
U z n e s e n i e                                                                        

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany zo dňa 25.03.2014. 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

1./  Plat starostky obce  

2./  Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nevidzany v roku 2013 

3./  Správu o výsledku následnej finančnej kontroly správnosti a úplnosti vykonanej 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Nevidzany za rok 

2012 

4/  Zápisnicu o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly 

5/  Mesačnú odmenu hlavného kontrolóra obce Nevidzany 

6/  Rozpočtové opatrenie č.1 a Rozpočtové opatrenie č.2 

7/  Zakúpenie reflexných páskov a príveskov 

8/  Zakúpenie vstupnej informačnej tabule do obce 

9/  Zakúpenie informačnej tabule na cintorín 

10/ Zmenu termínu osláv 785. výročia prvej písomnej zmienky o obci a Hodových 

slávností 

11/ List od p. Jarmily Krajčiovej bytom Nevidzany č.136 

12/ Súčinnosť pri zabezpečovaní prísediaceho na súde 

13/ Návrh zmluvy o vytvorení spoločného hasičského zboru medzi obcou Valaská Belá 

a obcami Čavoj, Temeš, Liešťany, Nevidzany   

 

Uznesenie č. 64 

_____________  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 

určuje 

zapisovateľku zápisnice p. Gabrielu Krpelanovú a overovateľov zápisnice p. Ivana 

Majdana a p. Ignáca Oršuláka 

 

Uznesenie č. 65 

_____________  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch  

 Schvaľuje 

plat starostke obce v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. v platnom 

znení prepočítaný na úväzok 80% 

 

Uznesenie č. 66 

_____________     

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 

Schvaľuje 

mesačnú odmenu hlavného kontrolóra obce Nevidzany v zmysle ustanovenia §18c ods.6 

zákona 369/1990 Zb. v platnom znení 

 

Uznesenie č. 67 

_____________    
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 

schvaľuje 

zakúpenie 300 ks reflexných pások pre dospelých a 50 ks reflexných príveskov pre deti od 

Gold Servis Slovakia s.r.o. 

 



Uznesenie č. 68 

_____________ 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 

schvaľuje 

zakúpenie vstupnej informačnej tabule do obce 

 

 

Uznesenie č. 69 

______________  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch  

schvaľuje 

zakúpenie informačnej tabule na cintorín 

 

Uznesenie č. 70 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 

schvaľuje 

umiestnenie mramorovej tabule s menami tragicky zosnulých občanov pri povodni 

v auguste 1966 v parku pred obecným úradom 

 

Uznesenie č. 71 

_____________  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 

Berie na vedomie 

A) Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nevidzany v roku 2013 

B) Správu o výsledku následnej finančnej kontroly správnosti a úplnosti vykonanej 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Nevidzany za rok 

2012 

C) Zápisnicu o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly 

D) Rozpočtové opatrenie č.1 a Rozpočtové opatrenie č.2 

E) Zmenu termínu osláv 785. výročia prvej písomnej zmienky o obci a Hodových slávností 

F) Súčinnosť pri zabezpečovaní prísediaceho na súde 

G) Návrh zmluvy o vytvorení spoločného hasičského zboru medzi obcou Valaská Belá 

a obcami Čavoj, Temeš, Liešťany, Nevidzany   

 

 

p.Gabriela Krpelanová   Ing. Beata Vrecková 

zapisovateľka     starostka obce 

 


