Zápisnica č.1/2019

zo zasadnutia mimoriadneho obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného dňa
12.02.2019 v zasadačke obecného úradu
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1.
Otvorenie, privítanie prítomných
2.
Zmena rozpočtu obce Nevoľné
3.
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
4.
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. Jakub Baláž
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje zloženie komisií v nasledovnom
zložení :
Mandátová komisia : Predseda : Ľuboš Mazúr , člen : Ing. Ján Kapusta
Návrhová komisia : Predseda : p. Tomáš Henžel , člen Rastislav Kapusta
Starosta obce dal hlasovať o schválení ,mandátovej a návrhovej
predloženého návrhu , ako i programe OZ
za : 4 poslanci

proti : 0

komisie

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.1/2019
-vo veci schválenia mandátovej a návrhovej komisie
- Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje zloženie
Mandátová komisia : Predseda : Ľuboš Mazúr , člen : Ing. Ján Kapusta
Návrhová komisia : Predseda : p. Tomáš Henžel , člen Rastislav Kapusta

Za overovateľov zápisnice boli určený p. Rastislav Kapusta a p. Tomáš Henžel za
zapisovateľa p. Rastislav Kapusta

2. Zmena rozpočtu obce Nevoľné
Starosta obce odprezentoval úpravu rozpočtu obce Nevoľné na rok 2019 , na ktorej
sa dohodol s poslancami OZ na pracovnom stretnutí . A to z položiek 01.1.1 637026
– 2 200 eur odmeny poslanci OZ , 01.1.2. 611000 – 1 000 eur HK mzda , 01.1.2.
621000 -328 eur HK VZP ,08.2.0. 633006 – 472 eur fašiangy , súčet týchto položiek
predstavuje sumu 4 000 eur , ktoré budú poskytnuté darovacou zmluvou rodine
Mazúrovej č. 109 ako finančná pomoc pri vyhorení ich rodinného domu. Ďalej obec
Nevoľné poskytne sumu 1 500 eur po fakturácii TS ZH za odvoz a likvidáciu odpadu
vzniknutých na nehnuteľnosti rodiny Mazúrovej č. 109 , táto zmena bude
zaznamená pri najbližšej zmene rozpočtu obce Nevoľné .
Starosta obce dal hlasovať o úprave rozpočtu obce Nevoľné na rok 2019
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.2 /2019
vo veci úpravy rozpočtu obce Nevoľné
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje ,
A) Úpravu rozpočtu obce Nevoľné podľa predloženého návrhu bez výhrad , táto
zmena bude uvedená v zápisnici ako finančná pomoc rodine Mazúrovej č-109
v sume 4 000 eur .
B) Po fakturácii TS ZH bude vyčlenená suma 1 500 eur z rozpočtu obce Nevoľné
na náklady spojené z odvozom a likvidáciou odpodu vzniknutého pri
odstraňovaní škôd spôsobených požiarom rodine Mazúrovej č. 109

3. Zmluva o prenájme nebytových priestorov
Starosta obce odprezentoval žiadosť p. Michala Dobiasa o prenájom nebytových
priestorov ,, Starej MŠ´´ , po krátkej diskusii sa prijalo uznesenie .
Starosta obce dal hlasovať o schválení zmluvy na prenájom nebytových priestorov
,,Starej MŠ ´´ p. Michalovi Dobiasovie podľa predloženého návrhu.
za : 4 poslanci

proti : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.31/2018

zdržal sa : 0

-vo veci schválenia prenájmu nebytových priestorov
- Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Predĺženie zmluvy nebytových priestorov ,,Starej MŠ´´ p. Michalovi Dobiasovi do
30,6.2023 , podmienky zmluvy zostávajú nemenné oproti zmluve z roku 2018.

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

Dátum zápisu : 13.02.2019
Overovatelia :
p. Rastislav Kapusta
p. Tomáš Henžel

Ing. Štefan Henžel
starosta obce

