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U z n e s e n i e  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany zo dňa 14.12.2015. 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

1. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice. 

2. Plnenie uznesení 

3. VZN obce Nevidzany č. 2/2015 o miestnych daniach na rok 2016   

4.  VZN obce Nevidzany č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na rok 2016 

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

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Nevidzany na 

roky 2016-2018 a k návrhu rozpočtu obce Nevidzany na rok 2016. 

7. Rozpočet obce Nevidzany na rok 2016 a na roky 2016-2018 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2016 

9. Smernica pre používanie služobného motorové vozidla 

10. Kamerový systém obce 

11. Zakúpenie termovárnic 

12. Akcie na december 2015 

 

Uznesenie č. 56 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch  berie na vedomie 

A/     určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice starostkou obce 

B/       plnenie uznesení  

C/   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce 

Nevidzany na roky 2016-2018 a k návrhu rozpočtu obce Nevidzany na rok 2016 

D/               rozpočet obce na roky 2017,2018 

E/    informáciu o možnosti kamerového systému obce   

 

Uznesenie č. 57 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje VZN obce Nevidzany č. 2/2015 o miestnych 

daniach na rok 2016   

Uznesenie č. 58  
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje  VZN obce Nevidzany č. 3/2015 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 

Uznesenie č. 59  
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje  VZN obce Nevidzany č. 4/2015 o umiestňovaní 

volebných plagátov 

Uznesenie č. 60  
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje  rozpočet obce Nevidzany na rok 2016 

Uznesenie č. 61  
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na prvý polrok 2016 

Uznesenie č. 62  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje  Smernicu pre používanie služobného 

motorové vozidla 

Uznesenie č. 63  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch doporučuje  starostke obce zabezpečiť: 

Zakúpenie 10L a 20L termovárnic                  Termín: 31.12.2015 

Poslanci OZ: 

Pečenie medovníkov         Termín: 19.12.2015 

Vianočný stolnotenisový turnaj, zakúpenie putovného pohára    Termín: 27.12.2015 

Starostka obce a poslanci OZ: 

Novoročný punčový prípitok     Termín: 01.01.2016 o 0,30 hod. 

   

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

Miroslav Chudý, zapisovateľ  Ing. Beata Vrecková, starostka obce 


