Zápisnica č.1/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 19.2.2014 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.Kultúrno športové akcie
6.Činnosť obecného úradu
7.Rôzne
8.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 – neprítomní /ospravedlnený/, dostavil sa pri prerokovávaní bodu 7
Za overovateľov určil p.Jána Dobrotu 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
Starosta obce informoval prítomných, že z predchádzajúceho zasadnutia OZ nebolo
žiadne ukladacie uznesenie.
3.Členské príspevky
Starosta obce informoval o členských poplatkoch.
-Mikroregión Kremnica a okolie : 66 €
-ZMOS : 68 €
-ZMO Žiar nad Hronom : 0,10 €/ na obyvateľa obce
-MAS : 40 €
Starosta obce dal hlasovať o členských príspevkoch
za : 4 poslanci
Bolo prijaté uznesenie

proti : 0

zdržal sa : 0

Uznesenie č.1/2014
vo veci schválenia členských príspevkov
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Členské príspevky :
Mikroregión Kremnica a okolie
ZMOS
ZMO Žiar nad Hronom
MAS
4.Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu
Starosta obce informoval prítomných o účele zriadenia komisie v zmysle zákona
č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu. Starosta obce do 31.3.2014 je povinný
podať majetkové priznanie. Členov komisie žiada predložiť správu o svojej činnosti
obecnému zastupiteľstvu.
Starosta obce navrhol členov komisie p.Lívia Koniarová, p.Ján Dobrota, p.Marek
Baláž.
Starosta obce dal hlasovať o zložení komisie
za: 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.2/2014
vo veci zriadenia komisie pre ochranu verejného záujmu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Komisiu pre ochranu verejného záujmu :
- Lívia Koniarová
- Ján Dobrota
- Marek Baláž
5.Kultúrno športové akcie 2014
Starosta obce informoval o pripravovaných kultúrno športových akciách. Uskutoční
sa stolnotenisový turnaj pre deti a dospelých, fašiangová zabíjačka s maškarným
plesom pre deti. Fašiangové posedenie pre dôchodcov. V mesiaci máj Deň matiek,
v júli akcia Jedenástky 2014, v auguste Prechod krajom SNP.
Bolo prijaté uznesenie

Uznesenie č.3/2014
vo veci správy o pripravovaných kultúrno športových akciách
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Správu o pripravovaných kultúrno športových akciách.
6.Činnosť obecného úradu
Starosta obce sa zúčastnil na zasadnutí ZMO v Žiari nad Hronom, mikroregiónu
Kremnica a okolie. Zakúpila sa umývačka riadu do MŠ, prerobila sa autobusová
zastávka na hornom konci obce, priviezli sa knihy z Biskupského úradu, uskutočnilo
sa stretnutie s riaditeľom Biskupského úradu. Boli oslovené firmy na ozvučenie Domu
smútku, zatiaľ nezaslali cenové ponuky. Na zhotovenie svietnikov do DS pripraví
cenovú ponuku p.Ján Dobias. OZ nesúhlasí so zhotovením brány k záhrade MŠ.
Úradom práce bola schválená dohoda so zamestnaním p.Balážovej na obecnom
prace na deväť mesiacov.
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.4/2014
vo veci činnosti obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Činnosť obecného úradu
7.Rôzne
- Z okresného súdu Žiar nad Hronom bola doručená požiadavka na zvolenie druhého
prísediaceho súdu p.Emila Koniara.
Starosta obce dal hlasovať o zvolení p.Emila Koniara za prísediaceho súdu
za : 5 poslancov

zdržal sa : 0

proti : 0

Uznesenie č.5/2014
vo veci schválenia p.Emila Koniara za prísediaceho okresného súdu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
p.Emila Koniara, bytom Nevoľné č.163 za prísediaceho okresného súdu Žiar nad
Hronom podľa § 140, ods.3 zákona č.385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov.

- VEOLIA žiada obecný úrad o súhlasné stanovisko k odpredaju pozemku od SPF
Starosta obce dal hlasovať o odpredaji pozemku
za : 5 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.6/2014
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom vyjadruje
Súhlasné stanovisko k odpredaju pozemku v správe SPF, ktoré je vedené na LV
č.571, parc.č.563/2 určená GP č.36648906-394/2011
-je záujem o kúpu striešky z hornej autobusovej zastávky. Starosta obce zistí cenu
a predá sa.
-Tomáš Henžel – pokračovanie opráv požiarnej zbrojnice
-starosta obce – vnútro sa poriadi, po zlepšení počasia sa bude pokračovať na
vonkajších prácach
-Lívia Koniarová – p.Ormandík – busta
-starosta obce – momentálne sa to nerieši
-Ing.Milan kapusta – p.Debnárik dáva neprehľadné faktúry
-starosta obce – bola časová tieseň, bolo vo faktúre aj lešenie, ktoré bolo využité
-Tomáš Henžel – opraviť plot na ihrisku
-starosta obce –plot sa bude opravovať aj kríky sa vysekajú
-Ing.Milan kapusta – potrebné opraviť aj zábranu za dolnou bránkou
-p.Emil Koniar č.163 – dať tabuľku zákaz parkovať pri pošte na trávniku
-starosta obce – keď tam bude tržnica nebude sa parkovať
8.Záver
Týmto bodom bol program OZ vyčerpaný, starosta poďakoval za účasť a ukončil
zasadnutie OZ.
Dátum zápisu 24.2.2014
Overovatelia :
Ján Dobrota
Ing.Milan Kapusta
Štefan Henžel
starosta obce

