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

14.12.2015 o 18,00 hod. v zasadačke Ocú.   

Prítomní poslanci OZ: Miroslav Chudý, Richard Kluvanec, 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. Schvaľovanie VZN obce Nevidzany č. 2/2015 o miestnych daniach  

6. Schvaľovanie VZN obce Nevidzany č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

7. Schvaľovanie VZN obce Nevidzany č. 4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov 

8. Schvaľovanie rozpočtu obce Nevidzany na rok 2016 

9. Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 

2016 

10. Schvaľovanie smernice pre používanie služobného motorové vozidla  

11. Rôzne  
12. 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 3 poslanci z 5. Starostka 

podala návrh na schválenie program rokovania.   

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

Poslanci OZ schválili program rokovania. 

Bod 4 

Prijaté uznesenia sa priebežne plnia.  

Bod 5 

Starostka dala návrh na schválenie VZN obce Nevidzany č. 2/2015 o miestnych daniach na 

rok 2016 

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

Návrh bol schválený.  

VZN obce Nevidzany č. 2/2015 tvorí  prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

Bod 6 

Po prerokovaní a zapracovaní pripomienok starostka obce dala návrh na schválenie VZN obce 

Nevidzany č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na rok 2016 

Hlasovanie:  Za. 3  Proti: 0 Zdržal sa: 0 
Návrh bol schválený. 

VZN obce Nevidzany č. 3/2015 tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice 

Bod 7 

Starostka obce dala návrh na schválenie VZN obce Nevidzany č. 4/2015 o umiestňovaní 

volebných plagátov 

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

Návrh bol prijatý. 

VZN obce Nevidzany č. 4/2015 tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice 
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Bod 8  

Hlavný kontrolór obce Ing. Krett oboznámil poslancov OZ so Stanoviskom hlavného kontrolóra 

obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Nevidzany na roky 2016-2018 a k návrhu rozpočtu obce 

Nevidzany na rok 2016. Po zapracovaní pripomienok starostka obce dala návrh na schválenie 

rozpočtu obce Nevidzany na rok 2016 

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

Návrh bol prijatý 

Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu tvorí prílohu č. 4 tejto zápiosnice. 

Rozpočet na rok 2016 a na roky 2016-2018 tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 

Bod 9 

Starostka obce dala návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 

prvý polrok 2016 

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

Návrh bol prijatý. 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2016 tvorí prílohu č. 6 

tejto zápisnice. 

Bod 10 

Starostka obce dala návrh na schválenie smernice pre používanie služobného motorové 

vozidla 

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

Návrh bol prijatý. 

Smernica pre používanie služobného motorové vozidla tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. 
Bod 11 

A/ Starostka obce informovala poslancov OZ o prípravách volieb do NR SR , ktoré sa budú konať 

dňa 5. Marca 2016. 

B/ Starostka obce informovala poslancov OZ o možnosti podania žiadosti z PRV na roky 2016-

2020 o kamerový systém obce Nevidzany. Poslanci OZ navrhli zaoberať sa touto témou v priebehu 

roka 2016. 

C/Poslanci OZ a starostka obce sa dohodli na akciách: 

19.12.2015 zrealizovať v kultúrnom dome pečenie medovníkov  

27.12.2015  zrealizovať stolno-tenisový turnaj – zakúpenie putovného pohára. 

1.1.2016    novoročný punčový prípitok, pri tejto príležitosti obec zakúpi 10L a 20L termovárnicu  

Bod 12 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť.  

 

Overovatelia zápisnice : 

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

              p. Ľuboš Šponiar   p. Richard Kluvanec 

     

 

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

            Miroslav Chudý   Ing. Beata Vrecková  

          zapisovateľ    starostka obce  

 

 

 
Prílohy:  

1.  VZN obce Nevidzany č. 2/2015 o miestnych daniach na rok 2016 

2.  VZN obce Nevidzany č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

rok 2016 

3. VZN obce Nevidzany č. 4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce 

5. Rozpočet obce Nevidzany na rok 2016, a na roky 2016-2018 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2016 

7. Smernica pre používanie služobného motorového vozidla 


