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U z n e s e n i e  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany zo dňa 12.06.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

1. zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice. 

2. program zasadnutia OZ 

3. Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2018-06-19  

4. Výročnú správu Obce Nevidzany za rok 2017 

5. Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a posúdenie Výročnej správy 

k 31.12.2017 

6. Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Nevidzany 

7. Celoročné hospodárenie obce Nevidzany za rok 2017 

8. Čerpanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu a modernizáciu miestneho rozhlasu 

9. Zmenu rozpočtu 

10. Prijať úver na rekonštrukciu miestnych komunikácií formou refundácie 

11. Informácie od starostky obce 

12. Odstránenie budovy Požiarny sklad 

13. Opravu obecnej studne pred domom č. 37 

14. Odvodnenie cesty smerom ku kultúrnemu stredisku  

 

 

 

Uznesenie č. 195 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

        

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

          
Uznesenie č. 196 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia OZ 

            

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

          

Uznesenie č. 197 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2018  

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 198 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie Výročnú správu obce Nevidzany za rok 2017 

          

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 199 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu 

účtovnej závierka a posúdenie výročnej správy k 31.12.2017 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 
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Uznesenie č. 200 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra 

obce k záverečnému účtu obce Nevidzany za rok 2017 

 

            

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 201 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie záverečný účet obce Nevidzany za rok 

2017 

 

            

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 202 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje celoročné hospodárenie obce Nevidzany za rok 

2017 bez výhrad 

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

 

Uznesenie č. 203 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje previesť výsledok hospodárenia obce Nevidzany 

za rok 2017 v čiastke 12 848,29 €ur do rezervného fondu obce 

 

            

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 204 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje  čerpanie finančných prostriedkov z fondu rezerv 

v sume 7 000,-€ur modernizáciu miestneho rozhlasu 

 

 

            

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

 

Uznesenie č. 205 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje zmenu rozpočtu: 
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Finančné operácie v položke 454001 navýšiť o sumu 7 000,-€ur 

Doplniť výdavky kapitálového rozpočtu o položku 08.3.0.717002 v sume 7 000,-€ur 

 

          

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

Uznesenie č.206  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje prijať úver vo výške 61 110,17  €ur na rekonštrukciu 

miestnych komunikácií formou refundácie 

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

 

 

Uznesenie č. 207 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie informácie od starostky obce: 

-o kontrole z MV SR, Archív Bojnice 

-o vypracovaní projektu podľa GDPR 

-o podaní žiadosti a odpovedí na žiadosť o vyčistenie hrádzky nad obcou Nevidzany 

-o zabezpečení programu na Hodové slávnosti 

-o určení počtu poslancov OZ a rozsahu výkonu funkcie starostu obce pre volebné obdobie:    

2018- 2022  

 

  

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 208 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje odstránenie stavby Požiarny sklad súp.č. 50 

postavený na p.č. 126/1 k.ú. Nevidzany  

 

  

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

 

Uznesenie č. 209 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie zlý stav poklopov na obecnej studni pred 

domom súp.č. 37. Opravu prevedú poslanci OZ. 

 

  

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 
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Uznesenie č. 210 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch doporučuje starostke obce pred realizáciou rekonštrukcie 

miestnych komunikácií konzultovať spôsob odvodnenia cesty smerom ku kultúrnemu stredisku so 

Strabag s.r.o.  

 

  

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


