Zápisnica č.7/2012
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v zasadačke obecného úradu.

v Nevoľnom,

konaného

26.9.2012

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1.Otvorenie, privítanie prítomných
2.Kontrola uznesení
3.Inventarizácia obce za rok 2012
4.Čerpanie a úprava rozpočtu obce za obdobie 1.-9.2012
5.Správa audítora za rok 2012
6.Informácie o akciách
7.Žiadosti
8.Činnosť obecného úradu
9.Rôzne
10.Záver
1.Otvorenie, privítanie prítomných
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Štefan Henžel.
Konštatoval, že OZ má 5 členov, prítomní sú 4 poslanci a vyhlásil OZ za uznášania
schopné.
Ospravedlnený : Tomáš Henžel
Za overovateľov určil : p.Marek Baláž a p.Ján Dobrota
Za zapisovateľku určil p.Líviu Koniarovú.
Starosta obce dal hlasovať o navrhnutom programe
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

2.Kontrola uznesení
-uznesenie č.23/2012 vo veci zverejnenia novej výzvy pre voľbu HK obce Nevoľné
s termínom uzávierky prihlášok do 15.9.2012
Starosta obce oznámil, že do výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra
obce sa prihlásil Ing.Ján Kollár /Ihráč/. Hlavný kontrolór bude volený na ďalšom
zasadnutí OZ.
3.Inventarizácie obce za rok 2012
p.Lívia Koniarová predložila poslancom OZ príkaz starostu obce na vykonanie
inventarizácie majetku a záväzkov /viď príloha/ ku dňu 31.12.2012
-Budova OcÚ
-Materská škola a Školská jedáleň
-Telovýchovná jednota
-Dom smútku

-Kultúrny dom a knižnica, objekt starej MŠ
-Požiarna zbrojnica
-Zostatky na účtoch
-Pohľadávky a záväzky
-Pokladničná hotovosť
-Ceniny
Ďalej prečítala prehlásenie starostu obce /viď príloha/ a návrh na zloženie
inventarizačných komisií .
Budova OcU
Predseda: Lívia Koniarová
členovia: Ing.Milan Kapusta
Jana Kapustová
Dom smútku
Predseda: Marek Baláž

členovia: Ján Dobrota
Tomáš Henžel

Kultúrny dom a knižnica, stará MŠ
Predseda: Ján Dobrota

Materská škola a školská jedáleň
Predseda: Tomáš Henžel

členovia: Milan Dobias
Lívia Koniarová

členovia: Anna Babicová
Viera Ivanová

Telovýchovná jednota, požiarna zbrojnica
Predseda: Ing. Milan Kapusta

Ústredná inventarizačná komisia
Predseda: Lívia Koniarová

členovia: Marek Baláž
Tomáš Henžel

členovia: Tomáš Henžel
Jana Kapustová

Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu o zložení inventarizačných komisií
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.25/2012
vo veci zloženia inventarizačných komisií podľa predloženého návrhu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje

Zloženie inventarizačných komisií podľa predloženého návrhu
-Ing.Milan Kapusta - je potrebné urobiť dôkladnú inventúru na všetkých miestach
4.Čerpanie a úprava rozpočtu obce za obdobie 1.-9.2012
Starosta obce oboznámil prítomných so stavom finančných prostriedkov na bežných
účtoch k 25.9.2012
Pokladňa :
2 002,88 €
VUB :
5 123,25 €
Prima banka :
21 664,30 €
ŠJ :
302,08 €
Úver nesplatený :
13 264,46 €
Ďalej informoval prítomných s úpravou rozpočtu a čerpaním rozpočtu obce. Poslanci
OZ vopred obdržali materiály k podrobnému čerpaniu rozpočtu a k úprave. Starosta
obce informoval o príjmoch a výdavkoch obce k 25.9.2012.
-p.Lívia Koniarová – čo je zaúčtované na MŠ-interiérové vybavenie
- úver na miestnu komunikáciu
-starosta obce – koberec sa kúpil do MŠ
- úver na MK je už splatený
-p.Ján Dobrota – treba dať splátku úveru aj na kultúrny dom
-Ing.Milan Kapusta – treba uhradiť aspoň čiastku úveru do konca roku a od roku
2013 mesačne splácať
-starosta obce – zistí či je možný splátkový kalendár
Starosta obce dal hlasovať o úpravách rozpočtu obce
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.26/2012
vo veci čerpania a úpravy rozpočtu obce za obdobie 1.-9.2012
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
A/berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce za 1.-9.2012
B/schvaľuje úpravu rozpočtu obce podľa predloženého návrhu
5.Správa audítora
Správu nezávislého audítora a dodatok k správe prečítala zástupkyňa starostu obce
p.Lívia Koniarová
Bolo prijaté uznesenie

Uznesenie č.27/2012
vo veci správy nezávislého audítora za rok 2011
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Správu nezávislého audítora za rok 2011

6.Informácie o akciách
Starosta obce informoval o kultúrnych akciách, ktoré sa uskutočnili v letných
mesiacoch.
-Jedenástky 2012 - tento ročník bol výnimočný, nakoľko súťažili len naši občania.
Výdavky na túto akciu boli 303 €.
-525. Výročie obce – sponzorsky sme získali 3 000 € a mäso na guláš. Boli vytvorené
propagačné materiály, ktoré dostala každá domácnosť, bol pripravený bohatý
kultúrny program pre všetky vekové kategórie. Poďakoval všetkým poslancom OZ,
ich rodinným príslušníkom, zamestnancom obce, p.farárovi. Terke Novodomcovej,
Jakubovi Janšíkovi, Lucii Solčániovej, Anke Drozdovej a Mgr.Zuzane Dobiasovej za
kultúrny program ako i všetkým občanom, ktorí prispeli na výstavu šikovných rúk.
Jozefovi Ďurianovi a Jánovi Hricovi za navarenie gulášu a Jozefovi Laukovi a Pavlovi
Henželovi ml. za výdaj gulášu ako aj všetkým mladým ľuďom, ktorí nás
reprezentovali v krojoch a boli nápomocní pri všetkých veciach okolo občerstvenia.
Zvlášť poďakoval Patrikovi Koniarovi, ktorý vytvoril krátky film o našej obci ako
prezentáciu obecných fotografií a zabezpečil fotodokumentáciu tejto akcie.
Výdavky na túto akciu z rozpočtu obce boli 714 €.
-Prechod krajom SNP – zúčastnilo sa ho 120 účastníkov, ktorí dostali upomienkový
odznak k tejto akcii.
Výdavky na túto akciu boli 375 €.
-p.Lívia Koniarová – doplniť fotky z akcií na obecnú stránku
-starosta obce- nepostačuje kapacita, staré fotky stiahneme a dáme nové. Vydáme
vianočné vydanie novín aj s fotkami.
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.28/2012
vo veci uskutočnených akcií
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Správu o uskutočnených akciách

7.Žiadosti
-Na žiadosť občanov spolu s obcou Ihráč bola spísaná žiadosť o zmenu cestovného
poriadku.
-Vodárenská spoločnosť doručila žiadosť o odkúpenie časti pozemkov
-Na obecný úrad bola doručená žiadosť p.Novodomca, Nevoľné č.39 o zaujatie
stanoviska voči p.Kollárovej, Nevoľné č.137.
8.Činnosť obecného úradu
-V katastri obce prebiehajú pozemkové úpravy. Uskutočnili sa dve stretnutia
s občanmi, ktorí si mohli určiť kde budú mať umiestnené pozemky v extraviláne.
-Starosta obce sa zúčastnil zasadnutia Mikroregiónu Kremnica a okolie, zasadnutia
ZMO Žiar nad Hronom.
-Začalo sa vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou v starej ulici.
-Bola vykonaná technická kontrola PV3S.
-Uskutočnil sa zber textilu.
-Osadilo sa antikorové ohnisko k urnovému múru.
-Boli osadené koše pri cintoríne, obchode, na hornom konci obce.
-V dňoch 13.-16.9. starosta obce absolvoval zahraničnú pracovnú cestu do ČR do
juhomoravského kraja, kde boli starostovia z nášho regiónu. Zúčastnili sa
konferencie s názvom Náš venkov a Slovensko.
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.29/2012
vo veci správy o činnosti obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Správu o činnosti obecného úradu
10.Rôzne
Dňa 15.10.2012 budú v obci rozmiestnené 4 kontajnery, 22.10.2012 bude v obci
mobilná zberňa pre elektro odpad a nebezpečný odpad. V mesiaci november bude
kontajner na pneumatiky.
-p.Lívia Koniarová – vyšpárovať oddychovú zónu
-starosta obce – dá to urobiť a aj sa doplní asfalt, ktorý tam ešte chýba
-Ing.Milan Kapusta – štrk na posyp zložiť za poštu, nie na novú dlažbu
- dorobiť žľaby na KD a parapety
-starosta obce – parapety sa dajú urobiť nové, staré sú nepoužiteľné. Žľaby sa
zavesia
-p.Lívia Koniarová – smetný kôš aj ku kultúrnemu domu
-starosta obce –koše ešte máme, treba navrhnúť miesta

-p.Lívia Koniarová – prenájom lyžiarskeho vleku, či sa bude prenajímať aj túto zimu
-starosta obce – zatiaľ sa p.Baláž neozval
-p.Lívia Koniarová – čo sa ide robiť so štiepkou na hornom konci
-starosta obce – bude tlačiť na kompetentných aby sa odviezla čím skôr
10.Záver
Starosta obce poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Dátum zápisu : 2.10.2012
Overovatelia : Marek Baláž
Ján Dobrota

Štefan Henžel
starosta obce

