Zápisnica č.7/2018

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného dňa 12.12.2018
v zasadačke obecného úradu
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1.
Otvorenie, privítanie prítomných
2.
Zloženie sľubu poslanca OZ
3.
Schválenie mandátovej a návrhovej komisie
4.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5.
Návrh na schválenie komisií podľa §15 zákona o Obecnom zriadení
/č.369/1990 Zb./
6.
Kontrola uznesení
7.
Schválenie mimoriadneho členského OZ Žiarska kotlina
8.
Schválenie rozpočtu obce na rok 2019 výhľadovo na roky 2019,2020,2021
9.
Schválenie členských príspevkov Zmo ZH ,MKaO , ZMOS
10.
Schválenie zmluvy o zriadení spoločného Stavebného úradu
11. Vyhlásenie voľby HK obce Nevoľné
12. Činnosť obecného úradu
13. Žiadosti
14. Rôzne
15. Záver
1.Otvorenie, privítanie prítomných
Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Štefan Henžel. Konštatoval, že OZ
má 5 členov, prítomní sú 4 poslanci a vyhlásil OZ za uznášania schopné.
Ospravedlnený : Ing. Ján Kapusta

2. Zloženie sľubu poslanca OZ
Novozvolený poslanec Ing. Jakub Baláž zložil zákonom predpísaný sľub poslanca
OZ.
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.30 /2018
vo veci sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom konštatuje,
že novozvolený poslanec obecného zastupiteľstva
Ing. Jakub Baláž

zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva.

3. Schválenie mandátovej a návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje zloženie komisií v nasledovnom
zložení :
Mandátová komisia : Predseda : Ľuboš Mazúr , členovia : Ing. Ján Kapusta a p.
Tomáš Henžel
Návrhová komisia : Predseda : p. Tomáš Henžel , členovia Ing. Jakub Baláž a p.
Tomáš Henžel
Starosta obce dal hlasovať o schválení ,mandátovej a návrhovej
predloženého návrhu.
za : 4 poslanci

proti : 0

komisie

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.31/2018
-vo veci schválenia mandátovej a návrhovej komisie
- Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje zloženie
Mandátová komisia : Predseda : Ľuboš Mazúr , členovia : Ing. Ján Kapusta a p.
Tomáš Henžel
Návrhová komisia : Predseda : p. Tomáš Henžel , členovia Ing. Jakub Baláž a p.
Ľuboš Mazúr
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za overovateľov Ing. Jakuba Baláža a p. Tomáša Henžela
Za zapisovateľku p. Janku Kapustovú
5. Návrh na schválenie komisií podľa §15 zákona o Obecnom zriadení
/č.369/1990 Zb./
Starosta obce vysvetlil opodstatnenie komisií , ktoré môže obecné zastupiteľstvo
zriaďovať dočasne alebo na stálo. Po diskusii boli navrhnuté nasledovné komisie .
Komisia športu – Predseda Ľuboš Mazúr - členov komisie navrhne na
nasledujúcom OZ
Komisia pre ochranu a verejný poriadok : Predseda Rastislav Kapusta – členov
komisie navrhne na nasledujúcom OZ

Komisia pre ochranu verejného záujmu: Predseda Ing. Jakub Baláž , členovia p.
Ľuboš Mazúr a p.Tomáš Henžel
Komisia kultúry nebola navrhnutá a presúva sa do nasledujúceho OZ
Starosta obce dal hlasovať o schválení zloženia komisií predloženého návrhu.
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.32/2018
-vo veci schválenia pracovných komisií
- Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje zloženie pracovných komisií podľa
predloženého návrhu .
6. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 19/2018 vo veci členského príspevku pre OZ Žiarska kotlina odporúča
novému OZ aby rozhodlo o tomto príspevku .
7.Schválenie mimoriadneho členského OZ Žiarska kotlina
Starosta obce vysvetlil a oboznámil poslancov OZ o Občianskom združení žiarska
kotlina o jeho fungovaní a možnostiach , ktoré nám poskytne v prípade že všetko
pôjde podľa plánov OZ žiarska kotlina . Po diskusii bolo navrhnuté uznesenie
Starosta obce dal hlasovať o schválení
žiarska kotlina .
za : 4 poslanci

mimoriadneho členského príspevku OZ

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.33/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje mimoriadne členské do Občianskeho
združenia Žiarska kotlina v sume 1 500 eur.
8. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019 výhľadovo na roky 2019,2020,2021
Starosta obce požiadal poslancov OZ o ich názor na predkladaný návrh rozpočtu ,
ktorý bol zverejnený v zákonej lehote . Po diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie
Starosta obce dal hlasovať o schválení rozpočtu na rok 2019 výhľadovo na roky
2020 ,2021
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.34/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje rozpočet obce na rok 2019 a
výhľadovo na roky 2020,2021 podľa predloženého návrhu bez výhrad.

9. Schválenie členských príspevkov Zmo ZH ,MKaO , ZMOS
Starosta obce vysvetlil našu účast v týchto združeniach a upresnil výšky členského
MKaO – 65 eur , Zmo ZH – 0,10 /občan , ZMOS – 69,31 eur , OZ žiarska kotlina 1
euro / občan
Starosta obce dal hlasovať o členských príspevkoch pre rok 2019
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.35/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje členské príspevky do týchto združení
MKaO , Zmo- ZH , ZMOS , OZ žiarska kotlina podľa predloženého návrhu .
10. Schválenie zmluvy o zriadení spoločného Stavebného úradu
Starosta obce vysvetlil zmluvu o zriadení spoločného stavebného úradu , ktorá bola
zaslaná všetkým poslancom OZ . Po diskusii bolo prijaté uznesenie
Starosta obce dal hlasovať o schválení zmluvy o spoločnom stavebnom úrade
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.36/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje zmluvu o zriadení spoločného
obecného úradu (príloha č.1 )
11. Vyhlásenie volby HK obce Nevoľné
Keďže v našej obci nebol záujem o túto funkciu ktorá bola zverejnená obvyklým
spôsobom v našej obci . Je potrebné vyhlásenie opakovať .
Obecné zastupiteľstvo určilo voľbu hlavného kontrolóra na deň 29.03..2019.
Kandidát na funkciu HK musí odovzdať svoju písomnú žiadosť najneskôr 14 dní pred
dňom konania voľby na obecnom úrade t.j. do 14.03.2019 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 nasledovných 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 schválení vyhlásenia voľby HK podľa predloženého
návrhu..
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.37/2018
-vo veci vyhlásenia voľby Hlavného kontrolóra obce
- Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce podľa predloženého návrhu :
12.Činnosť obecného úradu
- voľby do samosprávy
- príprava ustanovujúceho zasadnutia
- Mikuláš
- zabezpečenie traktora pre zimnú údržbu MK
- zabezpečenie vianočného stromčeka a jeho postavenie - ďakujem poslancom
Rastislav Kapusta a Tomáš Henžel , Jozef Kapusta a Marcel Košta
- vyvešanie vianočných svetiel po obci ďakujem p. Jozefom Michalkovcom a
Jozefovi Kapustovi
- rozvoz posypového materiálu po obci dakujem Jozef Kapusta
- zúčastnil som sa zasadnutia OZ žiarska kotlina
- podanie projektu na Vúc BB – 11 stky
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.38/2018
vo veci činnosti Obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie

Správu o činnosti Obecného úradu

13.Žiadosti
1.Michal Dobias , J. Horvátha 903/ 36 , 967 01 Kremnica 2 o predĺženie nájomnej
zmluvy nehnuteľnosti bývalej materskej školy na dobu 6 rokov.
Ľuboš Mazúr navrhol aby sa zmluva predĺlžila do 31.1.2019 a je nutnosť nových
poslancov OZ sa ísť pozrieť do tejto nehnuteľnosti a potom rozhodnúť o ďalšom
nájme .
za : 4 poslanci

proti : 0 poslanci

zdržal sa : 0

Uznesenie č.39/2018
vo veci predĺženia nájmu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Predĺženie nájmu nehnuteľnosti bývalej materskej školy p. Michalovi Dobiasovi do
31.01.2019
K tejto žiadosti sa bude rokovať znovu na najbližšom obecnom zastupiteľstve .
2.Žiadosť p.Janka Ďurčová, Nevoľné č.101 o prenájom pozemku p.č.482/1
Starosta obec predložil poslancom žiadosť o prenájom pozemku na účely parkovania
motorového vozidla.
Starosta obce dal hlasovať o prenájme pozemku
za : 4 poslanci

proti : 0 poslanci

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.40/2018
vo veci prenájmu pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Prenájom pozemku p.č. 482/1 p. Janke Ďurčovej, Nevoľné č.101 na účely
parkovania motorového vozidla na dobu od 1.12019 – do 31.12.2019 vo výmere 10
m2 vo výške 25 € na rok.

14. Rôzne
- p. Luboš Mazúr sa opýtal na frekvenciu zasadnutí OZ
- starosta odpovedal podľa potreby , podľa zákona raz za tri mesiace , informoval aj
o neaktuálnosti rokovacieho poriadku OZ a odporučil poslancom aby sa venovali
novelizácii rokovacieho poriadku .
- p. Ľuboš Mazúr sa informoval či je možné pod hlavičkou obce zorganizovať
Silvestrovský turnaj na Skalke v telocvični
- starosta odpovedal že samozrejme a víta túto aktivitu
- p. Tomáš Henžel hovoril o posype MK zariadením na traktor
- starosta odpovedal , že takéto zariadenie nemáme a traktor ktorý máme v obci na
preorávanie takýmto zariadením nedisponuje , a je nie sú ľudia na OÚ ktorí by túto
aktivitu vykonávali , budem sa snažiť to zabezpečiť s dôchodcami
- p. Peter Kolláty sa opýtal prečo sa nesmie soliť v našej obci
- starosta odpovedal , naša obec je položená v kopcoch a ani RSC štátnu cestu
cez našu obec nesolí z dôvodu znečistenia spodných vôd.
- Ing. František Baláž navrhol zabezpečiť mobilné kontajnery na posypový materiál
- starosta odpovedal že bude o niečom podobnom uvažovať

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

Dátum zápisu : 19.12.2018
Overovatelia :
Ing. Jakub Baláž
p. Tomáš Henžel

Ing. Štefan Henžel
starosta obce

