
U z n e s e n i e  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany zo dňa 17.07.2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

1. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice. 

2. Schvaľovanie programu zasadnutia OZ 

3. Odmeny poslancov OZ za obdobie 12/2016-06/2017 

4. Prípravu hodových slávností 

5. Dotáciu z MF SR na individuálne potreby obce 

6. Navýšenie príjmov a výdavkov bežného rozpočtu – zmenu rozpočtu. 

7. Sťažnosť p. Evy a Petra Vicanových 

8. Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska 

9. Zapožičanie obecných pivných setov 

10. Informácie starostky  obce  

 

 

Uznesenie č. 131 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia OZ. 

        

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

          
Uznesenie č. 132 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje odmeny poslancov OZ za obdobie 12/2016 – 

06/2017 

        

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

          

Uznesenie č. 133 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje zmenu rozpočtu: 

navýšenie príjmov bežného rozpočtu zdroj 41 na položke 111003 výnos dane z príjmu o 

sumu 7000,- Eur   

navýšenie výdavkov bežného rozpočtu zdroj 41 na položke 01.1.1.635006 údržba budov o sumu 

5000,-Eur  

navýšenie výdavkov bežného rozpočtu zdroj 41 na položke 08.4.0.635006 oplotenie cintorína 

o sumu 2000,- Eur. 

    

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

          

Uznesenie č. 134 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska 

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 135 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje zapožičanie obecných pivných setov: 

pre občanov obce Nevidzany  1 pivný set (stôl, 2 lavice) za sumu 3,- Eurá a pre potreby  

Ocú z iných obcí 5,-Eur za 1 pivný set. 

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



         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 136 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice 

a overovateľov zápisnice 

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 137 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie prípravu hodových slávností 

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 138 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie dotáciu z MF SR na individuálne potreby 

obce v sume 4500,- Eur na výmenu plastových okien a dverí na obecnom úrade 

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 139 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie sťažnosť p. Evy a Petra Vicanových 

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 140 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie informácie : 

- zrušenie skladu CO v budove ocú 

- Ing. Katrena vypracuje PD pre stavebné povolenie na vybudovanie chodníkov na miestnom 

cintoríne 

- bola prevedená údržba stolov a lavíc na verejnom detskom ihrisku a lavičky pred ocú 

- v kultúrnom stredisku boli opravené stoly 

- vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov na 4. Novembra 2017 

- potreba vypracovať nové VZN k umiestňovaniu volebných plagátov 

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 


