ZÁPISNICA č.6/2016

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného dňa 9.11.2016
v zasadačke obecného úradu
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1.Otvorenie, privítanie prítomných
2.Kontrola uznesení
3.Schválenie poplatku za stravu v školskej jedálni
4.Čerpanie rozpočtu obce za 1. – 9. 2016
5.Informácie o zrealizovaných projektoch
6.Žiadosti
7.Činnosť obecného úradu
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 overovateľom určil p.Helenu Brindžákovú a p.Tomáša Henžela.
Za zapisovateľku p.Janu Kapustovú.
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.Schválenie poplatku za stravu v školskej jedálni
Starosta obce informoval, že v ŠJ sa občas stravujú aj cudzí stravníci /napr.firmy,
ktoré pracujú v obci – sú to nárazové a občasné akcie/ a stravná jednotka
nepostačuje pre týchto stravníkov. S vedúcou ŠJ p.Babicovou prepočítali stravnú
jednotku pre cudzích stravníkov a navrhli výšku 3,10 € na osobu.
Starosta obce dal hlasovať o výške stravnej jednotky 3,10 €
za : 5 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.17/2016
vo veci schválenia poplatku za stravu v školskej jedálni pre cudzích stravníkov vo
výške 3,10 € na osobu s účinnosťou od 1.9.2016
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
výšku stravného pre cudzích stravníkov 3,10 €

4.Čerpanie rozpočtu obce za obdobie 1.-9.2016
Starosta obce informoval prítomných o zostatkoch finančných prostriedkov na účtoch
obce. Predložil poslancom OZ čerpanie rozpočtu obce k 30.9.2016.
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.18/2016
vo veci správy o čerpaní rozpočtu obce
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Správu o čerpaní rozpočtu obce za obdobie 1.-9.2016 bez výhrad
5.Informácie o zrealizovaných projektoch
Starosta obce podal informáciu i doteraz zrealizovaných projektoch v obci.
-obec využíva projekty z úradu práce, cez ktoré zamestnáva zamestnancov
-cez projekt sa uskutočnila výstavba „Poľné cesty“, 22.11.2016 bude kolaudácia
-výmena miestneho rozhlasu
-rekonštrukcia starej ulice je rozdelená do dvoch častí. Uskutočnila sa výmena
kanalizačného potrubia. Položil sa nový asfalt na časť miestnej komunikácie, druhá
polovica bude zrekonštruovaná na budúci rok /máj - jún/.
-pracuje sa na vytvorení elektronickej schránky
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.18/2016
o veci správy o zrealizovaných projektoch
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie

Správu o zrealizovaných projektoch
6.Žiadosti
Na obecný úrad bola doručená žiadosť p.Rastislava Kapustu o prenájom obecnej
garáže.
Starosta obce dal hlasovať o prenájme obecnej garáže, výška nájomného 5 €
mesačne
za : 5 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.19/2016
vo veci prenájmu obecnej garáže
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
Nevoľné č.163, za cenu mesačného nájmu 5 €.

s p.Rastislavom Kapustom,

7.Činnosť Obecného úradu
Starosta obce informoval o činnosti obecného úradu
-zúčastnil sa zasadnutia ZMO Žiar nad Hronom, Mikroregiónu Kremnica a okolie,
-maľoval sa Obecný úrad, poďakovanie p.Jozefovi Kapustovi č.163 za pomoc
-zabezpečila sa čečina na cintorín
-úprava verejnej zelene
-veľkokapacitné kontajnery
-vymaľovala a vystierkovala sa posilňovňa
-dal sa vypracovať bezpečnostný projekt obce a smernica osobných úradov
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.20/2016
vo veci činnosti obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Činnosť obecného úradu v Nevoľnom
8.Rôzne

Starosta obce informoval, že pri cintoríne sa pokazila kamera, treba ju celú vymeniť.
Cena za novú kameru je 885,60 €.
-Henžel T. – riešiť cez poisťovňu
-starosta obce – skúsi to
-Ing.Kapusta M. – ak to nepôjde cez poistku, na budúci rok sa kúpi nová
Starosta obce – pokazila sa traktorová kosačka. Buď sa opraví pokazený kus – zistí
sa cena, alebo sa zakúpi nová /zistiť cenu/
Henžel T. – pamätná izba pre verejnosť, bolo by dobré niekoho určiť kto sa bude
starať.
-starosta obce – osloviť nejakého dôchodcu
Koniarová L. – vyriešiť náhradu do knižnice v prípade, že p.Dobias bude v práci
- pozemok pri píle p.Debnárika, má skládku na obecnom pozemku
-starosta obce – máme nájomnú zmluvu, posielame faktúry za nájom
Koniarová L. – p.Dobias v starej MŠ – platenie prenájmu
-starosta obce –plní si povinnosti
9.Záver
Týmto bol program zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta poďakoval za účasť a ukončil
zasadnutie OZ.
Dátum zápisu : 9.11.2016
Overovatelia :
Helena Brindžáková
Tomáš Henžel

Bc.Štefan Henžel
starosta obce
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