ZÁPISNICA č.3/2016
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného dňa 17.05.2016
v zasadačke obecného úradu.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie, privítanie prítomných
2. Kontrola uznesení
3. Správa komisie pre ochranu verejného záujmu
4. Predĺženie termínu pre voľbu HK obce
5. Schválenie zmluvy s firmou Servis HP
6. Kultúrno športové akcie v mesiacoch 6,7,8/2016
7. Činnosť OU
8. Rôzne
9. Záver
1.Otvorenie, privítanie prítomných
Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Bc.Štefan Henžel. Konštatoval, že OZ
má 5 členov, prítomní sú 3 poslanci a vyhlásil OZ za uznášania schopné.
Ospravedlnený : Tomáš Henžel a Helena Brindžáková
Za overovateľov určil p. Líviu Koniarovú a Mareka Baláža.
Za zapisovateľku p. Líviu Koniarovú.
Starosta obce navrhol zrušiť bod č. 4
ktorý bol v pozvánke , z dôvodu
neopodstatnenosti daného bodu ktorý nie je nutné v tejto chvíli riešiť.
Starosta obce dal hlasovať o navrhnutom programe
za : 3 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

2. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 7/2016 vo veci nákupu športových pomôcok do posilovne v sume 500
euro. Splnené
3.Správa komisie pre ochranu verejného záujmu
Starosta obce vyzval predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu o prezentáciu
správy.
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.8/2016
vo veci správy komisie pre ochranu verejného záujmu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie správu komisie pre ochranu
verejného záujmu .

za : 3 poslancov

proti : 0

zdržal sa : 0

4. Vyhlásenie voľby HK
Zrušený bod
5.Schválenie zmluvy s firmou Servis HP
Starosta obce odprezentoval
návrh zmluvy s firmou Servis HP , ktorá bude
zabezpečovať pre našu obec agendu Požiarnej ochrany ako i Civilnú obranu.
Starosta obce dal hlasovať o schválení zmluvy s firmou Servis HP podľa
predloženého návrhu.
za : 3 poslancov

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.9/2016
-vo veci schválenia zmluvy s firmou Servis HP
- Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Uzavretie zmluva s firmou Servis HP podľa predloženého návrhu :
6. Pripravované kultúrno športové akcie
Starosta obce oboznámil prítomných zo zámerom usporiadať v mesiacoch
6,7,8/2016 nasledovné kultúrno športové akcie :
Jánska vatra - 25.6.2016
Jedenástky šanca pre každého 2016 – 2.7.2016
Prechod krajom SNP 27.8.2016
Otvorenie pamätnej izby Mons. R. Baláža po dohode s farskou radou a p. farárom
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.10/2016
vo veci usporiadania kultúrno športových akcií
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie zámer pripravovaných kultúrno
športových akcií .
7.Činnosť obecného úradu
Starosta obce informoval o činnosti obecného úradu
- Namaľovanie strechy na OÚ a MŠ s organizáciou NIKO za čo im patrí veˇká
vďaka

-

Register adries v spolupráci s p. Najšlovou obvodný úrad
Zabezpečenie odvozu nebezpečného a veľkoobjemového odpadu z obce
Podpísanie zmluvy s VÚC BB na finačnú podporu akciu 11- stky 2016
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok ,, Poľné
cesty Nevoľné ´´
Finalizovanie prác na pamätnej izbe Mons. R. Baláža ako dovoz busty

8. Rôzne

Starosta obce oboznámil poslancov OZ o možnosti eliminovať naše náklady
s projektom ,,Poľné cesty Nevoľné ´´ a to spôsobom vytvorením cenovej ponuky na
zriadenie staveniska pre firmu realizujúcu projekt ako i dohodu o znášaní nákladov
spojených s financovaním úveru zo slovenskej záručnej a rozvojovej banky a.s.
Po diskusii bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.11/2016
Vo veci zabezpečenia cenovej ponuky ako i dohody
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom poveruje starostu obce o zabezpečenie cenovej
ponuky na zriadenie staveniska pre firmu realizujúcu projekt ako i dohodu o znášaní
nákladov spojených s financovaním úveru zo slovenskej záručnej a rozvojovej banky
a.s.
za : 3 poslancov

proti : 0

zdržal sa : 0

Týmto bodom bol program vyčerpaný , starosta obce poďakoval za konštruktívne
rokovanie a ukončil zasadnutie OZ.
Dátum zápisu : 25.5..2016
Overovatelia :
Lívia Koniarová :
Marek Baláž

:

Bc. Štefan Henžel
starosta obce

