
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) obce Nevidzany, 

konaného dňa 10.02.2014 o 18,00 hod. v zasadačke ocú.   

Prítomní: Ivana Sobotová, Ignác Oršulák, Gabriela Krpelanová,Ing.Beata Vrecková 

starostka, Ing. Jozef Krett hlavný kontrolór obce 

Program zasadnutia: 

1. Úvod, kontrola uznášaniaschopnosti. 

2. Určenie zapisovateľky zápisnice a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola uznesenia. 

4. Schvaľovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  

5. Schvaľovanie Plánu zimnej údržby miestnych komunikácii 

6. Rôzne  

7. Záver. 
Bod 1 

Otvorenie previedla starostka obce, všetkých prítomných privítala a skonštatovala, že OZ je 

uznášania schopné, prítomní 3 poslanci z 5.  

Bod 2 
Zapisovateľkou zápisnice bola určená p. Gabriela Krpelanová, overovateľmi zápisnice p. 

Ignác Oršulák a p.Ivana Sobotová. Zasadnutie OZ pokračovalo podľa programu 

zverejneného na úradnej tabuli obce. Všetky potrebné materiály na rokovanie OZ dostali 

poslanci v zákonom stanovenej lehote.       

Bod 3 
OZ skonštatovalo, že uznesenia prijaté na zasadnutí OZ zo dňa 02.12.2013 boli splnené.  

Bod 4 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2014 bol na 

úradnej tabuli zverejnený od 2.12.2013 do 27.1.2014, keďže neboli žiadne pripomienky 

podala starostka obce návrh na hlasovanie:  

schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2014   

Hlasovanie: Za : 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Návrh bol schválený. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti: Príloha č. 1 k zápisnici. 

Bod 5 

Plán zimnej údržby miestnych komunikácii v obci Nevidzany na obdobie 01.-12.2014 bol 

na úradnej tabuli zverejnený od 02.12.2013 do 10.02.2014, keďže neboli žiadne pripomienky 

podala starostka obce návrh na hlasovanie: 

schválenie plánu zimnej údržby miestnych komunikácii v obci Nevidzany na obdobie 01.-

12.2014 

Hlasovanie: Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Návrh bol schválený. 

Návrh plánu zimnej údržby: Príloha č. 2 k zápisnici. 

Bod 6 

a) Na základe novely § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy podala starostka obce návrh na hlasovanie: 

schválenie neuplatňovanie programu obce podľa § 4 odst. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení 

Hlasovanie: Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Návrh bol prijatý. 

b) Komisii pre ochranu verejného záujmu bolo predložené Ozámenie funkcii, majetkové 

pomery .... starostky obce za rok 2013. Komisia v zložení: Ivana Sobotová, Gabriela 

Krpelanová a Ignác Oršulák  zobrali oznámenie na vedomie bez pripomienok. Oznámenie 

tvorí Prílohu č. 3 zápisnice. 



c) Starostka obce informovala OZ o podaní Majetkového priznania za rok 2013 hlavným 

kontrolórom obce Ing. Jozefom Krettom. Majetkové priznanie je založené v osobnom spise 

hl. kontrolóra obce. 

d) Starostka obce informovala o prijatí rozpočtových opatrení č. 9 a č.10, ide o zmenu 

rozpočtu č. 6/2013. Rozpočtové opatrenie č. 9 tvorí prílohu č. 4 a Rozp.opatrenie č. 10 

tvorí prílohu č. 5. 

e) OZ , hlavný kontrolór obce a starostka obce sa dohodli na pláne zasadnutí OZ, ktoré sa 

budú konať:  

10.02.2014 o 18,00 hod. 24.03.2014 o 18,00 hod. 05.05.2014 o 19,00 hod. 

14.07.2014 o 19,00 hod. 22.09.2014 o 19,00 hod. 20.10.2014 o 18,00 hod. 

18.11.2014 o 18,00 hod. 

f) OZ sa dohodlo na termíne 29.-31.8.2014 usporiadať oslavu 785. výročia prvej písomnej 

zmienky o obci a doporučilo starostke obce požiadať TSK o dotáciu na zakúpenie stolov 

a stoličiek do kult. strediska pri príležitosti 785. výročia ako aj urobiť prieskum ceny 

propagačných materiálov(reflexná páska so znakom obce, leták, a pod.) 

g) Starostka obce informovala OZ o povinnosti miest a obcí vypracovať Plán odpadového 

hospodárstva (POH) a Plán hospod. a soc. rozvoja obce (PHSR). POH je potrebné 

vypracovať do 4 mesiacov od schválenia POH pre TSK, teda do 30.04.2014  

PHSR je potrebné vypracovať do 30.06.2014.  

Ďalej informovala o voľbe prezidenta SR, ktorá sa bude konať dňa 15.03.2014 v zasadačke 

Ocú so začiatkom o 7,00 hod. 

Bod 7  

Starostka poďakovala prítomným za účasť.    

  

 

  

 

 

Overovatelia zápisnice : p. Ivana Sobotová  p. Ignác Oršulák 

 

  p. Gabriela Krpelanová Ing. Beata Vrecková 

      zapisovateľka  starostka obce  

 

 

 

Prílohy k zápisnici: 

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2014 –hl.kontrolór obce 

2. Plán zimnej údržby miestnych komunikácii na rok 2014  

3. Oznámenie funkcii, majetkové pomery starostky obce ... za rok 2013  

4. Rozpočtové opatrenie č. 9 

5. Rozpočtové opatrenie č. 10   

 

 


