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U z n e s e n i e                                                                        

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany zo dňa 

08.12.2014. 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

1. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice. 

2. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

3. Voľbu zástupcu starostky a poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia OZ 

4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

5. Zriadenie komisií, náplň ich práce, voľba predsedov a členov 

6. Určenie platu starostky obce 

 

Uznesenie č. 1 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch   

A/  berie na vedomie 

1. určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice starostkou obce 

2. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

3. vystúpenie novozvolenej starostky obce 

4. určenie p. Igora Kluvanca za zástupcu starostky obce 

B/  konštatuje, že 

1. novozvolená starostka obce Ing. Beata Vrecková zložila zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Miroslav Chudý, Igor Kluvanec, Richard Kluvanec, Ivan 

Majdan, Ľuboš Šponiar 

 

Uznesenie č. 2 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje 

poveruje poslanca Richarda Kluvanca zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta 

a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

Uznesenie č. 3 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje 

A/ zriaďuje komisiu: 

1. pre ochranu verejného majetku 

2. kultúrnu 

3. športovú 

4. finančnú 

5. pre životné prostredie a stavebnú činnosť 

6. ochrany verejného poriadku a sociálnu komisiu 

B/ určuje náplň práce komisii 

1. kontroluje priznanie majetkových pomerov starostky obce 

2. zabezpečuje a organizuje jednotlivé kultúrne a spoločenské podujatia podľa ročného 

plánu: novoročný prípitok, stavanie mája, Deň matiek, MDD, vítanie detí do života 

jubilanti, Mikuláš, spoluúčasť pri organizovaní Hodových slávností obce, spomienky 

zosnulých a iných akcii 
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3. zabezpečuje a organizuje športové podujatia podľa ročného plánu, pomáha pri údržbe 

detského ihriska 

4. kontroluje doklady a správnosť vedenia dokladov pokladne 

5. zúčastňuje sa riešenia priestupkov občanov v tejto oblasti, je poradcom starostky pri 

oznámení o drobnej stavbe, úprave a údržbe stavby a pri stavebných rokovaniach 

6. rieši susedské vzťahy a sociálne odkázaných občanov, občanov v zlej životnej situácii 

C/ volí predsedov komisii  

1. Ľuboš Šponiar 

2. Richard Kluvanec 

3. Miroslav Chudý 

4. Igor Kluvanec 

5. Ľuboš Šponiar 

6. Ivan Majdan 

 

Uznesenie č. 4 
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 

Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 

90 dní pred voľbami mesačný plat starostky Ing. Beaty Vreckovej vo výške 983,- €. 

 

 

 

p. Jarmila Chudá   Ing. Beata Vrecková 

zapisovateľka     starostka obce 

 

 

 


