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U z n e s e n i e                                                                        

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany zo dňa 15.12.2014. 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

1. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice. 

2. Doplnenie členov komisií 

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015 

4. Zriadenie vecného bremena a jednorazovú odplatu za jeho zriadenie na parcele KN 

C č. 259 k.ú.Nevidzany 

5. Zmenu rozpočtu obce 

6. Novoročný prípitok 

7. Verejnoprospešné práce v obci Nevidzany 

8. Znečistenie a údržbu miestnej komunikácie smerom pod cintorínom do Lopatín 

9. Pečenie perníkov 

10. Projekty na rozšírenie domu smútku 

11. Reguláciu potoka do Zlatného 

12. Autobusovú zastávku 

13. Pohrebné služby, odborne spôsobilá osoba 

14. Multifunkčné ihrisko 

15. Komunálny odpad, separovanie odpadu 

16. Kroniku obce 

 

Uznesenie č. 5 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch  berie na vedomie 

1. určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice starostkou obce 

2. Novoročný prípitok 30 minút po polnoci pred Ocú  

3. informáciu o verejnoprospešných prácach v obci Nevidzany 

4. informáciu o úprave a čistení miestnej komunikácie pod cintorínom 

5. Zahájenie vianočných sviatkov – pečenie perníčkov 21.12.2014  

6. projekty na rozšírenie domu smútku 

7. informáciu o pohrebnej službe 

8. informáciu o komunálnom odpade, separovaní odpadu 

9. informáciu o obecnej kronike  

Uznesenie č. 6 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na 1.polrok 2015 

 

Uznesenie č. 7 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje zriadenie vecného bremena 

a jednorazovú odplatu za jeho zriadenie na parcele KN C č. 259 k.ú. Nevidzany v prospech 

oprávneného – obce Nevidzany.  

 

Uznesenie č. 8 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje  zmenu rozpočtu obce 

 

Uznesenie č. 9 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje členov komisií 

člen kultúrnej komisie: Ing. Eva Dašková, Mgr. Erika Plevová, Jana Hlinková 

člen športovej komisie: Peter Sobota Nevidzany č.118 , Denis Iliaš 

člen finančnej komisie: Iveta Kluvancová 
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člen komisie pre ŽP a stavebnú činnosť: Marek Ďuriš, Július Krajči                                                               

člen KOVP a sociálnej komisie: Ignác Oršulák, Jana Hlinková  

 

Uznesenie č. 10 
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch doporučuje starostke obce 

A/ vyzvať firmu BTG Slovensko aby  nahlásili obci Nevidzany aké množstvo 

dreva, v akom časovom horizonte a po ktorých miestnych komunikáciách v k.ú. Nevidzany 

ho budú v roku 2015 vyvážať     termín: najbližšie zasadnutie OZ 

 

B/ požiadať Správu povodia hornej Nitry o reguláciu potoka v jej réžii 

       termín: najbližšie zasadnutie OZ 

 

C/ rokovať so SAD Prievidza o možnosti posunu autobusových zastávok v obci 

       termín: najbližšie zasadnutie OZ 

 

D/ urobiť prieskum možností vybudovania multifunkčného ihriska v obci Nevidzany 

       termín: najbližšie zasadnutie OZ 

 

E/ zabezpečiť kronikára obce    termín: priebežne 

 

 

 

.......................................    ....................................... 

p. Miroslav Chudý     Ing. Beata Vrecková 

zapisovateľka      starostka obce 

 

 

 

 

 

 


