Zápisnica č.6/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného dňa 1.12.2014
v materskej škole v Nevoľnom.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1.Otvorenie, privítanie prítomných
2.Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
3.Zloženie sľubu starostu obce
4.Zloženie sľubu poslancov OZ
5.Vystúpenie starostu obce
6.Voľba mandátovej, návrhovej komisie
7.Voľba zástupcu starostu obce
8.Návrh na zriadenie komisií a voľba predsedov
9.Schválenie platu starostu obce
10.Záver
1.Otvorenie, privítanie prítomných
Rokovanie OZ 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 Ing.Milana Kapustu.
Za zapisovateľku p.Janu Kapustovú.
Starosta obce dal hlasovať o navrhnutom programe
za : 5 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

2.Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
Predseda volebnej komisie v Nevoľnom p.Roman Kapusta oboznámil prítomných
s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konaných dňa 15.11.2014.
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č30./2014
vo veci výsledkov volieb v roku 2014
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Správu o výsledku volieb do samosprávnych orgánov obce Nevoľné, prednesenú
predsedom miestnej volebnej komisie p.Romanom Kapustom
3.Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Starosta obce Štefan Henžel prečítal sľub starostu obce.
Bolo prijaté uznesenie

Uznesenie č.31/2014
vo veci sľubu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom konštatuje,
že novozvolený starosta obce p.Štefan Henžel zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce
4.Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
p.Lívia Koniarová prečítala sľub poslancov OZ, ktorí ho následne podpísali
a predseda komisie p.Roman Kapusta odovzdal prítomným osvedčenie o zvolení.
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.32/2014
vo veci sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom konštatuje,
že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva
Marek Baláž
Helena Brindžáková
Tomáš Henžel
Ing.Milan Kapusta
Lívia Koniarová
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva.
5.Vystúpenie starostu obce
p.Štefan Henžel predniesol svoj prejav ako novozvolený starosta obce.
6.Voľba mandátovej komisie
Členovia komisie boli navrhnutí : Ing. Milan Kapusta – predseda
Marek Baláž – člen
Tomáš Henžel – člen
Starosta obce dal hlasovať o navrhnutom zložení komisie
za : 5 poslancov

proti : 0

Bolo navrhnuté uznesenie
Uznesenie č.33/2014
vo veci zloženia mandátovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje

zdržal sa : 0

mandátovú komisiu: Ing. Milan Kapusta – predseda
Marek Baláž – člen
Tomáš Henžel – člen
7.Voľba zástupcu starostu obce
Starosta obce navrhol p.Líviu Koniarovú za zástupkyňu starostu obce.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu
za: 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 1

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.34/2014
vo veci voľby zástupcu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom volí
p.Líviu Koniarovú do funkcie zástupcu starostu obce
8.Návrh na zriadenie komisií a voľba predsedov
Starosta obce navrhol zriadiť
komisiu športu : Tomáš Henžel - predseda ,člen –Marek Baláž, Ing. Milan Kapusta
komisiu kultúry : Helena Brindžáková– predseda , členovia – Lívia Koniarová , Jana
Kapustová
komisiu pre vydávanie obecných novín : Lívia Koniarová – predseda , členovia
Tomáš Henžel , Helena Brindžáková
komisiu pre prenájom a odpredaj obecného majetku : Štefan Henžel – predseda
poslanci OZ - členovia
komisia pre ochranu a verejný poriadok: Marek Baláž– predseda, členovia Štefan
Henžel , Lívia Koniarová
Starosta obce dal hlasovať o zložení navrhnutých komisií
za : 5 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.35/2014
vo veci zriadenia komisií
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
schvaľuje
komisiu športu : Tomáš Henžel - predseda ,člen –Marek Baláž, Ing. Milan Kapusta
komisiu kultúry : Helena Brindžáková– predseda , členovia – Lívia Koniarová , Jana
Kapustová

komisiu pre vydávanie obecných novín : Lívia Koniarová – predseda , členovia
Tomáš Henžel , Helena Brindžáková
komisiu pre prenájom a odpredaj obecného majetku : Štefan Henžel – predseda
poslanci OZ - členovia
komisia pre ochranu a verejný poriadok: Marek Baláž – predseda, členovia Štefan
Henžel , Lívia Koniarová

9.Schválenie platu starostu obce
Starosta obce oboznámil prítomných so zákonom o plate starostu obce č.253/1994
Z.z. v znení neskorších predpisov. Plat starostu obce je 1 229 € mesačne.
Starosta obce dal hlasovať o schválení platu starostu obce
za : 5 poslancov

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.36/2014
vo veci schválenia platu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Podľa zákona 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov plat starostu obce v sume
1228 eur.
10.Záver
Na záver starosta vyzval poslancov OZ aby si do najbližšieho zasadnutia pripravili
ich zámery a postrehy ako našu obec posunúť dopredu. Starosta obce poďakoval
prítomnýmza účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Dátum zápisu : 8.12.2014
Overovatelia :
Marek Baláž :
Ing.Milan Kapusta:

Štefan Henžel
starosta obce

