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U z n e s e n i e  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany zo dňa 4.12.2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

1. zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice. 

2. program zasadnutia OZ 

3. VZN č.3/2017 

4. navýšenie poplatku za komunálny odpad na rok 2018 

5. VZN č.4/2017 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu na roky 2018-2020 

8. doplnenie rozpočtu na rok 2018 o položky v bežných príjmoch a bežných 

výdavkoch 

9. rozpočet na rok 2018-2020 

10. odmeny poslancov OZ a členov komisii 

11. Plán zimnej údržby miestnych komunikácií 

12. odmenu hlavného kontrolóra obce 

13. zmenu rozpočtu 2017: navýšenie bežných príjmov o skutočné príjmy, navýšenie 

bežných výdavkov 

14. zakúpenie nového vianočného osvetlenia na jedličku pred obecným úradom 

15. poskytnutie kľúčov od skladu riadu v kultúrnom stredisku pri obecnej akcii 

poslancom OZ 

16. výberovú komisiu pre verejné obstarávanie  

17. potrebu zamestnať na DOVP upratovačku 
 

Uznesenie č. 156 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

        

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

          
Uznesenie č. 157 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia OZ 

            

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

          

Uznesenie č. 158 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje VZN obce Nevidzany č. 3/2017  

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

          

 

Uznesenie č. 159 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie navýšenie poplatku za komunálny odpad 

na rok 2018 na 16,- Eur 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 
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Uznesenie č. 160 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje  VZN obce Nevidzany č. 4/2017 

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 161 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018  

 

          

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 162 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k rozpočtu na roky 2018-2020 

          

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 163 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie doplnenie rozpočtu obce na rok 2018 

 

          

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 164 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje rozpočet obce na roky 2018-2020 

          

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 165 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje odmeny poslancov OZ a členov komisií 

  

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 166 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje Plán zimnej údržby miestnych komunikácií 

  

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 167 
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Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi obce 

  

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 168 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje navýšenie bežných príjmov rozpočtu 2017 

o skutočné bežné príjmy  

  

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 169 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje navýšenie bežných výdavkov rozpočtu 2017 

o sumu navýšených bežných príjmov rozpočtu a to na položkách bežného rozpočtu podľa potreby a 

aby sa dosiahol vyrovnaný rozpočet 

  

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 170 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje zakúpenie nového vianočného osvetlenia na jedličku 

pred obecným úradom 

  

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 171 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje starostka obce poskytne poslancom OZ pri 

zabezpečovaní obecnej akcie kľúče od skladu riadu v kultúrnom stredisku 

  

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 172 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie určenie členov výberovej komisie pre 

verejné obstarávanie  

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 173 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie zamestnať na DOVP upratovačku 

  

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 


