Zápisnica č.3/2015

!
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného dňa 30.6.2015
v zasadačke obecného úradu.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1.Otvorenie, privítanie prítomných
2.Kontrola uznesení
3.Predĺženie termínu prihlášok na funkciu hlavného kontrolóra
4.Záverečný účet obce za r.2014
5.Záver

!

1.Otvorenie, privítanie prítomných
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Štefan Henžel.
Konštatoval, že OZ má 5 členov, prítomní sú traja poslanci a vyhlásil OZ za
uznášania schopné.
Za overovateľov určil p.Mareka Baláža a p.Tomáša Henžela.
Za zapisovateľku p. Janu Kapustovú.

!
Starosta obce dal hlasovať o navrhnutom programe
!
za : 3 poslanci
proti : 0
!

zdržal sa : 0

2.Kontola uznesení
-Uznesenie č.8/2015 vo veci rozšírenia miestneho rozhlasu.
Starosta obce informoval, že firma pripravuje cenovú ponuku na zakúpenie dvoch
zariadení a montáž.
-Uznesenie č.9/2015 vo veci zakúpenie bio kompostéru do MŠ v Nevoľnom
Do konca mesiaca Júl sa vyjadria ostatné Obecné úrady o zakúpení kompostéra.

!

3.Predĺženie termínu prihlášok na funkciu HK 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
16.9.2015. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
a doklad o vzdelaní. Voľba HK sa uskutoční 30.9.2015.

!

Starosta obce dal hlasovať o návrhu výberového konania na funkciu hlavného
kontrolóra obce

!

!
za : 3 poslanci
!
Bolo prijaté uznesenie
!

proti : 0

zdral sa : 0

Uznesenie č.12/2015

!

vo veci vyhlásenie voľby HK obce podľa predloženého návrhu

!
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
!
Vyhlásenie voľby HK podľa predloženého návrhu
!

4.Záverečný účet obce za rok 2014
Pracovníčka OU p.Kapustová prečítala návrh záverečného účtu obce Nevoľné za rok
2014, ktorý bol zverejnený vo vývesnej tabuli od 11.6.2015 – 25.6.2015.

!
Starosta obce dal hlasovať o schválení záverečného účtu obce za r.2014
!
za : 3 poslanci
proti : 0
zdržal sa : 0
!
Bolo prijaté uznesenie
!
Uznesenie č.13/2015
!
vo veci schválenia záverečného účtu obce Nevoľné za rok 2014
!
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
!

Záverečný účet obce Nevoľné bez výhrad.
Výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2014 je schodok rozpočtu obce
Nevoľné vo výške – 4 257,27 €.
Uvedený schodok bol vykrytý príjmovými finančnými operáciami vo výške 6 700,00 €.
Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Z tohto
dôvodu nevyplýva účtovnej jednotke tvoriť rezervný fond a výsledok hospodárenia
nemusí byť prerozdelený.
Účtovný finančný výsledok je strata vo výške – 1 463,74 €

!

Výročnú správu obce za rok 2014 predložila pracovníčka OU p.Kapustová. Starosta
obce ju prečítal prítomným.

!
!
!

!
!
Bolo prijaté uznesenie
!

Uznesenie č.14/2015

vo veci Výročnej správy obce za rok 2014

!

!
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
!
Výročnú správu obce Nevoľné za rok 2014
!

5.Rôzne
Pracovníčka OU p.Kapustová prečítala správu nezávislého audítora za rok 2014 /viď
príloha/. Audit v obci bol vykonaný 24.6.2015.

!
Bolo prijaté uznesenie
!

Uznesenie č.15/2015

vo veci správy nezávislého audítora

!

!

Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie správu nezávislého audítora za
rok 2014.
-starosta obce informoval, že je potrebné zaradiť do majetku pozemky obce ,
nakoľko už niekoľkokrát nám to bolo vytknuté audítorom. Poslanci OZ sa dohodli, že
do konca septembra bude predložený do zasadnutia obecného zastupiteľstva návrh
na ocenenie pozemkov v obci.

!

-starosta obce informoval, že začalo meranie cesty a projektová dokumentácia bude
hotová do polovice júla 2015 /cena 600 €/

!
-uskutoční sa akcia Jedenástky 2015
!

-p.Tomáš Henžel - informoval sa o ohlásení stavebnej činnosti pred bytovkou
-starosta obce - pozemok nepatrí stavebníkovi, ohlásenie stavby nebolo podané na
OU
-Ing.M.Kapusta – treba informovať stavebný úrad Žiar nad Hronom a aj stavebníka

!

-p.Tomáš Henžel – fasáda na kultúrnom dome začína padať, vytvorila sa bublina
-starosta obce – je to od vlhkosti

!

-starosta obce informoval, že na OU bola podaná žiadosť na odkúpenie automobilu
LADA NIVA p. Rastislavom Kapustom, Nevoľné č.163
-po dohode sa poslanci OZ dohodli na odpredaji automobilu LADA NIVA za cenu
250,00 €

!

Starosta obce dal hlasovať o odpredaji automobilu LADA NIVA a o navrhnutej cene
250,00 €

!
!
za : 3 poslanci
!
Bolo prijaté uznesenie
!

proti : 0

zdržal sa : 0

Uznesenie č.16/2015

vo veci odpredaja automobilu LADA NIVA

!

!
obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
!

odpredaj automobilu LADA NIVA p.Rastislavovi.Kapustovi, Nevoľné č.163 za cenu
250,00 €

!
!

6.Záver
Týmto bodom bol program zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta poďakoval za účasť
a ukončil zasadnutie OZ.
Dátum zápisu 13.7.2015

!

Overovatelia :
Marek Baláž

!
Tomáš Henžel
!
!
!
!
!
!
!
!

Štefan Henžel
starosta obce

!
!
!
!
!

