Zápisnica č.6/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30.10.2013 v zasadačke
obecného úradu.
Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie, privítanie prítomných
2. Kontrola uznesení
3. Úprava rozpočtu obce za obdobie 1.-9.2013
4. Predĺženie termínu prihlášok na funkciu hlavného kontrolóra obce
5. Vyhodnotenie akcií
6. Garážové miesto na parc.č.CKN 377
7. Žiadosti
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 4 poslanci a vyhlásil OZ za uznášania
schopné.
Henžel Tomáš – neprítomný /ospravedlnený/
Za overovateľov určil p.Jána Dobrotu a p.Líviu Koniarovú.
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.11/2013 vo veci vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce bolo
zrealizované podľa dohodnutých podmienok. Zverejnené bolo na stránke obce ako
i vo vývesnej tabuli.
3.Úprava rozpočtu obce za obdobie 1.-9.2013
Starosta obce oboznámil prítomných so stavom finančných prostriedkov na bežných
účtoch k 30.9.2013 :
Pokladňa :
952,33 €
VUB :
9 428,86 €
Prima banka :
30 193,03 €
ŠJ :
758,09 €
Úver nesplatený : 11 664,46 €

Ďalej informoval prítomných s úpravou a čerpaním rozpočtu obce. Poslanci OZ
vopred obdržali materiály k podrobnému čerpaniu rozpočtu obce a k úprave. Starosta
obce informoval o príjmoch a výdavkoch k 30.9.2013.
Starosta obce dal hlasovať o úpravách rozpočtu obce
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.16/2013
vo veci čerpania a úpravy rozpočtu obce za obdobie 1.-9.2013
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom
A/ berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce za 1.-9.2013
B/ schvaľuje úpravu rozpočtu obce podľa predloženého návrhu
4.Predĺženie termínu prihlášok na funkciu HK
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 písomnú prihlášku na obecnom úrade do
25.12.2013. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
a doklad o vzdelaní. Voľba HK sa uskutoční 8.1.2014.
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.17/2013
vo veci vyhlásenia voľby HK obce
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Vyhlásenie voľby HK obce podľa predloženého návrhu.
5.Vyhodnotenie akcií
Starosta obce informoval o uskutočnených akciách. Uskutočnila sa akcia Jedenástky
2013. Na túto akciu sme od VUC obdržali fin. prostriedky vo výške 1 500 €. Ďalej

akcia Ženatí – slobodní bola spojená s akciou Guláš majster a so súťažením
v petangu. Uskutočnil sa prechod krajom SNP, Jánska vatra. Žiaci Gymnázia
sv.Františka v Žiline uviedli dňa 27.10. veselohru Charleyho teta.
Starosta obce poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili pri organizovaní spomínaných
akcií.
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.18/2013
vo veci správy o vyhodnotení akcií
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Správu o vyhodnotení akcií.
6.Garážové miesto na parc.č.CKN 377
Na obecný úrad bola doručená žiadosť od Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Nevoľné
o odkúpenie garáže. Garáž nie je skolaudovaná a je postavená na pozemku, ktorého
vlastníkom je Biskupstvo Banská Bystrica. Starosta obce sa zúčastnil stretnutia na
Biskupskom úrade. Obec si dala žiadosť o odkúpenie kníh – Monografia obce
Nevoľné. Hodnota týchto kníh je 3 280 €. Na jednaní sa spomínala dohoda a to
výmena kníh za garáž.
-Ing.Milan Kapusta – či obec potrebuje toľko kníh /približne 160 ks/
-starosta obce – teraz určite nie, ale do budúcnosti ich budeme mať
-Ján Dobrota – zistiť či by nebola reálna možnosť dať garáž skolaudovať Biskupským
úradom a prenajať obci
-starosta obce – nevie, musel by zistiť
Starosta obce dal hlasovať o návrhu vysporiadania garážového miesta na parc.č.
CKN 377
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.19/2013
vo veci vysporiadania garážového miesta na parc.č. CKN 377
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom súhlasí so skolaudovaním Biskupským úradom
len garáž, ktorú postavil Farský úrad a žiada Biskupský úrad
o súhlas na
skolaudovanie garáže, ktorú postavila obec Nevoľné Obecným úradom v Nevoľnom.

Zároveň žiada Biskupský úrad o bezodplatnú nájomnú zmluvu k časti pozemku CKN
377 v katastrálnom území Nevoľné na ktorom stojí spomínaná garáž.
7.Žiadosti
Na obecný úrad bola doručených niekoľko žiadostí :
-Jozef Dubovan, Nevoľné č.85 :
žiadosť o odkúpenie pozemku parc.č. CKN 403/5 o výmere 41 m2, ktorý tvorí priľahlú
časť k rodinnému domu č.85.
Starosta obce dal hlasovať o odpredaji pozemku
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.20/2013
vo veci odpredaja pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje uzavretie kúpnej zmluvy, na základe
ktorej obec odpredá Jozefovi Dubovanovi , bytom Nevoľné č.85 parcelu CKN 403/5
vyznačenú ako zastavaná plocha a nádvoria o výmere 41 m2 za kúpnu cenu, ktorú
určil súdny znalec v roku 2012 na cenu 1,06 € za m2.
-Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica :
žiadosť
o súhlasné
stanovisko
k odpredaju
pozemkov
v správe
SPF
s územnoplánovacou dokumentáciou.
StVS v rámci centralizácie agendy prebrala podklady od jednotlivých závodov,
pričom sa zistilo, že pozemky pod jednotlivými vodárenskými objektami nie sú
vysporiadané.
Jedná sa o pozemky Vodojem 150 m2 s.č.199 na parc.č.563/2 /LV č.571/
546 m2 na parc.č.490/2 a to diel 3 o výmere 29 m2
Starosta obce dal hlasovať o súhlasné stanovisko k uvedenej žiadosti
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.21/2013
vo veci odpredaja pozemkov
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom vyjadruje súhlasné stanovisko k odpredaju
pozemkov v správe SPF vedených na LV č.571 a to parc.č.563/2 podľa GP

č.36648906-394/2011 a z parc.č. EKN 490/2 ostatné plochy a nádvoria o výmere 546
m2 a to diel 3 o výmere 29 m2, pre novovytvorenú CKN parc.č.563/4 zastavaná
plocha o výmere 29 m2.
8.Činnosť obecného úradu
Okrem kultúrno-športových akcií obec zabezpečila zber textilu, nebezpečného
odpadu, veľkokapacitný kontajner, papier. Boli zakúpené stoly do zasadacej
miestnosti, spustila sa nová internetová stránka obce, cez úrad práce bol
zamestnaný p.Jozef Lauko ml., ktorý pracuje od 1.8.2013 a bola s nim podpísaná PZ
do 30.4.2013. Týmto pracovníkom si obec poriešila mnohé záležitosti, ktoré sa
odkladali z dôvodu šetrenia fin.prostriedkov. Napríklad havarijný stav na budove MŠ,
požiarna zbrojnica, autobusová zastávka, ihrisko, verejná zeleň, opilovanie stromov,
maľovanie chaty, komín KD. Na malé obecné služby bol prijatý p.Peter Kapusta cez
UP. Starosta obce sa zúčastnil zasadnutia MKaO, ZMO-ZH,VUC BB. Bol spustený
kamerový systém v obci. Na budove KD a na PZ sa upravila fasáda. Vybavil sa
traktor na zimnú údržbu.
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.22/2013
vo veci činnosti obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Činnosť obecného úradu
9.Rôzne
p.Lívia Koniarová prečítala Správu nezávislého audítora za rok 2013 /viď príloha/
Audit v obi bol vykonaný 30.7.2013.
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.23/2013
vo veci správy nezávislého audítora
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Správu nezávislého audítora za rok 2012
-starosta obce informoval prítomných s upozornením prokurátora na porušenie
zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Obec nevydala VZN v zmysle
zákona. Obec takto postupovala napriek tomu, že obec je orgánom verejnej správy

na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií a ide o VZN, ktoré je obec zo
zákona povinná vydať. Na najbližšom zasadnutí bude pripravené VZN.
-p.Ormandík zhotovil bustu neb.Mons.Rudolfa Baláža v cene 2 800 €. Je možné
zakúpiť aj na splátky.
-p.Lívia Koniarová – vysoká cena
-starosta obce – treba pouvažovať nad touto možnosťou
-p.Solčániová Valéria PhDr. napísala knihu, ktorú chce vydať. Starosta obce navrhol
prispieť čiastkou 300 €
-poslanci OZ – treba aby si p.Solčániová doručila žiadosť na OU a schváli sa
navrhnutá čiastka
-p.Barbora Hrivňáková Mgr. vytvorila novú internetovú stránku našej obce. Starosta
obce jej navrhuje vyplatiť odmenu.
-starosta obce – ku koncu roka budú vydané Obecné noviny
-25.12.2013 sa uskutoční Štefanská zábava na ktorej bude hrať skupina Rádius
-p.Lívia Koniarová – p.J.Lauko by mohol vylepšiť priestory domu smútku. Treba
zakúpiť svietniky do DS, umiestniť lavičky.
-p.Lívia Koniarová – kedy a či sa budú vypilovať stromy /lipa pri KD/
-starosta obce – v mesiaci november sa budeme týmto zaoberať
-p.Ján Dobrota – či sa budú vypilovať aj lipy v cintoríne
-starosta obce – v dolnej časti cintorína sa ide riešiť vypilovanie v mesiaci november
-p.R.Kapusta č.107 – je zlý stav DS, netečie voda , nedá sa použiť WC , chýbajú
stoličky. Pred pohrebom a po pohrebe si rodina musí prenášať sviečky /bolo by
vhodné zakúpiť/. Je problém aj s aparatúrou a ozvučením.
-starosta obce - bolo by vhodné zakúpiť samostatnú aparatúru do DS. Je porucha na
vodovodnom potrubí do DS.
-p.R.Kapusta č.107 – či nie je blízko cesty novo postavená autobusová čakáreň.
Môže byť problém pri strete dvoch áut alebo v zime.
-starosta obce – má všetky potrebné povolenia od PZ,VUC. Nebola iná možnosť, je
to jediné miesto.
-p.R. Kapusta č.107 – na starej MŠ sa menia okná. Bolo by vhodné zosúladiť tvar
okien.
-starosta obce – porozpráva sa s nájomcom
10.Záver
Týmto bodom bol program zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta poďakoval za účasť
a ukončil zasadnutie OZ.

Dátum zápisu : 4.11.2013
Overovatelia : p. Ján Dobrota
p.Lívia Koniarová
Štefan Henžel
starosta obce

-

