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U z n e s e n i e  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany zo dňa 30.11.2015. 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

1. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice. 

2. Plnenie uznesení 

3. Informáciu o obecnej kronike   

4. Odmeny poslancov OZ a členov komisii 

5. Zápis jubilantov do Pamätnej knihy, Mikuláša, Uvítanie detí do života 

6. Informáciu o rozpočte obce na rok 2015 

7. NÁVRH  VZN obce Nevidzany č. 2/2015 o miestnych daniach  

8. NÁVRH  VZN obce Nevidzany č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

9. NÁVRH VZN obce Nevidzany č. 4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov 

10. NÁVRH rozpočtu obce Nevidzany na rok 2016 

11. NÁVRH plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2016 

12. Individuálnu výročnú správu obce Nevidzany za rok 2014 

13. Inventarizáciu majetku obce 

14. Plán zimnej údržby miestnych komunikácii v obci Nevidzany na obdobie od 01.12.2015 do 

31.12.2016 

15. Stanovisko  StVS a.s., B. Bystrica k žiadosti o vyčistenie prameňov Kršlanica a Sedlištia 

 

Uznesenie č. 52 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch  berie na vedomie 

A/     určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice starostkou obce 

B/       plnenie uznesení   

C/    informáciu o obecnej kronike   

D/    Zápis jubilantov do Pamätnej knihy, Mikuláša, Uvítanie detí do života 

E/      informáciu o rozpočte obce na rok 2015 

F/     NÁVRH  VZN obce Nevidzany č. 2/2015 o miestnych daniach  

G/   NÁVRH  VZN obce Nevidzany č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady  a drobné stavebné odpady 

H/    NÁVRH VZN obce Nevidzany č. 4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov 

CH/ NÁVRH rozpočtu obce Nevidzany na rok 2016 

I/   NÁVRH plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2016 

J/   Individuálnu výročnú správu obce Nevidzany za rok 2014 

K/   inventarizáciu majetku obce 

L/   Stanovisko  StVS a.s., B. Bystrica k žiadosti o vyčistenie prameňov Kršlanica 

a Sedlištia 

 

Uznesenie č. 53 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje odmeny poslancov OZ a členov komisii 

 

Uznesenie č. 54  
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje Plán zimnej údržby miestnych komunikácii 

v obci Nevidzany na obdobie od 01.12.2015 do 31.12.2016 

 

Uznesenie č. 55  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch doporučuje kultúrnej komisii a starostke obce zabezpečiť: 

Zápis jubilantov do Pamätnej knihy    Termín:  5.12.2015 

Mikuláša       Termín:  6.12.2015 

Uvítanie detí do života      Termín: 13.12.2015 

 

 

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

Miroslav Chudý, zapisovateľ  Ing. Beata Vrecková, starostka obce 


