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

konaného dňa 17.07.2014 o 19,00 hod. v zasadačke ocú.   

Prítomní: Ivan Majdan, Ivana Sobotová, Gabriela Krpelanová, Ignác Oršulák, Bc. 

Stanislav Vrecko a Ing. Beata Vrecková starostka obce,  

 

Program zasadnutia: 

1. Úvod, kontrola uznášania schopnosti. 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola uznesenia. 

4. Dotácia na individuálne potreby obce – oznámenie. 

5. Rôzne 

6. Záver. 

Bod 1 

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

je uznášania schopné, prítomní 4 poslanci z 5. Hlavný kontrolór obce ospravedlnený 

z dôvodu práceneschopnosti. 

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

Ivana Sobotová a Bc. Stanislav Vrecko   

Bod 3 

O plnení uznesení informovala starostka obce: 

Dňa 30.6.2014 bolo OZ schválené vyregulovanie potoka do Zlatného, a to časť, ktorá nie 

je majetkom obce , starostka obce následne požiadala hlavného kontrolóra obce Ing. Kretta 

o jeho stanovisko, nakoľko OZ doporučilo vybavovať stavebné povolenie, projekty 

a výberové konanie na reguláciu potoka . Na základe vyjadrenia hl. kontrolóra obce a po 

dôslednom preštudovaní zákonov č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom  obec nemá 

právo investovať do cudzieho majetku.  

Vyjadrenie hlavného kontrolóra obce Ing. Jozefa Kretta tvorí Prílohu č. 1 k tejto zápisnici.   

Bod 4 

Starostka obce informovala OZ o poskytnutí dotácie na individuálne potreby na rok 2014 

z MF SR vo výške 5000,- € na obnovu fasády kultúrneho strediska. 

Nakoľko vonkajšie steny kultúrneho strediska sú v havarijnom stave a tieto financie 

pokryjú zhruba polovicu nákladov na obnovu fasády dala starostka obce návrh na 

schválenie: 

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

stavu fasády kultúrneho strediska 

Hlasovanie: Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený. 

starostka podala návrh na 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,- € 

Hlasovanie:  Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0  

Návrh bol prijatý. 

Poslanci poverili starostku osloviť minimálne troch záujemcov  o realizáciu týchto opráv. 
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Bod 5 

A/ Starostka obce zriadila komisiu pre výberové konanie na opravu fasády kultúrneho 

strediska, predsedom bol určený p. Ignác Oršulák, ponuky je potrebné doručiť na ocú 

Nevidzany do 28.7.2014 do 12,00 hod. Komisia bude zasadať 28.07.2014 o 19,00 hod.  

u starostky obce na Obecnom úrade Nevidzany č.49, rozhoduje najnižšia cena. 

B/ Starostka obce informovala poslancov OZ, že Mgr. art. Ľubomír Holčík , Nevidzany č. 

20 podal Oznámenie o drobnej stavbe – osadenie žumpy a Oznámenie udržiavacích prác – 

zateplenie rodinného domu č. 20. 

C/ Obecné zastupiteľstvo Obce Nevidzany prejednalo upozornenie prokurátora týkajúce sa 

voľby hlavného kontrolóra obce. Hoci výber hlavného kontrolóra obce závisí od 

odborných znalostí, v budúcnosti pri vyhlásení voľby hlavného kontrolóra obce obecné 

zastupiteľstvo nestanoví podmienky a kritéria nad rámec zákona. Upozornenie prokurátora 

tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice. 

D/ Poslankyňa p. Krpelanová podala návrh na schválenie: 

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   

Hlasovanie: Za: 4 Zdržal sa: 0 Proti: 0 

Návrh bol prijatý. 

OZ doporučilo starostke obce podať žiadosť. 

Bod 6 

  Starostka obce poďakovala prítomným za účasť.       

 

Overovatelia zápisnice : .................................... ...................................... 

               p. Ivana Sobotová  Bc. Stanislav Vrecko 

     

..................................... .......................................                            

            p. Gabriela Krpelanová Ing. Beata Vrecková  

           zapisovateľka      starostka obce  

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 

Vyjadrenie hlavného kontrolóra obce. 

Príloha č. 2 

Upozornenie prokurátora 

 

 

 

 

 

 

 

 


