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U z n e s e n i e  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany zo dňa 08.10.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo: 

1. zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice. 

2. program zasadnutia OZ 

3. informáciu o nástupe Mgr. Zuzany Turčanovej na uvoľnené poslanecké miesto 

4. informáciu o vzdaní sa mandátu poslanca OZ p. Ľuboša Šponiara 

a poslanca, predsedu finančnej komisie p. Igora Kluvanca 

5. vymenovanie p. Ivana Majdana za zástupcu starostky obce 

6. zhodnotenie akcie Nevidzianske hodové slávnosti 2018 

7. odmeny poslancov OZ a členov komisii za obdobie od 5.12.2017 do 8.10.2018 

8. informáciu o kandidátnych listinách na starostu obce Nevidzany a poslancov 

Obecného zastupiteľstva obce Nevidzany 

9. schválenie dotácie z MV SR v sume 5 000,- €ur na Kamerový systém obce 

Nevidzany 

10. informáciu o zabezpečení palivového dreva do kultúrneho strediska 
 

 

Uznesenie č. 220 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

        

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

          
Uznesenie č. 221 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia OZ 

            

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

          

Uznesenie č. 222 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie nástup Mgr. Zuzany Turčanovej na 

uvoľnené poslanecké miesto  

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č.223  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca OZ 

a predsedu finančnej komisie p. Igora Kluvanca 
  

          

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

 

 

 



 2 

Uznesenie č.224  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie vymenovanie p. Ivana Majdana za 

zástupcu starostky obce 
         ...................................... 

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

 

Uznesenie č.225  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie zhodnotenie akcie Nevidzianske 

hodové slávnosti 2018 
 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 226 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 2017  schválilo odmeny poslancov OZ a členov komisii 

za obdobie od 5.12.2017 do 8.10.2018 
 

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 227 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie  informáciu o kandidátnych listinách 

na starostu obce Nevidzany a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nevidzany 
.  

 

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

Uznesenie č. 228 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie schválenie dotácie z MV SR v sume 

5 000,- €ur na Kamerový systém obce Nevidzany 
schvaľuje zmenu rozpočtu navýšením tak, aby bol zachovaný vyrovnaný rozpočet: 

 

            

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 229 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie  informáciu o zabezpečení palivového 

dreva do kultúrneho strediska 
.  

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

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

 


