že by sa mohli jubilantom poroznášať darčeky. Po
diskusii sa dohodli, že pán starosta Jozef Keseg pôjde poroznášať darčeky po jubilantoch. Pán
poslanec Martin Slažák chce doriešiť odtok na cintoríne, aby voda išla preč. Pán starosta Jozef
Keseg konštatoval, že nech to pripomenie na jar a určite sa to spraví. Ďalej pán poslanec Martin
Slažák navrhol, či by sa nedala nejaká motivácia pre ľudí, ktorí sa starajú o obecné pozemky pre ich
domami a kosia si ich. Pán starosta Jozef Keseg povedal, že môžeme o tom popremýšľať, či by sa
to nejako dalo. Pani poslankyňa Ivana Homolová navrhla, že by sa mohli zvýhodniť aj tí občania,
ktorí správne separujú. Pán starosta Jozef Keseg jej povedal, že určite už tu nejaký výsledok je,
pretože pani poslankyňa Ing. Jana Šidlovská vedie evidenciu kto ako separuje a pani poslankyňa
skonštatovala, že už máme iba 5 domácností, ktoré neseparujú. Pán starosta Jozef Keseg
informoval, že by sme mali prejsť na čipový alebo vážený systémový zber komunálneho odpadu.

K bodu 15. 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:
Július Szénási

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

Laura Homolová

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

