Zápisnica č.1/2018

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného dňa 27.03.2018
v zasadačke obecného úradu
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1.Otvorenie, privítanie prítomných
2.Kontrola uznesení
3.Predĺženie termínu pre voľbu HK obce
4.Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu
5.Členské príspevky
6.Pripravované kultúrno športové akcie
7.Činnosť
8. Žiadosti
9.Rôzne
10.Záver
1.Otvorenie, privítanie prítomných
Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Štefan Henžel. Konštatoval, že OZ
má 5 členov, prítomní sú 4 poslanci a vyhlásil OZ za uznášania schopné.
Ospravedlnená : p. Helena Brindžáková
Za overovateľov určil p. Mareka Baláža a p. Tomáša Henžela
Za zapisovateľku p. Líviu Koniarovú.
2.Kontrola uznesení
Z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Uznesenie č.27/2017 vo veci prenájmu pozemku
Uznesenie č. 28/2017 vo veci odkúpenia pozemku
Obidve uznesenia vybavené
3.Predĺženie termínu pre voľbu HK obce
Keďže sa výberového konania nezúčastnila prihlásená kandidátka na funkciu HK
obce v poslednej výzve ktorá bola zverejnená obvyklým spôsobom v našej obci . Je
potrebné vyhlásenie opakovať .
Obecné zastupiteľstvo určilo voľbu hlavného kontrolóra na deň 31.7.2018. Kandidát
na funkciu HK musí odovzdať svoju písomnú žiadosť najneskôr 14 dní pred dňom
konania voľby na obecnom úrade t.j. do 16.7.2018 vrátane, do 15.00 hod. Súčasťou
prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.
Kvalifikačným predpokladom na funkciu HK je ukončené minimálne úplné stredné
vzdelanie. Plat HK je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov. Kandidát na HK

by sa mal zamerať predovšetkým na znalosť nasledovných zákonov : zákon č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách , zákon č.138/1991 Z.z. o majetku obcí, zákon č.416/2001 Z.z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, zákon č.582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a pod.
Starosta obce dal hlasovať o schválení vyhlásenia voľby HK podľa predloženého
návrhu.
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.1/2018
-vo veci vyhlásenia voľby Hlavného kontrolóra obce
- Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce podľa predloženého návrhu :
4.Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu
Starosta obce informoval prítomných o účele zriadenie komisie v zmysle zákona č.
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu. Starosta obce je povinný podať
majetkové priznanie. Členov komisie žiada predložiť správu o svojej činnosti
obecnému zastupiteľstvu.
Starosta obce navrhol zloženie komisie Ing. Milana Kapustu, p. Mareka Baláža a
p. Líviu Koniarovú , ktorí si zo svojho stredu vyberú predsedu. Predseda p. Lívia
Koniarová
Starosta obce dal hlasovať o zložení komisie
za : 4 poslancov

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.2/2018
vo veci zriadenia komisie pre ochranu verejného záujmu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Komisiu pre ochranu verejného záujmu v tomto zložení :
Ing. Milan Kapusta , p. Marek Baláž , Líviu Koniarovú – predseda
5. Členské príspevky
Starosta obce oboznámil o členstvách v združeniach v ktorých je naša obec členom
a informoval přítomných o stavoch finančných prostriedkov na účtoch :,

Zostatky na účtoch k 25.03.2018
VUB :
5 060,27 €
Prima banka :
52 187,89 €
Školská jedáleň : 2 550,28 €
.Mikroregión Kremnica a okolie - 65 €
MAS – 414 €
ZMO- Žiar nad Hronom – 0,10 /občan
ZMOS - Bratislava – 70 €
Starosta obce dal hlasovať o úhrade členských príspevkov
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.3/2018
vo veci schválenia členských príspevkov
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Členské príspevky v týchto organizáciach na rok 2018
Mikroregión Kremnica a okolie
ZMO Žiar nad Hronom
ZMOS Bratislava
MAS

:

6. Pripravované kultúrno športové akcie
Starosta obce oboznámil prítomných zo zámerom usporiadať do 9/2018 nasledovné
kultúrno športové akcie :
Deň matiek
MDD
Jedenástky šanca pre každého 2018
Prechod krajom SNP
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.4/2018
vo veci usporiadania kultúrno športových akcií
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie zámer pripravovaných kultúrno
športových akcií .

7.Činnosť obecného úradu
Starosta obce informoval o činnosti Obecného úradu :
-vykonaná zimná údržba miestnych komunikácií
-vianočná výzdoba obce a stromček demontované
-školenie o účtovníctve
- príprava a podanie niekoľkých projektov:
MF SR – rozšírenie kamerového systému v obci
Enviromentálny Fond SR - Zníženie enegetickej náročnosti – materskej školy
v Nevoľnom
- Účasť na MKaO , ZMO – ZH

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.5/2018
vo veci činnosti Obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Správu o činnosti Obecného úradu
7.Žiadosti
1.Žiadosť p. Miroslav Lupták ,Nevoľné č.62 o odkúpenie pozemku p.č.
433/6,433/5,433/4 z dňa 26.2.2018
Starosta obce dal hlasovať o odkúpení pozemku
za : 2 poslanci

proti : 2 poslanci

zdržal sa : 0

Uznesenie č.6/2018
vo veci odkúpenia pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom neschvaľuje
Odpredaj pozemku p.č. 433/6,433/5 , 433/4 p. Miroslavovi Luptákovi, Nevoľné č.62
K tejto žiadosti sa bude rokovať znovu na najbližšom obecnom zastupiteľstve .
2.Žiadosť p.Pavla Novodomca , Nevoľné č.101 o prenájom garáže pod farou na
parkovanie motorového vozidla

Starosta obec predložil poslancom žiadosť o prenájom pozemku na účely parkovania
motorového vozidla.
Starosta obce dal hlasovať o prenájme pozemku
za : 4 poslanci

proti : 0 poslanci

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.7/2018
vo veci prenájmu pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Prenájom obecnej garáže pod farou p. Pavlovi Novodomcovi , Nevoľné 101 za cenu
5 euro / mesiac na dobu neurčitú.
3.Žiadosť p.Slavomíra Michalku, Nevoľné č.51 o odkúpenie novovzniknutej
parcely č. CKN 1009/2 ktorá vznikla z par.č. 1009
Starosta obce predložil poslancom žiadosť o odkúpenie pozemku p.Slavomírovi
Michalkovi, Nevoľné č.51
Starosta obce dal hlasovať o odkúpení časti parcely č.1009
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.8/2018
vo veci odkúpenia pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje

Predaj pozemku zameraného geometrickým plánom č. 47110899 – 24/2018
parc. CKN č. 1009/2 o výmere 143 m2 ostatná plocha, evidovanej na LV 551 v
katastrálnom území Nevoľné vo vlastníctve obce Nevoľné 1/1, pre p. Slavomíra
Michalku nar. 16.10.1976 a manželku Mgr. Alenu Michalkovú nar.14.5.1978 , bytom:
Nevoľné č.51.
Cena za m2 je 1,06 € podľa
znaleckého posudku ktorý si dala obec
vypracovať v minulosti. Predaj je v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) – ide o ostatnú
plochu.

4.Žiadosť , p. Martina Krajčika , Rudno nad Hronom 145 , o umiestnenie včelstva
na obecnom pozemku
Starosta obce prečítal žiadosť p. Martina Krajčíka , Rudno nad Hronom
o umiestnenie 15- 20 rodín včelstiev na obecnom pozemku na parc . CKN 715
v k.ú. Nevoľné.

Uznesenie č.9/2018
vo veci zámeru umiestnenia včelstva na obecnom pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Zámer p. Martina Krajčíka o umiestnenie včelstva na obecnom pozemku CKN č. 715
v k.ú. Nevoľné a pre tento účel bude zhotovená nájomná zmluva s podmienkami
prenájmu. 4

8.Rôzne
Starosta obce informoval prítomných
o vyhodnotení ankety ktorá sa dotýkala
premiestnenia kríža na miestnom pohrebisku , a vzhľadom na to že prišiel nový
návrh z radov občanov , ktorý chce pridať k dvom pôvodným . V prvom týždni
mesiaca Apríla distribuovať do všetkých domácností anketu s troma možnými
variantmi premiestnenia spomínaného kríža . Ukončenie ankety navrhuje do
30.04.2018. Po jej vyhodnotení bude postupovať podľa výsledku hlasovania občanov
.
Starosta obce informoval o obdržaní Zmluvy o nájme lesných pozemkov od LESY
SR , štátny podnik , ktorý si chce dočastne prenajať pozemky vedených na LV č.
1164 , C-KN parc.č. 949 výmera 30 097 lesné pozemky za cenu 20 eur/ ročne.
Po diskusii bolo navrhnuté , aby starosta obce rokoval o výške nájmu s Lesmi SR ,
štátny podnik a žiadal vyšší nájom.
Starosta obce informoval prítomných o rozmiestnení VKK
elektroodpad ktoré budú do obce pristavené 27- 29.4.2018

a kontajnera

na

p. Balážová - z akého dôvodu sa idú vypíliť duglasky v cintoríne ? Lipy ktoré sa
vypílili s tým súhlasí nakoľko škodia ľudom .
Starosta obce odpovedal, po zhodnotení veľkosti týchto stromov a možnosti
poškodenia obecného majetku má obavu o úrnový múr a dom smútku v prípade
zlomenia týchto stromov pri nárazovom vetre. Nakoľko tieto stromy boli vysadené
cca pred 50 rokmi kedy ešte v danom priestore nebol urnový múr ani dom smútku .
Poslaním starostu obce je zveľaďovať, ochraňovať a predchádzať poškodeniu
obecného majetku .
Po diskusii prisľúbil starosta obce, že dá vypracovať odborné posúdenie týchto
stromov na možné poškodenie obecného majetku / dendrologický , statický ,
arboristický / , podľa výsledkov tohto posudku sa bude postupovať ďalej . Kým tento
posudok nebude vypracovaný stromy sa píliť nebudú .
9.Záver
Týmto bodom bol program zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta poďakoval za účasť
a ukončil zasadnutie OZ.

Dátum zápisu : 04.04.2018
Overovatelia :
p. Marek Baláž
p. Tomáš Henžel

Ing. Štefan Henžel
starosta obce

