ZÁPISNICA č.1/2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného dňa 24.3.2015
v zasadačke obecného úradu.

!
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
!
Program :

!

1. Otvorenie, privítanie prítomných
2. Kontrola uznesení
3. Členské príspevky
4. Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu
5. Vyhlásenie voľby HK obce
6. Schválenie školského poriadku v MŠ
7. Činnosť OU
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
Z predchádzajúceho OZ neboli žiadne uznesenia

!
!

3. Členské príspevky
Starosta obce oboznámil o členstvách v združeniach v ktorých je naša obec
členom .Mikroregión Kremnica a okolie členské 65 eur/rok
MAS členské 0,10 eura/ obyvateľ
ZMO-ZH členské 0,10 eura/ obyvateľ
ZMOS členské 68 euro

!
!
Starosta obce dal hlasovať o úhrade členských príspevkov
!
za : 4 poslanci
proti : 0
!
Bolo prijaté uznesenie
!
Uznesenie č.1/2015
!
vo veci schválenia členských príspevkov

zdržal sa : 0

!
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
!
Členské príspevky :
Mikroregión Kremnica a okolie
ZMO Žiar nad Hronom
ZMOS Bratislava
MAS

!

4.Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu
Starosta obce informoval prítomných o účele zriadenie komisie v zmysle zákona č.
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu. Starosta obce je povinný podať
majetkové priznanie. Členov komisie žiada predložiť správu o svojej činnosti
obecnému zastupiteľstvu.
Starosta obce navrhol predsedu komisie Ing. Milana Kapustu, ktorý si vybral dvoch
členov komisie p. Mareka Baláža a p. Helenu Brindžákovú.

!
Starosta obce dal hlasovať o zložení komisie
!
za : 4 poslancov
proti : 0
!
Bolo prijaté uznesenie
!
Uznesenie č.2/2015
!
vo veci zriadenia komisie pre ochranu verejného záujmu
!
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
!

zdržal sa : 0

Komisiu pre ochranu verejného záujmu :
Predseda : Ing. Milan Kapusta
Členovia : p. Marek Baláž
p. Helena Brindžáková

5.Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce
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 30.6.2015. Kandidát
na funkciu HK musí odovzdať svoju písomnú žiadosť najneskôr 14 dní pred dňom
konania voľby na obecnom úrade t.j. do 16.6.2015 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.3/2015
!
vo veci vyhlásenia voľby Hlavného kontrolóra obce
!
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
!
Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce podľa predloženého návrhu :
!

6. Schválenie školského poriadku v MŠ
Návrh školského poriadku v skratke predstavil starosta obce s tým, že ho
konzultoval
s p. riaditeľkou Babicovou,
ktorá
tento dokument vytvorila
s prihliadnutím na naše predškolské zariadenie . Tento dokument bude zverejnený
na obecnej internetovej stránke obce .

!
Bolo prijaté uznesenie
!
Uznesenie č.4/2015
!
vo veci uzavretia schválenia školského poriadku v MŠ
!
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie a súhlasí
!
so schválením zriaďovateľom MŠ podľa predloženého návrhu .
!
!

7.Činnosť obecného úradu
Starosta obce informoval o činnosti obecného úradu
- Činnosť OÚ sa zo začiatku roka zamerala na pripravované projekty ÚPSVaR
, kde sme aktívne vstúpili do tohto procesu a výsledkom je zazmluvnenie UOZ
z našej obce cez § 50 j a §54, kde spolu zamestnáme od 1.4. 2015 troch
zamestnancov
- Zamestnanci obce sa zúčastnili niekoľkých aktuálnych školení
- Dvakrát zasadal MKaO , taktiež 2 krát bolo ZMO ZH, z toho jedno bolo
dvojdňové v Hodruši Hámroch
- Prebiehali rokovania za MKaO vo veci zdravotnej služby , BOZP a PO s
niekoľkými firmami poskytujúcimi tieto služby ,
- Registrácia obce do Elektonického kontraktačného systému , GKÚ katastrálny
server
- Aktívna spolupráca na tvorbe PHSR obce

-

Absolvovanie niekoľkých stretnutí ohľadne čerpania EU fin. prostriedkov
Rokovanie so zástupcom Prima banky o odkúpení našich akcií
Archív odovzdanie dokumentov
Zabezpečenie počas zimných mesiacov údržbu miestnych komunikácii so
zapožičaným traktorom firmy Jastrabá agro s.r.o. aj touto cesto poďakovať za
spoluprácu
separácia a odvoz odpadov z našej obce a poďakovať Tomášovi Henželovi za
pomoc pri zbere plastov
Kultúrno športové akcie - stolnotenisový turnaj pre deti cez zimné prázdniny ,
fašiangové posedenie s dôchodcami a fašiangová kapustnica, za čo patrí
poďakovanie za zorganizovanie tejto akcie všetkým poslancom OZ a ich
rodinným príslušníkom

!

Bolo prijaté uznesenie

!
!

.Uznesenie č.5/2015

vo veci činnosti obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Činnosť obecného úradu za obdobie 1-3/2015.
8. Rôzne
Starosta obce informoval o pripravovaných kultúrno športových akciách
11- stky
šanca pre každého 2015 , Deň matiek a MDD.
Ďalej informoval o zdravotnej službe , BOZP a PO kde je potrebné uzavrieť zmluvu
o spolupráci .
Informácia o stave kanalizácie pod farou a zabezpečení 2 ks zariadenia na novom
rozhlase .
Starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti odpredaja šiestich akcií ktoré
naša obec vlastní v Prima banke Slovensko a.s. za sumu 3 000 euro , nakoľko
nemá naša obec žiadny prospech z ich vlastnenia. Momentálne je výhodná ponuka
od Prima banky Slovensko a.s. na ich odpredaj..

!
!

Starosta obce dal hlasovať o schválení odpredaja akcií Prima banky Slovensko
a.s.

!

za : 4 poslancov

!
!
Bolo prijaté uznesenie
!
!

proti : 0

zdržal sa : 0

Uznesenie č.6/2015

vo veci odpredaja akcií Prima banky Slovensko a.s. vo vlastníctve obce Nevoľné

!

Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
odpredaj akcií Prima banky Slovensko a.s. podľa predloženého návrhu Prima banky
Slovensko a.s.

!

-

!
!
!

P. Tomáš Henžel - LED osvetlenie
Starosta obce – máme vymenené všetky svietidlá v obci za úsporné
P. Tomáš Henžel - v akom stave je zmluva s biskupským úradom ohľadne
garáže
Starosta obce – stále je to v štádiu vybavovania
P. Lívia Koniarová – navrhuje zakúpenie
príslušenstva do WC v KD
zásobníky na mydlo a utierky a pod.
Starosta obce – zabezpečí
P. Tomáš Henžel – cesta Kremnica Nevoľné a jej oprava ,požiarna zbrojnica ?
Starosta obce - cesta je v správe VÚC BB , a PZ budeme sa ju snažiť
dokončiť podľa finančných možností obce
P. Lívia Koniarová – žalúzie do PZ a skultúrniť priestor , určiť termíny
zasadnutí OZ , zverejňovanie faktúr na obecnej stránke
Starosta obce – zabezpečí žalúzie , navrhuje zasadnutia OZ podľa potreby
prípadne
každé 2 mesiace , zverejňovanie
je dosť pracné ale bude
zabezpečené
P. Tomáš Henžel – jarné upratovanie obce
Starosta obce – dohodneme v termíne keď budú pristavené VKK
Mgr. Valéria Solčániová – informácie o obecnej komunikácii k jej RD kedy sa
bude realizovať keď je tu možnosť eurofondov
Starosta obce- pevne verí že v najbližších rokoch by sa mohla táto akcia
realizovať a začali sa prípravné práce o priebehu bude informovať.

!

Dátum zápisu : 1.4.2015
Overovatelia :
Lívia Koniarová :

!
Ing. Milan Kapusta :
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Štefan Henžel
starosta obce

!
!
!
!
!

