Zápisnica č.5/2018

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného dňa 23.10.2018
v zasadačke obecného úradu
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie, privítanie prítomných
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie mimoriadneho poplatku MAS Žiarska Kotlina
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.
Ospravedlnená :
Za overovateľov určil p. Helenu Brindžákovú a p. Líviu Koniarovú
Za zapisovateľku p. Janku Kapustovú .
2.Kontrola uznesení
Z predchádzajúceho zasadnutia OZ sme nemali žiadne uznesenie

3.Schválenie mimoriadneho členského MAS Žiarska Kotlina
Starosta obce oboznámil prítomných s výzvou na úhradu mimoriadneho členského
do OZ Žiarska Kotlina , v ktorom sme členom už 5 rokov. Po krátkej diskusii
Bolo prijaté uznesenie vo veci mimoriadneho členského OZ Žiarska Kotlina
Uznesenie č.19/2018
- Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom odporúča
V nadchádzajúcom volebnom období aby OZ rozhodlo o mimoriadnom členskom
príspevku OZ Žiarska Kotlina
za : 5 poslancov

proti : 0

zdržal sa : 0

4.Činnosť obecného úradu
-

-

Práce v miestnom cintoríne ukončené skoro na komplet
, zajtra bude
postavený kríž , v krátkom čase bude dorobené zábradlie ku schodom ,
osadené svietniky
Detské ihrisko MŠ zrealizované za krátky čas 22.10.2018 spustené do
užívania pre deti
Multifunkčné ihrisko fondy EÚ – doplnenie požadovaných dokumentov PPA
Zabezpečenie odpadových nádob při miestnom cintoríne na novom stojisku
Príprava a školenia ku komunálnym voľbám

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.20/2018
vo veci činnosti Obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Správu o činnosti Obecného úradu

.
8.Rôzne
Starosta obce požiadal poslancov tak ako každý o rok o schválenie uznesenia
o nevyberaní poplatku za stočné v našej obci pre rok 2019.
Bolo prijaté uznesenie vo veci nevyberania stočného pre rok 2019
Uznesenie č.21/2018
- Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Nevyberať poplatok za stočné na rok 2019 v obci Nevoľné
za : 5 poslancov

proti : 0

zdržal sa : 0

p. Koniarová - poukázala na poškodené lavičky pred chatov TJ Sokol Nevoľné
Starosta obce odpovedal, že v budúcom roku sa to bude opravovať,
Ing. Kapusta - poukázal na zabezpečenie nových stolov a stoličiek do KD, nakoľko
tie ktoré sú tam momentálne už nevyhovujú potrebám ľudí ktorí si prenajímajú KD.
Starosta obce odpovedal riešiť.

v nastávajúcom období to bude musieť vedenie obce

Jozef Kapusta – poukázal na chýbajúcu oponu v KD, pri kúrení teplo uniká týmto
spôsobom
Starosta obce odpovedal - v nastávajúcom období to bude vedenie obce riešiť.
9.Záver
Týmto bodom bol program zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta
poďakoval za
účasť . Poďakoval poslancom OZ a všetkým zamestnancom obce za vynikajúcu
spoluprácu počas celého volebného obdobia a ukončil zasadnutie OZ.

Dátum zápisu : 25.10.2018
Overovatelia :
p. Helena Brindžáková
p. Lívia Koniarová

Ing. Štefan Henžel
starosta obce

