Zápisnica č.5/2019

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného dňa 28.10.2019
v zasadačke obecného úradu
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie, privítanie prítomných
2. Kontrola uznesení
3. Činnosť OU
4. Indikatívna ponuka na financovanie pre obec Nevoľné
(Prima banka )
5. Poverenie poslanca vedením rokovania OZ v prípadoch § 12
zákona č.369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
6. Návrh VZN obce Nevoľné č. 1/2019 o určení výšky príspevkov
v materskej škole
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 4 poslanci a vyhlásil OZ za uznášania schopné.
Ospravedlnení poslanec : Ing. Ján Kapusta
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje zloženie komisií v nasledovnom
zložení :
Mandátová komisia :
Predseda : Ing. Jakub Baláž , členovia :,p. Ľuboš Mazúr , p. Tomáš Henžel
Návrhová komisia :
Predseda : p. Tomáš Henžel, členovia: p. Rastislav Kapusta , p. Ľuboš Mazúr
Starosta obce dal hlasovať o schválení ,mandátovej a návrhovej
predloženého návrhu , ako i o programe OZ
Za: p. Tomáš Henžel
p. Rastislav Kapusta
p. Ľuboš Mazúr
Ing. Jakub Baláž

Proti:0

Zdržal sa :0

komisie

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.29/2019
-vo veci schválenia mandátovej a návrhovej komisie
- Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje zloženie
Mandátová komisia :
Predseda : Ing. Jakub Baláž , členovia :,p. Ľuboš Mazúr , p. Tomáš Henžel

Návrhová komisia :
Predseda : p. Tomáš Henžel, členovia: p. Rastislav Kapusta , p. Ľuboš Mazúr
Za overovateľov zápisnice boli určení Rastislav Kapusta a p. Tomáš Henžel a za
zapisovateľa Ing. Jakub Baláž
2. Kontrola uznesení
Z posledného obecného zastupiteľstva nevyplynulo žiadne ukladacie uznesenie .
Uznesenie č.30/2019
Vo veci kontroly uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie kontrolu uznesení

3. Činnosť obecného úradu
- Všetci zamestnanci OÚ a MŠ absolvovali školenie BOZP
- Kontola z obvodného úradu – oddelenie CO
- 9.10.2019 sa uskutočnil zber papiera firmov VV Poníky
- VKK odpady + mobilná zberňa boli pristavené dňa 25- 27 .10.2019
- MAS valné zhromaždenie

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.31/2019
vo veci činnosti obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie činnosti obecného úradu

4. Indikatívna ponuka na financovanie pre obec Nevoľné (Prima banka )
Starosta obce prezentoval indikatívnu ponuku od Prima banky pre našu obec , všetci
poslanci dostali materiál k naštudovaniu spolu z pozvánkou na zasadnutie OZ . Po
krátkej diskusii
Bolo prijaté uznesenie
Za: p. Tomáš Henžel
p. Rastislav Kapusta
p. Ľuboš Mazúr
Ing. Jakub Baláž

Zdržal sa :0

Proti:0

Uznesenie č.32/2019
Z rokovania Obecného zastupiteľstva

v Nevoľnom zo dňa 28.10.2019č. 32/2019

prijatie úveru vo výške:

EUR

111 000,-

Obecné zastupiteľstvo
v Nevoľnom podľa príslušných ustanovení zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu daného mesta alebo obce
schvaľuje
prijatie Municipálneho úveru – Univerzál (ďalej len „úver“) vo výške 111 000,-

EUR

poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11
Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v
Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len
„banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe
každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec
vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem
finančných prostriedkov ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená
uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného
kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou
výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver
zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve.

Alternatíva pre prípad zabezpečenia úveru zmenkou od začiatku úverového vzťahu:
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na
rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru.
Alternatíva pre ostatné prípady:
Obecné
zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na základe prehodnotenia
vykonaného bankou bude zistené, že miera rizika obce ako klienta bola v priebehu
úverového vzťahu zvýšená, obec vystaví v súlade s podmienkami dojednanými v
príslušnej úverovej zmluve na výzvu banky vlastnú vistablanko zmenku na rad banky
za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru.
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 § 12
zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov .
Navrhnutý bol Ing. Jakub Baláž
Starosta obce dal hlasovať
Bolo prijaté uznesenie
Za:

p. Tomáš Henžel
p. Rastislav Kapusta
p. Ľuboš Mazúr

Proti:

0

Zdržal sa

:Ing. Jakub Baláž

Uznesenie č.33/ 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 poveruje Ing. Jakuba Baláža
vedením
obecného zastupiteľstva v prípade naplnenia § 12 ods.2 a3 zákona 369/1990 Z.z. v
znení zmien a doplnkov .

6. Návrh VZN obce Nevoľné č. 1/2019 o určení výšky príspevkov v materskej
škole
Starosta obce oznámil poslancom OZ , že v spolupráci s pani riaditeľkou materskej
školy bolo pripravené VZN obce Nevoľné č. 1/2019 o určení výšky príspevkov v

materskej škole , ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli obce jako na web stránke
obce Nevoľné . v zákonnej lehote. Nebol prijatý žiadny dotaz k navrhovanému VZN.
Starosta obce dal hlasovať
Bolo prijaté uznesenie
Za:

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

Proti:

Zdržal sa

:

Uznesenie č.34 /2019
Vo veci schválenia poplatkov v školskej jedálni
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje VZN č.1/2019 o určení výšky
príspevkov v materskej škole , podľa predloženého návrhu.
10. Rôzne
- Starosta obce požiadal o návrhy cien za hrobové miesta na ďalšie 10 ročné obdobie
Návrh poslancov OZ jedno hrobové miesto 10 eur, dvojhrob 20 eur , trojhrob 30 eur.
Tieto návrhy budú zverejnené v dodatku k VZN obce Nevoľné č. 2/2011 Cintorínsky
poriadok v zákonnej lehote .
- Poslanec T. Henžel otvoril tému parkovania motorových vozidiel na MK , návrh
VZN , pokutovanie atď.
- Starosta obce odpovedal , tento jav mali snahu riešiť aj predchádzajúce OZ ,
žiaľ nenašiel sa efektívny spôsob odstránenia tejto skutočnosti , preverí
možnosť využitia mestkej policie v Kremnici v našej obci.
- p. Luboš Mazúr navrhlol zakúpenie snežnej frézy na udržiavanie chodníka
v MŠ a Cintoríne.
- Starosta obce odpovedal , že prezistí cenové ponuky na nákup tohoto stroja .
- p. Hricová Darina , upozornila na plot postavený na hranici pozemku jej dcéry
Tatiany Slaninovej a suseda p. Štefana Luptáka , že im stavebník neohlásil
začatie stavby , požaduje o zníženie o 1 meter a zverejniť fotografie na obecnej
stránke a výveske obecného úradu.
- Starosta obce odpovedal , p. Štefan Lupták mal riadne ohlásenú drobnú
stavbu podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky č.
453/2000 Z.z., ďalej na obecnej stránke a vo výveske OÚ nie je možné
zverejňovať súkromné fotografie .
- Starosta obce a HK obce odporučili p. Hricovej v prípade , že sa domnieva ,
že p. Štefan Lupták mám postavené svoje oplotenie na jej pozemku, aby si ho
dala geodeticky zamerať a požiadala stavebný úrad o štátny stavebný
dohľad. Bol jej poskytnutý telefonický kontakt .

-

p.Lívia Koniarová sa opýtala na poškdený sokel urnového múra a na starý
kríž , ktorý sa nachádza v objekte miestneho pohrebiska.
Starosta obce odpovedal , že oprava tohoto sokla sa bude riešiť komplexne
v budúcom
roku
, kríž bude
umiestnený pod strechu kde bude
zrekonštruovaný a budúci rok osadený na určené miesto .

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

Dátum zápisu : 04.11.2019
Overovatelia :
p. Rastislav Kapusta
p. Tomáš Henžel

Ing. Štefan Henžel
starosta obce

