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U z n e s e n i e                                                                        

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany zo dňa 23.06.2014. 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

1. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice. 

2. Kontrolu uznesenia. 

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nevidzany na druhý polrok 2014 

4. Výročnú správu obce Nevidzany za rok 2013 

5. Záverečný účet obce Nevidzany za rok 2013 

6. Tvorbu fondu rezerv z výsledku hospodárenia 

7. Správu nezávislého audítora – audit účtovnej závierky 2013 

8. Dodatok správy nezávislého audítora 

9. Rozpočtové opatrenie č. 3 a 4 

10. Rozpočtové opatrenie č. 5 

11. Odmeny poslancov OZ a členov komisii 

12. Prieskum trhu a výberové konanie na rekonštrukciu cesty pri cintoríne 

13. Žiadosť KrovING s.r.o. o povolenie výstavby mimo zastavaného územia obce 

14. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Nevidzany 

15. Žiadosť o sponzorský dar p. Denis Iliaš 

16. Uznesenie č.77/2014 zo dňa 19.5.2014 

17. List z Úradu vlády SR 

18. Schválenie POH do roku 2015 

19. Určenie stavebného úradu Nitrianske Rudno pre kanalizáciu a ČOV v aglomerácii 

Nitrianske Rudno-Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves. 

20. Návrh p.Krpelanovej zistiť predbežné náklady a podmienky regulácie potoka do 

Zlatného  

 

Uznesenie č. 78 

_____________  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 

určuje zapisovateľku zápisnice p. Gabrielu Krpelanovú a overovateľov zápisnice p. Ivanu 

Sobotovú a Bc. Stanislava Vrecku 

 

Uznesenie č. 79 

_____________ 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 

schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nevidzany na druhý polrok 

2014 

 

Uznesenie č. 80 

_____________  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 

schvaľuje Výročnú správu obce Nevidzany za rok 2013 bez výhrad. 

 

Uznesenie č. 81 

_____________  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 

schvaľuje Záverečný účet obce Nevidzany za rok 2013 a teda celoročné hospodárenie 

obce Nevidzany za rok 2013 bez výhrad. 
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Uznesenie č. 82 

______________  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 

schvaľuje použiť celý prebytok hospodárenia za rok 2013 v sume 39 741,09 € na tvorbu 

fondu rezerv 

 

Uznesenie č. 83 

_____________  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 

schvaľuje Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Nevidzany 

o overení účtovnej závierky k 31.12.2013 

 

Uznesenie č. 84 

_____________  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 

schvaľuje Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou 

závierkou. 

 

Uznesenie č. 85 

_____________  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 

schvaľuje 5. zmenu rozpočtu obce Nevidzany na rok 2014 

 

Uznesenie č. 86 

_____________  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 

schvaľuje odmeny poslancom obecného zastupiteľstva a členom komisii pri Obecnom 

zastupiteľstve obce Nevidzany. 

 

Uznesenie č. 87 

_____________ 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 

schvaľuje prieskum trhu a výberové konanie na realizáciu rekonštrukcie cesty pri cintoríne 

 

Uznesenie č. 88 

_____________  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch  

 schvaľuje povolenie pre výstavbu stavby – hala na par.č. 640/147 k.ú. Nevidzany mimo 

zastavaného územia obce pre žiadateľa KrovING s.r.o. Nevidzany č.33 s tým, že si žiadateľ na 

vlastné náklady zabezpečí dotiahnutie inžinierských sietí, elektrickej energie, plynu, 

vodovodu, kanalizácie k parcele č. 640/147 a dodrží pripomienky občanov podľa zápisu zo 

stretnutia konaného dňa 19.5.2014 – nepresiahnuť zákonom stanovenú hlučnosť v obytnej 

zóne.   

 

Uznesenie č. 89 

_____________  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 

neschvaľuje žiadosť p. Denisa Iliaša, bytom Nevidzany  č.16 o sponzorský dar pre účastníkov 

futbalového zápasu v obci Liešťany 
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Uznesenie č. 90 

_____________  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 

ruší uznesenie č. 77/2014 zo dňa 19.05.2014 

 

Uznesenie č. 91 

_____________  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 

doporučuje  

A/ stretnutie s p.Pavlendom, zistiť spôsob a finančné náklady na reguláciu potoka do Zlatného 

B/ zistiť cenové ponuky na plastové okno do domu smútku 

 

Uznesenie č. 92 

_____________  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 

berie na vedomie 

- Rozpočtové opatrenie č. 3 

- Rozpočtové opatrenie č. 4 

- Schválenie Plánu odpadového hospodárstva obce Nevidzany  

- List z Úradu vlády SR 

- Určenie stavebného úradu Nitrianske Rudno pre kalalizáciu a ČOV 

- Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Nevidzany 

 

 

 

p.Gabriela Krpelanová   Ing. Beata Vrecková 

zapisovateľka     starostka obce 

 

 


