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U z n e s e n i e  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany zo dňa 17.04.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

1. zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice. 

2. program zasadnutia OZ 

3. Správu z ukončených kontrol hlavného kontrolóra obce. 

4. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce. 

5. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce za 

kalendárny rok 2017. 

6. Žiadosť p. Ľuboša Haraga o súhlas so stavebným zámerom 

7. Informáciu výberovej komisie o výbere  uchádzača na realizáciu chodníkov na cintoríne 

8. Čerpanie finančných prostriedkov z fondu rezerv 

9. Zmenu rozpočtu 

10. Informáciu o zabezpečení funkcie prísediaceho na súde 

11. Kultúrne akcie v mesiaci máj 

12. Informácie od starostky obce o získaných dotáciách  

13. Informácie od starostky obce o uzatvorení zmluvy so SD na umiestnenie rozhlasu na 

elektrické stĺpy 

 

Uznesenie č. 182 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

        

         ....................................  

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

          
Uznesenie č. 183 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia OZ 

            

         ....................................  

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

          

Uznesenie č. 184 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie Správu z ukončených kontrol hlavného 

kontrolóra obce  

....................................  

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 185 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce 

          

         ...................................... 

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 186 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov starostky obce za kalendárny rok 2017. 

         ...................................... 

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 



 2 

 

 

Uznesenie č. 187 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje povolenie zámeru pre výstavbu prístrešku na par. 

č. 640/144, k.ú. Nevidzany mimo zastavaného územia obce  pre žiadateľa Ľuboš Harag, Mladých 

budovateľov 210/8, 972 26 Nitrianske Rudno s tým, že prístrešok bude slúžiť len na uskladnenie 

krmiva alebo pracovného náradia, pracovných strojov. Žiadateľ je povinný po použití prístupovej 

komunikácie zabezpečiť jej údržbu na vlastné náklady. V prípade potreby si žiadateľ k par.č. 

640/144, k.ú. Nevidzany na vlastné náklady zabezpečí dotiahnutie inžinierskych sietí , elektrickej 

energie, plynu, vodovodu, kanalizácie. 

 

            

         ....................................  

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 188 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie informáciu výberovej komisie o výbere  

uchádzača na realizáciu chodníkov na cintoríne 

 

         ...................................... 

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

 

Uznesenie č. 189 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov z fondu rezerv 

v sume 2000,- €ur na rekonštrukciu chodníka na miestnom cintoríne. 

 

            

         ....................................  

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 190 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje zmenu rozpočtu : 

Finančné operácie  na položke 454001 navýšiť o 2000,- €ur 

Výdavky kapitálového rozpočtu na položke 08.4.0. 717002 navýšiť o 2000,-€ur 

 

            

         ....................................  

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

 

Uznesenie č. 191 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie Informáciu o zabezpečení funkcie 

prísediaceho na súde. 

         ...................................... 

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 
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Uznesenie č. 192 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie kultúrne akcie v mesiaci  máj 

 

         ...................................... 

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 193 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie informácie o získaní dotácie 1 000,- €ur 

z TSK na Hodové slávnosti, ktoré sa budú konať dňa 8.9.2018 

a dotácie  61 110,17 €ur z PRV na miestne komunikácie. 

  

         ...................................... 

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 194 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie informácie o podpísaní bezodplatnej 

zmluvy so Stredoslovenskou distribučnou spoločnosťou na umiestnenie rozhlasu na elektrické stĺpy 

 

  

         ...................................... 

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

 

 

 


