Zápisnica č.4/2019

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného dňa 26.09.2019
v zasadačke obecného úradu
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie, privítanie prítomných
2. Kontrola uznesení
3. Činnosť OU
4. Návrh rokovacieho poriadku OZ v Nevoľnom
5. Poverenie poslanca vedením rokovania OZ v prípadoch § 12 zákona
č.369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
6. Návrh internej smernice ,, Zásady vedenia pokladnice“
7. Schválenie výšky rozpočtového opatrenia pre starostu obce podľa
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
8. Žiadosť o delegovanie poslanca OZ do školskej rady v Materskej škole
v Nevoľnom
9. Úprava sadzieb stravného v ŠJ
10. Rôzne
11. 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.
Ospravedlnení poslanec : Tomáš Henžel
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje zloženie komisií v nasledovnom
zložení :
Mandátová komisia :
Predseda : p. Rastislav Kapusta , členovia : Ing. Jakub Baláž ,p. Ľuboš Mazúr
Návrhová komisia :
Predseda : p. Ľuboš Mazúr, členovia: p. Rastislav Kapusta , Ing. Ján Kapusta
Starosta obce dal hlasovať o schválení ,mandátovej a návrhovej
predloženého návrhu , ako i o programe OZ
Za: všetci poslanci

Proti:0

Zdržal sa :0

komisie

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.20/2019
-vo veci schválenia mandátovej a návrhovej komisie
- Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje zloženie
Mandátová komisia :
Predseda : p. Rastislav Kapusta , členovia : Ing. Jakub Baláž ,p. Ľuboš Mazúr

Návrhová komisia :
Predseda : p. Ľuboš Mazúr, členovia: p. Rastislav Kapusta , Ing. Ján Kapusta
Za overovateľov zápisnice boli určení p. Ľuboš Mazúr a Ing. Jakub Baláž a za
zapisovateľa p. Rastislav Kapusta
2. Kontrola uznesení
Uznesenie č.18/2019
vo veci schvalovania rokovacieho poriadku
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom odkladá schvalovanie rokovacieho poriadkuna
ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva z dôvodu prerokovania a zapracovania
pripomienok do rokovacieho poriadku , boli zapracované všetky pripomienky a boli
odoslané všetkým poslancom OZ
Splnené
Uznesenie č.19/2019
vo veci voľby Hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
B)pracovný pomer od 1.07.2019 z úväzkom 0,1 , uzatvorila sa pracovná zmluva
s Mgr. Donovalom podľa uznesenia OZ
Splnené
Uznesenie č.21/2019
Vo veci kontroly uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie kontrolu uznesení

3. Činnosť obecného úradu
- Kultúrno športové akcie - 11 šanca pre každého - poďakovanie patrí celému teamu
ktorý bol nápomocný pri tejto akcii
- Prechod krajom SNP – poďakovanie Rastislavovi Kapustovi ktorý bol nápomocný pri
organizovaní tejto akcie ako všetkým ktorí boli nápomocní pri tejto
- Niekoľko násobné udržiavanie obecných pozemkov čo sa týka zelene ako i oprava
soklov na OÚ a MŠ za čo patrí vďaka Jozefovi Kapustovi
- V lete bola vyhlásené výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ v Nevoľnom do
ktorého sa prihlásila p. Anna Babicová ktorá bola vybraná na ďalšie 5 ročné obdobie
ako riaditeľka našej materskej školy .
- Boli naištalované dve kamery v cintoríne , osadený kôš v dolnej zastávke
- Začiatkom septembra sme mali na OÚ audit z ktorého do dnešného dňa nie je
doručená správa od audítorky
- Zamestnaci OÚ a MŠ sa zúčastnili niekoľkých školení
- Starosta obce absolvoval stretnutie so zástupcami VÚC v Banskej Štiavnici , ako
Rady Zmo Zh
- Začali sa prípravné práce na podanie projektu Zveladenia poštového strediska ako
i priľahlého pozemku
- Bola oslovená projektantka ktorá má za úlohu navrhnúť rozparcelovanie obecného
pozemku pre možnú výstavbu rodinných domov v lokalite Obraz .
- Starosta obce navštívil všetky novonarodené detičky v našej obci , kde matkám
odovzal malú pozornosť a finančnú hotovosť, ktorou naša obec podporuje takouto
formou narodenie dieťatka

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.22/2019
vo veci činnosti obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie činnosti obecného úradu
4. Návrh rokovacieho poriadku OZ v Nevoľnom
Starosta obce prezentoval nový rokovací poriadok so zmenami, ktoré boli navrhnuté .
Po prejednaní všetkých zmien a doplnkov sa obecné zastupiteľstvo uznieslo .
Bolo prijaté uznesenie
Za: všetci poslanci

Proti:0

Zdržal sa :0

Uznesenie č.23/ 2019
- Vo veci schválenia rokovacieho poriadku
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje rokovací poriadok podľa predloženého
návrhu so zapracovanými zmenami.

5. Poverenie poslanca vedením rokovania OZ v prípadoch § 12 zákona
č.369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
Starosta požiadal poslancov obecného zastupiteľstva aby navrhli zo svojich radov
poslanca ktorý, bude poverení viesť obecné zastupiteľstvo v prípade naplnenia ô 12
zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov .
Navrhnutý bol Ing. Ján Kapusta
Starosta obce dal hlasovať
Bolo prijaté uznesenie
Za:

Ing. Jakub Baláž
p. Ľuboš Mazúr

Proti:p.

Rastislav Kapusta

Zdržalsa

:Ing. Ján Kapusta

Uznesenie č.24/ 2019
Vo veci poverenia poslanca obecného zastupiteľstva vedením obecného
zastupiteľstva v prípade naplnenia § 12 ods.2 a3 zákona 369/1990 Z.z.v znení zmien
a doplnkov .
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom nepoveruje Ing. Jána Kapustu vedením
obecného zastupiteľstva v prípade naplnenia § 12 ods.2 a3 zákona 369/1990 Z.z.v
znení zmien a doplnkov .
6. Návrh internej smernice ,, Zásady vedenia pokladnice“
Starosta obce oboznámil prítomných z návrhom smernice
pokladnice ´´ , po krátkej diskusii bolo prijaté uznesenie.

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.25/ 2019

. Vo veci internej smernice Zásady vedenia pokladne

,,Zásady vedenia

Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
vedenia pokladne podľa predloženého návrhu

internú smernicu Zásady

7. Schválenie výšky rozpočtového opatrenia pre starostu obce podľa zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupitelstva
bodom programu . Po krátkej diskusii bolo prijaté uznesenie

s predkladaným

Starosta obce dal hlasovať
Bolo prijaté uznesenie
Za:

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

Proti:

Ing. Ján Kapusta

Zdržalsa

:0

Uznesenie č.26 /2019
Vo veci schválenia vykonávania rozpočtových pravidiel starostom obce
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje vykonávanie rozpočtových opatrení
starostom obce do výšky 2 000 eur, spôsobom podľa § 14 ods. 2 písm. a ) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov .

.
8. Žiadosť o delegovanie poslanca OZ do školskej rady v Materskej škole
v Nevoľnom
Starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva , aby navrhli zo svojich
radov , ktorý bude delegovaný do rady materskej školy v Nevoľnom.
Starosta obce dal hlasovať
Bolo prijaté uznesenie
Za:

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

Proti:

0

Zdržal sa

:
p. Rastislav Kapusta

Uznesenie č.27 /2019
Vo veci delegovania poslanca do MŠ v Nevoľnom
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom deleguje do školskej rady v Materskej škole v
Nevoľnom poslanca Rastislava Kapustu .
9. Úprava sadzieb stravného v ŠJ
Starosta obce vyzval riaditeľku materskej školy a vedúcu školskej jedálne , aby
vysvetlila dôvod navýšenia sadzieb stravného v školskej jedálni .Poslanec Ing. Ján
Kapusta navrhlol, aby bolo k danej téme vypracované VZN .
Starosta obce dal hlasovať
Bolo prijaté uznesenie
Za:

0

Proti:

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

Zdržal sa

:
p. Rastislav Kapusta

Uznesenie č.28 /2019
Vo veci schválenia poplatkov v školskej jedálni
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom neschvaľuje zvýšenie stravného v školskej
jedálni podľa predloženého návrhu od 1.9.2019

10. Rôzne
- Sarosta obce poukázal na skutočnosť potreby dodatku k VZN obce Nevoľné č.
2/2011 Cintorínsky poriadok , kde končí 10 ročné obdobie poplatku za hrobové miesta
. Požiadal poslancov obecného zastupitelstva aby si pripravili návrhy tohoto poplatku
do nasledujúcich 10 rokov.
- Starosta obce oznámil poslancom obecného zastupitelstva , aby do 15.10.2019
podali návrhy do rozpočtu obce na rok 2020.
- Starosta obce predniesol možnosť zvýhodnenia úrokových sadzieb v Prima banke ,
na predschválený úver z 2,1 % na 1 %.
Po diskusii nebol tento návrh odobrený obecným zastupiteľstvom a bol posunutý do
ďalšieho zasadnutia obecného zastupitelstva .
- Starosta obce oznámil prítomným že dňa 25-27.10.2019 budú v našej obci
pristavené VKK a mobilná zberňa na elektro odpad.
- Ing. Kapusta sa opýtal na vydávanie vriec na plasty pri ich zbere.
- Odpovedal starosta obce , že táto služba je zabezpečováná zberovou firmou.
- Ing. Kapusta sa opýtal na funkčnosť požiatnych hydrantov

-

-

-

-

Starosta obce odpovedal , že obec pri opravách a budovaní nových ciest
zabezpečila výmenu dvoch kusov týchto hydrantov , a nemá dosah na
funkčnosť týchto zariadení ,nakoľko je to majetok Veolie .
p. Koniarová sa opýtala na cestu ku bytovke , poškodenú stenu na KD a lipa
pri KD.
Odpovedal starosta obce , cesta k bytovke zlyhala na projektovej dokumentácii
,stena na KD bude v budúcom roku zahrnutá do rozpočtu obce , lipa při KD
bude znova ošetrená aby neškodila.
p. Krajčiková - odprezentovala svoj negatívny postoj k zimnej údrže miestnej
komunikácie v starej ulici , o poškodení plota pri zimnej údržbe v minulom roku
, ako negatívnemu postoj k starostovi obce .
Na tento príspevok reagoval starosta obce jako i poslanci obecného
zastupitelstva. , kde bude snaha o nápravu v prípade , že to bude technicky
možné .

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

Dátum zápisu : 02.10.2019
Overovatelia :
p. Ľuboš Mazúr
Ing. Jakub Baláž

Ing. Štefan Henžel
starosta obce

