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U z n e s e n i e  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany zo dňa 05.06.2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

1. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice. 

2. Schvaľovanie programu zasadnutia OZ 

3. Záverečný účet obce Nevidzany za rok 2016 

4. Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Nevidzany za rok 2016 

5. Celoročné hospodárenie obce Nevidzany za rok 2016 

6. Tvorbu fondu rezerv 

7. Čerpanie finančných prostriedkov z fondu rezerv 

8. Zmenu rozpočtu č.6/2017 

9. Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2017 

10. Úpravu cestovného poriadku v sobotu 

11. Vyhlásenie výzvy 7.4 PPA 

12. Výmenu ističov na verejnom osvetlení, budove kultúrneho strediska a budove obecného 

úradu 

13. Informáciu p. Igora Kluvanca o termíne stretnutia za účelom posúdenia vypracovanej 

vizualizácie úprav a budovania nádvoria kultúrneho strediska     

 

 

Uznesenie č. 119 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia OZ. 

        

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

          
Uznesenie č. 120 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje celoročné hospodárenie obce Nevidzany za rok 

2016 bez výhrad. 

        

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

          

Uznesenie č. 121 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje previesť rozdiel medzi celkovými príjmami 

a výdavkami v sume 7 859,39 € zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a),b), c) zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov do rezervného fondu obce. 

        

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

          

Uznesenie č. 122 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov z fondu rezerv 

v sume 10 000,- €ur na rekonštrukciu a modernizáciu chodníkov na miestnom cintoríne.  

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 
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Uznesenie č. 123 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje zmenu rozpočtu č.6/2017: 

Finančné operácie navýšiť 

Zdroj 46 položka 454001 o  10 000,- €ur 

Výdavky kapitálového rozpočtu doplniť 

Zdroj 46 položka 08.4.0.717002 rekonštrukcia a modernizácia doplniť o 10 000,- €ur 

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 124 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2017. 

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 125 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie Záverečný účet obce Nevidzany za rok 

2016. 

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 126 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie Odborné stanovisko k záverečnému účtu 

obce Nevidzany za rok 2016. 

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 127 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie stanovisko TSK k úprave cestovného 

poriadku. 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 128 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie vyhlásenie výzvy PRV 2014-2020 

podopatrenie 7.4. 

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 129 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie výmenu ističov na verejnom osvetlení, 

budove kultúrneho strediska a budove obecného úradu. 

 

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

         Ing. Beata Vrecková 
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         Starostka obce 

Uznesenie č. 130 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie informáciu p. Igora Kluvanca o termíne 

stretnutia za účelom posúdenia vypracovanej vizualizácie úprav a budovania nádvoria kultúrneho 

strediska.     

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


