Zápisnica č.3/2017

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného dňa 20.06.2017
v zasadačke obecného úradu
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1.Otvorenie, privítanie prítomných
2.Kontrola uznesení
3.Záverečný účet obce Nevoľné za rok 2016, Výročná správa za rok 2016
4.Činnosť OU
5.Rôzne
6.Záver
1.Otvorenie, privítanie prítomných
Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing.Štefan Henžel. Konštatoval, že OZ
má 5 členov, prítomní sú 5 poslanci a vyhlásil OZ za uznášania schopné.
Za overovateľov 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. Záverečný účet obce Nevoľné za rok 2016, Výročná správa za rok 2016
p.L.Koniarová prečítala návrh záverečného účtu obce Nevoľné za rok 2016, ktorý bol
zverejnený vo vývesnej tabuli od 15.5.2017 – do 31.5.2017
Starosta obce dal hlasovať o schválení záverečného účtu obce za rok 2016
za : 5 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.11/2017
vo veci schválenia záverečného účtu obce Nevoľné za rok 2016

-Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
-Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
schodok hospodárenia vo výške 542 618,28 € . Schodok je vykrytý prekleňovacím
úverom, ktorý bude prefinancovaný z nenávratných
finančných prostriedkov
z Poľnohospodárskej platobnej agentúry a finančných prostriedkov z minulých rokov.
Účtovný hospodársky výsledok bude preúčtovaný v prospech účtu 428
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Starosta obce predložil Výročnú správu obce za rok 2016.
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.12/2017
vo vecí Výročnej správy obce Nevoľné za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Výročnú správu obce Nevoľné za rok 2016

4.Činnosť OU
Starosta obce informoval prítomných o činnosti Obecného úradu:
-doasfaltovala sa stará ulica
-postupne sa odstraňujú staré, nefunkčné stĺpy v obci, odstránili sa drôty starého
rozhlasu
-bola natretá časť strechy starej materskej školy
-vyčistila sa odpadová jama v cintoríne
-kosenie obce
-starosta obce sa zúčastnil na valnom zhromaždení OZ Žiarska kotlina
-v rámci projektu z ÚP prijatá nová učiteľka do MŠ
-pripravuje sa akcia Jedenástky
-bol podaný projekt na Úrad vlády na detské ihrisko v MŠ

5.Rôzne
Starosta obce predložil poslancom správu nezávislého audítora za rok 2016

Bolo prijaté uznesenie

Uznesenie č.13/2017

vo vecí Správy nezávislého audítora za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Správu nezávislého audítora za rok 2016

6.Záver
Týmto bodom bol program zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta poďakoval za účasť
a ukončil zasadnutie OZ.

Dátum zápisu : 23.6.2017
Overovatelia :
p.M.Baláž
p.Lívia Koniarová

Ing.Štefan Henžel
starosta obce

