Zápisnica č.2/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 24.4.2014 v zasadačke obecného
úradu.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1.Otvorenie, privítanie prítomných
2.Kontrola uznesení
3.Správa komisie pre ochranu verejného záujmu
4.Predĺženie termínu prihlášok na funkciu hlavného kontrolóra
5.Pripravované investičné akcie
6.Pripravované kultúrno športové akcie
7.Činnosť OÚ
8.Rôzne
9.Záver
1.Otvorenie, privítanie prítomných
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Štefan Henžel.
Konštatoval, že OZ má 5 členov, prítomní sú 4 poslanci a vyhlásil OZ za uznášania
schopné.
Baláž Marek – neprítomný /ospravedlnený/
Za overovateľov určil p.Tomáša Henžela a p.Líviu Koniarovú.
Za zapisovateľku p.Líviu Koniarovú.
Starosta obce dal hlasovať o navrhnutom programe
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

2.Kontrola uznesení
Starosta obce informoval prítomných, že z predchádzajúceho zasadnutia OZ nebolo
žiadne ukladacie uznesenie.
3.Správa komisie pre ochranu verejného záujmu
Starosta obce udelil slovo predsedovi komisie pre ochranu verejného záujmu p.Lívii
Koniarovej, ktorá prečítala správu komisie v ktorej konštatuje, že starosta obce si
splnil zákonnú povinnosť o jeho majetkových pomeroch, ktoré nie sú v rozpore so
zákonom č.357/2004 Z.z.
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.7/2014
vo veci predloženia správy komisie pre ochranu verejného záujmu

Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Správu komisie pre ochranu verejného záujmu.
4.Predĺženie termínu prihlášok na funkciu hlavného kontrolóra obce
Nakoľko sa nikto neprihlásil na funkciu HK obce je potrebné, aby bola vyhlásená
nová voľba HK. Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na návrhu výberového konania
HK, v ktorom sú uvedené požiadavky a podmienky prihlášky ako i dátumy
spomínanej voľby. Kandidát musí odovzdať prihlášku na obecnom úrade do
13.6.2014. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
a doklad o vzdelaní. Voľby HK sa uskutoční 30.6.2014.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu výberového konania na funkciu hlavného
kontrolóra obce
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.8/2014
vo veci vyhlásenia voľby HK obce
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Vyhlásenie voľby HK obce podľa predloženého návrhu.
5.Pripravované investičné akcie
Starosta obce informoval o pripravovaných investičných akciách v obci.
-Fasáda Požiarnej zbrojnice – zrealizuje p.Karol Mazúr do 31.5.2014
-Fasáda Materskej školy – budú oslovené tri firmy na prieskum trhu
-Fasáda Kultúrneho domu – hotová by mohla byť do konca leta. Taktiež budú
oslovené tri firmy.
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.9/2014
vo veci pripravovaných investičných akcií v obci
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie

Správu o pripravovaných investičných akciách v obci
6.Pripravované kultúrno športové akcie
- Deň matiek - 25.5.2014
- Deň detí – 9.5.2014 strašidlá v Bojniciach
- Jánska vatra
- Jedenástky – šanca pre každého
- Turistický prechod
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.10/2014
vo veci pripravovaných kultúrno športových akciách
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Správu o pripravovaných kultúrno športových akciách
7.Činnosť obecného úradu
-Podľa postrehu poslancov OZ boli vykonané práce na futbalovom ihrisku a to
opravenie oplotenia a vypílenie konárov a náletových rastlín, zábrana za bránou bola
odtiahnutá p.Dobiasom, ktorý navrhol opravu zábrany. Bude osadená aj brána, ktorá
zabráni nepovolenému zhromažďovaniu odpadu.
-Bola zrovnaná nepovolená skládka odpadu, opravilo sa okolie prístupovej cesty na
ihrisko.
-Uskutočnil sa zber šatstva, veľkoobjemového odpadu a pneumatík.
-Na obecnom pohrebisku bola osadená informačná tabuľa, do domu smútku boli
vyrobené 4 ks svietnikov za cenu 240 €.
-Vymaľovala sa kuchyňa v MŠ.
-Starosta obce sa zúčastnil zasadnutia Mikroregiónu Kremnica a okolie ako i MAS,
ďalej ZMO- ZH, ktorého sa zúčastnil aj s p.Kotlebom a položil mu dve otázky.
-Boli zakúpené reflexné pásky pre všetkých občanov.
-Uskutočnil sa stolnotenisový turnaj pre deti aj dospelých, fašiangová zabíjačka
a fašiangové posedenie s dôchodcami.
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.11/2014
vo veci činnosti obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie

Správu o činnosti obecného úradu
8.Rôzne
-Starosta obce informoval o umiestnení reklamy na obecnej stránke ohľadom predaja
nehnuteľností v obci. Jedná sa o real. kanceláriu REALITY SERVICE Žiar nad
Hronom. OZ neschvaľuje umiestnenie inzerátu na obecnej stránke.
Starosta obce dal hlasovať o umiestnení reklamy
za: 0 poslancov

proti : 4 poslanci

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.12/2014
vo veci umiestnenia reklamy na obecnej stránke
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom neschvaľuje
Umiestnenie reklamy realitnej kancelárie REALITY SERVICE na obecnej stránke
-Bleskozvod na budove Kultúrneho domu – oslovená firma JEEL, ktorá poslala aj
cenovú ponuku. Osloví sa ešte p.Friebert a povie cenovú ponuku
-Ozvučenie Domu smútku – firma MUSICMANIA Žiar nad Hronom poslala cenovú
ponuku na 440 €
-Tomáš Henžel - interiér DS je malý stačila by aj menší výkon aparatúry
-starosta obce- firma príde a podľa potreby prispôsobí aparatúru
Lívia Koniarová – je to na dlhšiu dobu, treba do toho zainvestovať
Starosta obce dal hlasovať o realizovaní ozvučenia DS firmou MUSICMANIA
za : 3 poslanci

proti : 1 poslanec

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.13/2014
vo veci ozvučenie Domu smútku
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje

zdržal sa : 0

Ozvučenie Domu smútku firmou MUSICMANIA Žiar nad Hronom
-Lívia Koniarová – poškodená cesta k bytovke
-starosta obce – zavolá cestárov a dá urobiť
-postriekať trávu pri pošte a ihrisku
-starosta obce – v pondelok budú striekať
-natrieť strechu na MŠ
-starosta obce – na to je potrebná firma nakoľko je to práca vo výškach
-Tomáš Henžel – môže dať vyrobiť tabuľky „Zákaz sypať smeti“
-Ing.Milan Kapusta - môžeme si aj sami vyrobiť a zalaminovať
-starosta obce – v mesiaci máj prídu dobrovoľníci do obce
-Ing.Milan Kapusta – bolo by dobré natrieť brány, zábradlie, lavičky na ihrisku
-Ing.Baláž č.152 – vývoz smetí na Kremnickej ceste. Obviňovanie jednej ani druhej
strany nič nevyrieši.
-starosta obce – navrhol fotopascu, ale Kremnica nemá na to peniaze
-prečo sa skôr nevyhlásila voľba HK obce /od januára/
-starosta obce – na poslednom zasadnutí sme to nedali do programu
-dávať rozpočet na internetovú stránku obce, aj čerpanie
-starosta obce – môže sa dávať, nie je v tom problém
9.Záver
Týmto bodom bol program OZ vyčerpaný, starosta poďakoval za účasť a ukončil
zasadnutie OZ.
Dátum zápisu : 28.4.2014
Overovatelia :
Tomáš Henžel
Lívia Koniarová

Štefan Henžel
starosta obce

