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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) obce Nevidzany, 

konaného dňa 30.03.2015 o 18,00 hod. v zasadačke Ocú.   

Prítomní poslanci OZ: Igor Kluvanec, Richard Kluvanec, Ivan Majdan, hlavný kontrolór 

obce Ing. Jozef Krett a Ing. Beata Vrecková starostka obce.  

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice. 

3. Schvaľovanie programu zasadnutia 

4. Kontrola uznesenia 

5. Upozornenie prokurátora – vypracovať VZN o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 

6. Opätovné prerokovanie platu starostky obce podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 

Z.z. 

7. Zmena rozpočtu obce 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

Bod 1 

Otvorenie previedla starostka obce, všetkých prítomných privítala.  

Bod 2 
Zapisovateľom zápisnice bola určená Ing. Eva Dašková, overovateľmi zápisnice p. 

Richard Kluvanec a p. Igor Kluvanec  

Bod 3 

Starostka obce skonštatovala, že OZ je uznášania schopné: prítomní 3 poslanci z 5 a tak 

dala návrh na schválenie programu rokovania:  

Hlasovanie: Za: 3  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Poslanci OZ schválili program rokovania. 

Bod 4 

Kontrola uznesenia 

Uznesenie 16/A – starostka obce zriadila výberovú komisiu Igor Kluvanec, Richard 

Kluvanec, Ivan Majdan na výberové konanie na služby projektového manažmentu 

týkajúceho sa projektov z PRV a oslovila tri subjekty( rumanko s.r.o. Trenčín; Support and 

Consulting s.r.o.Trenčín;BO a VA spol. s r.o. Košice) na zaslanie cenovej ponuky do 

výberového konania do termínu 23.3.2015.  

Uznesenie 16/B – starostka obce zabezpečila školenie poslancov OZ – krízového štábu dňa 

27.2.2015 na ocú Rudnianska Lehota. Lektor: p.Baláž.  

Uznesenie 16/C – starostka obce vypracovala list občanom k odkanalizovaniu obce 

Nevidzany a zvolala verejnú schôdzu občanov k danej problematike dňa 15.03.2015 za 

účasti Ing. Žabku zástupcu StVS a.s., B.Bystrica. 

Bod 5 

Poslanci OZ obdržali v zákonom stanovenej lehote písomný materiál na zasadnutie, 

ktorého súčasťou bolo aj upozornenie prokurátora, že obec nemá vypracované VZN o 

spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

a o zneškodňovaní obsahu žúmp. OZ je povinné do 30 dní informovať Okresnú 

prokuratúru Prievidza o prejednaní upozornenia na svojom zasadnutí a prijať predmetné 

VZN. Starostka obce vypracuje návrh, ktorý bude vyvesený na úradnej tabuli 15 dní 

a 20.04.2015 na zasadnutí OZ podá návrh na jeho schválenie.  

Bod 6  
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V zmysle ods. 4, § 4  zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v platnom znení OZ prerokovalo plat starostky obce , 

a to podľa ustanovenia ods. 1 § 3 zákona prepočítaný na úväzok 80%  v sume  1023,-€ur v 

hrubom.  

Starostka obce informovala OZ: v zmysle § 18c  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení bol prepočítaný plat hlavného kontrolóra obce.   

Bod 7 

OZ prerokovalo a schválilo 3. zmenu rozpočtu obce : 

Príjmy bežného rozpočtu: 

úkon zdroj podpoložka Suma v € 

doplniť 111 312012 Regob 100 

Spolu   100 

Výdavky bežného rozpočtu: 

úkon zdroj podpoložka Suma v € 

doplniť 111 01.1.1 633001 100 

ponížiť 41 01.1.1 633002 -820 

ponížiť 41 01.1.1 633009 -135 

navýšiť 41 01.1.1. 635002 110 

doplniť 41 01.1.1 633013 500 

doplniť 41 01.1.1 635004 30 

doplniť 41 01.1.1. 637003 50 

doplniť 41 01.1.1 637004 200 

doplniť 41 01.1.2 637035 5 

doplniť 41 08.2.0 635004 30 

doplniť 41 08.4.0 635004 30 

Spolu   100 

 

Hlasovanie: Za: 3  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Bod 8 

A/ Hlavný kontrolór obce predložil OZ Správu o kontrolnej činnosti v roku 2014 ( Príloha 

č. 1 k zápisnici) a Správu o výsledku následnej finančnej kontroly plnenia opatrení 

z predchádzajúcich následných finančných kontrol (Príloha č. 2 k zápisnici). 

B/ OZ uskutočnilo pohovor a schválilo obecného kronikára Ing. Evu Daškovú  

Hlasovanie:  Za: 3  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Starostka obce zabezpečí školenie kronikára, prípadne stretnutie s vyškoleným 

kronikárom.  

C/ OZ viedlo rozpravu a  doporučilo starostke obce zistiť projektanta a podmienky na 

vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie autobusovej zastávky  
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D/ Starostka obce informovala OZ o možnosti zabezpečenia pre obec asfaltových 

výfreziek, ktoré by sa použili na úpravu miestnej komunikácie smerom od cintorína po 

Hliník k veľkoplošnému kontajneru. 

E/ Starostka obce informovala OZ o možnosti stravovania dôchodcov – odber obedov z  

jedálne ZŠ Liešťany. 

F/ OZ hlasovaním zrušilo Uznesenie č. 94/2014, Uznesenie č. 95/2014, Uznesenie č.  

100/2014 a Uznesenie č. 101/2014. 

Hlasovanie:  Za: 3  Proti: 0 Zdržal sa: 0   

Bod 9 

Starostka obce všetkým prítomným poďakovala za účasť. 

 

 

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

              p. Richard Kluvanec  p. Igor Kluvanec 

     

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

           Ing. Eva Dašková  Ing. Beata Vrecková  

          zapisovateľ    starostka obce  

 

 

Prílohy:  

1. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nevidzany v roku 2014 

2. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcich 

následných finančných kontrol vykonaných hl. kontrolórom obce Nevidzany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


