Zápisnica č. 1/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Hontianske Nemce,
konaného dňa 13. februára 2018 v Miestnom kultúrnom stredisku
Hontianske Nemce
Prítomní:
PaedDr. Jozef Nemec, starosta obce
Poslanci obecného zastupiteľstva: JUDr. Kocková Ela, Miroslav Slota, Milan
Ondrík, Mgr. Ján Palkovič.
Ján Mikuláši – PN
Eva Vicianová – ospravedlnená
Jana Babiaková - ospravedlnená
V poradí prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2018 otvoril o 17.00
hod. a viedol starosta obce PaedDr. Jozef Nemec, ktorý privítal prítomných poslancov a
obyvateľov obce, konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané v zmysle §12 ods. 1 zák. SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, prítomní sú štyria
poslanci. Starosta toto zasadnutie vyhlásil za uznášaniaschopné.
Za zapisovateľku zápisnice určil: Elišku Nečasovú, zamestnankyňu obce
Za overovateľov zápisnice: JUDr. Elu Kockovú, Mgr. Jána Palkoviča
Ďalej starosta obce uviedol, že pozvánka s programom, ktorý je predmetom rokovania
obecného zastupiteľstva bola poslancom doručená e-mailovou poštou.
Pro g ra m ro k o v a n i a :
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva a informácia o podpísaní zápisnice
5. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce a rozpočtu ZŠ s MŠ č.1
6. Výberové konanie na obsadenie kontrolóra obce
7. Vyhlásenie výsledkov Verejnej obchodnej súťaži - odkúpenie pozemku
v extraviláne Obce Hontianske Nemce, k.ú. Rakovec
8. Vyhlásenie výsledkov Verejnej obchodnej súťaži – odkúpenie hasičského vozidla
AVIA a30
9. Oznámenie s nápadom trestných činov a priestupkov za rok 2017
10. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
11. Informácie starostu obce
12. Rozprava
13. Záver

Bod č. 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta vyzval poslancov na doplnenie alebo zmenu programu. Pripomienky na doplnenie
alebo zmenu programu neboli vznesené. Starosta dal o predloženom návrhu programu
rokovania hlasovať. Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Nemciach
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva v nasledovnom znení:
Pro g ra m ro k o v a n i a :
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva a informácia o podpísaní zápisnice
5. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce a rozpočtu ZŠ s MŠ č.1
6. Výberové konanie na obsadenie kontrolóra obce
7. Vyhlásenie výsledkov Verejnej obchodnej súťaži - odkúpenie pozemku
v extraviláne Obce Hontianske Nemce, k.ú. Rakovec
8. Vyhlásenie výsledkov Verejnej obchodnej súťaži – odkúpenie hasičského vozidla
AVIA a30
9. Oznámenie s nápadom trestných činov a priestupkov za rok 2017
10. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
11. Informácie starostu obce
12. Rozprava
13. Záver
Výsledok hlasovania:
Celkový počet poslancov OZ: 7
Prítomných: 4
Za:4 poslanci
Proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0

Bod č. 4 Kontrola plnenia uznesení a informácia o podpísaní zápisnice
z posledného
zasadnutia
obecného
zastupiteľstva, ktoré
sa konalo
12. decembra 2017
Starosta obce konštatoval, že úlohy uložené na poslednom zasadnutí obecného
zastupiteľstva uzneseniami boli splnené. Informáciu o podpísaní zápisnice podal poslanec
Milan Ondrík. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie.
Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Nemciach
berie na vedomie
informáciu, že zápisnica z posledného obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
12.decembra 2017 je napísaná v čistopise a v súlade s priebehom rokovania.
Výsledky hlasovania:
Celkový počet poslancov OZ: 7
Prítomných: 4
Za:4 poslanci
Proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
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Bod č. 5. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce a rozpočtu ZŠsMŠ č. 1
Predkladá: PaedDr. Jozef Nemec, Darina Kmeťová
Starosta obce predložil návrh na schválenie úpravy rozpočtu obce č. 1. Poslancom bol
doručený e-mailovou poštou. Bližšie špecifikoval stavebné úpravy na vodovode Majer,
úpravu tlaku, ktorý by zaručoval stabilný a bezproblémový prítok vody do tejto časti obce.
Zmena rozpočtu sa týka aj fekálneho vozidla na ktorý už prebieha VO. JUDr. Kocková
rozvinula diskusiu ohľadom výšky poplatkov za vývoz tekutého odpadu ako nastaviť ich
výšku či za ťahanie m3, alebo paušálne, urobiť plán vývozu celej obce a spoplatniť aj tých
ktorí doposiaľ nevyvážali, zvýhodniť tých ktorí si dávajú tekutý odpad pravidelne vyvážať.
Zabezpečiť kontrolu vývozu.
Podrobná úprava rozpočtu obce je prílohou zápisnice. Starosta dal o predloženom návrhu
úpravy rozpočtu obce č.1 hlasovať.
Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Nemciach
schvaľuje
úpravu rozpočtu obce Hontianske Nemce č.1 Podrobná úprava rozpočtu obce je prílohou
tohto uznesenia a neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
Výsledky hlasovania:
Celkový počet poslancov: 7
Prítomných: 4
Za: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
Návrh bol schválený
Bod. č.6 Výberové konanie na obsadenie kontrolóra obce
Predkladá: PaedDr. Jozef Nemec,
Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Nemciach v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného zastupiteľstva č.
70/2017 z 12.12.2017 v Hontianskych Nemciach vyhlásilo deň konania voľby hlavného
kontrolóra Obce Hontianske Nemce na 13.02.2018. Do tohto termínu sa prihlásil jeden
uchádzač. Voľbu hlavného kontrolóra OZ vykoná tajným hlasovaním. Poslanci sa detailne
oboznámili s doloženými podkladmi , ktoré uchádzač zaslal: meno, priezvisko, titul, dátum
narodenia, bydlisko, kontaktné údaje, životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní, výpis
z registra trestov, čestné prehlásenie, súhlas so zverejnením osobných údajov. Výberové
konanie splnil prihlásený uchádzač pani PhDr. Monika Kocková , nar. 08.05.1985, 962 65
Hontianske Nemce. Do funkcie hlavného kontrolóra obce Hontianske Nemce na obdobie
šesť rokov navrhli PhDr. Moniku Kockovú s účinnosťou od 01.03.2018 na 0,25 t.j. 9,5
hodinový pracovný úväzok s tým, že pracovná doba bude pohyblivá. O predmetnom návrhu dal starosta obce PaeDdr. Jozef Nemec hlasovať.

3

Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Nemciach
a) konštatuje, že
voľba kontrolóra Obce Hontianske Nemce sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov ako i v súlade s uznesením
obecného zastupiteľstva Hont. Nemce č. 70/2017 zo dňa 12.12.2017.
b) volí
do funkcie hlavného kontrolóra obce Hontianske Nemce na obdobie šesť rokov PhDr.
Moniku Kockovú s účinnosťou od 01.03.2018 na 0,25 t.j. 9,5 hodinový pracovný úväzok
s tým, že pracovná doba bude pohyblivá.
c) berie na vedomie
plat hlavného kontrolóra obce Hontianske Nemce, ktorý je určený § 18c zákona č.
369/1990 Zb. v znení neskorší právnych predpisov ako súčin priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa obyvateľov obce s prihliadnutím
na rozsah úväzku 9,5 hodín týždenne, t.j. 0,25 úväzku.
Hlasovanie:
Počet poslancov: 7
Prítomných: 4
Za:4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Bod. č. 7. Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaži - odkúpenie pozemku
v extraviláne Obce Hontianske Nemce, k.ú. Rakovec
Predkladá: PaedDr. Jozef Nemec,
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na
odpredaj nehnuteľného majetku obce Hontianske Nemce , pozemok parcela E-KN k.ú.
Rakovec, par. č. 155 o výmere 1217 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, LV 606
bolo úspešné. Minimálna požadovaná kúpna cena, ktorú obec Hontianske Nemce
požadovala bola vo výške 827,56 € podľa znaleckého posudku č. 132/2017,
vypracovaného Ing. Dobošom, Nový rad 185, 962 71 Dudince.
Bol prijatý jeden návrh dňa 19.01.2018 pod č. záznamu OCÚ- 2018-049-00029-1 od
Radovana Babiaka, nar. 28.01.1982, bytom 962 65 Hontianske Nemce č. 551 a splnil
všetky náležitosti Obchodnej verejnej súťaže. Ponúkaná cena bola vo výške 830 €
(osmstotridsaťeur).
Víťaz je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu do 60 dní od schválenia výsledku OVS obecným
zastupiteľstvom.
Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Nemciach
schvaľuje
odpredaj nehnuteľného majetku obce Hontianske Nemce , pozemok parcela E-KN k.ú.
Rakovec, par. č. 155 o výmere 1217 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, LV 606 pre
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Radovana Babiaka, nar. 28.01.1982, bytom 962 65 Hontianske Nemce č. 551 v 1/1-ine
v hodnote pozemku podľa vypracovaného znaleckého posudku Ing. Dobošom, Nový rad
185, 962 71 Dudince, kúpna cena vo výške 830 € (osemstotridsaťeur). Víťaz je povinný
uzatvoriť kúpnu zmluvu do 60 dní od schválenia výsledku OVS obecným zastupiteľstvom.
Výsledky hlasovania:
Celkový počet poslancov: 7
Prítomných: 4
Za: 4 poslanci
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Bod č. 8 Vyhlásenie výsledkov Verejnej obchodnej
vozidla AVIA a30
Predkladá: PaedDr. Jozef Nemec,

súťaži – predaj

hasičského

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu za účelom
predaja špeciálneho vozidla AVIA A-30, rok výroby 1975, číslo KA 662 AE. Karosérie:
vyr. č. 292, podvozok – typ A30K. Bol prijatý jeden návrh dňa 19.01.2018 pod č. záznamu
OCÚ- 2018-048-00029-2 od Michala Babiaka, nar. 28.02.1988, bytom 962 65 Hontianske
Nemce č. 536. Obec Hontianske Nemce si vyhradzuje možnosť odstúpenia od OVS bez
uvedenia dôvodu (bod k) vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.
Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Nemciach
schvaľuje
odstúpenie od OVS bez uvedenia dôvodu (bod k) vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.
Výsledku hlasovania:
Počet poslancov: 7
Prítomných: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Bod č. 9. Oznámenie s nápadom trestných činov a priestupkov za rok 2017
Predkladá: PaedDr. Jozef Nemec, starosta obce
Starosta obce prečítal Oznámenie s nápadom trestných činov a priestupkov za rok 2017
Doručené od Obvodného oddelenia Policajného zboru Krupina.
Bod č. 10. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Predkladá: PaedDr. Jozef Nemec
Starosta doslovne prečítal predloženú žiadosť o odkúpení časti pozemku o výmere 56 m2
vo vlastníctve Obce Hontianske Nemce, k. u. Hontianske Nemce , parcela č. 435/1 o celkovej výmere 7932 m2, LV č.672, druh pozemku ostatná plocha v prospech Milana
Dobrockého, rod. Dobrocký, nar. 22.02.1969, bytom Hontianske Nemce, č. 140. Uvedenú
parcelu chce využiť na postavenie garáže a prístrešku na skladovanie palivového dreva.
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Starosta odporučil ponechať si pozemok aj naďalej vo vlastníctve obce, nakoľko pozemok
môže byť v budúcnosti využívaný ako priestor pre rozšírenie Zberného dvora a Zberných
surovín obce. Následne dal hlasovať o zámere prevodu nehnuteľnosti - časť pozemku o
výmere 56 m2 vo vlastníctve Obce Hontianske Nemce, k. u. Hontianske Nemce , parcela
č. 435/1 o celkovej výmere 7932 m2, LV č.672, druh pozemku ostatná plocha v prospech
Milana Dobrockého, rod. Dobrocký, nar. 22.02.1969, bytom Hontianske Nemce, č. 140.
Výsledok hlasovania:
Počet poslancov: 7
Prítomných: 4 poslanci
Za: 0
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 4 poslanci
Starosta skonštatoval, že na základe výsledku hlasovania uznesenie nebolo prijaté.
Bod č. 11. Informácie starostu obce
Predkladá: PaedDr. Jozef Nemec
Starosta informoval poslancov o žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu
Zberného dvora a jeho spolufinancovania. Ďalej ich informoval o žiadosti o dotáciu
Slovenského zväzu chovateľov , podanú 16.01.2018 pod číslom podania OCÚ-2018-3400023-1.- nakoľko nie sme si istý či združenie má sídlo v našej obci je nutné to preveriť. .
Ďalej informoval poslancov o žiadosti pani Viery Kuzmovej o úpravu prístupovej cesty
k jej rodinnému domu na Rakovci č. 365. Po preskúmaní pozemkov cez ktoré ide cesta
k jej rod. domu sa zistilo, že pozemok patrí Urbárskej spoločnosti Rakovec a fyzickej
osobe. Na základe týchto skutočností obec nebude túto cestu rekonštruovať sama , ale sa
bude snažiť byť nápomocná pri jej oprave.
Ďalej informoval o predbežne vypracovaných odhadov na štúdiu vybudovania novej časti
výstavby rodinných domov na Selách, ktorá podľa odhadov na vypracovanie
dokumentácie by stála 30 tis. Eur a práce infraštruktúry od 1,2 do 1,4 mil. Eur. Preto by
sme sa v dohľadnej dobe mali zamerať len na výkup pozemkov.
Bod č. 12. Rozprava
S diskusnými návrhmi, podnetmi, pripomienkami vystúpili nasledovní poslanci.


Miroslav Slota – poslanec –
JUDr. Kocková Ela
-

nefunguje rozhlas na Rakovci pri RD Chrančokových
zvalený stĺp na Rakovci od miestneho rozhlasu
doplniť svetlá na Rakovci
dodať do domácností odpadové vrecia žlté a modré
zistiť na akom pozemku má postavenú garáž pani
Horváthová



Milan Ondrík

-

skontrolovať či je technológia čerpadiel správna –
stále sa musia čistiť pracovníkmi



Mgr. Ján Palkovič

- umiestniť závoru na bočnej ceste od Strnádika po
Góru, ktorá vedie merom k Základnej škole, aby
tam nechodili motorové vozidlá a neohrozovali deti



Slavomír Cerovský – občan – opraviť cestu na Majer „ Je samá jama“na zlý
technický stav sa sťažujú aj vodiči autobusov
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Bod č. 11 Záver
Nakoľko program zasadnutia bol vyčerpaný, starosta poďakoval poslancom a občanom za
účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva a vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva
za ukončené.

JUDr. Ela Kocková, overovateľ zápisnice

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

Mgr. Ján Palkovič , overovateľ zápisnice

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

PaedDr. Jozef Nemec, starosta obce
Zapísala dňa 15. februára 2018 Eliška Nečasová

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