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U z n e s e n i e                                                                        

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany zo dňa 17.07.2014. 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

1. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice. 

2. Kontrolu uznesenia. 

3. Dotáciu na individuálne potreby obce z MF SR 

4. Čerpanie fondu rezerv na obnovu fasády kultúrneho strediska 

5. Zmenu rozpočtu č.7 

6. Zriadenie komisie pre výberové konanie na opravu fasády kultúrneho strediska 

7. Oznámenie drobnej stavby a udržiavacích prác Mgr. art. Ľubomír Holčík, 

Nevidzany č. 20 

8. Upozornenie prokurátora 

9. Návrh o bezplatný prevod vodnej plochy p.č. 1028/1 k.ú. Nevidzany do vlastníctva 

obce 

 

 

 

Uznesenie č. 97 

_____________  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 

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

Sobotovú a Bc. Stanislava Vrecku 

 

Uznesenie č. 98 

_____________ 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 

schvaľuje použiť finančné prostriedky v sume 4000,- € z fondu rezerv na odstránenie 

havarijného stavu fasády kultúrneho strediska 

 

Uznesenie č. 99 

______________ 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 

schvaľuje zmenu rozpočtu: 

z fondu rezerv na finančné operácie  

navýšiť položku  453000 zostatok prostr. z predch. rokov          + 4000,- € 

navýšiť položku   08.2.0. 635006 údržba kultúrneho strediska  + 4000,- € 

 

Uznesenie č. 100 

______________ 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje požiadať Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné nám.8, 96955 

Banská Štiavnica o bezplatný prevod vodnej plochy – potok do Zlatného ; parcela č. 

1028/1; k.ú. Nevidzany do vlastníctva obce   

 

 

 

 

Uznesenie č. 101 

_____________  
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Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 

doporučuje starostku obce požiadať Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné 

nám.8, 96955 Banská Štiavnica o bezplatný prevod vodnej plochy – potok do Zlatného ; 

parcela č. 1028/1; k.ú. Nevidzany do vlastníctva obce   

 

 

Uznesenie č. 102 

_____________  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 

berie na vedomie  

A/ dotáciu na individuálne potreby obce od MF SR v sume 5000,- € 

na „Obnovu fasády kultúrneho strediska 

B/ zriadenie komisie pre výberové konanie na opravu fasády kultúrneho strediska 

C/ oznámenie drobnej stavby a udržiavacích prác Mgr. art. Ľ. Holčík 

D/ upozornenie prokurátora 

 

p.Gabriela Krpelanová   Ing. Beata Vrecková 

zapisovateľka     starostka obce 

 


