Zápisnica č.2/2018

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného dňa 28.06.2018
v zasadačke obecného úradu
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie, privítanie prítomných
2. Kontrola uznesení
3. Záverečný účet obce Nevoľné za rok
4. Činnosť OU
5. Žiadosti
6. Rôzne
7. Záver

2017

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.
Starosta obce požiadal OZ o doplnenie bodu programu –Správu komisie pre
ochranu verejného záujmu za bod č. 2 .
2.Kontrola uznesení
Z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Uznesenie č.1/2018 vo veci vyhlásenia voľby na funkciu HK - splnené
3.Správa komisie pre ochranu verejného záujmu
Starosta obce vyzval predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu o prezentáciu
správy.
Bolo prijaté uznesenie vo veci správy komisie pre ochranu verejného záujmu
Uznesenie č.10/2018
- Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Správu komisie pre ochranu veřejného záujmu : Majetkové priznanie starostu obce

4.Záverečný účet a výročná správa obce Nevoľné za rok 2018
Starosta obce prečítal návrh záverečného účtu obce Nevoľné za rok 2017, ktorý bol
zverejnený vo vývesnej tabuli od 20.5.2018 – do 26.6.2018
Oboznámil přítomných o zostatkoch na účtoch k 26.06.2018 :
VUB :
1 546 €
Prima banka :
56 020 €
Školská jedáleň :
3 948,01 €

Výročnú správu obce predložila pracovníčka OU p.Kapustová. Zástupkiňa starostu
obce ju prečítala prítomným.
Starosta obce dal hlasovať o záverečnom účte a výročnej správe obce Nevoľné za
rok 2017
za : 4 poslancov

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie

Uznesenie č.11/2018
vo veci schválenia záverečného účtu obce Nevoľné za rok 2017

Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
A/ schvaľuje
Záverečný účet obce Nevoľné bez výhrad.
Výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2017 je prebytok rozpočtu obce
Nevoľné vo výške 18 706,73 €
-10 % na tvorbu základného rezervného fondu
-zostatok prebytku na tvorbu ostatného rezervného fondu /kapitálové výdavky/
v zmysle zákona č.583/2004 Z.z.
Účtovný hospodársky výsledok bude preúčtovaný v prospech účtu 428
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

B/ berie na vedomie

Výročnú správu obce Nevoľné za rok 2017

5. Činnosť OÚ
Starosta obce informoval o činnosti Obecného úradu :
Vykonávaná pravideľná údržba verejnej zelene na obecných pozemkoch
Nákup novej štvorkolesovej kosačky
Účasť na ZMOS – Bratislava
Dobrovoľníci NIKO Camp , vyčistenie odpadovej jamy v cintoríne
Výlet na MDD do Zveroparku Revišstké podzámčie
Úspešná žiadosť na úrade vlády SR – detské ihrisko – 8 000 eur
Spustené VO k danej dotácii
Úspešný projekt na ÚPSVaR BS
Podaný projekt na multifunkčné ihrisko
Podaný projekt na Envirofond - zateplenie MŠ a OÚ
Centrálne očkovanie psov v obci
Príprava akcie 11- stky šanca pre každého 2018
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.12/2018
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
2. Žiadosť Mgr. Boženy Ličkovej Nevoľné 45 o odkúpenie časti pozemku p.č.
1009 vo vlastníctve obce Nevoľné

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.13/2018

vo veci odkúpenia pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Zámer odpredať časť parcely č.1009 p. Markovi Balážovi, Nevoľné č.46,a Mgr.
Božene Ličkovej Nevoľné 45 za podmienky dodania geometrického plánu a všetky
úkony s predajom bude hradiť kupujúci.

Starosta obce dal hlasovať o odkúpení pozemku
za : 4 poslanci

proti : poslanci

zdržal sa : 0

.
8.Rôzne
Starosta obce informoval prítomných
o vyhodnotení ankety ktorá sa dotýkala
premiestnenia kríža na miestnom pohrebisku , ako víťazná sa stala varianta č. 1 .
Do tejto ankety sa zapojilo 32 domácností .Realizovať sa bude v mesiacoch august
a september.
.
Starosta obce informoval o zámere zrušenia odpadovej jamy v miestnom cintoríne
a zabezpečeniu kontajnera na sklo ktorý bude umiestnený pri vstupe do cintorína
ako rozmiestnenie nádob na plasty .
Starosta obce informoval o rozhovore s p. Ľubošom Mazúrom o rekonštrukcii kríža
na Peňažnej , kde prisľúbil odvoz a dovoz materiálu na PV3S ako i zafinancovanie
určitej časti nákladov na tútp rekonštrukciu. Ďalej dal vypracovať návrh osvetlenia
kríža ako i cenovú ponuku.
p. Koniarová - upozornila na odstránenie jednej časti dvierok na vitríne pri pošte
ako i opravu žľabu.
Starosta obce odpovedal že všetko zabezpečí .,
Poslanci OZ otvorili tému chaty TJ Sokol Nevoľné a navrhli niektoré opravy ako
napr. lavičky pred chatou , namaľovanie vonkajšieho obkladu atď. , prisľúbili svoju
aktívnu činnosť pri realizácii tejto akcie .
Starosta odpovedal že nájde vhodný víkend na zrealizovanie daných vecí.
9.Záver
Týmto bodom bol program zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta poďakoval za účasť
a ukončil zasadnutie OZ.

Dátum zápisu : 03.07.2018
Overovatelia :
p. Marek Baláž
p. Lívia Koniarová

Ing. Štefan Henžel
starosta obce

