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U z n e s e n i e                                                                        

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany zo dňa 21.09.2015. 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

1. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice. 

2. Plnenie uznesení 

3. Oznámenie o stave exekučného konania voči M 100% s.r.o. 

4. Požiadať StVS a.s., B.Bystrica o vyčistenie prameňov Kapusnica a Sedlištia. 

5. Služobné motorové vozidlo obce 

6. Zmenu rozpočtu obce 

7. PHSR kvalitatívny dotazník. 

8. Práce na opornom múriku medzi kultúrnym strediskom a pozemkom p. Petra Chudého 

9. Dotáciu od Hospodár s.r.o., Sklené 

10. Informáciu o zmene rozpočtu 

11. Uznesenie OR PZ Nitr .Rudno  o prerušení trestného stíhania vo veci prečinu krádeže na 

ocú. 

12. Práce na prístavbe domu smútku 

13. Informáciu o priestupku túlanie psa a osočovanie suseda 

14. Informáciu o stave vodnej nádrže nad obcou 

15. Návrh Zmluvy o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska Pohrebnou 

službou STYX  

 

Uznesenie č. 45 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch  berie na vedomie 

1. určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice starostkou obce 

2. plnenie uznesení  

3. Oznámenie o stave exekučného konania voči M 100% s.r.o. 

4. Informáciu o zmene rozpočtu obce 

5. PHSR kvalitatívny dotazník  

6. údržbu  oporného múrika pri kultúrnom stredisku 

7. dotáciu od Hospodár s.r.o., Sklené 

8. Uznesenie OR PZ Nitr .Rudno  o prerušení trestného stíhania vo veci prečinu krádeže na 

ocú. 

9. práce na prístavbe domu smútku 

10. informáciu o priestupku túlanie psa a osočovanie suseda 

11. informáciu o stave vodnej nádrže nad obcou 

12. návrh zmluvy Pohrebnej služby STYX 

 

Uznesenie č. 46 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje požiadať StVS a.s., B.Bystrica o vyčistenie 

prameňov Kapusnica a Sedlištia. 

 

Uznesenie č. 47 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje zmenu rozpočtu obce: 

ponížiť  položku  41 01.1.1 642012  - 200,- Eur 

navýšiť položku 41 01.1.1634002  + 200,- Eur 

 

Uznesenie č. 48  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch doporučuje: 

A/ vypracovať  Smernicu o používaní služobného motorového vozidla obce Nevidzany 

       Termín: 10-11/2015 

B/ vypracovať  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nevidzany 

       Termín: 10-11/2015 

C/ doplniť informácie o spôsobe údržby oporného múrika pri kultúrnom stredisku 

     Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ  
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D/ požiadať Lesy SR š.p. o vyčistenie vodnej nádrže nad obcou 

       Termín: do 31.10.2015 

 

 

 

 

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

Miroslav Chudý     Ing. Beata Vrecková 

zapisovateľ      starostka obce 


