Zápisnica č.4/2017

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného dňa 26.09.2017
v zasadačke obecného úradu
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1.Otvorenie, privítanie prítomných
2.Kontrola uznesení
3.Predĺženie termínu pre voľbu HK obce
4.Činnosť OU
5.Žiadosti
6.Rôzne
7.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. Mareka Baláža a p. Tomáša Henžela.
Za zapisovateľku p. Líviu Koniarovú.
Starosta obce požiadal OZ o doplnenie programu o bod Inventarizácia obce .
Starosta obce dal hlasovať o navrhnutom programe
za : 5 poslancov

proti : 0

zdržal sa : 0

2.Kontrola uznesení
Z predchádzajúceho zasadnutia OZ neboli žiadne ukladacie uznesenia.
3. Inventarizácia
Starosta obce požiadal zástupkyňu starostu o prečítanie príkazu na vykonanie
riadnej inventarizácie majetku a záväzkov .
Budova OcÚ
Materská škola a školská jedáleň
Telovýchovná jednota
Dom smútku
Kultúrny dom, stará MŠ, knižnica
Požiarna zbrojnica
Ďalej prečítala prehlásenie
starostu obce /viď príloha/ a návrh na zloženie
inventarizačných komisií:

Budova OCÚ
Predseda: Tomáš Henžel

členovia : Lívia Koniarová
Jana Kapustová

Požiarna zbrojnica
Predseda : Marek Baláž

členovia : Tomáš Henžel
Ing. Milan Kapusta

Dom smútku
Predseda: Helena Brindžáková

členovia :Lívia Koniarová
Ing. Milan Kapusta

Kultúrny dom, stará MŠ, knižnica
Predseda : Marek Baláž

členovia : Helena Brindžáková
Lívia Koniarová
Milan Dobias

Materská škola a školská jedáleň
Predseda : Lívia Koniarová

členovia : Anna Babicová
Marta Henželová

Telovýchovná jednota,
Predseda : Ing.Milan Kapusta

členovia : Marek Baláž
Tomáš Henžel

Ústredná inventarizačná komisia
Predseda : Lívia Koniarová

členovia : Tomáš Henžel
Marek Baláž

Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu o zložení inventarizačných komisií.
za : 5 poslancov

proti : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.14/2017
vo veci zloženia inventarizačných komisií

zdržal sa : 0

Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
zloženie inventarizačných komisií podľa predloženého návrhu
4.Predĺženie termínu pre voľbu HK obce
Na funkciu HK obce sa do stanoveného termínu nikto neprihlásil. Vyhlásenie je
potrebné opakovať.
Obecné zastupiteľstvo určilo voľbu hlavného kontrolóra na deň 15.01.2018. Kandidát
na funkciu HK musí odovzdať svoju písomnú žiadosť najneskôr 14 dní pred dňom
konania voľby na Obecnom úrade t.j. do 31.12.2017 vrátane, do 15.00 hod.
Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad
o vzdelaní. Kvalifikačným predpokladom na funkciu HK je ukončené minimálne
úplné stredné vzdelanie . Plat HK je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov.
Kandidát na HK by sa mal zamerať predovšetkým na znalosť zákonov : zákon
č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách, zákon č.138/1991 Z.z. o majetku obcí, zákon č.416/2001 Z.z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, zákon č.582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a pod.
Starosta obce dal hlasovať o vyhlásení voľby HK obce
za : 5 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.15/2017
vo veci vyhlásenia voľby Hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce podľa predloženého návrhu
5.Činnosť OU
Starosta obce informoval o činnosti Obecného úradu:
-účtovníčka obce sa zúčastnila školenia o účtovníctve
-ukončil sa úver v Slovenskej záručnej banke
-kosenie zelene v obci
-odvoz veľkokapacitných kontajnerov a nebezpečného odpadu z obce bude 13.15.10.2017

-domaľovanie strechy na starej MŠ
-zrekultivované pozemky po výstavbe miestnych komunikácií
-školenie zamestnancov BOZP
-spolu s Farským úradom akcia futbal, guláš
-akcia Turistický prechod
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.16/2017
vo veci činnosti Obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Správu o činnosti Obecného úradu
6.Žiadosti
- 1.Žiadosť p.Peter Páchnik, Nevoľné č.58 o odkúpenie 3 m2 z par.č. CKN 501/1
Starosta obce dal hlasovať o odkúpení pozemku
za : 5 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

po diskusii bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.17/2018
vo veci odkúpenia pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
zámer odpredať pozemok o výmere 3 m2 z parc. č. 501/1 p. Petrovi Páchnikovi ,
Nevoľné č.58, za podmienky dodania
geometrického plánu a všetky úkony
s predajom bude hradiť kupujúci , cena za m2 je 1,06 eura podľa znaleckého
posudku ktorý si dala obec vypracovať v minulosti.
-2.Žiadosť p. Miroslav Lupták, Nevoľné č.62
prípojky

o súhlas s uložením vodovodnej

Starosta obce dal hlasovať o uložení vodovodnej prípojky
za : 5 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Uznesenie č.18/2017
vo veci uloženia vodovodnej prípojky
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
uloženie vodovodnej prípojky do šachty vo vlastníctve obce Nevoľné za podmienok
uvedených v žiadosti. Všetky práce budú hradené žiadateľom.

-3.Žiadosť Miroslav Lupták, Nevoľné č.62
o odkúpenie pozemku par.č. CKN
433/6
Uznesenie č.19/2017
vo veci odkúpenie pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
žiadosť o odkúpenie pozemku par.č. CKN 433/6.

-4.Žiadosť Michal Dobias J.M.D. ART o predĺženie prenájmu starej MŠ
Starosta obce dal hlasovať o predĺžení termínu prenájmu starej MŠ
za : 3 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 2

Po diskusii bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.20/2017
vo veci predĺženia prenájmu starej MŠ
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
predĺženie termínu prenájmu objektu starej MŠ Michalovi Dobiasovi J.M.D.ART do
31.12.2018 za nezmenených podmienok.

7.Rôzne
Starosta obce informoval prítomných so stavom finančných prostriedkov na účtoch
obce.
-účet VUB
2 510,00 €

-účet Prima banka 34 646,00 €
-účet ŠJ
4 431,00 €
-pokladňa
298,00 €
Starosta obce predniesol možnosť zaviesť cez firmu Weby Group obecný hlásnik .
Po diskusii bolo odporučené starostovi obce zistiť aj možnosť cez mobilného
operátora ktorý využíva obec Nevoľné.

-Starosta obce požiadal obecné zastupiteľstvo o dotáciu v sume 300 eur na opravu
organu v miestnom kostole Premenenia Pána.
Starosta obce dal hlasovať o dotácii na opravu organu
za : 4 poslanci

proti : 1

zdržal sa : 0

Po diskusii bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.21/2017
vo veci dotácie na opravu organu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
finančnú dotáciu
300 eur na opravu organu v kostole Premenenia
v Nevoľnom, poukázanú na účet farského úradu v Nevoľnom .

Pána

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

Dátum zápisu : 27.9.2017
Overovatelia :
p. Marek Baláž
p. Tomáš Henžel
Ing. Štefan Henžel
starosta obce

