Zápisnica č.2/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva , konaného dňa 6.3.2013 v zasadačke
obecného úradu.
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Program :
1.Otvorenie, privítanie prítomných
2.Kontrola uznesení
3.Členské príspevky
4.Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu
5.Dodatok č.1 k VZN obce č.3/2012
6.Vyhodnotenie kultúrno športových akcií
7.Činnosť obecného úradu
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.
Za overovateľov určil p.Jána Dobrotu a Ing.Milana Kapustu.
Za zapisovateľku p.Janu Kapustovú.
Starosta obce dal hlasovať o navrhnutom programe
za : 5 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

2.Kontrola uznesení
-uznesenie č.3/2013 vo veci vyhlásenia voľby HK obce Nevoľné s termínom
uzávierky prihlášok do 15.2.2013
Starosta obce oznámil, že do výberového konania na funkciu HK obce sa nikto
neprihlásil. Podmienky boli zverejnené na internetovej stránke obce a vo vývesnej
tabuli v obci.
3.Členské príspevky
Starosta obce informoval o členských poplatkoch.
-Mikroregión Kremnica a okolie : 66 €
-ZMOS : 69 €
-ZMO Žiar nad Hronom : 0,10 € / na obyvateľa obce
Starosta obce dal hlasovať o členských príspevkoch
za : 5 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.4/2013
vo veci schválenia členských príspevkov
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Členské príspevky :
Mikroregión Kremnica a okolie
ZMOS
ZMO Žiar nad Hronom
4.Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu
Starosta obce informoval prítomných o účele zriadenia komisie v zmysle zákona
č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu. Starosta obce do 31.3.2013 je povinný
podať majetkové priznanie. Členov komisie žiada predložiť správu o svojej činnosti
obecnému zastupiteľstvu.
Starosta obce navrhol členov komisie p.Lívia Koniarová, p.Ján Dobrota, p.Marek
Baláž.
Starosta obce dal hlasovať o zložení komisie
za : 5 poslancov

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.5/2013
vo veci zriadenia komisie pre ochranu verejného záujmu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Komisiu pre ochranu verejného záujmu :
- Lívia Koniarová
- Ján Dobrota
- Marek Baláž
5.Dodatok č.1 k VZN obce č.3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady
Dodatok bol zverejnený vo vývesnej tabuli od 21.1. - do 6.2.2013, nikto ho
nepripomienkoval. Dodatok sa vzťahuje na oslobodenie a úľavy pre študentov, ktorí
si uplatnia 50 % zľavu – budú im vydané 2 ks žetónov.
Bolo prijaté uznesenie

Uznesenie č.6/2013
vo veci schválenia Dodatkuč.1/2013 k VZN obce č.3/2012
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Dodatok č.1/2013 k VZN obce č.3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady
6.Vyhodnotenie kultúrno športových akcií
Starosta obce informoval o kultúrno športových akciách, ktoré sa uskutočnili v obci
- uskutočnila sa Obecná fašiangová zabíjačka s maškarným plesom pre deti.
Starosta obce poďakoval všetkým, ktorí pripravili túto akciu.
- uskutočnilo sa fašiangové posedenie pre dôchodcov
- počas jarných prázdnin bol stolnotenisový turnaj pre deti, ktorého sa zúčastnilo
málo detí
- stolnotenisový turnaj pre dospelých, zúčastnilo sa ho 19 súťažiacich
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.7/2013
vo veci kultúrno športových akcií
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Správu o kultúrno športových akciách
7.Činnosť obecného úradu
Starosta obce sa zúčastnil zasadnutia ZMO ZH vo Vyhniach, zasadnutia
Mikroregiónu Kremnica a okolie. Na Obecnom úrade bolo zasadnutie predstavenstva
pozemkových úprav nášho katastra, uskutočnil sa zber textilu, zber plastov. Zber
komunálneho odpadu bol pre nepriaznivé počasie zmenený. Pri zbere KO pomáhali
J.Lauko, P.Lauko a Ľ.Novodomec.
Do Materskej školy sa sponzorsky zakúpili nové postieľky aj s hračkami spolu
v hodnote 1 000 €. Pri montovaní postieľok pomáhali D.Lichner a J.Páchnik.
Bol uvedený do užívania bedmintonový kurt v kultúrnom dome. Pri jeho zhotovení
pomáhali P.Lauko a J.Lauko, ktorí sponzorsky zhotovili stojany na sieť a T.Henžel,
ktorý pomáhal pri lepení pásky a vymeraní kurtu.
Obecný úrad zakúpil kuka nádoby v počte 10 ks. 5 kusov sa už predalo.
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.8/2013

vo veci činnosti obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Činnosť obecného úradu.
8.Rôzne
Nakoľko sa nikto neprihlásil na funkciu HK obce je potrebné, aby bola vyhlásená
nová voľby HK. Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na návrhu výberového konania
HK, v ktorom sú uvedené požiadavky a podmienky prihlášky ako i dátumy
spomínanej voľby. Kandidát musí odovzdať písomnú prihlášku na obecnom úrade do
15.4.2013. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
a doklad o vzdelaní. Voľba HK by sa uskutočnila 3.5.2013.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu výberového konania na funkciu hlavného
kontrolóra obce
za : 5 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.9/2013
vo veci vyhlásenia voľby HK obce
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Vyhlásenie voľby HK obce podľa predloženého návrhu.
-Obecný úrad má z úradu práce už jen jedného zamestnanca /p.Ďurianovú/, čo je
nepostačujúce. Je problém so zberom plastov, s údržbou verejného priestranstva –
kosenie a hrabanie. Je potrebné nájsť vhodné riešenie.
-V obci je viac „veľkých“ stromov, ktoré môžu spôsobiť pri veternom počasí škody na
majetku. Bolo by vhodné ich spíliť, alebo aspoň opíliť. Jedná sa o lipu pri kultúrnom
dome a tri smreky v cintoríne.
-Starosta obce informoval, že v zmysle zákona č.359/2007 Z.z. sú určití
prevádzkovatelia povinní mať od 1.7.2012 finančné krytie prípadných
environmentálnych škôd. Robí sa to formou poistenia. Týka sa to aj všetkých, ktorí
vypúšťajú odpadové vody a majú na to rozhodnutia. Zisťoval výšku poistenia
v komunálnej poisťovni - 350 €. Je to dosť veľa a preto ešte zistí iné poisťovne.
-Tomáš Henžel – či si Veolia opraví cestu pri kultúrnom dome, ktorá sa poškodila pri
odstraňovaní poruchy
-starosta obce – na jar zaasfaltujú

-Lívia Koniarová – kto bude čistiť cestu od štrku
-starosta obce – nemáme ľudí, občania si musia sami pozametať a kôpky sa
pozbierajú na PV3S
-Ing.Milan Kapusta – obecná internetová stránka sa neaktualizuje. Nedávajú sa
nové fotky z akcií.
-starosta obce – dohodne sa s Barborou Hrivňákovou
Týmto bodom bol program OU vyčerpaný, starosta poďakoval za účasť a ukončil
zasadnutie OZ.
Dátum zápisu : 7.3.2013
Overovatelia : Ján Dobrota
Ing.Milan Kapusta

Štefan Henžel
starosta obce

