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

konaného dňa 20.04.2015 o 18,00 hod. v zasadačke Ocú.   

Prítomní poslanci OZ: Miroslav Chudý, Richard Kluvanec, Ivan Majdan, Ľuboš Šponiar, 

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. VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 

6. Odvodnenie cesty ku kultúrnemu stredisku 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

Bod 1 

Otvorenie previedla starostka obce, všetkých prítomných privítala.  

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

Majdan a p. Ľuboš Šponiar  

Bod 3 

Starostka obce skonštatovala, že OZ je uznášania schopné: prítomní 4 poslanci z 5 a tak 

dala návrh na schválenie programu rokovania:  

Hlasovanie: Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Poslanci OZ schválili program rokovania. 

Bod 4 

Kontrola uznesenia 

Uznesenie 19/B – možnosti stravovania dôchodcov v Jedálni ZŠ Liešťany a Reštaurácii 

Kohút Nitr. Rudno boli zverejnené miestnym rozhlasom 

Uznesenie 19/C – smreky na miestnom cintoríne, ktoré ohrozovali pomníky boli opílené  

Uznesenie 24/A – návrh VZN č.1/2015 vypracovaný a na 15 dní zverejnený 

Uznesenie 24/B – starostka obce zabezpečila stretnutie kronikárky Ing. Daškovej 

s riaditeľkou Regionálneho kultúrneho strediska Prievidza, školenie kronikárov sa bude 

realizovať začiatkom júna 2015. 

Uznesenie 24/C –zastávky projektuje Ingt. Hartman, treba pouvažovať o možnosti 

osadenia zastávky na budovu ocú 

Uznesenie 24/D – starostka obce zabezpečila pre potreby obce 120t asfaltových výfrezkov 

Na základe pripomienok občanov na verejnej schôdzi dňa 15.3.2015 bola prepracovaná 

Zmluva o budúcej zmluve o napojení občanov na kanalizáciu. 

Bod 5 

Poslanci OZ schvaľovali VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.  

Hlasovanie: Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Poslanci OZ schválili VZN. VZN č.1/2015 tvorí prílohu č. 1 k zápisnici. 

Bod 6  

Starostka obce informovala OZ o dočasnej možnosti odvodnenia časti cesty smerom ku 

kultúrnemu stredisku a to: v krajnici cesty pred domom p. Dovičáka do mierneho výkopu 

vložiť do vyosievok odvodňovaciu hadicu pred dom p. Ďuriša, tam prerezať asfalt, do  
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výkopu do pieskového lôžka uložiť plastovú rúru, ktorá by viedla medzi domom p. 

Jestrebského a p. Šagáta  smerom do potoka. Toto riešenie by bolo do zrealizovania 

odkanalizovania obce, prípadne nového asfaltovania miestnej komunikácie. Starostka obce 

dala návrh na schválenie dočasného riešenia odvodnenia tejto časti miestnej komunikácie. 

Hlasovanie:  Za: 4                 Proti: 0               Zdržal sa: 0  

Poslanci OZ schválili dočasné odvodnenie miestnej komunikácie.      

Bod 7 

A/ Starostka obce informovala poslancov OZ o Stanovisku SVP š.p., k žiadosti o reguláciu 

potoka. SVP š.p. v rokoch 2015-2020 neeviduje v rozvojovom programe investícií úpravu 

toku Nevidzianka. Stanovisko k žiadosti tvorí prílohu č. 2 k zápisnici. 

B/ Dňa 30.4.2015 sa uskutoční každoročné stavanie mája pred ocú. Dňa 9.5.2015  sa 

uskutoční 9. Ročník výstupu na Maguru. Poslanci zabezpečia občerstvenie na urbárskej 

chate. Dňa 17.5.2015 sa v kultúrnom stredisku uskutoční oslava Dňa matiek. S programom 

vystúpia deti zo ZŠ Liešťany a ZŠ Nitr.Rudno. Poslanci zabezpečia kvety a občerstvenie. 

C/Požiadavka od občanov a cezpoľných o pohľadnicu obce Nevidzany. 

D/ Starostka informovala OZ, že robí prieskum na projektantov komunikácii 

a multifunkčného ihriska. 

E/ P.Šponiar vzniesol požiadavku na rozšírenie miestneho rozhlasu na Pánovej ceste. 

F/ P.Richard Kluvanec informoval poslancov OZ o spôsobe riešenia prípojky elektrickej 

energie – rozkopávka miestenej komunikácie pod cintorínom. 

G/ Starostka obce doložila Ročné zúčtovanie preddavkov dane za rok 2014. 

Bod 8 

Starostka obce všetkým prítomným poďakovala za účasť. 

 

 

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

              p. Ivan Majdan  p. Ľuboš Šponiar 

     

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

           Miroslav Chudý  Ing. Beata Vrecková  

          zapisovateľ    starostka obce  

 

 

Prílohy:  

1. VZN č.1/2015 

2. Stanovisko k žiadosti (SVP š.p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


