ZÁPISNICA č.5/2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného dňa 07.10.2015
v zasadačke obecného úradu.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie, privítanie prítomných
2. Kontrola uznesení
3. Predĺženie termínu prihlášok na funkciu

hlavného kontrolóra

4. Úprava rozpočtu 1-9/2015
5. Schválenie PHSR obce Nevoľné
6. Činnosť OÚ
7. Žiadosti
8. Rôzne
9. Záver
1.Otvorenie, privítanie prítomných
Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Štefan Henžel. Konštatoval, že OZ má 5
členov, prítomní sú 4 poslanci a vyhlásil OZ za uznášania schopné.
Ospravedlnená : p. Helena Brindžáková
Za overovateľov určil p.Líviu Koniarovú a Ing. .Milana Kapustu.
Za zapisovateľku p.Líviu Koniarovú.
Starosta obce dal hlasovať o navrhnutom programe
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

2. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 17/2015
-vo veci uzavretia mandátnej zmluvy s firmou ICTUS s.r.o. za účelom VO pre
projekt ,, Poľné cesty Nevoľné ´´ splnené
Uznesenie č 8/2015
- vo veci rozšírenia miestneho rozhlasu splnené
Uznesenie č.9/2015
- vo veci zakúpenia bio kompostéru splnené

3. Predĺženie termínu prihlášok na funkciu hlavného kontrolóra
Keďže sa nám nikto neprihlásil na funkciu HK obce v poslednej výzve, ktorá bola
zverejnená obvyklým spôsobom v našej obci , je potrebné vyhlásenie opakovať .
Obecné zastupiteľstvo určilo voľbu hlavného kontrolóra na deň 18.1.2016. Kandidát
na funkciu HK musí odovzdať svoju písomnú žiadosť najneskôr 14 dní pred dňom
konania voľby na obecnom úrade t.j. do 4.1.2016 vrátane, do 15.00 hod. Súčasťou
prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.
Kvalifikačným predpokladom na funkciu HK je ukončené minimálne úplné stredné
vzdelanie. Plat HK je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov. Kandidát na HK
by sa mal zamerať predovšetkým na znalosť nasledovných zákonov : zákon č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách , zákon č.138/1991 Z.z. o majetku obcí, zákon č.416/2001 Z.z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, zákon č.582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a pod.
Starosta obce dal hlasovať o schválení vyhlásenia voľby HK podľa predloženého
návrhu.
za : 4 poslancov

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.18/2015
-vo veci vyhlásenia voľby Hlavného kontrolóra obce
- Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce podľa predloženého návrhu :

4. Úprava rozpočtu 1-9/2015
Starosta obce oboznámil prítomných so stavom finančných prostriedkov na bežných
účtoch k 30.9.2015 :
VUB : 18 108,84 €
Prima banka : 8 790 €
ŠJ : 5 291 €
Úver nesplatený : 6 864,46 €
Ďalej informoval prítomných s úpravou a čerpaním rozpočtu obce. Poslanci OZ
vopred obdržali materiály k podrobnému čerpaniu rozpočtu obce a k úprave. Starosta
obce informoval o príjmoch a výdavkoch k 30.9.2015

Starosta obce dal hlasovať o úpravách rozpočtu obce
za : 4 poslanci
proti : 0
zdržal sa : 0
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.19/2015
vo veci čerpania a úpravy rozpočtu obce za obdobie 1.-9.2015
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
A/ berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce za 1.-9.2015
B/ schvaľuje úpravu rozpočtu obce podľa predloženého návrhu
5. Schválenie PHSR obce Nevoľné
Starosta obce informoval o ukončenom procese PHSR obce Nevoľné na roky
2014-2021 na ktorom sa aktívne podielalo celé obecné zastupiteľstvo spolu s
občanmi. Po sumarizácii informácií bol vytvorený strategický dokument, ktorý tvorí
povinnú prílohu pri čerpaní EU finančných prostriedkov , ako i reálne zhodnotenie
našich silných , slabých stránok ktoré nám pomáhajú dosahovať určité ciele v našej
obci v tomto časovom horizonte .
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
berie na vedomie
a) informáciu o vypracovaní Programu rozvoja obce Nevoľné 2014 -2021
schvaľuje
a) Program rozvoja obce Nevoľné 2014 -2021
ukladá
a) Riadiacemu orgánu t.j. Obecnému zastupiteľstvu obce po dobu
programovacieho obdobia 2014 -2021 vykonávať funkciu riadiaceho orgánu
Programu rozvoja obce Nevoľné 2014 -2021
vypracovať monitorovaciu správu
b) Obecnému úradu , starostovi obce
zabezpečovania Programu rozvoja obce minimálne 2x počas programovacieho
obdobia (v roku 2018 a v roku 2021)
c) Riadiacemu orgánu Programu rozvoja obce Nevoľné v roku 2018 v zmysle
Monitorovacej správy aktualizovať Plán investičných a neinvestičných zámerov
na roky 2018 -2021
Starosta obce dal hlasovať o PHSR obce Nevoľné na roky 2014-2020
za : 4 poslancov

proti : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.20/2015
-vo veci PHSR obce Nevoľné na obdobie 2014-2020

zdržal sa : 0

- Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje PHSR 2014 – 2020 podľa
predloženého návrhu

6. Činnosť OÚ
Starosta obce informoval o činnosti obecného úradu
- bežné činnosti kosenie a údržba verejných priestranstiev
- kanalizácia pod farou v riešení ,
- KD opravené poškodená časť ,
- akcie kultúrno- športové - Jedenástky šanca pre každého veľmi vydarená akcia
zisk 376,22 eur, Prechod krajom SNP výborná účasť zisk 118 eur ,
- kontrola NKÚ , kontrola na ochranu štátu , kontrola hygiena MŠ všetko v poriadku
až na malé nedostatky, ktoré sa postupne odstraňujú
- rokovania z TS ZH o budúcej zmluve, mení sa zákon
- množstvo administratívnej práce okolo projektu ,,Poľné cesty Nevoľné ´´,
- príprava pamätnej izby Mons. R. Baláža
- oprava striech altánok + garáž
- účasť na zasadnutiach MkAO , rady ZMOS ZH ,
- niekoľko školení zamestnancov obce ,
- podaná žiadosť + dohoda z ÚPSVaR ,
-

Bolo prijaté uznesenie
.
Uznesenie č.21/2015

vo veci činnosti obecného úradu

Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie

Činnosť obecného úradu za obdobie 6-9/2015.

7. Žiadosti
Na obecný úrad bola doručená žiadosť Jozefa Sklenku , Ihráč 173 ,o odkúpenie
časti E-KN parcely 219/3 v katastrálnom území obce Ihráč vo vlastníctve obce
Nevoľné , identifikovanou GP 59/2015-PD označená ako novovytvorená parcela
C- KN 656/2 o výmere 294 m2.
Starosta obce dal hlasovať o odpredaji pozemku
za : 4 poslanci
-

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
.
Uznesenie č.22/2015

vo veci odpredaja pozemku

Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje uzavretie kúpnej zmluvy, na základe
ktorej obec odpredá Jozefovi Sklenkovi , bytom Ihráč č.173 parcelu CKN 656/2
v katastrálnom území Ihráč vyznačenú ako vodná plocha o výmere 294 m2 za
kúpnu cenu 311,64 eur.
.
8. Rôzne
Starosta obce informoval o
- Potrebe vypílenia dvoch stromov ktoré poškodzujú obecný majetok a to lipu
pri KD a smrek nad KD tieto v túto jeseň a na jar tri smreky v cintoríne
- Ďalej žiadal poslancov OZ o uvoľnenie finančných prostriedkov na bustu
Mons. R. Baláža , ktorá je už vyrobená s tým že je potrebné osloviť OZ
a farskú radu spolu s p. farárom o ich spoluúčasti na tejto buste . po diskusii
prijalo OZ nasledovné uznesenie
- Uznesenie č.23/2015
- Vo veci financovania busty Mons. R. Baláža
- Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje uskutočnenie rokovania s
Občianskym združením TOBI , s členmi farskej rady Nevoľné a s Mons.

ThLic. Jozefom Štrbom, farárom – správcom farnosti Nevoľné za účasti Bc.
Štefana Henžela, starostu obce Nevoľné a poslancov obecného zastupiteľstva
Nevoľné vo veci doriešenia financovania busty Mons. Rudolfa Baláža
vyrobenou Akad.sochárom Milanom Ormandíkom , ktorej výroba bola
odsúhlasená všetkými zainteresovanými stranami. Rokovanie je potrebné
uskutočniť v termíne do 31. októbra 2015, príp. v termíne dohodnutom
dotknutými stranami.

-

O potrebe odstúpenia od zmluvy Farady s.r.o.

-

Uznesenie č.23/2015

Vo veci bezdrôtového rozhlasu

-

-

Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom poveruje starostu obce v konaní
s firmou Farady s.r.o. .o .odstúpení od zmluvy o dielo č. BOR 1410004,
predmet zmluvy ,,Bezdrôtový rozhlas TIBOR´´ , nakoľko nenaplnil kritéria
zvukového pokrytia našej obce ktoré deklaroval výrobca tohto zariadenia .
T. Henžel – urobiť opravu vianočných svetiel
Starosta obce- oprava sa uskutoční
Ing. Kapusta- prečo sa nenatierala strecha OÚ? Oprava strechy na zastávke
na hornom konci kde zateká?
Starosta obce – strecha sa mala natierať s dobrovoľníkmi NIKO ktorí by nás
nestáli žiadne finančné prostriedky, hradili by sme len farbu a riedidlá ,nakoľko
boli nepriaznivé klimatické podmienky sa natieranie neuskutočnilo. Ďalšie
oslovené firmy žiadajú vysoké finančné prostriedky. Strecha sa už tento rok
nebude natierať.
Zastávka bolo skontrolovaná počas daždivých dní –starostom obce a neboli
nájdené poškodenie krytiny a nepotvrdilo sa ani zatekanie
L. Koniarová – v ako stave je farská garáž
Starosta obce – stále sa rokuje
R. Mazúr ml. – bolo by možné vidieť dokument PHSR obce Nevoľné
Starosta obce – samozrejme pošle ho v elektronickej podobe
Ing. Kapusta – oprava kanalizácie pod farou sa stále odkladá
Starosta – je to pripravené podľa potrieb firmy ktorá to uskutoční

9. Záver
Dátum zápisu : 30.10.2015
Overovatelia :
Lívia Koniarová :

Ing. Milan Kapusta :

Bc. Štefan Henžel
starosta obce

