Zápisnica č.2/2020

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného dňa 16.06.2020
v priestoroch materskej školy.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie, privítanie prítomných
2. Kontrola uznesení
3. Činnosť OÚ
4. Správa HK obce Nevoľné , plán kontrolnej činnosti
5. Záverečný účet a výročná správa obce Nevoľné za rok 2019
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.
Ospravedlnení poslanec :

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

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
Ing. Ján Kapusta

Proti: 0

Zdržal sa :0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.9/2020
-vo veci schválenia návrhovej komisie
- Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje zloženie
Návrhová komisia :
Predseda : Ing. Jakub Baláž , členovia : p. Luboš Mazúr , p. Rastislav Kapusta

Za overovateľov zápisnice boli určení Rastislav Kapusta a p. Ľuboš Mazúr a za
zapisovateľa bol určený Rastislav Kapusta
2. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení odprezentoval HK obce Nevoľné Mgr. Jozef Donoval uznesenie
č.8/2020 vo veci prenájmu pozemku - splnené
Uznesenie č.10/2020
Vo veci kontroly uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie kontrolu uznesení

3. Činnosť obecného úradu
Činnosť obecného úradu odprezentoval starosta obce
- od posledného OZ OÚ venoval čas na zabezpečenie chodu obecného úradu v
časoch mimoriadnej situácie , boli sme jedna s prvých obcí v regióne so zabezpečením
ochranných rúšok pre všetkých našich občanov bez rozdielu veku , boli sme
nápomocný aj okolítým obciam pri výrobe ochranných rúšok , ktoré vyrábali naši ľudia
hlavne rodina Zuzany Kantárikovej a Lucii Petríkovej .za čo im patrí vďaka
- zabezpečovanie informovanosti verejnosti o nariadeniach vlády SR ako i hlavného
hygienika SR
- zabezpečenie stravy pre našich dôchodcov za sprísnených hygienických opatrení
- Spolupráca s p. farárom na nedeľňajších príhovoroch počas pandémie
- Príprava podkladov k dani z nehnuteľností ,a poplatkov za hrobové miesta nové
zmluvy na 10 rokov , výber daní je zrealizovaný cca na 80 %
- Dokončenie kuchynky ako miestnosti archívu kde bola miestnosť vyprataná ,
vymaľovaná a inštalované regály
- Údržba verejnej zelene v celej obci
- otvorenie MŠ pri zabezpečení všetkých potrebných hygienických usmernení

- školenie ohľade digitálnej samosprávy s firmou Lomtec a.s.
- pristavenie veľkokapacitných kontajnerov na prvý aprílový víkend 3-5.4.2020 bolo
zrealizované
- 12.3. zber papiera VV Poníky zrealizované
- zber a odvoz automobilových pneumatík cca 200ks
- všetky ostatné odpady boli odvážané podľa rozpisu
- - STK PV3S poďakovanie patrí Rastislavovi Kapustovi za prípravu

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.11/2020
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 obce Mgr. Jozef Donoval

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.12/2020
vo veci správy HK obce Nevoľné
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie správu HK obce na vedomie

5. Záverečný účet a výročná správa obce Nevoľné za rok 2019
Poslanci obecného zastupiteľstva dostali podklady emailom , zverejnený bol
v zákonnej lehote na internetovej stránke obce ako i vo vývesnej tabuly obce.

Uznesenie č.13/ 2020

Starosta obce dal hlasovať
Za:

Proti:

0

Zdržal sa

: 0

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

. vo veci záverečný účet a výročná správa obce Nevoľné za rok 2019

Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
A/ schvaľuje
Záverečný účet obce Nevoľné s výhradou
Výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2019 je prebytok rozpočtu obce
Nevoľné vo výške 24 390,32 €
-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 19 728,18 eur bude preúčtovaný v prospech účtu 428
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

B/ berie na vedomie
Výročnú správu obce Nevoľné za rok 2019
C/
Výhrada , že ešte nebol schválený záverečný účet za rok 2019 audítorom

6. Rôzne

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o zrušení akcie Jedenástky šanca
pre každého 2020 a MDD , z dôvodov sprísnených hygienických požiadaviek Úradu
veřejného zdravotníctva Slovenskej republiky .
Ďalej informoval o projekte ,, Pripravený zachrániť život „ Bol zakúpený moderný
defibrilátor do našej obce , boli oslovený všetci zdravotnícky zamestnanci z našej obce
, ako i zamestnanci obecného úradu a MŠ , ďalej aj široká verejnost s možnosťou
účasti na školení na tento prístroj , ktoré sa uskutoční dňa 20.06.2020 . Starosta obce
pozval na toto školenie všetkých poslancov obecného zastupitelstva. Prístroj bude na
verejne dostupnom mieste v našej obci a spustený do prevádzky bude 1.7.2020.
Obecný úrad bude informovať občanov všetkými dostupnými prostriedkami v našich
podmienkach .
- p. Lívia Koniarová upozornila na nebezpečné parkovanie p. Bulínovej na miestnej
komunikácii za poštovým strediskom
Starosta odpovedal že osloví ústne aj písomne pani Bulínovú
-

Starosta obce navrhlol poslancom OZ , z dôvodu zrušenia akcie Jedenástky ,
aby sme zorganizovali športový deň so zameraním na futbal , požiadal
poslancov o oslovenie hráčov , termín bude dohodnutý operatívne so
starostom obce .

-

Starosta obce oznámil poslancom OZ o starej kosačke , ktorá bola nahradená
novou , s tým že je potrebné vyradiť ju z majetku obce.

-

Poslanci OZ a HK obce navrhli možný spôsob , ktorým bude starosta obce
postupovať

-

Ing. Kapusta sa opýtal aký je výpadok podielových daní od začiatku roka .

-

Starosta obce odpovedal , prečítal podrobnú tabulku mesiacov 1-5/2020
s porovnaní s rokom 2019 . Výpadok sa pohybuje na úrovni cca 10 000 eur.

8. Záver
Týmto bodom bol program zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta poďakoval za účasť
a ukončil zasadnutie OZ.
Dátum zápisu : 24.06.2020
Overovatelia :
p. Ľuboš Mazúr
p. Rastislav Kapusta
Ing. Štefan Henžel
starosta obce

