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

konaného dňa 05.05.2014 o 19,00 hod. v zasadačke ocú.   

Prítomní: Gabriela Krpelanová, Ivana Sobotová, Bc. Stanislav Vrecko, Ing. Beata 

Vrecková starostka obce, Ing. Jozef Krett hlavný kontrolór obce 

Program zasadnutia: 

1. Úvod, kontrola uznášaniaschopnosti. 

2. Určenie zapisovateľky zápisnice a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola uznesenia. 

4. Žiadosť o povolenie výstavby mimo zastavaného územia obce Nevidzany 

5. Informácia o stretnutí vlastníkov pozemkov k.ú. Nevidzany, časť Kapusnica 

6. Príprava Dňa matiek, MDD  

7. Rôzne 

8. 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. 

Ivana Sobotová a Bc. Stanislav Vrecko. 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 sa priebežne plnia.  

Bod 4 

Dňa 16.4.2014 podal na Obec Nevidzany pod č.232/2014 p. Richard Kluvanec  konateľ 

firmy KrovING s.r.o. žiadosť o povolenie výstavby haly na p.č. 640/147 mimo 

zastavaného územia obce Nevidzany. Dňa 4.5.2014 zvolala starostka obce na 14,00 hod. 

poslancov a p. Richarda Kluvanca na obhliadku miesta, kde sa plánuje výstavba. Prítomní 

boli poslanci: Bc. Stanislav Vrecko a p. Ivana Sobotová, starostka obce a p. Richard 

Kluvanec. Ostatní poslanci sa zo zdravotných alebo rodinných dôvodov nemohli stretnutia 

zúčastniť. Nakoľko obec Nevidzany nemá schválený platný územný plán schvaľovať 

výstavbu mimo zastavaného územia obce má v právomoci obecné zastupiteľstvo. Prítomní 

poslanci  na základe predmetnej žiadosti doporučili zvolať stretnutie najbližších občanov – 

dotknutých strán, ktorí vlastnia pozemky na hranici intravilánu a extravilánu obce pri 

parcele č. 640/147, aby vyjadrili svoj názor a pripomienky k predmetnej stavbe-hale. 

Stretnutie sa uskutoční dňa 19.05.2014 o 17,00 hod. v zasadačke Ocú. Na základe 

vyjadrenia prítomných OZ bude hlasovať o žiadosti KrovING s.r.o.  

Žiadosť tvorí Prílohu č.1 tejto zápisnice.    

Bod 5 

Starostka obce informovala OZ o stretnutí s občanmi-vlastníkmi pozemkov v časti obce 

Kapusnica za účelom vysporiadania pozemkov pod cestu. Mesiacom marec 2014 bol 

v Správe katastra Prievidza ukončený zápis pozemkov ROEP a tak je vhodná chvíľa 

dokončiť výkup pozemkov a ich vysporiadať. Obec dá vypracovať nové kúpne zmluvy,  

podľa ktorých budú pozemky vyplatené len tým vlastníkov, ktorí ešte nemali 

v predchádzajúcom období pozemky vyplatené. Kúpnu zmluvu vypracuje JUDr.Ľubica 

Likáčová.    

Bod 6 

Starostka obce informovala OZ o 8.ročníku výstupu na Maguru, ktorý sa uskutoční dňa 

10.05.2014 so začiatkom o 8,00 hod. pred Ocú. Pozemkové spoločenstvo Urbár Nevidzany 



v spolupráci s BTG Slovensko pripravia pre účastníkov výstupu zdarma  na urbárskej chate 

guláš a pohostenie. 

Poslanci sa dohodli, že dňa 11.5.2014 o 14,00 hod. sa v kultúrnom stredisku uskutoční 

program v podaní detí a FS Nevidzianka pri príležitosti Dňa matiek. Zakúpia sa ruže 

a zákusky, voda, víno ako malé občerstvenie a pre účinkujúce deti čokolády. Zodpovední 

za akciu: poslanci p.Krpelanová, p.Sobotová a starostka obce.  

Ďalšou akciou bude MDD a to formou športových olimpijskych hier. Zodpovední: p. 

Krpelanová  komisia kultúry a športu, poslanci a starostka obce. Termín: máj-jún 2014. 

Bod 7 

A/ OZ prerokovalo list z Okresného súdu Prievidza o zvolení prísediaceho na súde, 

ktorého volí OZ z radov občanov. Kandidát nesmie byť súdne trestaný. O výkon funkcie 

prísediaceho na súde prejavil záujem p. Vladimír Vážny bytom 97227 Nevidzany č. 57. 

OZ p.Vážneho doporučilo pre výkon prísediaceho na súde. Starostka mu odovzdá potrebné 

listiny na vyplnenie. 

B/ OZ prerokovalo návrh Zmluvy o vytvorení spoločného obecného hasičského zboru, 

ktorý by sídlil v obci Valaská Belá a zmluvu neschválilo:  

Hlasovanie: Za 0 Proti: 3 Zdržal sa: 0 

Návrh Zmluvy tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice 

C/ 31.12.2013 bola ukončená Dohoda o platení odplaty-nájomného za výkon práva 

poľovníctva medzi PZ Magura a obcou Nevidzany. Za účelom uzatvorenia nájomnej 

zmluvy na výkon práva poľovníctva pre poľovníkov z obce Nevidzany zastrešených PZ 

Magura doporučilo OZ vydať splnomocnenie p. Ľubovi Šponiarovi, aby zastupoval obec 

Nevidzany v predmetnej veci. 

D/ Ďalšie zasadnutie OZ sa uskutoční dňa 16.06.2014 o 19,00 hod. v zasadačke obecného 

úradu. 

Bod 8 

 Starostka obce poďakovala prítomným za účasť. 

 

  

 

 

Overovatelia zápisnice : p. Ivana Sobotová  Bc. Stanislav Vrecko 

 

 

  p. Gabriela Krpelanová Ing. Beata Vrecková 

      zapisovateľka  starostka obce  

 

 

 

Prílohy k zápisnici: 

Príloha č. 1  

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

Príloha č. 2 

Zmluva o vytvorení spoločného obecného hasičského zboru  


