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

05.06.2017 o 19,00 hod. v zasadačke Ocú.   

Prítomní poslanci OZ: Igor Kluvanec,  Miroslav Chudý, Ivan Majdan, Ľuboš Šponiar, Ing. Jozef 

Krett hl. kontrolór obce,  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. Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Nevidzany za rok 2016 

6. Záverečný účet obce Nevidzany za rok 2016 – celoročné hospodárenie obce 

Nevidzany 

7. Tvorba fondu rezerv 
8. Rôzne  

9. 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 

Uznesenia sa priebežne plnia.   

Bod 5 

Ekonómka obce p. Jarmila Chudá oboznámila poslancov OZ so Záverečným účtom obce 

Nevidzany za rok 2016 a Ing. Jozef Krett hlavný kontrolór obce Nevidzany predniesol Odborné 

stanovisko k záverečnému účtu obce Nevidzany za rok 2016, v ktorom odporučil schváliť 

celoročné hospodárenie obce Nevidzany za rok 2016 bez výhrad. Ďalej odporučil výslednú čiastku 

hospodárenia v celej sume 7 859,39 € previesť do rezervného fondu obce. 

Bod 6 

Starostka podala návrh na schválenie celoročného hospodárenia obce Nevidzany za rok 2016 bez 

výhrad. 

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

Návrh bol schválený.  

Záverečný účet obce za rok 2016 tvorí prílohu č.1 k tejto zápisnici. 

Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Nevidzany za rok 2016 tvorí prílohu č.2 k tejto 

zápisnici. 

Bod 7 

Starostka podala návrh na schválenie previesť rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami 

v sume 7 859,39 € zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a),b), c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov do rezervného fondu obce.  

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

Návrh bol schválený 

Bod 8 

A/ Starostka obce podala návrh na čerpanie finančných prostriedkov z fondu rezerv v sume 

10 000,- €ur na rekonštrukciu a modernizáciu chodníkov na miestnom cintoríne.  

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

Návrh bol prijatý. 
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B/Starostka obce podala návrh na zmenu rozpočtu č.6/2017: 

Finančné operácie navýšiť 

Zdroj 46 položka 454001 suma 10 000,- €ur 

Výdavky kapitálového rozpočtu doplniť 

Zdroj 46 položka 08.4.0.717002 rekonštrukcia a modernizácia doplniť o 10 000,- €ur 

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

Návrh bol schválený.   

C/Na úradnej tabuli bol zverejnený v čase od 20.5.2017 do 5.6.2017 Návrh plánu kontrolnej 

činnosti na druhý polrok 2017. Starostka obce podala návrh na jeho schválenie. 

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

Návrh bol prijatý. Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu č.3 k tejto zápisnici. 

D/ Na základe požiadavky občanov na zabezpečenie autobusového spojenia do obce Liešťany, 

Nitrianske Rudno v sobotu z dôvodu nákupu potravín  požiadala starostka obce Trenčiansky 

samosprávny kraj o úpravu cestovného poriadku aut. Linky 307 414/20, 3. V stanovisku TSK sa 

uvádza, že zachádzaním spojov č.20 a 3 danej linky by došlo k nárastu tarifných km. Riešením je 

finančné prispievanie našou obcou na premávanie týchto spojov vo výške cca 554,- €ur/rok. 

V prípade, že poslanci OZ schvália finančný príspevok na autobusové spoje, tieto by sa mohli 

realizovať od mesiaca december, kedy sa robia zmeny cestovných poriadkov. Starostka vyzvala 

poslancov, aby sa k predmetnej situácii vyjadrili. Nikto sa nevyjadril. Stanovisko TSK k úprave 

cestovného poriadku tvorí prílohu č.4 k tejto zápisnici.  

E/ Starostka obce informovala poslancov OZ, že od 31.5.2017 bola vyhlásená výzva PRV 2014-

2020, podopatrenie 7.4  , kde obec Nevidzany podala žiadosť na dotáciu na multifunkčné ihrisko. 

F/ Starostka obce informovala poslancov OZ,  že požiadala SSE o výmenu ističov na verejnom 

osvetlení, budove kultúrneho strediska a budove obecného úradu.  

G/Poslanec Igor Kluvanec zástupca starostky informoval prítomných, že oznámi termín stretnutia 

za účelom posúdenia vypracovanej vizualizácie úprav a budovania nádvoria kultúrneho strediska.     

Bod 9  

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

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

                 p. Igor Kluvanec                             p. Ivan Majdan 

     

 

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

                Miroslav Chudý                            Ing. Beata Vrecková  

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Záverečný účet obce za rok 2016  

2. Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Nevidzany za rok 2016 

3. Plán kontrolnej činnosti.  

4. Stanovisko TSK k úprave cestovného poriadku. 

 

 

 

 


