Zápisnica č.8/2012
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného dňa 5.12.2012
v zasadačke obecného úradu.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program:
1.Otvorenie, privítanie prítomných
2.Kontrola uznesení
3.Voľba HK obce
4.Návrh rozpočtu obce na rok 2013,2014,2015
5.Schválenie návrhov VZN obce na rok 2013
6.Schválenie odkúpenia pozemkov
7.Schválenie platu starostu obce na rok 2013
8.Schválenie poplatkov v ŠJ /akcie/
9.Vyňatie obce Nevoľné – poplatok stočné
10.Žiadosti
11.Činnosť obecného úradu
12.Rôzne
13.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.
Baláž Marek – neprítomný, dostaví sa neskôr
Za overovateľov určil p.Tomáša Henžela a p.Líviu Koniarovú.
Za zapisovateľku určil p.Janu Kapustovú.
Starosta obce dal hlasovať o navrhnutom programe
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

2.Kontrola uznesení
Starosta obce informoval prítomných, že z predchádzajúceho zasadnutia OZ nebolo
žiadne ukladacie uznesenie.
3.Voľba HK obce
Na obecný úrad bola doručená žiadosť Ing.Jána Kollára, ktorý splnil všetky potrebné
kritéria, ktoré boli zverejnené na funkciu HK obce. Poslanci OZ sa stretli ešte pred
zasadnutím OZ a dohodli sa ohľadom zvolenia HK.

Starosta obce dal hlasovať o voľbe HK obce Ing.Jána Kollára
za nezvolenie : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.30/2012
vo veci voľby HK obce
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom neschvaľuje
Ing.Jána Kollára do funkcie hlavného kontrolóra obce Nevoľné
4.Návrh rozpočtu obce na rok 2013,2014,2015
Návrh rozpočtu obce bol zverejnený vo vývesnej tabuli od 19.11.2012, zo strany
občanov neboli predložené návrhy na zmeny. Rozpočet je zostavený ako prebytkový.
Starosta obce zostavil aj výhľadové rozpočty na roky 2014, 2015. Poslanci na
pracovnom stretnutí doplnili návrh rozpočtu.
Starosta obce dal hlasovať o schválení rozpočtu obce na rok 2013
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.31/2012
vo veci schválenia rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
A, Rozpočet obce na rok 2013
B, Výhľadové rozpočty na roky 2014, 2015
5.Schválenie návrhov VZN obce
Návrhy VZN obce č.2/2012 – o podmienkach vyberania miestnych daní, č.3/2012 –
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, č.4/2012 –
o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nevoľné boli
zverejnené od 19.11.2012 vo vývesnej tabuli. V tejto lehote neboli zo strany občanov
predložené návrhy na zmeny alebo doplnenia.
VZN obce č.2/2012 – o podmienkach vyberania miestnych daní
-zmenila sa sadzba dane TTP
-daň za psa je 4 €, za každého ďalšieho 5 €, pre osoby staršie ako 70 rokov
samostatne bývajúce je sadzba 3 €

VZN obce č.3/2012 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
-cena jedného žetónu 2,40 € /dokúpené žetóny nad základný balík/
-zmenil sa spôsob platenia 1.splátka do 30.4. príslušného roka a 2.splátka do 31.8.
príslušného roka.
-oslobodenia a úľavy – zníženie poplatku o 50%
písomná žiadosť musí byť doručená najneskôr do 31.1. bežného roka
/nehnuteľnosť, ku ktorej nie je celoročný prístup
študenti po predložení potvrdenia o ubytovaní na internáte alebo priváte - do 31.1.
b.r.
osamelo žijúce osoby nad 70 rokov/
VZN obce č.4/2012 – o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané
obcou Nevoľné
-upravený sadzobník cien v zaokrúhľovaní
Starosta obce dal hlasovať o schválení VZN obce č.2/2012, 3/2012, 4/2012
za : 4 poslanci

proti : 0

zdral sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.32/2012
vo veci schválenia VZN obce Nevoľné
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
A,VZN obce Nevoľné č.2/2012 – o podmienkach vyberania miestnych daní
B,VZN obce Nevoľné č.3/2012 – o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
C,VZN obce Nevoľné č.4/2012 - o úhradách za poskytované služby a úkony
vykonávané obcou Nevoľné
6.Schválenie odkúpenia pozemkov
Starosta obce informoval, že sa jedná o pozemky pod PZ ako aj priľahlé parcely ku
grantu. S p.Bartošíkom sa dohodli na tom, že obec Nevoľné odkúpi od neho novo
zamerané parcely č.120/3 a 120/2 o výmere 23 m2. Dohoda o rozdelení výdavkov je
50/50 s tým, že p.Bartošíkovi bude na tento LV obce udelená ťarcha prechodu k jeho
nehnuteľnosti.
Starosta obce dal hlasovať o uzavretí kúpnej zmluvy
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.33/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Uzavretie kúpnej zmluvy
- na základe ktorej obec odkúpi od Lucii Bartošíkovej a PaedDr. Rudolfa Bartošíka
parcelu č.120/2 vyznačenú ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2
a parcelu č.120/3 vyznačenú ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2 za
kúpnu cenu 24,38 € /1,06€m2/
-o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve prechodu
a prejazdu peši
a motorovým vozidlom cez parcelu č.120/5 vyznačenú ako zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 19 m2, nachádzajúca sa v k.ú. Nevoľné, v prospech vlastníkov
parcely č.116/1 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 284 m2,
ktorej súčasnými spoluvlastníkmi sú Lucia Bartošíková, bytom Nevoľné č.1
a PaedDr. Rudolf Bartošík, Nevoľné č.2. Vecné bremeno sa zriadi ako vecné právo
bezplatne s tým, že prechádza i na právnych nástupcov, resp. na každého ďalšieho
vlastníka parcely č.116/1.
7.Schválenie poplatkov v ŠJ /akcie/
Starosta obce informoval, že sa jedná o poplatky za akcie v MŠ. Momentálne máme
cenu 3 € za režijné náklady, ktoré nedostatočne pokrývajú naše výdavky a preto
navrhuje zvýšiť režijné náklady na 4 € od 1.1.2013.
Starosta obce dal hlasovať o zvýšení RN na 4 €
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.34/2012
vo veci zvýšenia RN na akciách v MŠ
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Režijné náklady na akciách v materskej škole na 4 € s účinnosťou 1.1.2013
8.Vyňatie obce Nevoľné – poplatok stočné na r.2013
Starosta obce informoval prítomných , že občania by mali platiť poplatok za stočné
na rok 2013, navrhuje stočné nevyberať, nakoľko nie je celá obec odkanalizovaná.
Starosta obce dal hlasovať o nevyberaní poplatku za stočné na rok 2013

za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.35/2012
vo veci vyberania poplatku za stočné na rok 2013
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Nevyberať poplatok za stočné na rok 2013 v obci Nevoľné
9.Žiadosti
Dostavil sa poslanec Marek Baláž.
Starosta obce informoval o podaných žiadostiach.
-Ing.Milan Kapusta, Nevoľné č.114 – žiadosť o prenájom garáže /pri OcU/ na obdobie
od 10.12.2012 do 31.3.2013, na parkovanie mot.vozidla.
Poslanci OZ sa vyjadrili k prenájmu za 5 €/mesačne.
Starosta obce dal hlasovať o prenájme obecnej garáže
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 1

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.36/2012
vo veci prenájmu garáže
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Prenájom garáže Ing.Milanovi Kapustovi, Nevoľné č.114 na obdobie od 10.12.2012
do 31.3.2013 za poplatok 5 €/mesašne.
-Eduard Gretch, Kremnické Bane 54 – žiadosť o odkúpenie unimobunky aj
s podkladovými panelmi za sumu 300 €.
Poslanci OZ sa vyjadrili k predaju.
Starosta obce dal hlasovať o predaji unimobunky
za : 5 poslancov
Bolo prijaté uznesenie

proti : 0

zdržal sa : 0

Uznesenie č.37/2012
vo veci predaja unimobunky s podkladovými panelmi
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Odpredaj unimobunky s podkladovými panelmi za sumu 300 €
10.Činnosť obecného úradu
-v katastri obce prebiehajú pozemkové úpravy
-starosta obce sa zúčastnil zasadnutia Mikroregiónu Kremnica a okolie
a Mikroregiónu Hlinícke podhorie, rokovalo sa o projekte miestnej akčnej skupiny
MAS do ktorej sa chceme zapojiť ako obec
-starosta obce sa zúčastnil dvoch zasadnutí ZMO Žiar nad Hronom
-školenie CO
-uskutočnili sa dni jesennej čistoty /kontajnery/ a zber nebezpečného odpadu
-odstránil sa vrak PV3S
-spolu s iniciatívou rodičov ako aj riaditeľky MŠ sa podarila získať finančná dotácia
do MŠ vo výške 1000 €, na zakúpenie nových detských lehátok. Treba už len
podpísať zmluvu.
-pripravujú sa noviny a DVD s fotkami z výročia obce
-v obci ako aj v MŠ bol Mikuláš
-25.12.2012 sa uskutoční Štefanská zábava
-s Agro Jastrabá sa dohodlo na zimnej údržbe MK - budú chodiť s traktorom
a s našim pluhom, bude sa platiť len nafta
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.38/2012
vo veci činnosti obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Činnosť obecného úradu
11. Schválenie platu starostu obce na rok 2013
p.Lívia Koniarová predložila obecnému zastupiteľstvu v Nevoľnom zákon č.154/2011,
podľa ktorého OZ raz ročne plat starostu prerokuje. Terajší plat starostu obce bol
schválený uznesením č.37/2011 zo dňa 15.12.2011 vo výške 1146 € ,v mesiaci apríl
sa upravovala priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR a preto bol
plat prepočítaný zo zákona na 1172 €. Plat sa schvaľuje na celý rok, počas roka sa
neupravuje.

-Ján Dobrota – je za zvýšenie /4-5%/
-Tomáš Henžel – za zvýšenie /5%/
-Ing.Milan Kapusta – je za základný plat bez zvýšenia
-Lívia Koniarová – za základný plat bez zvýšenia
-Marek Baláž – za základný plat bez zvýšenia
Zástupkyňa starostu dala hlasovať o výške platu 1172 €
za: 3 poslanci

proti : 2 poslanci

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.39/2012
vo veci schválenia platu starostu obce podľa zákona č.154/2011, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon SNR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení starostov obcí v znení
neskorších predpisov
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Mesačný plat starostu obce vo výške 1172 € podľa zákona č.154/2011 § 3 odst.1
12.Rôzne
-Lívia Koniarová – prečo p.Debnárik vyváža piliny za ihrisko
-starosta obce- už bol upozornený, nech tam nevyváža
-Ing.Milan Kapusta – pílil aj cez sviatky všetkých svätých, keď ľudia chodili na
cintorín. Nebral ohľad.
-Lívia Koniarová – štiepka na hornom konci už mala byť odvezená
-starosta obce – sľúbili, že odstránia. Bude vyrubený poplatok za uloženie.
-Lívia Koniarová - Debnárik a p.Dobias M. či platia poplatok za KO
-starosta obce – budú od budúceho roka
-Lívia Kniarová – p.Dobias M. či písomne dokladuje zmeny, ktoré prevádza na
budove starej MŠ
-starosta obce – sľúbil, že do konca roka prinesie
-Jana Kapustová – Agro Jastrabá nemá k dnešnému dňu uhradenú DZN /1306,48 €/
na rok 2012 a poplatok za KO na roky 2010,2011,2012 /spolu 183,30 €/
-Tomáš Henžel – zabudla sa opíliť lipa pri kultúrnom dome, či sa opíli ešte teraz
alebo na jar
-starosta obce – asi už až na jar
-Mazúrová A. č.109 – p.Debnárik sa nechová tak, ako sa patrí. V blízkosti je cintorín
a on neberie ohľad ani cez sviatky keď ľudia viac chodia na hroby. Chodia tam aj
cudzí ľudia, je to hanba obce.

13.Záver
Týmto bodom bol program OZ vyčerpaný, starosta poďakoval za účasť a ukončil
zasadnutie OZ.
Dátum zápisu : 7.12.2012
Overovatelia :
Tomáš Henžel
Lívia Koniarová

Štefan Henžel
starosta obce

