Zápisnica č.1/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21.1.2013 v zasadačke
obecného úradu.
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Program :
1.Ovorenie, privítanie prítomných
2.VZN obce č.3/2012 o miestnom poplatku za komunálny odpad
3.Rôzne
4.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.
Henžel Tomáš – neprítomný /ospravedlnený/
Za overovateľov určil Ing. Milana Kapustu p. Líviu Koniarovú.
Za zapisovateľku p. Janu Kapustovú.
Starosta obce dal hlasovať o navrhnutom programe
za :4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

2.VZN obce č.3/2012 o miestnom poplatku za komunálny odpad
Po pripomienkovaní občanov obce poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli
o predĺžení platnosti žetónov /bielej farby/ na zber kom. odpadu. Platnosť žetónov
bude do 31.3.2013. Vo VZN obce č.3/2012 v §5 odst.3 písmeno a/ je uvedené, že
žetóny sú použiteľné 2 roky nasledujúce po sebe /týka sa to už zelených žetónov/.
Starosta obce dal hlasovať o používaní žetónov bielej farby do 31.3.2013
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.1/2013
vo veci predĺženia platnosti žetónov na zber komunálneho odpadu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Platnosť žetónov bielej farby na zber komunálneho odpadu do 31.3.2013.
Ďalej poslanci OZ určili počet vydaných žetónov pri uplatnení zľavy študentov § 11
odst.2. písmeno b/ na 2 ks žetónov. Nakoľko pri uplatnení žiadosti je zrejmé, že
študenti sa zdržiavajú mimo miesta trvalého pobytu počas školského roku

a produkujú menšie množstvo odpadu. Počet vydaných žetónov bude doplnený
v dodatku č.1/2013.
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.2/2013
vo veci schválenia návrhu Dodatku č. 1/2013
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Návrh dodatku č.1/2013 k VZN č.3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady
podľa predloženého návrhu.
3.Rôzne
Starosta obce informoval, že nakoľko nebol zvolený hlavný kontrolór obce je
potrebné vyhlásiť novú voľbu HK. 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. Voľba sa bude konať 1.3.2013.
Kandidát musí odovzdať písomnú prihlášku na obecnom úrade do 15.2.2013.
Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad
o vzdelaní.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu výberového konania na funkciu hlavného
kontrolóra obce
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.3/2013
vo veci vyhlásenia voľby HK obce
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Vyhlásenie voľby HK obce podľa predloženého návrhu.
4.Záver
Týmto bodom bol program zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta obce poďakoval za
účasť a ukonči zasadnutie OZ.
Dátum zápisu : 22.1.2013
Overovatelia : Ing.Milan Kapusta
Lívia Koniarová
Štefan Henžel
starosta obce

