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U z n e s e n i e  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany zo dňa 23.07.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

1. zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice. 

2. program zasadnutia OZ 

3. Určenie volebného obvodu pre voľby do samosprávy obce Nevidzany 

4. Určenie počtu poslancov obce Nevidzany pre volebné obdobie 2018-2022 

5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Nevidzany na obdobie 2018-2022 

6. Schvaľovanie prijatie úveru od SZRB a.s. 

7. Schvaľovanie úpravy rozpočtu obce v súvislosti s prijatím úveru 

8. Údržbu miestnej komunikácie podľa cenovej ponuky EE/07/18 od Strabag s.r.o. 

9. Zmenu rozpočtu obce 
 

 

Uznesenie č. 211 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

        

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

          
Uznesenie č. 212 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia OZ 

            

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

          

Uznesenie č. 213 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch určuje pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré 

sa budú konať dňa 10. novembra 2018 jeden volebný obvod. 

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č.214  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch určuje  na celé volebné obdobie 2018-2022 počet poslancov 

Obecného zastupiteľstva obce Nevidzany: 5. 

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

Uznesenie č.215  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch určuje na celé volebné obdobie 2018-2022 rozsah výkonu 

funkcie starostu obce Nevidzany takto: čiastočný úväzok na 80% . 

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 
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Uznesenie č.216  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje prijať úver od Slovenskej záručnej a rozvojovej 

banky, a.s. vo výške 61 110,17 €ur na financovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií“ za podmienok dohodnutých v úverovej zmluve; zabezpečenie úveru formou 

blankozmenky obce a Záložnou zmluvou na pohľadávku z účtu. 

 

            

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 217 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 2017  schválilo v súvislosti s prijatím úveru navrhla 

starostka obce úpravu rozpočtu obce na rok 2018 vo výške 61 310,00 €ur nasledovne: 

Zdroj Položka  Suma v €   Názov položky                                 

    Príjem        Výdaj                                                                                 

52 513001   61 111,00   Krátkodobý úver 

52 04.5.1.717002                     61 111,00 Rekonštrukcia miest. komunikácií 

41 292012         524,00   Z dobropisov 

41 01.1.2.651002                    200,00 Splácanie úrokov banke 

41 01.1.2.637012              324,00 Poplatky Slsp. 

 

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 218 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje vyčleniť finančné prostriedky a zrealizovať 

údržbu miestnej komunikácie v časti od domu so súpisným č. 125 po dom so súpisným č. 149 

podľa cenovej ponuky Zn.EE 16/07/18 od Strabag s.r.o. na dodávku a pokládku frézovacieho 

materiálu s rozprestrením a zhutnením hr. 150mm na ploche 400m2.  

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 219 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje zmenu rozpočtu navýšením tak, aby bol 

zachovaný vyrovnaný rozpočet: 

Príjmy bežného rozpočtu:  

Položka:   111 003   suma: 7 050,00 €ur   Výnos dane z príjmu 

Výdavky bežného rozpočtu:  

Položka:  04.5.1.635006 suma:  5 000,00 €ur Údržba miestnej komunikácie  

     08.4.0.635006             2 050,00 €ur Údržba miestneho cintorína 

 

 

            

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

 


