Zápisnica č.7/2013

!

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.12.2013 v zasadačke
obecného úradu.
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Program:
1.Otvorenie, privítanie prítomných
2.Kontrola uznesení
3.Návrh rozpočtu obce na rok 2014.2015,2016
4.Schválenie návrhov VZN obce
5.Schválenie platu starostu obce na rok 2014
6.Návrh smernice o verejnom obstarávaní
7.Žiadosti
8.Činnosť OU
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.Jána Dobrotu 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
Starosta obce informoval prítomných, že z predchádzajúceho zasadnutia OZ nebolo
žiadne ukladacie uznesenie.

!

3.Návrh rozpočtu obce na roky 2014,2015,2016
Návrh rozpočtu obce bol zverejnený vo vývesnej tabuli od 25.11.2013 do 10.12.2013, zo
strany občanov neboli predložené návrhy na zmeny. Rozpočet je zostavený ako
prebytkový. Starosta obce zostavil aj výhľadové rozpočty na rok 2015 a 2016.

!
Starosta obce dal hlasovať o schválení rozpočtu obce na rok 2014
!
za : 5 poslanci
proti : 0
zdržal sa : 0
!
Bolo prijaté uznesenie
!
Uznesenie č.24/2013

vo veci schválenia rozpočtu

!

Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje

!

A/ Rozpočet obce na rok 2014
B/ Výhľadové rozpočty na roky 2015, 2016
C/ na základe novely zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územne
samosprávy § 4 ods. 5 zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej
štruktúry.

!

4.Schválenie návrhov VZN obce
Návrh VZN obce č.1/2013 - o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradnom zásobovaní
pitnou vodou a náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o podmienkach dočasného
obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody na území obce Nevoľné bol zverejnený
vo vývesnej tabuli od 25.11.2013 do 10.12.2013. V tejto lehote neboli zo strany občanov
predložené návrhy na zmeny alebo doplnenia.

!
Starosta obce dal hlasovať o schválení VZN obce č.1/2013
!
za : 5 poslanci
proti : 0
!
Bolo prijaté uznesenie
!
Uznesenie č.25/2013
!
vo veci schválenia VZN obce Nevoľné
!
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
!

zdržal sa : 0

VZN obce Nevoľné č.1/2013- o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradnom zásobovaní
pitnou vodou a náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o podmienkach dočasného
obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody na území obce Nevoľné

!

-Starosta obce predložil poslancom aj vnútroorganizačnú smernicu, ktorou sa upravuje
proces verejného obstarávania v podmienkach obce Nevoľné.

!
Starosta obce dal hlasovať o schválení Smernice obce
!
za: 5 poslancov
proti : 0
!
Bolo prijaté uznesenie
!
Uznesenie č.26/2013
!
vo veci schválenia smernice obce Nevoľné
!
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
!

zdržal sa : 0

vnútroorganizačnú smernicu, ktorou sa upravuje proces verejného obstarávania v
podmienkach obce Nevoľné.

!

5.Schválenie platu starostu obce na rok 2014
p.Lívia Koniarová predložila obecnému zastupiteľstvu v Nevoľnom zákon č.154/2011,
podľa ktorého OZ raz ročne plat starostu prerokuje. Terajší plat starostu obce bol
schválený uznesením č.39/2012 zo dňa 5.12.2012 vo výške 1172 € , v mesiaci marec sa
upravovala priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR a preto bol plat
prepočítaný zo zákona na 1200 €. Plat sa schvaľuje na celý rok, počas roka sa
neupravuje. Je to základný plat bez navýšenia.

!
Zástupkyňa starostu dala hlasovať o výške platu 1200 €
!
za : 5 poslancov
proti : 0
!

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie

Uznesenie č.27/2013

!

vo veci schválenia platu starostu obce vo výške 1200 € podľa zákona č.154/2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení starostov v
znení neskorších predpisov

!
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
!
Mesačný plat starostu obce vo výške 1200 € podľa zákona č.154/2011 § 3 odst.1
!

6.Návrh smernice o verejnom obstarávaní
Starosta obce prečítal prítomným smernicu o verejnom obstarávaní do ktorej je
zapracovaný postup pri zadávaní zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

!
Starosta obce dal hlasovať o schválení smernice
!
za : 5 poslanci
proti : 0
!
Bolo prijaté uznesenie
!
Uznesenie č.28/2013
!
vo veci schválenia smernice o verejnom obstarávaní
!
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
!
Smernicu o verejnom obstarávaní
!

zdržal sa : 0

7.Žiadosti
-Voľba prísediaceho súdu Žiar nad Hronom
Obecné zastupiteľstvo na žiadosť okresného súdu musí schváliť prísediaceho súdu.
Túto funkciu zastupuje dlhoročne Ing.Július Mazúr, takže starosta obce ho navrhuje aj
na ďalšie funkčné obdobie za prísediaceho okresného súdu.

!
Starosta obce dal hlasovať o zvolení Ing.Júliusa Mazúra za prísediaceho súdu
!
za : 5 poslancov
proti : 0
zdržal sa : 0
!
Bolo prijaté uznesenie
!
Uznesenie č.29/2013
!
vo veci schválenia Ing.Júliusa Mazúra za prísediaceho okresného súdu
!
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
!

Ing.Júliusa Mazúra, bytom Nevoľné č.117 za prísediaceho okresného súdu Žiar nad
Hronom podľa § 140, ods.3 zákona č.385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov.

!

-starosta obce predložil OU žiadosť starostu obce o finančnú podporu pre PhDr.Valériu
Solčániovú, ktorá pracuje na vydaní odbornej publikácie.
-poslanci OU – p.Solčániová si musí sama podať žiadosť v svojom mene. OZ navrhuje
po podaní žiadosti prispieť sumou 300 €.
Starosta obce dal hlasovať o výške príspevku pre PhDr.Valériu Solčániovú

!
za : 5 poslanci
proti : 0
!
Bolo prijaté uznesenie
!
Uznesenie č.30/2013
!
vo veci vyplatenia finančného príspevku
!
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
!

zdržal sa : 0

Finančný príspevok na vydanie knihy vo výške 300 € PhDr.Valérii Solčániovej
základe predloženej písomnej žiadosti.

!

na

8.Činnosť OU
Starosta obce sa zúčastnil na zasadnutí Mikroregiónu Kremnica a okolie, kde sa
zaoberali problematikou zneškodňovania biologického odpadu zo školských jedální,
rokovali o cenách za komunálny odpad s techn. službami. Do obce bol pristavený traktor
na zimnú údržbu MK. Prebehlo stretnutie z riaditeľmi firmy OPEN DOOR, s.r.o. zo Šale,

kde sa dohodli na spolupráci v novom programovom období 2014-2020. Uskutočnila sa
akcia Mikuláš v obci i v MŠ. Na internetovej stránke sú zverejnené všetky faktúry, ktoré
sú uhradené v tomto ruku.

!

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.31/2013

!
vo veci činnosti obecného úradu
!
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
!
Správu o činnosti obecného úradu
!

9.Rôzne
-Starosta obce oboznámil poslancov OZ so Zmluvami o službách – vypracovanie
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a žiadosti o nenávratný finančný
príspevok a Externý manažment projektu. Poskytovateľ týchto služieb je firma OPEN
DOOR, s.r.o., s ktorou sme spolupracovali aj pri rekonštrukcii miestnej
komunikácie .Poslanci OZ mali k nahliadnutiu pripravenú zmluvu. Nakoľko im neboli
zrejmé niektoré
náležitosti navrhli starostovi obce dať zmluvu pozrieť spôsobilej osobe a prerokuje sa na
ďalšom zasadnutí OZ.

!

-Starosta obce ďalej oboznámil so Zmluvou o spolupráci kde je poskytovateľ prác Ján
Lauro JEEL. Táto zmluva sa týka vykonávaním rôznych odborných prehliadok, skúšok
elektrických zariadení a bleskozvodov na základe našej objednávky. Táto zmluva bude
podpísaná pri prvej objednávke.

!

-Starostu obce telefonicky kontaktoval p.Ormandík ohľadom busty Mons.Rudolfa
Baláža. Cena tejto busty je 2800€ aj na splátky. Starosta obce zatiaľ nezískal
sponzorské finančné prostriedky. Tento bod sa presúva do ďalšieho zasadnutia OZ.

!

-Starosta obce informoval, že Mgr.Barbora Hrivňáková doručila faktúru na úpravu
stránky www.nevolne.sk.

!

-Lívia Koniarová – kedy budú vydané vianočné obecné noviny
-Marek Baláž, ktorý ich má spracovať nemá k dispozíciu potrebnú techniku.

!
-Starosta obce – 25.12.2013 bude štefanská zábava. Hrá skupina Rádius.
!

10.Záver
Týmto bodom bol program OZ vyčerpaný, starosta poďakoval za účasť a ukončil
zasadnutie OZ.
Dátum zápisu : 12.12.2013

!

Overovatelia :

Ján Dobrota
Lívia Koniarová :
Štefan
Henžel
starosta obce

