Zápisnica č.7/2019

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného dňa 10.12.2019
v zasadačke obecného úradu
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie, privítanie prítomných
2. Kontrola uznesení
3. Činnosť OÚ
4. Čerpanie rozpočtu a jeho úprava 1-12/2019
5. Návrh rozpočtu na rok 2020,21 ,22
6. Návrh dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu
Obce Nevoľné č. 2/2011 Cintorínsky poriadok
7. Návrh dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu
Obce Nevoľné č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Nevoľné
8. Žiadosti
9. Rôzne
10. 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. Rastislav Kapusta , Ing. Ján Kapusta
Ing Ján Kapusta navrhol doplnenie bodu rokovania – Plán činnosti HK obce
Starosta obce dal hlasovať o schválení , návrhovej komisie predloženého návrhu ,
ako i o programe OZ
Za: Všetci poslanci

Proti:0

Zdržal sa :0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.38/2019
-vo veci schválenia návrhovej komisie
- Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje zloženie
Návrhová komisia :
Predseda : Ing. Jakub Baláž , členovia : p. Rastislav Kapusta , Ing. Ján Kapusta

Za overovateľov zápisnice boli zvolení p. Rastislav Kapusta a Ing. Ján Kapusta a za
zapisovateľa p. Ľuboš Mazúr
2. Kontrola uznesení
Z posledného obecného zastupiteľstva nevyplynulo žiadne ukladacie uznesenie .
Uznesenie č.39/2019
Vo veci kontroly uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie kontrolu uznesení

3. Činnosť obecného úradu
Príprava na zimnú údržbu miestnych komunikácií v podobe prípravy traktora ktorý nám
bezodplatne zapožičala firma Jastrabá agro , za čo im patrí naša vďaka , montáž a
nastavenie pluhu , založenie reťazí na všetky 4 kolesá , moje poďakovanie patrí
môjmu zástupcovi Rastislavovi Kapustovi
Boli dovezené do našej obce bedne na posypový materiál ktoré nám darovala firma
Elba a.s. za sprostredkovanie ďakujem poslancovi Ľubošovi Mazúrovi . Bedne boli
rozmiestnené na strategické miesta a v dohľadnej dobe budú naplnené posypovým
materiálom .
- Príprava vianočného stromčeka dovoz a samotné postavenie a ozdobenie , stromček
nám zabezpečila firma Forest stav z našej obce , za postavenie a výzdobu chcem
poďakovať Rastislavovi a Jozefovi
Kapustovi. Ďalej boli zrekonštruované a
nainštalované vianočné svetlá po našej obci ktoré zabezpečili traja Jozefovia
Michalkovci a Kapusta za čo im ďakujem
Bol zorganizovaný Mikuláš , pre deti v MŠ ako i pre ostatné deti z obce poďakovanie
si zaslúžia všetci ktorí sa pričinili k zdarnej akcii , ktorá zaznamenala rekordnú účasť
detí , chýbalo len 5 detí z celkového počtu 50.

Boli zakúpené stoličky do miestnosti v MŠ v počte 50 ks
Bola zakúpená nová kosačka na ihrisko , cintorín a priľahlé pozemky
Boli zakúpené reťaze na traktor na zadné kolesá
Príprava rozpočtu na nasledujúce roky ako i všetky potrebné dodatky do našich VZN
obce Nevoľné
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.40/2019
vo veci činnosti obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie činnosti obecného úradu

4. Čerpanie rozpočtu a jeho úprava 1-12/2019
Poslanci OZ dostali v pozvánke čerpanie rozpočtu ako i jeho úpravu . Ďalej im bola
doručená Správa o výsledku vykonanej kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov
rozpočtu obce k 30.9.2019 od HK obce . V rozprave bolo dohodnutý postup pri
rozpočtových opatreniach vykonaných nad schválený rozpočet , a to pri tejto možnosti
úpravy rozpočtu , musí byť schválené obecným zastupiteľstvom vopred .
Ing. Ján Kapusta
Po otázkach poslancov OZ , dal starosta obce hlasovať

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.41/2019
Vo veci čerpania rozpočtu a jeho úpravy 1-12/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
A, berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce Nevoľné
B, schvaľuje úpravu rozpočtu obce podľa predloženého
návrhu
C, ukladá starostovi obce predkladať na zasadnutia obecného zastupiteľstva
štvrťročný výkaz o príjmoch , výdavkoch a finančných operáciách v rozpočte obce /

FIN 1-12 / na najbližšie zasadnutia obecného zastupiteľstva po uplynutí štvrťroka a
zároveň tento výkaz zverejniť na webstránke obce.

5. Návrh rozpočtu na rok 2020,21 ,22
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuly obce ako na internetovej stránke
obce v zákonnej lehote , do dnešného dňa neprišla žiadna pripomienka k návrhu
tohto rozpočtu . Ďalej Vám bolo doručené stanovisko k rozpočtu od HK obce.
V rozprave vystúpil poslanec Ing. Ján Kapusta ktorý predložil dva návrhy do rozpočtu
obce na rok 2020
1. Z navrhovanej sumy /16 774 eur / vyčleniť sumu 5 000 eur , ktorá by sa účelovo
použila na nahradenie rigolov pred vchodmi do rodinných domov , dvorov
a garáži iným technickým riešením nevyžadujúcim dodatočné prekrytie pre
bežný vstup osôb a automobilov.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu
Za:

p. Ľuboš Mazúr
Ing. Ján Kapusta

Proti:

p. Tomáš Henžel
p. Rastislav Kapusta
Ing. Jakub Baláž

Zdržal sa

:

2. Návrh na dotáciu pre Farský úrad Nevoľné v sume 2 000 eur, na úhradu
výdavkov spojených s oslavami 50. výročia postavenia kostola a s potrebnými
úpravami kostola a jeho okolia . Po diskusii
Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu
Za:

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

Proti:

p. Tomáš Henžel
p. Rastislav Kapusta

Zdržal sa

:

Po týchto hlasovaniach dal starosta obce hlasovať o rozpočte na rok 2020 vyhľadovo
2021,2022 .
Za:

p. Tomáš Henžel
p. Rastislav Kapusta
p. Ľuboš Mazúr
Ing. Jakub Baláž
Ing. Ján Kapusta

Proti:

0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.42/ 2019

Zdržal sa

:

. vo veci schválenia rozpočtu obce na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021a 2022
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
A, schvaľuje rozpočet obce na rok2020 podľa predloženého návrhu , doplneného o
zmenu 08.2.0 – Náboženské a iné služby 2 000 eur - 50. výročie postavenie kostola
B, berie na vedomie výhľadové návrhy rozpočtov na roky 2021 a 2022

6. Návrh dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nevoľné č.
2/2011 Cintorínsky poriadok
Tento návrh bol zverejnený v zákonnej lehote na úradnej tabuly ako i na internetovej
stránke obce , neprišla k nemu žiadna pripomienka .
Starosta obce dal hlasovať

Za:

p. Tomáš Henžel
p. Rastislav Kapusta
p. Ľuboš Mazúr
Ing. Jakub Baláž
Ing. Ján Kapusta

Proti:

Zdržal sa

:

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.43 /2019
Vo veci dodatku č. 1 k všeobecne záväznému
nariadeniu Obce Nevoľné č. 2/2011 Cintorínsky poriadok
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
Schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nevoľné č.
2/2011 Cintorínsky poriadok podľa predloženého návrhu
7. Návrh dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nevoľné č.
2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Nevoľné
Tento návrh bol zverejnený v zákonnej lehote na úradnej tabuly ako na internetovej
stránke obce , neprišla k nemu žiadna pripomienka . V rozprave boli spresnené
výpočty pre jednotlivé objemy odpadových nádob.
Starosta obce dal hlasovať

Za:

p. Tomáš Henžel
p. Rastislav Kapusta
p. Ľuboš Mazúr
Ing. Jakub Baláž
Ing. Ján Kapusta

Proti:

Zdržal sa

:

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.44 /2019
Vo veci dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nevoľné č.
2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Nevoľné
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
Schvaľuje dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nevoľné č.
2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Nevoľné podľa predloženého návrhu.
8. Plán kontrolnej činnosti HK obce
Na návrh poslanca Ing. Jána Kapustu prijalo obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
nasledovné uznesenie za ktoré , dal hlasovať starosta obce
Za:

p. Tomáš Henžel
p. Rastislav Kapusta
p. Ľuboš Mazúr
Ing. Jakub Baláž
Ing. Ján Kapusta

Proti:

Zdržal sa

:

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.45 /2019
Vo veci plánu kontrolnej činnosti HK obce
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
ukladá HK obce zahrnúť do aktuálního plánu kontrolnej činnosti a vzkonať nasledovné
kontroly a o ich výsledkoch predložiť správu obecnému zastupiteľstvu.
1. Kontrola nájomných zmlúv uzavretých v rokoch 2018 , 2019
2. Kontrola platnosti a účinnosti VZN 1/2019

3. Kontrola dodržania zákona o slobodnom prístupe k informáciám v prípade
elektronicky podanej žiadosti Ing. Františkom Balážom /02.12.2019/- žiadosť o
zverejnenie čerpania rozpočtu za rok 2019

9. Žiadosti
Žiadosť p. Miroslava Luptáka – GAZ , schválenie zmluvy o zrušení predkupného
práva . Poslanci OZ dostali návrh zmluvy s materíálmi k zasadnutiu .
Starosta obce dal hlasovať
Za:

p. Tomáš Henžel
p. Rastislav Kapusta
p. Ľuboš Mazúr
Ing. Jakub Baláž
Ing. Ján Kapusta

Proti:

Zdržal sa

:

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.46 /2019

Vo veci žiadosti o schválenie zmluvy o zrušení predkupného práva pre p. Miroslava
Luptáka GAZ , Nevoľné 62
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
Schvaľuje Zmluvu o zrušení predkupného práva k pozemkom podľa predloženého
návrhu zmluvy .
9. Rôzne
- Starosta obce prečítal správu nezavislého audítora za rok 2018 z preskúmania
účtovnej závierky obce Nevoľné .
Uznesenie č.47 /2019
Vo veci

správy nezávislého audítora za rok 2018

Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
Berie na vedomie správu nezávislého audítora za rok 2018

Ďalej pozval občanov na Štefanskú zábava 25.12.2019 , ktorú organizuje spolu so
zástupcom starostu obce .
Starosta obce odpovedal na otázky poslancov OZ , p. Tomáša Henžela , Ľuboša
Mazúra , Ing. Jána Kapustu
Ďalej starosta obce odpovedal na otázky občanov a to Jozefa Mazúra ohľadne MK
ku bytovke a Ing. Františka Baláža ohľadne kosenia farských pozemkov.
Týmto bodom bol program zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta poďakoval za účasť
a ukončil zasadnutie OZ.

Dátum zápisu : 13.12.2019
Overovatelia :
p. Rastislav Kapusta
Ing. Ján Kapusta

Ing. Štefan Henžel
starosta obce

