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

14.11.2017 o 19,00 hod. v zasadačke Ocú.   

Prítomní poslanci OZ: Richard Kluvanec, Miroslav Chudý, Ľuboš Šponiar, Ing. Jozef Krett hlavný 

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. Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 
6. Rôzne  

7. 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 3 poslanci z 5. Starostka obce 

podala návrh na schválenie programu rokovania. 

Hlasovanie: Za: 3  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Poslanci OZ schválili program rokovania. 

Bod 4 

Uznesenia: zabezpečiť stavebné povolenie „Chodníky-cintorín“  - splnené.  

Bod 5 

Zástupcovia účastníckych obcí sa na svojej porade Spoločného obecného  úradu dňa 14.6.2017 

v Novákoch dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu. 

Predmetom zmluvy je financovanie SÚ Nováky členskou obcou vo výške príspevku 0,20 € na 1 

obyvateľa mesačne. Starostka obce ako zástupca zmluvnej obce Nevidzany podala návrh na 

schválenie Dodatku č.1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu.   

Hlasovanie: Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený. Kópia Dodatku č.1 tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. 

Bod 6 

A/ Starostka obce: podala poslancom OZ informáciu o finančných nákladoch na Nevidzianske 

hodové slávnosti, čo sa týka zabezpečenia kultúrneho programu, vystúpenia účinkujúcich,  hostí, 

predajných akcii na nádvorí kultúrneho strediska. Poďakovala poslancom OZ a všetkým, ktorí sa 

podielali na ich zabezpečovaní a príprave. Odozva od občanom bola kladná, akcia sa vydarila.  

Poslanec p. Richard Kluvanec: finančné náklady na činnosť spojenú s tanečnou zábavou, gulášom 

a tombolou vyhodnotí  neskôr . 

B/ počas mesiaca december sa uskutočnia ešte kulturno spoločenské akcie: 

Jubilanti 70,75,80 rokov; Mikuláš, pečenie perníkov, novoročný prípitok 

C/ Starostka obce požiadala poslancov OZ, predsedov komisií mailom dňa 10.10.2017 o súpis akcii 

a finančných nákladov na jednotlivé akcie, ktoré budú zahrnuté do rozpočtu obce na rok 2018. 

Nakoľko žiadne podklady neobdržala opäť avizovala dodanie podkladov na tvorbu rozpočtu zo 

strany predsedov komisií do 15.11.2017.  

D/ Dňa 31.12.2017 končí platnosť VZN č.2/2016 o miestnych daniach a VZN č. 3/2016 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Je potrebné vypracovať 

a schváliť  VZN o miestnych daniach a VZN o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2018.  

Taktiež je potrebné vypracovať návrh rozpočtu na rok 2018 a informatívne na rok 2019,2020. 

Návrhy VZN a rozpočtu budú zverejnené 15 dní pred schvaľovaním dňa 4.12.2017 poslancami OZ. 

Poslanci OZ budú schvaľovať výšku poplatku za komunálne odpady, poplatky z dani 

z nehnuteľností, za psa.  

E/Starostka obce upozornila poslancov, že nereagujú na jej správy mailom. V správe zo dňa 

3.10.2017,  požiadala poslancov OZ o stanovenie termínu stretnutia občanov a poslancov OZ 
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ohľadom projektov rekonštrukcie nádvoria kultúrneho strediska zverejnených v úradnej tabuli od 

1.9.2017. 

Poslanec p. Richard Kluvanec: stretnutie s občanmi budeme riešiť v mesiaci január 2018. 

Ďalej ich v predmetnej správe informovala o začatí konania vo veci výrubu smrekov na miestnom 

cintoríne. Na obhliadke miesta výrubu drevín , ktorá sa konala dňa 2.11.2017 sa zúčastnili za obec 

Nevidzany starostka obce a  predseda komisie pre životné prostredie p.Ľuboš Šponiar .  Výrub 

smrekov na miestnom cintoríne bol povolený.   

F/Starostka informovala poslancov OZ o Výzve Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov 

v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018. Oboznámila poslancov OZ o možnosti v rámci 

predmetnej výzvy podať žiadosť o  kamerový systém v obci. V rámci výzvy je možné požiadať 

o umiestnenie stĺpa na verejné osvetlenie  a kamery na novom cintoríne.  Podľa výšky pridelenia 

dotácie na kamerový systém obce je potrebná  20% finančná spoluúčasť obce. Starostka obce 

podala návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na 

financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018 

Hlasovanie: Za: 3  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Poslanci návrh schválili, Výzva Rady SR tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice. 

Podľa rozpočtu nákladov na kamerový systém obce budú finančné náklady 20% zakomponované 

do rozpočtu obce na rok 2018.   

G/ Starostka obce informovala poslancov OZ, že od 16.11.2017 sa začne s budovaním chodníkov 

na cintoríne. Budovanie chodníkov bude spojené aj s oplotením zadnej časti cintorína. 

Poslanci OZ, starostka obce   a zástupca firmy pre realizáciu chodníkov na cintoríne, sa dohodli na 

stretnutí  dňa 15.11.2017 ohľadom prehodnotenia, či by nebolo vhodné vymeniť celý  starý  

chodník od domu smútku za nový. 

Bod 7 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť. 

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

                   p. Richard Kluvanec               p. Ľuboš Šponiar 

     

 

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

                  Miroslav Chudý             Ing. Beata Vrecková  

                    Starostka obce  

 

Prílohy: 

1. Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu  

2. Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


