Zápisnica č./2018

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného dňa 26.09.2018
v zasadačke obecného úradu
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie, privítanie prítomných
2. Kontrola uznesení
3. Komunitný plán obce Nevoľné
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 4 poslanci a vyhlásil OZ za uznášania schopné.
Ospravedlnená : p. Helena Brindžáková
Za overovateľov určil p. Mareka Baláža a p. Líviu Koniarovú
Za zapisovateľku p. Líviu Koniarovú.
2.Kontrola uznesení
Z predchádzajúceho zasadnutia OZ sme nemali žiadne uznesenie

3.Komunitný plán obce Nevoľné
Starosta obce oboznámil prítomných s Komunitným plánom obce Nevoľné , poslanci
OZ ho dostali v emaily k pripomienkovaniu .
Bolo prijaté uznesenie vo veci komunitného plánu obce Nevoľné
Uznesenie č.15/2018
- Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Komunitný plán obce Nevoľné podľa predloženého návrhu .
za : 4 poslancov

proti : 0

zdržal sa : 0

4.Činnosť obecného úradu
Úprava verejnej zelene na všetkých obecných pozemkoch ,
- Práce v miestnom cintoríne
- Podpísanie zmluvy s úradom vlády SR - detské ihrisko MŠ
- zateplenie OÚ a MŠ ,
- Informácie o podaných projektoch Envirofond
Multifunkčné ihrisko fondy EÚ
- Riešenie problémov so starou vodou Grant
- Športový deň starostov Žiarska a Zvolenska - Pustý Hrad Zvolen

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.16/2018
vo veci činnosti Obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Správu o činnosti Obecného úradu
7.Žiadosti
1.Žiadosť p. Marko Baláž, Nevoľné č.46 o odkúpenie časti pozemku p.č. 1009 vo
vlastníctve obce Nevoľné , dodaný GP.
2. Žiadosť Mgr. Boženy Ličkovej, Nevoľné 45 o odkúpenie časti pozemku p.č.
1009 vo vlastníctve obce Nevoľné , dodaný GP .
Uznesenie č.17/2018
vo veci odkúpenia pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje

Predaj pozemku zameraného geometrickým plánom č. 17796580 – 59/2018
parc. CKN č. 1009/3 o výmere 129 m2 ostatná plocha, evidovanej na LV 551 v
katastrálnom území Nevoľné vo vlastníctve obce Nevoľné 1/1, pre p. Marka Baláža
nar. 07.01.1961 , bytom: Nevoľné č.46.
Cena za m2 je 1,06 € podľa
znaleckého posudku ktorý si dala obec
vypracovať v minulosti. Predaj je v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) – ide o ostatnú
plochu.
Starosta obce dal hlasovať o odkúpení pozemku
za : 4 poslanci

proti : poslanci

zdržal sa : 0

Uznesenie č.18/2018
vo veci odkúpenia pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje

Predaj pozemku zameraného geometrickým plánom č. 17796580 – 59/2018
parc. CKN č. 1009/4 o výmere 105 m2 ostatná plocha, evidovanej na LV 551 v
katastrálnom území Nevoľné vo vlastníctve obce Nevoľné 1/1, pre Mgr. Boženu
Ličkovú nar. 17.06.1961 , bytom: Nevoľné č.45.
Cena za m2 je 1,06 € podľa
znaleckého posudku ktorý si dala obec
vypracovať v minulosti. Predaj je v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) – ide o ostatnú
plochu.

Starosta obce dal hlasovať o odkúpení pozemku
za : 4 poslanci

proti : poslanci

zdržal sa : 0

.
8.Rôzne

p. Koniarová - upozornila na neopravenie žľabu na zastávke pri pošte , ako na
osadenie zrkadla v starej ulici , a parkovanie áut pri pošte na mieste pred zastávkou.
Ďalej na pamätnej izbe zverejniť telefonický kontakt
pre sprístupnenie pre
prípadných záujemcov.
Starosta obce odpovedal že všetko zabezpečí .,

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

Dátum zápisu : 03.10.2018
Overovatelia :
p. Marek Baláž
p. Lívia Koniarová

Ing. Štefan Henžel
starosta obce

