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U z n e s e n i e                                                                        

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany zo dňa 22.06.2015. 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

1. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice. 

2. Plnenie uznesení 

3. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014 

4. Záverečný účet obce za rok 2014 

5. Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Nevidzany za rok 2014 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

7. Odmeny poslancom OZ a členom komisii za 1. polrok 2015 

8. Zmenu rozpočtu obce 

9. Tri varianty multifunkčného ihriska 

10. Kamerový systém obce 

11. Termín Hodových slávností 

12. Návrh na určenie časti parcely č. 813 C KN na výstavbu 

 

Uznesenie č. 34 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch  berie na vedomie 

1. určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice starostkou obce 

2. plnenie uznesení  

3. zmenu rozpočtu obce 

4. odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Nevidzany za rok 2014 

5. tri varianty multifunkčného ihriska 

6. kamerový systém obce 

7. termín Hodových slávností 5.9.2015 

 

Uznesenie č. 35 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje Správu nezávislého audítora Obecnému 

zastupiteľstvu Obce Nevidzany o overení účtovnej závierky k 31.12.2014 

Uznesenie č. 36 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje Záverečný účt obce Nevidzany za rok 

2014 a teda celoročné hospodárenie obce Nevidzany za rok 2014 bez výhrad. 

Uznesenie č. 37 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje použiť celý prebytok hospodárenia za rok 

2014 v sume 3127,51 € na tvorbu fondu rezerv  

Uznesenie č. 38 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 

2015 hlavného kontrolóra obce Nevidzany 

Uznesenie č. 39 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje odmeny poslancom OZ a členom komisii pri 

OZ obce Nevidzany. 

Uznesenie č. 40  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje časť parcely č. 813 C KN, na ktorú nie je 

založený LV – parcela č. 799 E KN a parcela č. 800 E KN sú určené na výstavbu. 

 

 

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

Miroslav Chudý     Ing. Beata Vrecková 

zapisovateľ      starostka obce 


