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

10.05.2017 o 19,00 hod. v zasadačke Ocú.   

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

Šponiar 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. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce 

6. Správa nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky k 31.12.2016 

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 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 dala  v zmysle uznesenia č. 112/2017 vypracovať polohopisný a výškopisný plán 

KNC parcely č. 170 k.ú. Nevidzany  areál kultúrneho strediska.   

Bod 5 

V zmysle Ústavných zákonov č. 357/2004 a 545/2005 bolo do podateľne obce Nevidzany dňa 

28.3.2017 zaevidované Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky 

obce za kalendárny rok 2016. Starostka obce predložila oznámenie poslancom OZ nakoľko 

zasadnutie OZ, ktoré sa malo konať dňa 24.4.2017 nebolo z dôvodu nízkej účasti poslancov OZ 

uznášania schopné. 

Bod 6 

Starostka obce oboznámila poslancov OZ so Správou nezávislého audítora z auditu účtovnej 

závierky k 31.12.2016. 

Správa tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.  

Bod 7 

A/ Starostka obce podala návrh na zmenu rozpočtu č. 4/2017:  

navýšiť príjmy bežného rozpočtu o príjem z dobropisov zdroj 41 položka  292012 v sume 636,- €ur 

navýšiť výdavky bežného rozpočtu o výdavky na zakúpenie kompostérov a KUKA nádob zdroj 41 

položka 05.1.0. 633004 v sume 636,- €ur. 

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

Zmena rozpočtu č.4/2017 bola schválená.  

B/Dňa 4.5.2017 o 18 hodine sa previedla obhliadka areálu kultúrneho strediska za účelom jeho 

úprav. Plánuje sa vybudovanie bezbariérového vstupu, vybudovanie kaskádového hľadiska, 

v spodnej časti areálu zbúranie rozpadajúcich sa skladov a vybudovanie altánku s povrchovou 

úpravou  nádvoria.  Obhliadky sa zúčastnili poslanci OZ Igor Kluvanec, Richard Kluvanec, Ivan 

Majdan, Miroslav Chudý a Beata Vrecková starostka obce. Po vzájomnej rozprave sa prítomní 

zhodli na tom, že je potrebné pre účel realizácie týchto zámerov dať vypracovať vizualizáciu 

zámeru. Vypracovať vizualizáciu zabezpečí zástupca starostky Igor Kluvanec. Na dnešnom 

zasadnutí podal zástupca starostky Igor Kluvanec návrh: vizualizáciu úprav a budovania nádvoria 

kultúrneho strediska vypracuje Ing. Arch. Mária Serdahelyová, Dolná Štvrť 364/2, 90701 Myjava. 



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

Návrh bol schválený.   

C/ Starostka obce poďakovala poslancom za zabezpečenie akcie „Výstup na Maguru“. Stanovil sa 

termín na akciu Dňa matiek 14.5.2017 o 16 hodine a MDD dňa 3.6.2017 o 15 hodine. 

Bod 8  

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

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

                 p. Igor Kluvanec                             p. Ivan Majdan 

     

 

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

                Miroslav Chudý                            Ing. Beata Vrecková  

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Správa nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky k 31.12.2016.. 

 

 


