Zápisnica č.3/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.5.2013 v zasadačke
obecného úradu.
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program:
1.Otvorenie, privítanie prítomných
2.Kontrola uznesení
3.Správa komisie pre ochranu verejného záujmu
4.Predĺženie termínu prihlášok na funkciu hlavného kontrolóra
5.Schválenie poplatku MAS
6.Pripravované investičné akcie
7.Pripravované kultúrno-športové akcie
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 5 poslanci a vyhlásil OZ za uznášania
schopné.
Za overovateľov určil p.Mareka Baláža a p.Líviu Koniarovú.
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.9/2013 o vyhlásení voľby HK obce bolo zrealizované podľa
dohodnutých podmienok. Zverejnené bolo na stránke obce ako i vo vývesnej tabuli.
3.Správa komisie pre ochranu verejného záujmu
Starosta obce udelil slovo predsedovi komisie pre ochranu verejného záujmu p.Lívii
Koniarovej, ktorá prečítala správu komisie v ktorej konštatuje, že starosta obce si
splnil zákonnú povinnosť o jeho majetkových pomeroch, ktoré nie sú v rozpore so
zákonom 357/2004 Z.z.
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.10/2013

vo veci predloženia správy komisie pre ochranu verejného záujmu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Správu komisie pre ochranu verejného záujmu.
4.Predĺženie termínu prihlášok na funkciu hlavného kontrolóra obce
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
19.8.2013. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
a doklad o vzdelaní. Voľba HK sa uskutoční 2.9.2013.
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.11/2013
vo veci vyhlásenia voľby HK obce
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Vyhlásenie voľby HK obce podľa predloženého návrhu.
5.Schválenie poplatku MAS
Starosta obce sa zúčastnil valného zhromaždenia MAS /Miestna akčná skupina/
v Žiari nad Hronom, kde boli schválené poplatky pre členov. Pre obce 0,10 €/ občan.
Starosta obce dal hlasovať o poplatku do MAS
za : 5 poslanci

proti : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.12/2013
vo veci schválenia poplatku do MAS
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje

zdržal sa : 0

Členský poplatok do MAS vo výške 0,10 € na občana obce.
6.Pripravované investičné akcie
Starosta obce oboznámil prítomných o pripravovaných investičných akciách v roku
2013.
-Obecné múzeum a pamätná izba – fasáda na budove
Firma KAMI predložila cenovú ponuku vo výške 4 432 €. Na tieto práce boli získané
finančné prostriedky od rôznych darcov a sponzorov. Práce by sa mohli realizovať na
jeseň tohto roku.
-Kamerový systém – v obci sa zriadi kamerový systém, na ktorý nám prešiel projekt
vo výške 2 000 €. Spoluúčasť obce na tejto akcii bude 749,30 €. V obci budú štyri
kamery. Monitor bude na obecnom úrade. Práce sa budú realizovať v letných
mesiacoch.
-Materská škola – zakúpila sa nová šmykľavka pre deti, prekryje sa pieskovisko,
zakúpia sa strunové hojdačky, vybuduje sa brána v záhrade MŠ, opraví sa stena
/kabrince/ na budove MŠ.
-Kultúrny dom – dokončí sa fasáda novej časti
-Autobusová čakáreň na dolnom konci – pozemok je dohodnutý s vlastníkmi. Do
dvoch týždňov budú zhotovené nákresy.
-Opraví sa poškodená cesta pri bytovke - cesta bola zničená v zime
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.13/2013
vo veci správy o pripravovaných investičných akciách v obci
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Správu o investičných akciách v obci
7.Pripravované kultúrno-športové akcie
- MDD - 15.6.2013 sa uskutoční výlet na Bojnický zámok pre deti do 12 rokov
- Výlet pre deti z MŠ – 24.6.2013 výlet Donovaly /Habakuky/
- Jedenástky 2013 – 6.7.2013
- Jánska vatra
- Futbal ženatí a slobodní – táto akcia bude spojená s petangovým turnajom
a varením gulášu
- Turistický prechod – 29.8.2013
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.14/2013

vo veci správy o pripravovaných kultúrno – športových akciách v obci
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Správu o kultúrno – športových akciách v obci
8.Činnosť obecného úradu
Uskutočnil sa zber posypového materiálu na komunikáciách. Pri zbere pomáhali
T.Henžel, V.Zelina, P.Kapusta, M.Hric.
Aktualizovala sa obecná stránka, sú tam už vložené fotky z r.2012 a pribudnú aj
akcie z roku 2013.
Prebieha kosenie obce.
Dobrovoľníci z organizácie NIKO boli ako každý rok čistiť našu obec. Vyčistili cintorín,
prístupový chodník na ihrisko, vysekali náletové rastliny pri ihrisku.
Uskutočnil sa zber pneumatík, veľkoobjemového odpadu.
Uskutočnil sa Deň matiek. Pri akcii pomáhala L.Koniarová.
Starosta obce sa zúčastnil rokovania mestského zastupiteľstva v Kremnici,
Mikroregiónu Kremnica a okolie a MAS.
Našu obec navštívil p.Gregg Losinski zo štátu Idahou, ktorý je odborník na medvede
grizly. Je splnomocnencom štátnej organizácie, ktorá má na starosti rybárstvo
a všetku zver v oblasti poľovníctva a ochrany.
Vykonalo sa očkovanie psov.
Prebiehajú pozemkové úpravy v obci.
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.15/2013
vo veci činnosti obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Správu o činnosti obecného úradu
9.Rôzne
- Tomáš Henžel – kosenie v obci kto bude vykonávať
- starosta obce – ÚP ponúka projekt s možnosťou zamestnať na deväť mesiacov
zamestnanca, pričom ÚP platí 80 % mzdy a OÚ 20 %. Je možnosť zamestnať takto
občana, ktorý by kosil obec a robila aj iné potrebné práce.
- starosta obce - p.M.Dobias predložil rozpis vykonaných prác na budove starej MŠ
v roku 2012, 2013 a plán prác na rok 2014.
- starosta obce – farská garáž zateká, je potrebné ju opraviť. Garáž je spojená
s obecnou garážou. Pri oprave farskej garáže je potrebné zvážiť aj opravu obecnej.
Starosta obce sa dohodne s p.farárom.

- Ján Dobrota – štiepka na hornom konci – kedy sa bude odvážať
- starosta obce – rozprával sa s majiteľmi firmy, prisľúbili do konca mája
- p.J.Mazúr č.35 – na Štóse prebiehala rekultivácia. Je tam neporiadok, nedali to do
pôvodného stavu, ľudia sa sťažujú - nie je pokosený cintorín
- starosta obce – napíše im list, na kosenie nemáme zamestnanca, preto sa kosí
pomalšie
- p.J.Mazúr č.35 – je zanesená mreža pri bytovke, neplní účel. Odpad sa vyváža
okolo obce. Bolo by vhodné dať tabule so zákazom.
- starosta obce – dá ju vyčistiť. Čierne skládky pôjde pozrieť a umiestnia sa tabule.
Týmto bodom bol program OZ vyčerpaný, starosta poďakoval za účasť a ukončil
zasadnutie OZ.
Dátum zápisu : 30.5.2013
Overovatelia : Marek Baláž
Lívia Koniarová

Štefan Henžel
starosta obce

