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

konaného dňa 3.8.2015 o 19,00 hod. v zasadačke Ocú.   

Prítomní poslanci OZ: Miroslav Chudý, Igor Kluvanec, 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 OZ 

4. Kontrola uznesenia 

5. Projektová dokumentácia: „ Multifunkčné ihrisko“, „Miestne komunikácie“ 

6. Zmena rozpočtu obce – čerpanie fondu rezerv 

7. Zásady podávania, preverenia a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti 

8. Dodatok k Zásadám odmeňovania poslancov OZ – soc.poist. pokuta 

9. Rôzne: 

 

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. Richard Kluvanec. 

Bod 3 

Starostka obce skonštatovala, že OZ je uznášania schopné: prítomní 5 poslanci 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 

Prijaté uznesenia s termínom plnenia do konca roka 2015 sa priebežne plnia. 

Bod 5 

Starostka obce informovala poslancov OZ o vypracovaní  projektovej dokumentácie 

„Multifunkčné ihrisko“ a „Rekonštrukcia miestnych komunikácii“, súčasne ju poslancom 

predložila k nahliadnutiu.. Projektová dokumentácia bude tvoriť súčasť žiadosti o dotáciu 

z Programu rozvoja vidieka SR 20104-2020, Opatrenie M07 – základné služby a obnova 

dedín vo vidieckych oblastiach, Podopatrenie 7.2 a Podopatrenie 7.4.     

Bod 6 

Starostka obce informovala o zmenách v rozpočte obce.  Podala návrh na schválenie: 

použiť finančné prostriedky z fondu rezerv na kapitálové výdavky 

a) na rozšírenie domu smútku - prístavba podľa projektovej dokumentácie 

vypracovanej   Ing. Katrenom  na základe stavebného povolenia  

b) na úhradu projektovej dokumentácie „Multifunkčné ihrisko“, Rekonštrukcia 

miestnych komunikácii“ a manažment projektu z Programu rozvoja vidieka SR 

2014 – 2020  

c) na nákup pozemkov pod miestnu komunikáciu podľa GP č. 114/2012 

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

Návrh bol prijatý. 

Starostka podala návrh na zmenu rozpočtu: 

z fondu rezerv na finančné operácie 
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46 454001  z rezervného fondu obce  15000,- Eur 

výdavky kapitálového rozpočtu 

46 08.4.0  717003     prístavba DS    10000,- Eur 

46 01.1.1. 716000 projektová dokumentácia    4000,- Eur 

46 01.1.1. 711001 nákup pozemkov     1000,- Eur 

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

Návrh bol prijatý 

 

Bod 7 

Starostka obce informovala poslancov OZ o vypracovaných Zásadách podávania, 

preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, 

ktoré účinnosť nadobudli dňa 1.7.2015. Podrobnejšie vysvetlenie podal hlavný kontrolór obce 

Ing. Krett.  

Zásady tvoria prílohu č.1 k zápisnici. 

Bod 8  

Starostka obce informovala poslancov OZ o kontrole , ktorú previedla Sociálna poisťovňa 

a.s., Prievidza. Poslanci OZ boli oboznámený s Rozhodnutím č.700-1010980015-GC04/15 

Sociálnej poisťovne a.s. Prievidza. Kontrola sa týkala prihlasovania, odhlasovania poistencov, 

platenia odvodov do poisťovne. Na základe kontroly podala starostka obce poslancom OZ 

návrh na prijatie dodatku č.2 k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva 

v Nevidzanoch: v bode 2.2.1 doplniť vetu Nárok na odmenu vzniká pred prvým výkonom 

práce. Dodatok sa prijíma so spätnou platnosťou od 8.12.2014. 

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

Návrh bol prijatý.   

Bod 9 

V tomto bode prebehla rozprava o prácach na rozšírení domu smútku, výmene 

nefunkčných žiaroviek na verejnom osvetlení, o príprave hodových slávností. Poslanci OZ 

navrhli zorganizovať žiacky futbalový turnaj. Turnaj sa bude konať dňa 15.8.2015 na 

ihrisku za miestnym cintorínom. 

Bod 10 

Starostka poďakovala prítomným za účasť.   

 

Overovatelia zápisnice : 

 

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

              p. Igor Kluvanec  p. Richard Kluvanec 

     

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

           Miroslav Chudý  Ing. Beata Vrecková  

          zapisovateľ    starostka obce  

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

1. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti. 


