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Zápisnica z verejnej schôdze Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) obce Nevidzany, 

ktorá sa konala dňa 15.03.2015 o 15,00 hod. v kultúrnom stredisku v Nevidzanoch.   

Prítomní poslanci OZ: Miroslav Chudý, Igor Kluvanec, Richard Kluvanec, Ivan Majdan, 

Ľuboš Šponiar, Ing. Beata Vrecková starostka obce.  

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice. 

3. Schvaľovanie programu zasadnutia 

4. Aglomerácia Nitrianske Rudno-Nevidzany odkanalizovanie obce Nevidzany 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

Bod 1 

Otvorenie previedla starostka obce, všetkých prítomných privítala.  

Bod 2 
Zapisovateľom zápisnice bol určený p. Miroslav Chudý, overovateľmi zápisnice p. Igor 

Kluvanec a p. Ivan Majdan  

Bod 3 

Starostka obce skonštatovala, že OZ je uznášania schopné: prítomných 5 poslancov z 5 

a tak dala návrh na schválenie programu rokovania:  

Hlasovanie: Za: 5  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Poslanci OZ schválili program rokovania. 

Bod 4 

Hlavným bodom programu bolo stretnutie občanov s Ing. Žabkom zástupcom StVS a.s., 

Banská Bystrica, ktorý odpovedal na otázky občanov ohľadom odkanalizovania obce 

Nevidzany: 

- Vytvorenie prípojky tým, ktorý zmluvu vopred nepodpíšu? V projekte sú 

zakreslené prípojky pre všetky domy 

- Prečo nie je v aglomerácii obec Seč,Temeš? Aglomeráciu tvorilo MŽP SR. 

- Je vypracovaný projekt konečný? Malé zmeny sa ešte dajú urobiť. 

- Aká bude výška vodného a stočného? Predpokladá sa pomer 1:1,1. Kto sa nenapojí 

bude musieť vyvážať žumpu certifikovaným vývozcom odpadových vôd do 

čističky odpadových vôd. 

- Bude súčasťou stočného aj voda , keď sa polieva záhrada? Samozrejme, všetko, čo 

prejde vodomerom.    

- Keď majú občania studňu?    Stočné len, čo prejde vodomerom. 

- Aká bude úprava komunikácie po realizácii stavby? ½ cesty, respektíve cca 3m 

šírka. 

Ing. Žabka upozornil občanov na situáciu, keď sa nenapoja na kanalizáciu, budú musieť 

dokladovať na obecnom úrade nakladanie s odpadovými vodami, teda vývoz odpadovej 

vody a v prípade nedodržania zákona a VZN obce budú sankciovaní finančnou pokutou. 

Občania vzniesli aj pripomienky k návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o napojení občanov 

na kanalizáciu:  

1/ napojenie nehnuteľnosti na kanalizáciu - len dom 

2/ sankcia za nedodržanie zmluvy 1000,-€ - ponížiť na 500,- €ur 

3/ upraviť termín realizácie prípojiteľnosti občanov na kanalizáciu z 30 dní na viac. 

Starostka obce požiadala občanov o podanie pripomienok k Zmluve o budúcej zmluve do 
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20.3.2015 na obecný úrad, aby ich mohla zakomponovať do zmluvy a odoslať  Ing. 

Žabkovi. 

Na otázku či je možnosť pomôcť sociálne slabším rodinám a dôchodcom pri realizácii 

kanalizácie v obci a ako, odpovedala starostka: treba vypracovať kritéria pomoci – komu 

pomoc poskytnúť. Jednou z foriem pomoci môže byť napr. výkopové práce, položenie rúr 

a pod. Toto sa bude riešiť v období realizácie kanalizácie. 

Bod 5 

P. Jozef Hrubina st. navrhol vybudovať chodník hore chotárom – bude sa uvažovať do 

budúcna. 

P. Mária Porubčanová sa pýtala na možnosť stravovania dôchodcov. Starostka obce zistí 

možnosti a vyhlási miestnym rozhlasom. 

P. Marta Šponiarová požiadala o opílenie smrekov na miestnom cintoríne pri poslednej 

vchodovej bráne. Poukázala na nebezpečenstvo zlomenia alebo vyvrátenia stromu, čím by 

sa poškodili pomníky. Starostka obce zabezpečí opílenie stromov. 

Starostka obce informovala: 

- o jednaní so zástupcom SAD Prievidza Ing. Pažízkom o zriadení autobusovej 

zastávky pri obecnom úrade 

- o nutnosti vypracovať VZN obce Nevidzany o spôsobe náhradného zásobovania 

pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu 

žúmp podľa miestnych podmienok 

- pohrebné služby si občania môžu zabezpečiť kdekoľvek spolu s kopaním jamy 

p. Gabriela Krpelanová sa pýtala na reguláciu potoka, starostka odpovedala, že bola 

podaná žiadosť Slovenskému vodohospodárskemu podniku š.p. na pokračovanie regulácie 

potoka.    

Po ukončení diskusie podala starostka obce návrh na schválenie: Obec Nevidzany sa bude 

v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 uchádzať o investície na rekonštrukciu 

miestnych komunikácii. 

Hlasovanie:  Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 Zároveň poslanci OZ poverili starostku obce zabezpečiť výberové konanie na služby 

projektového manažmentu týkajúceho sa projektov z PRV 2014-2020 a prieskum trhu na 

projektantov miestnych komunikácii.  

Bod 6  

Starostka obce všetkým prítomným poďakovala za účasť. 

 

 

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

              p. Igor Kluvanec  p. Ivan Majdan 

     

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

            p. Miroslav Chudý  Ing. Beata Vrecková  

          zapisovateľ    starostka obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


