Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) obce Nevidzany, konaného dňa
19.10.2015 o 19,00 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 OZ
4. Kontrola uznesenia
5. Informácia o stave prípravy odkanalizovanie
6. Rôzne
7. Záver
Bod 1
Otvorenie previedla starostka obce, všetkých prítomných privítala.
Bod 2
Zapisovateľom zápisnice bol určený p.Miroslav Chudý, overovateľmi zápisnice p. Ľuboš Šponiar
a p. Richard Kluvanec.
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
Prijaté uznesenia sa priebežne plnia.
Bod 5
V zákonom stanovenej lehote k tomuto bodu starostka obce doručila poslancom OZ podklady na
zasadnutie OZ:
1/Informácia o stave prípravy a legislatívy odkanalizovanie (StVS a.s.) ; Príloha č. 1 k zápisnici
2/ Uznesenie 03/18.8.2015 (StVS a.s.). Príloha č. 2 k zápisnici
Na základe Uznesenia 03/18.8.2015, na ktorom sa uzniesla dozorná rada StVS a.s.,B.Bystrica
starostka obce podala návrh na schválenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Nevidzany bude nápomocné s prípravou Aglomerácie: Nitrianske
Rudno-Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno za podmienky,
že StVS a.s., Banská Bystrica v termíne do 30.10.2015 zašle Obci Nevidzany menný zoznam
vlastníkov, ktorých súhlasy sú potrebné pre majetko-právne vysporiadanie.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
Bod 6
A/ Starostka obce oboznámila poslancov OZ s návrhom Smernice pre používanie služobného
motorového vozidla obce Nevidzany a súkromných motorových vozidiel na služobné účely.
Príloha č. 3 k zápisnici.
B/ Starostka obce informovala poslancov OZ o odoslaní Kvalitatívneho dotazníka k strategickej
časti PHRSR obce Nevidzany spracovateľovi a o tom, že do každej domácnosti v obci bude
doručený anonymný dotazník k vypracovaniu PHRSR obce, dotazník bude umiestnený aj na
webovej stránke obce: www.nevidzany-prievidza.sk
C/ Starostka obce informovala poslancov OZ o výzve POD na rok 2016. Program obnovy dediny je
zameraný na skvalitnenie života v obci, životného prostredia, čistenie studničiek a pod. Po
vzájomnej rozprave poslanci OZ navrhli požiadať o dotáciu na vybudovanie prístrešku pre turistov,
cyklistov a návštevníkov nášho katastra nad obcou. Keďže pre prístrešok treba určiť vhodné
miesto na pozemku vo vlastníctve obce Nevidzany, najlepšie s prístupom k potôčku, je potrebná
obhliadka pozemkov. Tá sa uskutoční dňa 20.10.2015 za účasti lesného hospodára Jozefa
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Hatványiho, poslanca OZ Miroslava Chudého a Beaty Vreckovej starostky obce. Výsledok
obhliadky bude oznámení poslancom OZ, ktorí rozhodnú o ďalšom postupe.
D/ Poslanci OZ referovali pripomienky občanov :
1/ Čo s balíkmi slamy pred vstupom do katastra obce Nevidzany ? Informáciu podá starostka obce
na ďalšom zastupiteľstve.
2/ Zaburinená záhrada vo vlastníctve p.Jozefa Homolu – na úradnej tabuli bolo v mesiacoch júnseptember 2015 zverejnené opatrenie na likvidáciu burín vydané Obvodným pozemkovým úradom
v Prievidzi. Jeho nedodržiavanie môže FO alebo PO nahlásiť na OPÚ v Prievidzi.
E/ Viedla sa rozprava o prácach na rozšírení domu smútku. Starostka obce požiadala poslancov
o obhliadku staveniska z dôvodu doriešenia elektrických rozvodov na prístavbe a vybúraní
prechodových dverí.
Bod 7
Starostka poďakovala prítomným za účasť.
Overovatelia zápisnice :
....................................
p. Ľuboš Šponiar

......................................
p. Richard Kluvanec

....................................
Miroslav Chudý
zapisovateľ

.......................................
Ing. Beata Vrecková
starostka obce

Prílohy:
1. Informácia o stave prípravy a legislatívy odkanalizovanie (StVS a.s.)
2. Uznesenie 03/18.8.2015 (StVS a.s.).
3. Návrh Smernice pre používanie služobného motorového vozidla obce Nevidzany
a súkromných motorových vozidiel na služobné účely.
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