Zápisnica č.1/2020

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného dňa 09.03.2020
v zasadačke obecného úradu
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie, privítanie prítomných
2. Kontrola uznesení
3. Činnosť OÚ
4. Správa HK obce Nevoľné , plán kontrolnej činnosti
5. Pripravované kultúrno športové akcie
6. Žiadosti
7. Rôzne
8. 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.
Ospravedlnení poslanec :

Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje zloženie komisií v nasledovnom
zložení :
Návrhová komisia :
Predseda : Ing. Jakub Baláž , členovia: p. Luboš Mazúr , p. Tomáš Henžel

Starosta obce dal hlasovať o schválení , návrhovej komisie predloženého návrhu ,
ako i o programe OZ
Za: p. Tomáš Henžel
p. Rastislav Kapusta
p. Ľuboš Mazúr
Ing. Jakub Baláž

Proti: Ing. Ján Kapusta

Zdržal sa :0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.1/2020
-vo veci schválenia návrhovej komisie
- Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje zloženie
Návrhová komisia :
Predseda : Ing. Jakub Baláž , členovia : p. Luboš Mazúr , p. Tomáš Henžel

Za overovateľov zápisnice boli zvolení Ing. Jakub Baláž a p. Tomáš Henžel a za
zapisovateľa bol určený Ing. Ján Kapusta
2. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení odprezentoval HK obce Nevoľné Mgr. Jozef Donoval
Uznesenie č.2/2020
Vo veci kontroly uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie kontrolu uznesení

3. Činnosť obecného úradu
Činnosť obecného úradu odprezentoval starosta obce
- Štefanská zábava poďakovanie všetkým ktorí sa pričinili o jej bezproblémový
priebeh
- nultý ročník Sánkovačkobobovačky , účasť cca 30 detí , veľmi vydarená akcia
- Obecná zabíjačka s maškarným plesom , ďalšia veľmi úspešná akcia poďakovanie
firme Foreststav ako i všetkým ktorí sa pričinili svojou prácou na tejto akcii
- Znova sme mali možnosť podporiť našich Ochotníkov z našej obce pri veselohre
Tri vrecia zemiakov , obecný úrad bol v maximálnej možnej miere nápomocný pri
tejto akcii , ktorá nám zaplnila kultúrny dom , veľká vďaka všetkým hercom ,
režisérovi ako i ľudom ktorí boli nápomocný pri tomto projekte ,
- Tak ako je už zvykom v našej obci utorok pred popolcovou stredou som sa stretol
s našimi dôchodcami na poslednom fašiangu , kde bolo pre nich pripravené
pohostenie v podobe šišiek , vareného vína a hriateho , znova moje poďakovanie
patrí všetkým ktorí pomáhali pri tejto akcii
- absolvoval som návštevu 2 ZŠ v Kremnici s našimi predškolákmi
- koncom januára sme ako starostovia nášho regiónu riešili autobusovú dopravu
v našom regióne , kde hrozil kolaps dopravy a stým súvisiace problémy našich
občanov
- Riešenie dlhodobej PN riaditeľky MŠ ako i PN kuchárky ŠJ , vytvorenie jedného
pracovného miesta na skrátený úväzok p. Petríková ktorá si podala žiadosť

- Na budovu obecného úradu bola nainštalovaná ďalšia kamera , ktorú sme dostali
sponzorsky od firmy Farady
- 31.12. podanie projektu na environmentálny fond - Zateplenie OÚ a Mš , ktorú som
vypracoval sám cez vianočné sviatky
- riešnie projektu Miestna komunikácia p.č. CKN 499/1 a 5 , ku bytovke , projektová
dokumentácia , ohlásenie stavebnému úradu o našom zámere , vybavenie vytýčenia
SSE a Telekomu a Veolie , stretnutie s dotknutými občanmi tejto ulice , kde ich bolo
prizvaných 9 a zúčastnilo sa 8 z nich , boli oboznámený s postupom prác a mohli sa
vyjadriť k danej veci
- Mali sme kontrolu z Inšpekcie životného prostredia - na oblasť nakladanie
s odpadmi kde kontrolóri nenašli žiadny nedostatok z našej strany
- riešenie umiestnenia našich dvoch občanov do denného stacionára , úspešne
zrealizované
- Za posledné obdobie bola v našej obci porucha na vodovodnom potrubí, pri ktorej
som bol maximálne súčinný
- bola riešená porucha na miestnom rozhlase odstránená
- dohoda o pristavenie veľkokapacitných kontajnerov na prvý aprílový víkend
3-5.4.2020
- 12.3. dohodnutý zber papiera VV Poníky
- rokovanie o novej internetovej stránke obce s firmou Webygroup ,
- príprava volieb ako samotné voľby , boli zvládnuté bez väčších problémov , účasť
našich občanov atakovalo 80 %
Boli zverejnené všetky dostupné informácie o CORONA víruse , na úradnej tabuli
obce ako i na internetovej stránke obce.

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.3/2020
vo veci činnosti obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie činnosti obecného úradu

4. Správa HK obce obce Nevoľné , plán kontrolnej činnosti
Správu HK ako i plán kontrolnej činnosti odprezentoval HK Mgr. Jozef Donoval

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.4/2020
vo veci plnenia a čerpania rozpočtu obce Nevoľné k 31.12.2019

Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie správu vo veci plnenia a
čerpania rozpočtu obce Nevoľné k 31.12.2019

Uznesenie č. 5/2020
vo veci doplnenia kontrolnej činnosti HK obce
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie správu vo veci doplnenej
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na vedomie
Uznesenie č. 6/2020
Vo veci plánu kontrolnej činnosti HK obce

Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie plán kontrolnej činnosti na 1.
polrok 2020, predložený hlavným kontrolórom obce

5. Pripravované kultúrno športové akcie
Starosta obce oboznámil prítomných o predstave usporiadania nasledovných akcií
a to : Deň Matiek v mesiaci máj
Jedenástky šanca pre každého 2020 na deň 27.06.2020
Uznesenie č.7/ 2020

. vo veci pripravovaných kultúrno športových akcií
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie správu o kultúrno športových
akcií.

6. Žiadosti
Starosta obce prečítal žiadosť na prenájom pozemku na parkovanie osobného
motorového vozidla na rok 2020 podanej Jankou Ďurčovou , Nevoľné 101 .

Starosta obce dal hlasovať
Za:

Proti:

p. Ľuboš Mazúr
Ing. Jakub Baláž
Ing. Ján Kapusta

Zdržal sa

:

p. Tomáš Henžel
p. Rastislav Kapusta

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.8 /2020
vo veci prenájmu pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje uverejnenie informácie o voľnom
pozemku p.č.482/1 v k.ú. Nevoľné na obdobie 14 dní , v prípade nezáujmu
o spomínaný pozemok bude žiadosť p. Ďurčovej považovaná ako za schválenú .

7. Rôzne
- Poslanec T. Henžel poukázal na poškodenú šachtu v starej ulici
Starosta odpovedal , že vie o danom stave a bude to riešené
- Poslanec Ľ. Mazúr sa opýtal na vodu vytekajúcu s pozemku p. Mazúra
Starosta odpovedal , voda vyteká zo súkromného pozemku a osloví majiteľa
pozemku
- p. Lívia Koniarová sa opýtala na MAS Žiarska kotlina , ako i na opílenie lipy pri KD
Starosta odpovedal , MAS je skeptický nakoľko to už trvá dlho , a konáre budú
opílené
- p. D. Hricová sa opýtala na sťažnosť , ktorú podala na OÚ
Starosta odpovedal , že stavebný úrad vykonal všetky potrebné úkony , ktoré boli
zákonné a odporúča sťažovateľov na súd.
8. Záver
Týmto bodom bol program zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta poďakoval za účasť
a ukončil zasadnutie OZ.

Dátum zápisu : 11.03.2020
Overovatelia :
p. Tomáš Henžel

Ing. Jakub Baláž

Ing. Štefan Henžel
starosta obce

