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U z n e s e n i e  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany zo dňa 14.11.2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

1. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice. 

2. Schvaľovanie programu zasadnutia OZ 

3. Schvaľovanie Dodatku č.1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

4. Vyhodnotenie Nevidzianskych hodových slávností starostkou obce  

5. Kultúrno spoločenské akcie v mesiaci december 2017 

6. Dodanie podkladov do rozpočtu obce na rok 2018 poslancami OZ, predsedami komisii  

7. Vypracovanie návrhov VZN o miestnych daniach, VZN o miestnom poplatku za KO 

a DSO, rozpočtu obce na rok 2018,2019,2020 

8. Stretnutie s občanmi ohľadom rekonštrukcie nádvoria kultúrneho strediska 

9. Výrub smrekov na miestnom cintoríne 

10. Výzvu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality 

11. Prehodnotenie budovania chodníka od domu smútku k novému cintorínu, stretnutie 

poslancov OZ, starostky obce a a zástupcu firmy pre realizáciu chodníkov. 

 

 

Uznesenie č. 146 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia OZ. 

        

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

          
Uznesenie č. 147 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení spoločného 

obecného úradu                      

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

          

Uznesenie č. 148 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie vyhodnotenie  Nevidzianskych hodových 

slávností starostkou obce 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

          

 

Uznesenie č. 149 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie kultúrno  spoločenské akcie v mesiaci 

december 2017: Mikuláš, jubilanti, pečenie perníkov, novoročný prípitok. 

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 150 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie do 15.12.2017 dodať poslancami OZ, 

predsedami komisii podklady starostke obce do rozpočtu obce na rok 2018 

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 
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Uznesenie č. 151 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie vypracovanie návrhov VZN o miestnych 

daniach na rok 2018, VZN o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2018, rozpočtu obce na rok 

2018,2019,2020 

 

          

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 152 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie stretnutie s občanmi ohľadom rekonštrukcie 

nádvoria kultúrneho strediska  

          

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 153 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie výrub smrekov na miestnom cintoríne 

 

          

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 154 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo 

štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018 

 

          

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 155 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie prehodnotenie budovania chodníka od domu 

smútku k novému cintorínu, stretnutie poslancov OZ, starostky obce a a zástupcu firmy pre realizáciu 

chodníkov dňa 15.11.2017 na miestnom cintoríne 

          

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


