Zápisnica č.3/2014

!

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného 30.6.2014
v zasadačke obecného úradu.

!

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1.Otvorenie, privítanie prítomných
2.Kontrola uznesení
3.Predloženie termínu prihlášok na funkciu hlavného kontrolóra obce
4.Záverečný účet za rok 2013
5.Pripravované investičné akcie
6.Pripravované kultúrno-športové akcie
7.POH a PHSR obce
8.Činnosť obecného úradu
9.Rôzne
10.Záver

!

1.Otvorenie, privítanie prítomných
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Štefan Henžel.
Konštatoval, že OZ má 5 členov, prítomní sú 3 poslanci a vyhlásil OZ za uznášania
schopné.
Tomáš Henžel – neprítomný /neospravedlnený/
Lívia Koniarová – neprítomná /ospravedlnená/ dostavila sa pri prerokovávaní bodu 9
Za overovateľov určil p.Mareka Baláža a p.Jána Dobrotu.
Za zapisovateľku p.Janu Kapustovú.

!
Starosta obce dal hlasovať o navrhnutom programe
!
za: 3 poslanci
proti : 0
!

zdržal sa : 0

2.Kontrola uznesení
-uznesenie č.8/2014 vo veci vyhlásenia voľby HK obce Nevoľné bolo zrealizované
podľa dohodnutých podmienok. Zverejnené bolo na stránke obce ako i vo vývesnej
tabuli.

!

3.Predĺženie termínu prihlášok na funkciu HK
Nakoľko sa nikto neprihlásil na funkciu HK obce je potrebné vyhlásiť novú voľbu 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 písomnú prihlášku na obecnom úrade do 16.9.2014.
Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad
o vzdelaní. Voľba HK sa uskutoční 30.9.2014.

!

Starosta obce dal hlasovať o návrhu výberového konania na funkciu hlavného
kontrolóra obce

!
za : 3 poslanci
!
Bolo prijaté uznesenie
!

proti : 0

zdržal sa : 0

Uznesenie č. 14/2014

vo veci vyhlásenia voľby HK obce

!

!
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
!
Vyhlásenie voľby HK obce podľa predloženého návrhu
!

4.Záverečný účet obce za rok 2013
Pracovníčka OU p.Kapustová prečítala návrh záverečného účtu obce Nevoľné za rok
2013, ktorý bol zverejnený vo vývesnej tabuli od 11.6.2014 do 25.6.2014.

!
Starosta obce dal hlasovať o schválení záverečného účtu obce za rok 2013
!
za : 3 poslanci
proti : 0
zdržal sa : 0
!
Bolo prijaté uznesenie
!
Uznesenie č.15/2014
!
vo veci schválenia záverečného účtu obce Nevoľné za rok 2013
!

Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Záverečný účet obce Nevoľné za rok 2013 bez výhrad
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 je prebytok rozpočtu obce
Nevoľné vo výške 8 106,54 €
-10 % na tvorbu zákonného rezervného fondu
-Zostatok prebytku na tvorbu ostatného rezervného fondu /kapitálové výdavky/
v zmysle zákona č.583/2004 Z.z.

!

Účtovný hospodársky výsledok bude preúčtovaný v prospech účtu 428
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

!

Výročnú správu obce za rok 2013 predložila pracovníčka obecného úradu p.Jana
Kapustová. Starosta obce ju prečítal prítomným.

!
!
Bolo prijaté uznesenie
!

Uznesenie č.16/2014

vo veci Výročnej správy obce za rok 2013

!

!
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
!
Výročnú správu obce Nevoľné za rok 2013
!

5.Pripravované investičné akcie
Starosta obce informoval prítomných o pripravovaných investičných akciách :
-Kultúrny dom – fasáda. Oslovil firmu p.Ferenčíka, ktorá minulý rok vykonávala
zateplovanie KD. Cena za meter je 17 €. Následne sa dá kultúrny dom skolaudovať.
Podmienkou kolaudácie nie je hromozvod.
-Materská škola – dokončenie fasády
-Dali sa vypracovať cenové ponuky na tri okná na budove OU firme AB TEAM, na
budove pošty okná aj dvere

!

Starosta obce dal hlasovať o výmene okien na budove obecného úradu
a o dokončení fasády na kultúrnom dome

!
za : 3 poslanci
!
Bolo prijaté uznesenie
!

proti : 0

zdržal sa : 0

Uznesenie č.17/2014

!

vo veci výmeny okien na OU a dokončenie fasády na KD

!
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
!

A/ Výmenu okien na budove obecného úradu podľa predloženej cenovej ponuky
B/ Dokončenie fasády na kultúrnom dome podľa predloženej cenovej ponuky

!

6.Pripravované kultúrno-športové akcie
- Jedenástky 2014 /15.ročník/ 12.7.2014
Na túto akciu bola poskytnutá dotácia z VUC vo výške 2 000 €
- Futbal Ženatí – slobodní, varenie gulášu a petangový turnaj
- Turistický prechod krajom SNP 30.8.2014

!

Bolo prijaté uznesenie

!

Uznesenie č.18/2014

!

vo veci správy o pripravovaných kultúrno-športových akciách

!
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
!
Správu o kultúrno-športových akciách v obci
!

7.POH a PHSR obce
Mikroregión Kremnica a okolie oslovil firmu, ktorá vypracovala Plán odpadového
hospodárstva obce.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je ešte v štádiu spracovania.
Obidva dokumenty budú financované z prostriedkov Mikroregiónu.
Starosta obce dal hlasovať o schválení POH

!
za : 3 poslanci
!
Bolo prijaté uznesenie
!

vo veci schválenia POH obce

proti : 0

zdržal sa : 0

Uznesenie č.19/2014

!

!
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
!

Plán odpadového hospodárstva obce Nevoľné na roky 2011 - 2015 podľa
predloženého návrhu

!

8.Činnosť obecného úradu
Starosta obce informoval o činnosti obecného úradu.

!

-p.Dobias zhotovil zábranu za ihriskom
-firma KAMI ukončila práce na fasáde PZ
-uskutočnili sa oslavy ku Dňu matiek
Deti z MŠ a aj deti z obce pripravili pekný program.
-MDD – deti navštívili Bojnický zámok
-Jánska vatra
-Namaľovali sa zábrany a brány na ihrisku
-cez projekt, ktorý bol podaný na Ministerstvo školstva
interaktívnu tabuľu, notebook, tlačiareň a projektor

materská škola obdržala

-bude sa opravovať poškodená miestna komunikácia pri bytovke
-získali sa finančné prostriedky na bustu neb.Mons.Rudolfa Baláža 500 €, na
projektovú dokumentáciu verejného priestranstva 500 €, na akciu Jedenástky 2 000
€, z MF máme schválené fin. prostriedky na rozhlas
-kosí sa ver. zeleň v rámci možností, nakoľko je len jeden pracovník
-zajtra sa bude ozvučovať dom smútku

!
Bolo prijaté uznesenie
!

Uznesenie č.20/2014

vo veci činnosti obecného úradu

!

!
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
!
Správu o činnosti obecného úradu
!

9.Rôzne
-Starosta obce oboznámil, že bolo vyhlásené výberové konanie na funkciu riaditeľky
MŠ v Nevoľnom. Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu
s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 30.7.2014 na Obecný úrad. Dátum
výberového konania OZ určilo na 28.8.2014. Komisia je v zložení Š.Henžel,
V.Ivanová, T.Lichnerová, L.Koniarová, Ing.M.Kapusta /M.Baláž-náhradník/.

!
Starosta obce dal hlasovať o podmienkach pre výberové konanie
!
za : 4 poslanci
proti : 0
zdržal sa : 0
!
Bolo prijaté uznesenie
!
Uznesenie č.21/2014
!
vo veci výberového konania na funkciu riaditeľky MŠ
!

Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje podmienky pre výberové konanie na
funkciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Nevoľnom

!

-na Obecný úrad boli doručené žiadosti :
1. J.M.D-ART Michal Dobias – žiadosť o stavebnú úpravu v prenajatých priestoroch
bývalej MŠ. Jedná sa o vytvorenie prechodového otvoru miestnosťami spoločného
podlažia prenajatej plochy.

2. J.M.D-ART Michal Dobias – žiadosť o predĺženie zmluvy o prenájme nebytových
priestorov. Platnosť nájomnej zmluvy končí 31.12.2017. Novú zmluvu žiada predĺžiť
na ďalších desať rokov.

!
Starosta obce dal hlasovať k žiadosti č.1 o stavebných úpravách
!
za : 3 poslanci
proti : 0
!
Bolo prijaté uznesenie
!
Uznesenie č.22/2014
!
vo veci stavebných úprav
!
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
!

zdržal sa : 1

Stavebné úpravy Michalovi Dobiasovi J.M.D-ART v prenajatých priestoroch bývalej
MŠ – vytvorenie prechodového otvoru medzi miestnosťami spodného podlažia
prenajatej budovy

!
Starosta obce dal hlasovať k žiadosti č.2 o predĺžení zmluvy
!
za : 0 poslancov
proti : 4 poslanci
!

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie

Uznesenie č.23/2014

!

vo veci predĺženia zmluvy o prenájme nebytových priestorov

!
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom neschvaľuje
!
Predĺženie nájomne zmluvy Michalovi Dobiasovi J.M.D-ART
!

-Lívia Koniarová – stále nie sú osadené tabuľky „Zákaz sypať smeti“ za cintorínom.
Znova sa tvorí skládka odpadu.
-Ján Dobrota – vyriešiť pretekanie odpadového kanála pod farou /voda tečie až
k jeho domu a zapácha/. Mohlo by sa to vyriešiť priepustom pri múre.
-starosta obce - rúry sa menili, museli sa posunúť, pôjde pozrieť

!

10.Záver
Týmto bodom bol program OZ vyčerpaný, starosta poďakoval za účasť a ukončil
zasadnutie OZ.
Dátum zápisu : 7.7.2014

!

Overovatelia :
Marek Baláž
Ján Dobrota

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Štefan Henžel
starosta obce

