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

4.12.2017 o 18,00 hod. v zasadačke Ocú.   

Prítomní poslanci OZ: Miroslav Chudý, Igor Kluvanec, Richard Kluvanec, Ivan Majdan, 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. Schvaľovanie VZN č.3/2017 

6. Schvaľovanie VZN č.4/2017 

7. Schvaľovanie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

8. Schvaľovanie rozpočtu na rok 2018,2019,2020 

9. Schvaľovanie odmien poslancov OZ a členov komisii 

10. Plán zimnej údržby miestnych komunikácií 

11. Rôzne   
12. 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 s priebežne plnia  

Bod 5 

Návrh VZN obce Nevidzany č.3/2017 o miestnych daniach na rok 2018 bol zverejnený na úradnej 

tabuli aj na webovom sídle obce od 18.11.2017 do 4.12.2017.  K návrhu neboli podané žiadne 

pripomienky a tak starostka obce podala návrh na schválenie VZN obce Nevidzany o miestnych 

daniach pre rok 2018. 

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

Návrh bol schválený. Návrh VZN č.3/2017 tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. 

Bod 6 

Návrh VZN obce Nevidzany č.4/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na rok 2018 bol zverejnený na úradnej tabuli aj na webovom sídle obce od 

18.11.2017 do 4.12.2017. Po vzájomnej rozprave sa poslanci OZ zhodli na  navýšení poplatku za 

komunálny odpad na rok 2018 o 1,- Euro, teda na sumu 16,- Eur na osobu a rok. Navýšenie 

poplatku za komunálny odpad vyplynulo z vysokých nákladov obce na likvidáciu odpadu. Obec 

ročne dopláca približne 1400,- Eur na vývoz a uloženie komunálneho odpadu. Po zapracovaní 

zmeny poplatku starostka obce podala návrh na schválenie VZN obce Nevidzany č.4/2017 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018. 

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

Návrh bol schválený. Návrh VZN č.4/2017 tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice. 

Bod 7 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2018 bol na úradnej tabuli obce zverejnený od 

16.11.2017 do 4.12.2017.  K návrhu neboli žiadne pripomienky a tak starostka obce podala návrh 

na schválenie plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2018. 

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

Návrh bol schválený. Návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice. 
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Bod 8 

Ing. Jozef Krett hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov OZ a starostku obce so Stanoviskom k 

návrhu viacročného rozpočtu obce Nevidzany na roky 2018-2020 a k návrhu rozpočtu obce 

Nevidzany na rok 2018. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle 

obce od 18.11.2017 do 4.12.2017. Návrh rozpočtu na rok 2018 bol po rozprave upravený . 

V bežných príjmoch rozpočtu položka 111003 podielové dane sa navýšila o sumu           1050,- Eur 

V bežných výdavkoch rozpočtu boli doplnené položky 08.1.0 637002 športové súťaže        50,- Eur 

                                                                                    08.2.0 633006  kultúrne podujatia   1000,- Eur 

Rozpočet na rok 2018 tak zostal vyrovnaný. Na základe odporúčania hlavného kontrolóra obce a 

po zapracovaní týchto zmien starostka obce podala návrh na schválenie rozpočtu na roky 2018-

2020. 

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

Návrh bol schválený.  

Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Nevidzany na roky 2018-2020 a k návrhu rozpočtu 

obce Nevidzany na rok 2018 tvorí prílohu č.4 tejto zápisnice. 

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 so zapracovanými zmenami tvorí prílohu č.5 tejto zápisnice.  

Bod 9 

V zmysle Zásad o odmeňovaní poslancov OZ a členov komisii bol podaný návrh na schválenie 

odmien za obdobie 1.7.2017- 4.12.2017: 

Zasadnutie 

OZ 
Miroslav 

Chudý 
Igor 

Kluvanec 
Richard 

Kluvanec  
Ivan Majdan Ľuboš 

Šponiar 
Zásady 

odmeň 

16.07.07  - 10 10 10 2.1.2 

14.08.17 10 10 10 10 -  

02.11.17 

prac.stretnutie 
- - - - 10 výrub 

stromov 

cintorín 

14.11.17 10 - 10 - 10  

15.11.17 

prac.stretnutie 
- - 10 - 10 p. Šnirc-

cintorín 

04.12.17 10 10 10 10 -  

Zástupca 

starostky 
- 102 - - - 2.1.1 

Príprava 

Hodov 
10 10 10 10 10 2.1.3.. 

Hodové 

slávnosti 
10 10 10 10 10  

Mikuláš 10 10 10 - 10  

SPOLU 60,- Eur 152,-Eur 80,- Eur 50,-Eur 70,-Eur  

 

Členovia kultúrnej komisie: 

Ing. Eva Dašková (MDD, Mikuláš)    10,- Eur  

Mgr. Erika Plevová (MDD, Mikuláš) 10,- Eur  
Hlasovanie: Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený.  

Bod 10 

Poslanci OZ boli 10 dní pred zasadnutím oboznámení s Plánom zimnej údržby miestnych 

komunikácií v obci Nevidzany na obdobie 12/2017-12/2018.  Nakoľko k návrhu neboli 

pripomienky starostka obce dala návrh na schválenie  Plán zimnej údržby miestnych komunikácií 

v obci Nevidzany na obdobie 12/2017-12/2018. 
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Hlasovanie: Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený.  

Plán zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Nevidzany na obdobie 12/2017-12/2018 tvorí 

prílohu č. 6 tejto zápisnice. 

Bod 11 

A/ V zmysle § 18c ods.5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  starostka obce podala návrh na 

schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce za obdobie január-december 2017  vo výške 

doplatku z 13% do 30%.   

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

Návrh bol schválený.  

B/ Starostka obce podala návrh na schválenie úpravy - navýšenie bežných príjmov rozpočtu 2017 

o skutočné bežné príjmy.  

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

Návrh bol schválený.  

C/ Starostka obce podala návrh na schválenie úpravy - navýšenie bežných výdavkov rozpočtu 2017 

o sumu navýšených bežných príjmov rozpočtu a to na položkách bežného rozpočtu podľa potreby a 

aby sa dosiahol vyrovnaný rozpočet. 

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

Návrh bol schválený.  

D/ Vianočné osvetlenie na stromčeku pred obecným úradom je nefunkčné. Starostka obce podala 

návrh  na schválenie zakúpiť nové vianočné osvetlenie. 

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

Návrh bol schválený.  

E/ Poslanci OZ podali návrh na schválenie starostka obce poskytne poslancom OZ pri obecnej 

akcii kľúče od skladu riadu v kultúrnom stredisku. 

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

Návrh bol schválený.  

F/ Starostka obce určila poslancov OZ Miroslava Chudého, Igora Kluvanca, Richarda Kluvanca, 

Ivana Majdana a Ľuboša Šponiara za členov výberovej komisie pre verejné obstarávanie. 

G/ Starostka obce informovala poslancov OZ, že je potrebné prijať na Dohodu o vykonaní práce 

upratovačku. Poslanci OZ súhlasili, ponuka na prácu sa vyhlási v miestnom rozhlase.  

Bod 12 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť. 

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

                   p. Igor  Kluvanec               p. Ivan Majdan 

     

 

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

                  Miroslav Chudý             Ing. Beata Vrecková  

                    Starostka obce  

 

Prílohy: 

1. Návrh VZN č.3/2017 o miestnych daniach na rok 2018.  

2. Návrh VZN obce Nevidzany č.4/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na rok 2018. 

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2018 

4. Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Nevidzany na roky 2018-2020 a k návrhu 

rozpočtu obce Nevidzany na rok 2018. 

5. Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 so zapracovanými zmenami 

6. Plán zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Nevidzany na obdobie 12/2017-12/2018 

 

 

 

 


