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

14.08.2017 o 19,00 hod. v zasadačke Ocú.   

Prítomní poslanci OZ: Igor Kluvanec, Richard Kluvanec, Ivan Majdan, Miroslav Chudý, 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. 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov 

6. Výročná správa obce Nevidzany za rok 2016 

7. Dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2016 
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 

Nakoľko došlo k zmene miesta umiestňovania volebných plagátov bol od 18.7.2017 do 05.08.2017  

zverejnený návrh VZN obce Nevidzany č.2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov. Počas tohto 

obdobia neboli na obec Nevidzany podané žiadne pripomienky a tak starostka obce podala návrh 

na schválenie VZN obce Nevidzany č. 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov. 

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

Návrh bol schválený. 

Návrh VZN obce Nevidzany č.2/2017 tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. 

Bod 6 

P. Jarmila Chudá oboznámila poslancov OZ  s Výročnou správou obce Nevidzany za rok 2016. 

Výročná správa obce Nevidzany za rok 2016 tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 

Bod 7 

Starostka obce oboznámila poslancov OZ s Dodatkom správy nezávislého audítora k výročnej 

správe za rok 2016. 

Dodatok správy nezávislého audítora tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 

Bod 8 

Starostka obce oboznámila poslancov OZ, že je opäť vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí 

o Nenávratný finančný príspevok č. 22/PRV/2017, podopatrenie 7.4.-Podpora na investície do 

vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 

obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (Aktivita 1-multifunkčné 

ihrisko). Termín uzávierky predkladania žiadostí je do 30.11.2017.   

Keďže obec sa o nenávratný príspevok už uchádzala, no výzva bola zrušená, je potrebné opäť 

žiadosť vypracovať. Po vzájomnej rozprave prítomných, starostka podala návrh na schválenie: 

spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok č.22/PRV/2017 , podopatrenie 7.4.- Podpora 

na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre 

vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (Aktivita 1-

multifunkčné ihrisko) v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 , manažment procesu 
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verejného obstarávania resp. výberu dodávateľa, externý manažment a implementáciu podporeného 

projektu zabezpečí PROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra.  

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

Návrh bol schválený. 

K podaniu novej žiadosti o nenávratný finančný príspevok je potrebné prepracovať rozpočet  

a doplniť projektovú dokumentáciu Multifunkčné ihrisko o lavičky na sedenie a oplotenie zadnej 

časti detského ihriska pri preliezkach. 

Bod 9  

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

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

                 p. Igor Kluvanec                             p. Ivan Majdan 

     

 

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

                Miroslav Chudý                            Ing. Beata Vrecková  

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Návrh VZN obce Nevidzany č.2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov  

2. Výročná správa obce Nevidzany za rok 2016. 

3. Dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


