Zápisnica č.1/2017

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného dňa 16.3.2017
v zasadačke obecného úradu
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1.Otvorenie, privítanie prítomných
2.Kontrola uznesení
3.Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujme
4.Členské príspevky
5.Pripravované kultúrno-športové akcie
6.Činnosť OU
7.Žiadosti
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 5 poslanci a vyhlásil OZ za uznášania schopné.
Za overovateľov určil p. M.Baláža a P.Tomáša Henžela.
Za zapisovateľku p.Líviu Koniarovú.
Starosta obce dal hlasovať o navrhnutom programe
za : 5 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

2.Kontrola uznesení
Z predchádzajúceho zasadnutia OZ neboli žiadne ukladacie uznesenia
3.Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu
Starosta obce informoval prítomných o účele zriadenia komisie v zmysle zákona č.
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu. Starosta obce je povinný podať
majetkové priznanie do 31.3. 2017. Majetkové priznanie už starosta podal. Členov
komisie žiada predložiť správu o svojej činnosti obecnému zastupiteľstvu.
Starosta obce navrhol predsedu komisie p.Helenu Brindžákovú a členov komisie Ing.
Milana Kapustu a p. Líviu Koniarovú.
Starosta obce dal hlasovať o zložení komisie
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa: 1

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.1/2017
vo veci zriadenia komisie pre ochranu verejného záujmu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Komisiu pre ochranu verejného záujmu :
- predseda : p.Helena Brindžáková
- členovia : Ing.Milan Kapusta
p.Lívia Koniarová
4.Členské príspevky
Starosta obce oboznámil o členstvách v združeniach, v ktorých je naša obec členom.
-Mikroregión Kremnica a okolie členské 65 €
-MAS členské 0,10 €/ obyvateľ
-ZMO-ZH členské 0,10 €/obyvateľ
-ZMOS členské 68 €
Starosta obce dal hlasovať o úhrade členských príspevkov
za : 5 poslanci

proti : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.2/2017
vo veci schválenia členských príspevkov
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Členské príspevky
Mikroregión Kremnica a okolie
ZMO Žiar nad Hronom
ZMOS Bratislava
MAS
5.Pripravované kultúrno-športové akcie
Starosta obce informoval o pripravovaných akciách
-Veľkonočný stolnotenisový turnaj 16.4.2017
-Deň matiek
-MDD 1.7.2017

zdržal sa : 0

-Turistický prechod krajom SNP 2.9.2017
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.3/2017
vo veci kultúrno-športových akcií
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
pripravované kultúrno-športové akcie
6.Činnosť Obecného úradu
Starosta obce informoval o činnosti Obecného úradu.
-p.Kapustová sa zúčastnila dvoch školení o účtovníctve
-starosta obce sa zúčastnil zasadnutia Mikroregiónu Kremnica a okolie, zasadnutia
ZMO ZH
-bola zabezpečená počas zimných mesiacov údržba miestnych komunikácií so
zapožičaným traktorom firmy Jastrabá AGRO. Patrí im poďakovanie a tiež aj
p.Rasťovi Kapustovi za pomoc.
-separovanie odpadu sa začalo riadiť novými pravidlami, podľa nového VZN obce
Nevoľné.
-automobil PV3S bol na STK
-bola vykonaná kontrola hasiacich prístrojov
-bola vykonaná kontrola z PPA Žilina na projekt Poľné cesty
-uskutočnilo sa fašiangové posedenie pre dôchodcov a fašiangová zabíjačka
s maškarným plesom pre deti
-poškodený elektrický stĺp pri starej MŠ- do troch dní bol vymenený
-boli opílené stromy pri cintoríne p.Luptákom po vzájomnej dohode
-starosta obce dal vyhotoviť letecké snímky obce
-v priestoroch futbalových šatní bol pokazený elektomer
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.4/2017
vo veci činnosti Obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Činnosť obecného úradu
7.Žiadosti

Na Obecný úrad bola podaná žiadosť p.Petra Páchnika, Nevoľné č.58 o odkúpenie
pozemku v okolí jeho garáže cca 3 m2.
Starosta obce dal hlasovať o predaji pozemku
za : 5 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.5/2017
vo veci predaja pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Zámer odpredať pozemok o výmere 3 m2 p.č.501/1 p.Petrovi Páchnikovi, Nevoľné č.
58, za podmienky dodania geometrického plánu a všetky úkony s predajom bude
hradiť kupujúci.
-Žiadosť p. Miroslava Luptáka – GAZ, Nevoľné č.62 o odkúpenie pozemku p.č.CKN
433/6-ostatná plocha o výmere 83 m2, zapísaného na LV č.551-Obec Nevoľné.
Na uvedenom pozemku chce uložiť žumpu, vodovodnú šachtu a akumulačnú nádrž
na dažďovú vodu
-Žiadosť p. Miroslava Luptáka – GAZ, Nevoľné č.62 o súhlas s uložením vodovodnej
prípojky cez pozemok p.č. CKN 433/1 a 433/3 evidované na LV 551 – obec Nevoľné.
p.Lupták žiada o súhlas s napojením na existujúcu vodomernú šachtu vo vlastníctve
obce Nevoľné.
Starosta obce dal hlasovať o prijatých žiadostiach p.Miroslava Luptáka, Nevoľné č.62
za : 0 poslancov

proti : 5 poslancov

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.6/2017
vo veci žiadostí p.Miroslava Luptáka, Nevoľné č.62
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom neschvaľuje
Žiadosti p.Miroslava Luptáka, Nevoľné č.62 v plnom rozsahu
8.Rôzne

zdržal sa : 0

Starosta obce informoval prítomných so zostatkami finančných prostriedkov na
bežných účtoch k 16.3.2017

- Školská jedáleň 2 912,73 €
- VUB 21 841,78 €
- Prima banka 12 978,28 €
- Zostatok úveru ŠR banka 540 26,58 € /refundácia z PPA/
- Zostatok úveru PRIMA BANKA 3 464,46 € /Kultúrny dom/
-Koniarová L. – v kultúrnom dome je pleseň, je potrebné odstrániť
-starosta obce – očistí sa a nastrieka SAVOM
-Koniarová L. – rekonštrukcia pošty – trhovisko
Čakáme na výzvu na rekonštrukciu obecných nehnuteľností do ktorej by sme sa
mohli zapojiť
-Ing.Kapusta M. – poškodený altánok pri pošte
-starosta obce – poškodil sa väčším autom, nie sú bližšie informácie kto ho poškodil,
bude to opravené v jarných mesiacoch
-Koniarová L. – vypilovanie stromov sudzenice
-starosta obce – družstvo čistí nálety, pokračuje od vlani
-Henžel T. – využitie kmeňa lipy pri kultúrnom dome
-starosta obce – stále živý kmeň, odkúpenie nerentabilné, poslanec T. Henžel zistí
cenu prípadného vytvorenia diela
-starosta obce – na fašiangovom posedení oboznámil dôchodcov, že plánuje pre nich
zorganizovať zájazd do obce Hrušov okres Veľký Krtíš – Hontianska paráda
18.-19.8.2017
- starosta oznámil OZ svoj zámer podpísať zmluvu s Farady s.r.o. na servis
kamerového systému , obecného rozhlasu a možnosť využívať služby tejto firmy
napr. plošina , opilovanie prerastajúcej vegetácie a pod.
9.Záver
Týmto bodom bol program zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta poďakoval za účasť
a ukončil zasadnutie OZ.

Dátum zápisu : 20.3.2017
Overovatelia :
p.Marek Baláž

p.Tomáš Henžel
Bc.Štefan Henžel
starosta obce

