ZÁPISNICA č.7/2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného dňa 09.12.2015
v zasadačke obecného úradu.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie, privítanie prítomných
2. Kontrola uznesení
3. Návrh rozpočtu na rok 2016 ,17 ,18
4. Návrh VZN č.1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobným stavebným odpadom
5. Návrh dodatku č.2 k VZN č.3/2012 o poplatkoch za komunálne
odpady a drobný stavebný odpad
6.Ocenenie pozemkov vo vlastníctve obce
7. Žiadosti
8. Činnosť OÚ
9. Rôzne

10. 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. Tomáš Henžel
Za overovateľov určil p.Líviu Koniarovú a p- Helena Brindžáková
Za zapisovateľku p. Janu Kapustovú
Starosta obce dal hlasovať o navrhnutom programe
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

2. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 26/2015
Uznesenia č. 19/2015 vyhlásenie voľby HK splnené
Uznesenie č 22/2015 vo veci odpredaja pozemku p. Sklenkovi - trvá

Uznesenie č.23/2015 vo veci financovania busty Mons. R. Baláža –rokovanie z p.
farárom + farská rada – splnené
Uznesenie č.24/2015 vo veci odstúpenia od zmluvy ohľadne bezdrôtového rozhlasu
- trvá
3. Návrh rozpočtu na rok 2016,17,18
Starosta obce oboznámil prítomných o zverejnení návrhu rozpočtu v zákonnej
lehote. Informoval o finančných stavoch na všetkých obecných účtoch . K rozpočtu
sa vyjadril jeden občan Ing. František Baláž emailom , jeho návrh bol prečítaný
poslancom OZ. Poslanci OZ sa zaoberali jeho návrhom . Na návrh poslancov OZ
budú prerobené výhľadové rozpočty na roky 2017,2018 podľa návrhu roku 2016.:
Starosta obce dal hlasovať o
2017,2018.

rozpočte obce na rok

za : 4 poslancov

2016 a výhľadovo na roky

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.26/2015
vo veci schválenia rozpočtu na rok 2016 a výhľadovo na roky 2017,2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
A/ Schvaľuje rozpočet na rok 2016 podľa predloženého návrhu
B/ schvaľuje výhľadové návrhy rozpočtov na roky 2017 a 2018 v identickej podobe
ako rok 2016.

4. Návrh VZN č.1/2015 o nakladaní

s komunálnymi odpadmi

a drobným stavebným odpadom
Návrh VZN č.1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným
odpadom
bol zverejnený na www.nevolne.sk a úradnej tabuly obce Nevoľné
v zákonnej lehote, žiadny občan sa k návrhu nevyjadril . Poslanci obdržali návrh
v elektronickej podobe a nemali žiadne pripomienky.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu VZN č.1/2015 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobným stavebným odpadom
za : 4 poslanci
Bolo prijaté uznesenie

proti : 0

zdržal sa : 0

Uznesenie č.27/2015
vo veci návrhu VZN č.1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným
stavebným odpadom
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
Schvaľuje
VZN č.1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
podľa predloženého návrhu
5. Návrh dodatku č.2 k VZN č.3/2012 o poplatkoch za komunálne odpady
a drobný stavebný odpad
Poslancom OZ bol návrh VZN doručený elektronickej podobe , boli k nemu správne
pripomienky poslanca Ing. Milana Kapustu ktoré boli hneď zapracované.
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
Schvaľuje
dodatok č.2 k VZN č.3/2012 o poplatkoch za komunálne odpady a drobný stavebný
odpad podľa predloženého návrhu.
za : 4 poslancov

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.28/2015
-vo veci dodatku č.2 k VZN č.3/2012 o poplatkoch za komunálne odpady a drobný
stavebný odpad

6. Ocenenie pozemkov vo vlastníctve obce
Starosta obce oboznámil poslancov OZ o potrebe ocenenia pozemkov vo vlastníctve
obce Nevoľné , s tým že cenu za m2 určí OZ a následne po schválení sa tieto
pozemky zaradia do účtovného zaradenia do majetku obce. . Jedná sa o pozemky:
Orná pôda , záhrady, TTP, lesné pozemky , zastavané plochy a nádvoria , ostatné
plochy .v k.ú. Nevoľné LV 551,616, 723 ,749 a v k.ú. Ihráč LV 614 v celkovej výmere
128 548,52 m2.
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
Schvaľuje

ocenenie pozemkov vo vlastníctve obce Nevoľné za účelom účtovného zaradenia do
majetku obce za cenu 0,02 € /m2 a to:
Orná pôda , záhrady, TTP, lesné pozemky , zastavané plochy a nádvoria , ostatné
plochy
k. ú. Nevoľné – LV 551 , 616 , 723 , 749
k. ú. Ihráč – LV 614
celková výmera v m2 = 128 548,52
za : 4 poslancov

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.29/2015
Vo veci ocenenie pozemkov vo vlastníctve obce Nevoľné za účelom účtovného
zaradenia do majetku obce za cenu 0,02 € /m2.
7. Žiadosti
1. Spoločný stavebný úrad nás požiadal o schválenie pristúpenia obcí Stará
Kremnička a Hliník nad Hronom do spoločného stavebného úradu v Žiari nad
Hronom
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
Schvaľuje
dohodu o pristúpení obce Hliník nad Hronom a obce Stará Kremnička k Zmluve
o zriadení spoločného stavebného úradu č. 1/ EO/2003/MP-p zo dňa 31.01.2003
v znení dodatkov č.1 až 3 (príloha č.1)
za : 4 poslancov

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.30/2015
Vo veci dohody o pristúpení obce Hliník nad Hronom a obce Stará Kremnička
k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu č. 1/ EO/2003/MP-p zo dňa
31.01.2003 v znení dodatkov č.1 až 3 (príloha č.1)
2.Prenájom obecnej garáže – na OÚ boli doručené dve žiadosti o prenájom
obecnej garáže : dňa 9.11.2015 prišla žiadosť od Bc. Mareka Kapustu Nevoľné 107
a dňa 16.11.2015 prišla žiadosť od Vladimíra Hrica Nevoľné 118.
Poslanci OZ po krátkej diskusii navrhli aby bolo vyhovené žiadateľovi ktorý požiadal
o prenájom garáže ako prvý .

Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
Schvaľuje
uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov s Bc. Marekom Kapustom bytom
Nevoľné 107 , za cenu mesačného nájmu 5 €.
za : 4 poslancov

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.31/2015
Vo veci uzavretia zmluvy o nájme nebytových priestorov s Bc. Marekom Kapustom
bytom Nevoľné 107 , za cenu mesačného nájmu 5 €.
8. Činnosť OÚ
Starosta obce informoval o činnosti obecného úradu
-

Dokončená kanalizácia pod farou

-

Opílenie problémových stromov

-

Uzavretie nových zmlúv z ÚPSVaR

-

Preobsadenie kuchárky v MŠ

-

Odvoz veľkoobjemového odpadu a automobilových pneumatík

-

Rokovania ZMO ZH , Rady ZMO ZH

-

Vianočná výzdoba obce

-

Poďakovanie za postavenie vianočného stromčeka p. Rasťovi Kapustovi ,
Tiborovi Majerovi a Petrovi Kapustovi

-

Mikuláš v MŠ a obec

-

Bolo prijaté uznesenie
.
Uznesenie č.31/2015

vo veci činnosti obecného úradu

Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie

Činnosť obecného úradu za obdobie 10-12/2015.

9. Rôzne
Starosta obce informoval o zámere využiť kmeň z vypílenej lipy pri KD a dal priestor
na vyjadrenie sa najbližšieho OZ. .
Ing. Kapusta – koľko stále oprava kanalizácie
Starosta obce – rozpočet bol na 1 500 € , ale do dnešného dňa nebola doručená
faktúra od firmy ktorá túto opravu realizovala
p. Brindžáková – ako dlho sú prenajaté pozemky p. Debnárikovi , neporiadok okolo
Starosta obce- 2 roky , a p. Debnárik bude písomne upozornený na tieto záležitosti
Bc. Marek Kapusta – odstránenie parkovania na MK
Starosta obce – tento problém sme sa už v minulosti snažili vyriešiť , ale nie je to
také jednoduché zaviesť účinný spôsob tohto problému . Skúsime to znovu .

9. Záver
Dátum zápisu : 30.12.2015
Overovatelia :
Lívia Koniarová :
Helena Brindžáková :

Bc. Štefan Henžel
starosta obce

