Zápisnica č.3/2012
Z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného dňa 18.4.2012 v zasadačke
obecného úradu.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1.Otvorenie, privítanie prítomných
2.Kontrola uznesení
3.Správa komisie pre ochranu verejného záujmu
4.Vyhlásenie voľby HK
5. Zmena v sadzobníku cien vo VZN obce č.6/2008
6.Žiadosti
7.Činnosť OÚ
8.Rôzne
9.Záver
1.Otvorenie, privítanie prítomných
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Štefan Henžel. Konštatoval, že OZ
má 5 členov, prítomní sú 5 poslanci a vyhlásil OZ za uznášania schopné.
Ospravedlnený .
Za overovateľov určil p. Líviu Koniarovú a Ján Dobrotu
Za zapisovateľku p. Líviu Koniarovú
Starosta obce dal hlasovať o navrhnutom programe
za : 5 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

2.Kontrola uznesení
Starosta obce informoval prítomných, že z predchádzajúceho zasadnutia OZ nebolo žiadne ukladacie
uznesenie.
3.Správa komisie pre ochranu verejného záujmu
Starosta obce udelil slovo predsedovi komisie pre ochranu verejného záujmu p. Jánovi Dobrotovi
ktorý prečítal správu komisie v ktorej konštatoval že starosta obce si splnil zákonnú povinnosť o jeho
majetkových pomeroch ,ktoré nie sú v rozpore so zákonnom 357/2004 Z.z. Ďalej v prípade HK obce
ktorý si svoje majetkové priznanie nepodal v zákonnej lehote vyzýva aby tak učinil do 31.5.2012.
za : 5 poslanci
proti : 0
zdržal sa : 0
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.8/2012
vo veci správy komisie na ochranu verejného záujmu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Správu komisie pre ochranu verejného záujmu podľa predloženého dokumentu

4.Vyhlásenie voľby HK
Starosta obce informoval prítomných o vzdaní sa funkcie HK obce J. Bulína , obec Nevoľné musí
vyhlásiť voľbu HK obce. Prečítal návrh výberového konania na funkciu HK obce , v ktorom sú uvedené
požiadavky a podmienky prihlášky ako i dátumy spomínanej voľby. Prebehla diskusia k danej veci.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu výberového konania na funkciu HK obce
za : 5 poslancov

proti : 0

zdržal sa : 0

Uznesenie č.9/2012
vo veci vyhlásenia voľby HK obce
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Vyhlásenie voľby HK obce podľa predloženého návrhu.

5.Zmena v sadzobníku cien vo VZN obce č. 6/2008
Starosta obce predstavil návrh na zmenu v sadzobníku VZN obce č.6/2008 o úhradách za
poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nevoľné. Zdôraznil že sa nejedná o zmenu
v samotnom VZN ale len v sadzobníku ktorý tvorí prílohu tohto VZN obce. Vysvetlil že na poslednom
riadnom zasadnutí OZ sa diskutovalo o zmene sumy v položke č. 6 prenájom KD ,nakoľko je dosť
vysoká , a chceme vyjsť v ústrety požiadavkám a potrebám našich občanov. Ďalej starosta obce
navrhol doplniť ešte jeden bod do spomínaného sadzobníka bod č. 11 a to za prenájom futbalového
ihriska s príslušenstvom na účely rodinných osláv ,športových podujatí a pod. s tým že v prípade akcií
ktoré sú zamerané komerčne navýšiť túto sumu o režijné náklady. Po diskusii a pripomienkach
poslancov OZ Ing. Milana Kapustu, Jána Dobrotu a Tomáša Henžela
Starosta obce dal hlasovať o návrhu v zmenách vo VZN 6/2008
za : 5 poslancov

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.10/2012
vo veci zmeny v sadzobníku cien vo VZN obce č. 6/2008
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Zmenu a doplnenie vo VZN obce č.6/2008
A) zmena v položke .č.6 na sumu za prenájom KD pre občanov s trvalým pobytom v obci v sume
- 40 euro na akciu a deň v období od 15.9. do 15.4.
- 33 euro na akciu a deň v období od 16.4. do 14.9.
- 73 euro na akciu a deň pre iných nájomcov
B) doplnenie položky č.11 za prenájom futbalového ihriska s príslušenstvom na účely rodinných
osláv ,športových podujatí občanov s trvalým pobytom v obci v sume
- 10 euro akcia a deň
- 10 euro akcia a deň + režijné náklady pre nájomcov na akcie zamerané
komerčne

6. Žiadosti
Žiadosť č.1
Na obecný úrad bola doručená žiadosť J.M.D ART Michal Dobias Kremnica o prehodnotenie
a úpravu podmienok v nájomnej zmluve v priestoroch starej MŠ . Starosta obce prečítal žiadosť ktorá
bola už raz čítaná na OZ. Po dohode OZ pri prvom čítaní sa dohodla individuálna obhliadka
priestorov poslancami a zhodnotenie opodstatnenosti žiadosti. Starosta obce navrhol nájomné na 1
mesiac na sumu 70 euro a čas prenájmu na 6 rokov s tým že nájomník môže preinvestovať
maximálne 5 040 eur za dobu nájmu čo predstavuje súčet mesačných nájmov. V prípade že
preinvestuje viac finančných prostriedkov obec nebude povinná mu tieto finančné prostriedky vyplatiť..
V diskusii k danému bodu vystúpil poslanec J.Dobrota s tým že odporúča schváliť prenájom nakoľko
je to pre obec výhodné a nemusí investovať do tohto objektu žiadne finančné prostriedky , v prípade
že by nebol objekt využívaný za pár rokov by budova spadla .
Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu
za : 3 poslancov

proti : 0

zdržal sa : 2

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.11/2012
vo veci prehodnotenia a úpravy podmienok v nájomnej zmluve s firmou J.M.D. Art Michal Dobias
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Zmenu a úpravu podmienok v nájomnej zmluve
predloženého návrhu.

ktorá sa

týka prenájmu starej MŠ podľa

Žiadosť č.2
Na obecný úrad bola doručená žiadosť od p. Emílie Mazúrovej ,Nevoľné 132 vo veci odpredaja
pozemku pod nehnuteľnosťou. Starosta obce vysvetlil o ktoré pozemky sa jedná a navrhol aby sa
postupovalo tak ako pri odpredajoch pozemkov vo vlastníctve obce v minulom roku. S tým že obec
objedná vyhotovenie znaleckého posudku ktorý uhradí kupujúci.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu
za : 5 poslancov

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.12/2012
vo veci odpredaja pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
uzavretie kúpnej zmluvy, na základe ktorej obec odpredá Emílii Mazúrovej rod.Janákovej, nar.
25.08.1924 bytom Nevoľné 132 v k. ú. Nevoľné, identifikovanú geometrickým plánom č. 3461177174/2011 vyhotovený dňa 12.03.2012, úradne overený dňa 16.03.2012, z parc. č. EKN 482/1
vyznačená ako ostatná plocha o výmere 4 926 m2, "diel 9,10" o výmere 42 m2, ktorý prechádza do
novovytvorených parc. č. CKN 228/3, diel 9 vyznačený ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20
m2, CKN 229/9 ,diel 10 vyznačený ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2 , za kúpnu
cenu ktorú určí súdny znalec pričom znalecký posudok zaplatí kupujúci.

Žiadosť č.3
Na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Dalibora Baláža Nevoľné 8 , ktorý žiada o odpustenie alebo
zníženie poplatku za KO nakoľko sa zdržuje prevažne v zahraničí. Prílohu žiadosti tvorí potvrdenie
zamestnávateľa o zamestnaní a prechodnom pobyte.
V diskusii vystúpil poslanec Tomáš Henžel s tým že to nie je nová situácia pre OZ a poslankyňa Lívia
Koniarová sa opýtala koľkých ľudí sa to týka študenti ,pracujúci niekde inde a rozlišovať či majú
v mieste pobytu trvalý alebo prechodný pobyt
Starosta odpovedal že nie zmapované koľkých občanov sa týka a navrhuje do budúceho
zastupiteľstva Upraviť VZN obce Nevoľné o platbách za KO.
Žiadosť p. Dalibora Baláža zatiaľ neriešiť a posúdiť ju až po úprave VZN .
7.Činnosť OÚ
Dňa 18.2. sa uskutočnila Obecná fašiangová zabíjačka s maškarným plesom pre deti ,večer
fašiangová zábava všetko bolo priam ideálne organizácia za ktorú chcem poďakovať
všetkým poslancom OZ spolu rodinnými príslušníkmi ako i zamestnancom obce s rodinami
bez ktorých by sme túto akciu určite nezvládli v takej pohode .
21.2. fašiangové posedenie s dôchodcami ktoré bolo tak isto vydarenou akciou pre našich
dôchodcov kde mi pomohli zamestnanci obce ako UoZ
22.2. sa v našej obci vysvätilo pietne miesto pre nenarodené deti za prítomnosti generálneho
vikára banskobystrického biskupstva spolu s niekoľkých kňazmi , zúčastnili sa aj niektorí
starostovia susedných obcí , minister Ján Fígeľ ako niekoľko europoslancov a poslancov NR
SR túto akciu sme spoluorganizovali s OZ Tobiáš od ktorých dostal starosta obce ďakovný list.
V mesiaci marec bol zorganizovaný stolnotenisový turnaj ktorý bol rekordný v účasti
v mužskej kategórii
Prebehla humanitárna zbierka oblečenia s firmou s ktorou spolupracujeme už niekoľko rokov
, boli rozmiestnené veľkokapacitné kontajneri v počte 4 ks , začal sa zber ojazdených
pneumatík.
Podal sa projekt na Ministerstvo školstva Revitalizácia MŠ 2012 na vybavenie interiéru ako
i exteriéru MŠ. Ďalšia žiadosť sa podala na MF SR na opravu fasády KD. Získali sme
finančné prostriedky z úradu vlády SR v sume 10 000 € na obecné múzeum + pamätnú izbu
Mons. Rudolfa Baláža , ďalej sme získali finančné prostriedku z VÚC BB na akcie Výročie
obce 1 000 € a 1 000 € na obecné múzeum.
Návšteva biskupského úradu kde sa rokovalo o predmetoch ktoré dostaneme do pamätnej
izby .
Koncom marca sa zúčastnil starosta ZMO ZH , vydal povolenie na výrub náletových krovín
v lokalite Cudenice, vypíli sa stromy za poštovým strediskom ako pred MŠ aj pod Starou MŠ.
Uskutočnila sa oprava vody v objekte Futbalových šatní ako i odpad v na poštovom stredisku
za čo ďakujem p. Rastislavovi Kapustovi.
Starosta sa zúčastnil rokovania s veterinármi ohľadne očkovania psov v našej obci
a o aplikácii nového zákona o označovaní psov čipmi , v našej obci by sa malo očkovať
19.5.2012 a cena za čipovanie bude 10 € + očkovanie Nahlásila sa porucha na vodovodnom
potrubí pri KD , odstránia závadu a MK dajú do pôvodného stavu ,oprava šachty pri dome č.
30 , pozametanie obce aj štátnej cesty a odvoz materiálu poďakovanie za pomoc pri
nakládke posypoveho materiálu p. M.Ďurian, M. Mondek, M.Hric ,M.Baláž 154 , V.Zelina

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.13/2012
vo veci činnosti OÚ
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
činnosť obecného úradu
8.Rôzne
Lívia Koniarová - smetné koše rozmiestnenie po obci o ktorých už roky hovoríme
Starosta obce – 10 košov je objednaných u TS ZH , po doručení na OÚ budú rozmiestnené
Tomáš Henžel – kedy sa plánuje výročie obce ?
Starosta obce – bude zvolané pracovné stretnutie s poslancami OZ kde sa dohodneme na presných
veciach ohľadne výročia obce
Tomáš Henžel – čistenie okolia obce smerom na Ihráč , vyhlásiť brigádu tak ako v minulom roku
Starosta obce – vyhlásime termín brigády vtedy keď prídu dobrovoľníci s organizácie NIKO pracovať
pre našu obec , v mesiaci máj ,sobota
Jozef Michalka – asfaltovanie smerom do Kremnice
Starosta obce – sme zaradený do druhého kola opráv ciest II. a III. triedy ale neviem Vám to
garantovať je to záležitosť VÚC a ich finančných možností
Lívia Koniarová – terasa pred miestnym pohostinstvom a problém ktorý sa riešil minulý rok
Starosta obce – je dohoda s prevádzkovateľmi o vyvesení oznamu o užívaní terasy
Lívia Koniarová – deň matiek ?
Starosta obce – určite urobíme posedenie pre matky + vystúpenie detí z MŠ
Ján Dobrota – ako je to z vybudovaním čakárne na dolnom konci obce ?
Starosta obce - v tomto roku je naplánovaných viacero stavebných akcií , v prípade že by zostali
voľné finančné prostriedky mohlo by sa začať aj s touto akciou ale určite bude postavená do konca
volebného obdobia spolu aj s podkovárňou na starej studni kde je obecný pozemok
Starosta obce – informoval o možnosti zapojenia sa do projektu kde cieľovou skupinou sú deti v MŠ
jedná sa o umožnenie deťom stretávať sa zo zvieratami - poníky vo vyučovacom procese , keď to
bude aktuálne budem Vás o tom informovať a žiadať OZ o zafinancovanie tejto akcie .
9. Záver
Týmto bodom bol program OZ vyčerpaný, starosta poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Dátum zápisu :25.4.2012
Overovatelia: Lívia Koniarová
Ján Dobrota

Štefan Henžel
starosta obce

