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

13.02.2017 o 18,00 hod. v zasadačke Ocú.   

Prítomní poslanci OZ: Igor Kluvanec,  Miroslav Chudý, Richard Kluvanec, Ivan Majdan, 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. Protest prokurátora č. Pd 150/16/3307-8 

6. Žiadosť p. Ivana Surovca o odkúpenie pozemku 
7. Rôzne  

8. Záver 

Bod 1 

Otvorenie previedla starostka obce, všetkých prítomných privítala.  

Bod 2 
Zapisovateľom zápisnice bol určený p. Miroslav Chudý, overovateľmi zápisnice p. Igor Kluvanec 

a p. Ivan Majdan 

Bod 3 

Starostka obce skonštatovala, že OZ je uznášania schopné: prítomní 4 poslanci z 5. Starostka obce 

podala návrh na schválenie programu rokovania. 

Hlasovanie: Za: 4  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Poslanci OZ schválili program rokovania. 

Bod 4 

Prijaté uznesenia sa priebežne plnia.  

Bod 5 

Poslanci OZ boli oboznámený s protestom prokurátora č. Pd 150/16/3307-8 proti VZN obce 

Nevidzany Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Nevidzany, ktoré schválilo OZ 

v Nevidzanoch dňa 15.04.2007. Obecné zastupiteľstvo protestu prokurátora vyhovelo z dôvodu 

nezákonnosti VZN. 

Hlasovanie:  Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0  Protestu sa vyhovuje. 

Bod 6 
Poslanci OZ boli oboznámení so žiadosťou p. Ivana Surovca, bytom Nevidzany č.31 o odkúpenie 

časti pozemku z parcely č. 191 podľa priloženej situačnej snímky. Nakoľko sa jedná o obecný 

majetok poslanci OZ doporučujú doplniť žiadosť o presnú výmeru časti pozemku s vytýčením 

hranice pozemku. V prípade, že žiadateľ dá vyhotoviť geometrické zameranie pozemku, poslanci 

OZ žiadajú k tomuto úkonu prizvať zástupcu obce Nevidzany.   

Bod 7 

A/ Starostka obce informovala poslancov OZ o zabezpečení výkonu opatrení sociálnej ochrany detí 

a sociálnej kurately. 

B/ Starostka obce podala žiadosť na MF SR o dotáciu na výmenu okien a dverí na obecnom úrade a 

žiadosť na TSK o dotáciu na Nevidzianske hody. 

D/ Poslanci OZ prerokovali možnosť senzorového osvetlenia vchodu do kultúrneho strediska. 

E/ Poslanci OZ prerokovali fašiangovú zábavu, ktorá sa bude konať dňa 25.02.2017 v kultúrnom 

stredisku. Fašiangový sprievod prevedie FS Nevidzianka s pochovávaním basy. 

Bod 8  

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť. 

 Overovatelia zápisnice :   ....................................              ...................................... 

                 p. Igor Kluvanec                             p. Ivan Majdan 

     

Zapisovateľ:  ....................................                Starostka obce .......................................                            

            Miroslav Chudý                                        Ing. Beata Vrecková  


