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

06.03.2017 o 18,00 hod. v zasadačke Ocú.   

Prítomní poslanci OZ: Igor Kluvanec,  Miroslav Chudý, Richard Kluvanec, Ivan Majdan, Ľuboš 

Šponiar, 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. VZN obce Nevidzany č.1/2017 

6. Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Nevidzany 
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. Richard 

Kluvanec a p. Ľuboš Šponiar. 

Bod 3 

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

podala návrh na schválenie programu rokovania. 

Hlasovanie: Za: 5  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Poslanci OZ schválili program rokovania. 

Bod 4 

Starostka obce zaslala p. Ivanovi Surovcovi vyjadrenie k žiadosti o odkúpenie časti pozemku 

v zmysle uznesenia č. 104/2017.   

Bod 5 

Občania obce a poslanci OZ boli v zákonom stanovenej lehote oboznámení s návrhom VZN obce 

Nevidzany č.1/2017, ktorým sa zrušuje VZN obce Nevidzany Prevádzkový poriadok pohrebiska na 

území obce Nevidzany a tak starostka podala návrh na jeho schválenie. 

 Hlasovanie:  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0   

VZN obce Nevidzany č.1/2017 bolo schválené a tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. 

Bod 6 

Starostka dala návrh na schválenie Prevádzkového poriadku pohrebiska v Nevidzanoch. 

Hlasovanie: Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Prevádzkový poriadok pohrebiska v Nevidzanoch bol schválený a tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice. 

Bod 7 

A/ Hlavný kontrolór obce Nevidzany Ing. Jozef Krett podal správu pre OZ z ukončených kontrol . 

Správa tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 

B/ Hlavný kontrolór obce Nevidzany Ing. Jozef Krett podal správu pre OcZ o kontrolnej činnosti 

v roku 2016. 

Správa tvorí prílohu č.4 tejto zápisnice. 

C/ Starostka obce informovala poslancov OZ o zmenách v oblasti vývozu komunálneho odpadu. 

Z dôvodu práceneschopnosti šoféra KUKA vozu Diviaky nad Nitricou vývoz realizujú zamestnanci 

TEDOSu, Bánovce nad Bebravou. Starostka obce je v rokovaní s p.Fojtíkom -FOFO, Valaská Belá, 

kde by bola možnosť vývozu komunálneho odpadu súčasne s obcou Temeš, čím by naša obec 

ušetrila náklady na 1 vývoz mesačne.  Poslanci OZ túto myšlienku podporili. 

D/ Vzhľadom na každoročné problémy s ozvučením akcie Nevidzianske hodové slávnosti starostka 

obce skontaktovala zástupcu ePlay, Prievidza a dohodla stretnutie s možnosťou  vyskúšania 

ozvučovacej techniky v priestoroch nádvoria kultúrneho strediska. V prípade, že ozvučenie bude 

vyhovujúce a cena priaznivá, obec túto techniku zakúpi. 

E/ Poslanci OZ a starostka obce prerokovali zámer vybudovania nádvoria v kultúrnom stredisku 

a zhodli sa na tom, že je potrebné zabezpečiť zameranie a vytýčenie pozemku, polohopis 

a výškopis KNC p.č. 170 k.ú. Nevidzany.   



 

 

Bod 8  

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

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

                 p. Richard Kluvanec                             p. Ľuboš Šponiar 

     

 

Zapisovateľ:      ....................................                 .......................................                            

                Miroslav Chudý                            Ing. Beata Vrecková  

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Návrh VZN obce Nevidzany č.1/2017. 

2. Prevádzkový poriadok pohrebiska v Nevidzanoch. 

3. Správa pre OZ z ukončených kontrol. 

4. Správa pre OcZ o kontrolnej činnosti v roku 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


