Zápisnica č.7/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.12.2014 v priestoroch
materskej školy.
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie, privítanie prítomných
2. Kontrola uznesení
3. Návrh rozpočtu na rok 2015,16,17
4. Úprava poplatkov za stravovanie v MŠ
5. Úprava výšky stravného lístku
6. Činnosť obecného úradu
7.Rôzne
8. .Záver
1.Otvorenie, privítanie prítomných
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Štefan Henţel.
Konštatoval, ţe OZ má 5 členov, prítomní sú 5 poslanci a vyhlásil OZ za uznášania
schopné.
Za overovateľov určil p. Tomáša Henţela a p. Helenu Brindţákovú.
Za zapisovateľku p. Líviu Koniarovú.
Starosta obce dal hlasovať o navrhnutom programe
za : 5 poslanci

proti : 0

zdrţal sa : 0

2.Kontrola uznesení
Z predchádzajúceho zastupiteľstva nebolo ţiadne ukladacie uznesenie .
3.Návrh rozpočtu na rok 2015,16,17
Starosta obce oboznámil prítomných o zverejnení návrhu rozpočtu v zákonnej
lehote. Ţiadny občan sa k nej nevyjadril . Na návrh poslancov OZ budú prerobené
výhľadové rozpočty na roky 2016,2017 podľa návrhu roku 2015.:
Starosta obce dal hlasovať o rozpočte obce na rok
2016,2017.
za : 5 poslanci

proti : 0

2015 a výhľadovo na roky

zdrţal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.37/2014
vo veci schválenia rozpočtu na rok 2015 a výhľadovo na roky 2016,2017

Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
A/ Schvaľuje rozpočet na rok 2015 podľa predloţeného návrhu
B/ schvaľuje výhľadové návrhy rozpočtov na roky 2016a 2017 v identickej podobe
ako rok 2015.
4.Úprava poplatkov za stravovanie v MŠ
Starosta obce navrhol zvýšenie poplatkov za stravné v MŠ pre dospelých stravníkov ,
po konzultácii z vedúcou ŠJ .Momentálne je stravné pre dospelého stravníka v 2,05
eura.
Návrh: cena stravného pre dospelého stravníka 2,50 eura
cena stravného pre dospelého stravníka - dôchodcu 2,33 eura , s tým ţe 0,17
eura doplatí obec Nevoľné
zamestnanec MŠ cena 2,50 eura s tým ţe 55% sumy hradí zamestnávateľ
a 45% zamestnanec
Starosta obce dal hlasovať o návrhu zvýšenia poplatku za stravné pre dospelého
stravníka.
za : 5 poslanci

proti : 0

zdrţal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.38/2014
vo veci úpravy poplatkov za stravovanie v MŠ
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Úpravu stravného podľa predloţeného návrhu:
cena stravného pre dospelého stravníka 2,50 eura
cena stravného pre dospelého stravníka - dôchodcu 2,33 eura , s tým ţe 0,17
eura doplatí obec Nevoľné
zamestnanec MŠ cena 2,50 eura s tým ţe 55% sumy hradí zamestnávateľ
a 45% zamestnanec
5.Úprava výšky stravného lístku zamestnancov OÚ
Návrh starostu obce zvýšenie stravného lístku pre zamestnancov OÚ , keďţe sa
zvýšila minimálna suma stravného lístku na sumu 3,15 eura. Navrhované zvýšenie
na 3,50 eura. S tým ţe zamestnávateľ hradí 55% sumy stravného lístka
a zamestnanec 45%. Na návrh poslancov bolo navrhnuté starostovi obce aby zistil
záujem o stravné lístky u zamestnancov MŠ v Nevoľnom a informoval ich o ich
výbere medzi stravným lístkom a stravovaní sa v ŠJ.
Bolo prijaté uznesenie

Uznesenie č.39/2014
vo veci úpravy výšky stravného lístka pre zamestnancov OÚ
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Výšku stravného lístka pre zamestnancov OÚ na sumu 3,50 eura.
6.Činnosť obecného úradu
- príprava komunálnych volieb
- potrebné kroky OÚ v Nevoľnom po komunálnych voľbách /ustanovujúca schôdza/
- príprava PHSR obce Nevoľné
- účasť na pracovnom stretnutí ZMO-ZH
- zabezpečenie a príprava techniky na zimnú údrţbu miestnych komunikácií
- vianočná výzdoba obce
- Mikuláš pre deti z MŠ ako pre ostatné deti z obce
za : 5 poslanci

proti : 0

zdrţal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.40/2014
vo vecičinnosti obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnomberie na vedomiečinnosť obecného úradu
Po tomto bode z rokovania odišla poslankyňa p. Helena Brindţáková
7.Rôzne
Starosta obce informoval prítomných, ţe občania by mali platiť poplatok za stočné na
rok 2015, navrhuje stočné nevyberať, nakoľko nie je celá obec odkanalizovaná.
Starosta obce dal hlasovať o nevyberaní poplatku za stočné na rok 2015
za : 4 poslanci

proti : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.41/2014
vo veci vyberania poplatku za stočné na rok 2015
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje

zdrţal sa : 0

Nevyberať poplatok za stočné na rok 2015 v obci Nevoľné.
Starosta obce odprezentoval ţiadosť p. Romana Kapustu Nevoľné 107 o odkúpenie
poškodených betónových kociek v ktorej ponúkol cenu za 1 ks 1 euro.
Starosta obce dal hlasovať o odpredaji poškodených betónových kociek
za : 4 poslanci
proti : 0
zdrţal sa : 0
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.42/2014
vo veci ţiadosti o odkúpenie poškodených betónových kociek
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Odpredaj poškodených betónových kociek p. Romanovi Kapustovi, Nevoľné 107 za
cenu 1 euro / ks.
Starosta obce informoval o záujme o kúpu motorového vozidla Lada Niva p.
Miškovským za ponúkanú cenu 150 eur.
Motorové vozidlo Lada Niva je v zlom technickom stave a obec Nevoľné uţ do
spomínaného motorového vozidla nebude investovať ţiadne finančné prostriedky
a bude sa ho snaţiť odpredať za čo najvýhodnejšiu sumu..
Po diskusii sa ukázalo ţe o spomínané motorové vozidlo je aj záujem ďalších
záujemcov . Bolo dohodnuté ţe sa počká na vyjadrenie ďalších záujemcov o kúpu
spomínaného motorového vozidla do 15.1.2015.
-

Ing. Milan Kapusta poukázal na poškodenosť niektorých vianočných svetiel
ako slabé osvietenie Vianočného stromčeka .
Starosta obce uistil ţe za spolupráce poslancov OZ sa vianočná výzdoba
zrekonštruuje. Čo sa týka výzdoby vianočného stromčeka dve sady svietidiel
zobral poslanec OZ p. Tomáš Henţel na opravu, po ich oprave budú spoločne
nainštalované na vianočný stromček.

10.Záver
Týmto bodom bol program zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta poďakoval za účasť
a ukončil zasadnutie OZ.
Dátum zápisu : 11.12.2014
Overovatelia : p. Tomáš Henţel
p. Helena Brindţáková
Štefan Henţel
starosta obce

