Zápisnica č.2/2017

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nevoľnom, konaného dňa 24.05.2017
v zasadačke obecného úradu
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1.Otvorenie, privítanie prítomných
2.Kontrola uznesení
3.Správa komisie pre ochranu verejného záujmu
4.Predľženie termínu pre voľbu HK obce
5.Kultúrno-športové akcie v mesiacoch 5,6,7/2017
6.Činnosť OU
7.Rôzne
8.Záver
1.Otvorenie, privítanie prítomných
Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing.Štefan Henžel. Konštatoval, že OZ
má 5 členov, prítomní sú 4 poslanci a vyhlásil OZ za uznášania schopné.
p.Brindžáková H. –ospravedlnená
Za overovateľov určil p. M.Baláža a P.Tomáša Henžela.
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 zasadnutia OZ neboli žiadne ukladacie uznesenia
3. Správa komisie pre ochranu verejného záujmu
Starosta obce vyzval člena komisie pre ochranu verejného záujmu o prezentáciu
správy.
Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.7/2017
vo veci správy komisie pre ochranu verejného záujmu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Správu komisie pre ochranu verejného záujmu

4.Predľženie termínu pre voľbu HK obce
Na funkciu HK obce sa do stanoveného termínu nikto neprihlásil. Vyhlásenie je
potrebné opakovať.
Obecné zastupiteľstvo určilo voľbu hlavného kontrolóra na deň 31.8.2017. Kandidát
na funkciu HK musí odovzdať svoju písomnú žiadosť najneskôr 14 dní pred dňom
konania voľby na Obecnom úrade t.j. do 16.8.2017 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 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 vyhlásení voľby HK obce
za : 4 poslanci

proti : 0

zdržal sa : 0

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.8/2017
vo veci vyhlásenia voľby Hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom schvaľuje
Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce podľa predloženého návrhu
5.Kultúrno-športové akcie v mesiacoch 5,6,7/2017
Starosta obec oboznámil prítomných s pripravovanými kultúrno-športovými akciami.
Deň matiek – 28.5.2017
MDD – 3.6.2017
Jedenástky šanca pre každého – 1.7.2017

Bolo prijaté uznesenie

Uznesenie č.9/2017
vo veci kultúrno-športových akcií
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Pripravované kultúrno-športové akcie
6.Činnosť OU
Starosta obce informoval o činnosti Obecného úradu
- Zúčastnil sa zasadnutia Mikroregiónu Kremnica a okolie, MAS
- Úver v ŠRB /Poľné cesty/ je splatený, momentálne sa pracuje na
administratívnom ukončení úveru
- Kosenie zelene v obci
- Odvoz veľkokapacitného odpadu
- Podaný projekt na Okresný úrad BB v oblasti prevencii kriminality - rozšírenie
kamerového systému
- Pripravuje sa projekt detské ihrisko v MŠ s Patríciou Tesákovou

Bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č.10/2017
vo veci činnosti Obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Nevoľnom berie na vedomie
Správu o činnosti Obecného úradu
7.Rôzne
Starosta obce informoval o zvýšení poplatkov v VUB.
Na Obecný úrad bola podaná sťažnosť na uhryznutie psom. Pes pohrýzol turistku,
ktorá prechádzala zo Štósu do Nevoľného.
-Koniarová L. - vyrovnanie zeminy na poliach za obcou
-starosta obce- tento rok sa to vyrovná
-Koniarová L. – oprava šachty smerom od pošty
-starosta ovce – budú sa opravovať
-Henžel T. – osadenie dopravných značiek v obci, zamedzenie dopravných nehôd
-starosta obce zistí všetky náležitosti na osadenie

-Ing.Kapusta M. – oprava cesty k bytovke
-starosta obce - bude výzva na projekt, zapojíme sa
-p.Baláž J.č.89 – rušenie starého rozhlasu
-starosta obce – v mesiaci jún sa plánuje odstraňovanie stĺpov
8.Záver
Týmto bodom bol program zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta poďakoval za účasť
a ukončil zasadnutie OZ.

Dátum zápisu : 25.5.2017
Overovatelia :
p.M.Baláž
p.Tomáš Henžel

Ing.Štefan Henžel
starosta obce

