ZÁPISNICA č.7/2016

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného dňa 15.12.2016
v zasadačke obecného úradu
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1.Otvorenie, privítanie prítomných
2.Kontrola uznesení
3.Čerpanie rozpočtu obce za 1. – 12. 2016
4.Návrh rozpočtu obce na rok 2017,2018,2019
5.Návrh VZN obce č.2 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Nevoľné
6.Návrh VZN obce č.3 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Nevoľné
7.Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Nevoľné
8.Činnosť obecného úradu
9.Rôzne
10.Záver
1.Otvorenie, privítanie prítomných
Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Bc.Štefan Henžel. Konštatoval, že OZ
má 5 členov, prítomní sú 5 poslanci a vyhlásil OZ za uznášania schopné.
Za overovateľom určil p.M.Baláža a p.Líviu Koniarovú.
Za zapisovateľku p.Líviu Koniarovú.
Starosta obce dal hlasovať o navrhnutom programe
za : 5 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

2.Kontrola uznesení
Z predchádzajúceho zasadnutia OZ neboli žiadne ukladacie uznesenia.
3. Čerpanie rozpočtu obce za 1. – 12. 2016
Starosta obce oboznámil prítomných s čerpaním rozpočtu obce. Informoval
o finančných stavoch na účtoch obce .Došlo k jednotlivým úpravám rozpočtu obce.
Poslanci OZ vopred obdržali materiály k podrobnému čerpaniu rozpočtu obce
a k úprave.

Zostatky na účtoch k 30.11.2016

VUB :
Prima banka :
Školská jedáleň :
Sociálny fond :
Úver :

10 119,958 €
33 492,84 €
5 605,71 €
49,13 €
4 064,46 €

Starosta obce dal hlasovať o úpravách rozpočtu obce
za : 5 poslanci
proti : 0

zdržal sa: 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.21/2016
vo veci čerpania a úpravy rozpočtu obce
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
A, berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce Nevoľné
B, Schvaľuje úpravu rozpočtu obce podľa predloženého návrhu bez výhrad

4.Návrh rozpočtu obce na rok 2017,2018,2019
Starosta obce oboznámil prítomných o zverejnení návrhu rozpočtu v zákonnej lehote.
Návrh rozpočtu nebol zo strany občanov pripomienkovaný.
Starosta obce dal hlasovať o rozpočte obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018
a 2019

za : 5 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.22/2016
vo veci schválenia rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 a 2019
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
A, schvaľuje rozpočet obce na rok 2017 podľa predloženého návrhu
B, schvaľuje výhľadové návrhy rozpočtov na roky 2018 a 2019

5.Návrh VZN obce č.2 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Nevoľné
Poslanci OZ vopred obdržali materiál k VZN o miestnom poplatku za komunálne
odpady. Starosta obce k daným VZN odprezentoval prezentáciu na PC. Poplatok za
KO na rok 2017 je 12,05 € na osobu. Žetóny žltej farby sú v platnosti do 31.1.2017.
Starosta obce dal hlasovať o schválení návrhu VZN
za : 5 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.23/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
A, schvaľuje VZN obce č.2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobný stavebný odpad na území obce Nevoľné podľa predloženého návrhu bez
výhrad
B, ruší VZN obce č.3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady ako i znenie dodatku č.2
6.Návrh VZN obce č.3 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Nevoľné
Poslanci OZ vopred obdržali materiál k VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom.
Starosta obce dal hlasovať o schválení návrhu VZN
za : 5 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.24/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
A, schvaľuje VZN obce č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Nevoľné podľa predloženého návrhu bez výhrad

B, ruší VZN obce č.1/2016 nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným
odpadom.
7.Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Nevoľné
K 30.11.2016 sa nikto neprihlásil na funkciu HK. Vyhlásenie je potrebné opakovať.
Obecné zastupiteľstvo určilo voľbu HK na 30.4.2017. Kandidát na funkciu HK musí
odovzdať svoju písomnú žiadosť najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na
obecnom úrade t.j. do 15.4.2017. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra testov nie
starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní. Kvalifikačným predpokladom na funkciu
HK je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
8.Činnosť obecného úradu
Starosta obce informoval o činnosti obecného úradu
-príprava VZN obce
-zúčastnil sa zasadnutia Mikroregiónu Kremnica a okolie
-rokovanie s PPa – rozvojová banka
-vianočná výzdoba obce
-vytvorila sa elektronická schránka obce
-uskutočnila sa kolaudácie miestnej komunikácie
-Akcia –Mikuláš

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.25/2016
vo veci činnosti obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Činnosť obecného úradu
9.Rôzne
1.Starosta obce informoval o poplatku za stočné. Bolo by nespravodlivé vyberať
poplatok, keďže naša obec nie je celá odkanalizovaná.
Starosta obce dal hlasovať o nevyberaní poplatku za stočné

za : 5 poslanci
Bolo prijaté uznesenie

proti : 0

zdržal sa : 0

Uznesenie č.26/2016
vo veci poplatku za stočné

Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Nevyberať poplatok za stočné na rok 2017 v obci Nevoľné
2.Starosta obce predložil poslancom správu nezávislého audítora za rok 2016
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.27/2016
vo veci správy nezávislého audítora
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Správu nezávislého audítora za rok 2015
10.Záver
Týmto bodom bol program zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta obce poďakoval za
účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Dátum zápisu : 19.12.2016
Overovatelia :
Marek Baláž
Lívia Koniarová

Bc.Štefan Henžel
starosta obce

