Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) obce Nevidzany, konaného dňa
17.04.2018 o 18,00 hod. v zasadačke Ocú.
Prítomní poslanci OZ: Miroslav Chudý, Richard Kluvanec, Ivan Majdan, Ľuboš Šponiar, 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. Správa z ukončených kontrol hlavného kontrolóra obce
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2017
7. Oznámenie funkcií a majetkových pomerov starostky obce
8. Žiadosť p. Ľuboša Haraga o súhlas so stavebným zámerom
9. Prieskum trhu cintorín chodníky
10. Prejednanie možnosti kandidatúry prísediaceho na súde
11. Akcie máj – jún 2018
12. Rôzne
13. Záver
Bod 1
Otvorenie previedla starostka obce, všetkých prítomných privítala.
Bod 2
Zapisovateľom zápisnice bol určený p. Miroslav Chudý, overovateľmi zápisnice p. Ivan Majdan
a p. Ľuboš Šponiar.
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 sa priebežne plnia.
Bod 5
Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett informoval poslancov obecného zastupiteľstva
o ukončených kontrolách zameraných na plnenie rozpočtu obce a dodržiavanie zákona
o slobodnom prístupe k informáciám.
Správa z ukončených kontrol tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.
Bod 6
Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett informoval poslancov obecného zastupiteľstva o kontrolnej
činnosti v roku 22017.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice.
Bod 7
Starostka obce predložila poslancom OZ Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov za kalendárny rok 2017. Oznámenie tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice.
Bod 8
Na základe žiadosti p. Ľuboša Haraga, bytom Mladých budovateľov 210/8, Nitrianske Rudno
o súhlas so stavebným zámerom pre výstavbu prístrešku na KN-E p.č. 640/144, k.ú. Nevidzany
vedenej ako orná pôda zvolala starostka obce konanie - obhliadku miesta dňa 11.3.20108.
Na konaní sa prítomní oboznámili s projektovou dokumentáciou „Prístrešok-Nevidzany“
vypracovanej Ing. Šimonom Cibulkom. Prístrešok má slúžiť na uskladnenie krmiva a pracovného
náradia, strojov. Po vzájomnej rozprave poslanci pristúpili k hlasovaniu:
Obecné zastupiteľstvo 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
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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.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
Zápis z obhliadky miesta a PD prístrešku tvoria prílohu č. 4 tejto zápisnice.
Bod 9
Starostka obce oslovila 4 subjekty o cenovú ponuku na realizáciu chodníkov na miestnom
cintoríne. Oslovené subjekty: p.Daubner, Handlová; ECOGREE N s.r.o., Čavoj; MWM s.r.o.,
Kostolná Ves; Rehár Paving s.r.o., Topoľčany; mali možnosť sa dňa 26.3.2018 o 16,00 hod.
dostaviť na obhliadku miesta budovania chodníkov. Na obhliadku sa dostavili len zástupcovia
ECOGREEN s.r.o. a MWM Bautrans s.r.o. Cenovú ponuku ku dňu 9.4.2018 podal len jeden
subjekt MWM s.r.o.. Starostka obce zvolala na 11.4.2018 o 18,45 hod. komisiu na vyhodnotenie
cenových ponúk a ponuku jej odovzdala.
Komisie sa z 5 členov zasadnutia zúčastnili len 2 členovia, ktorí rozhodli, že o cenovej ponuke
bude komisia rokovať dňa 18.4.2018 a s výsledkom rokovania oboznámi poslancov OZ a starostku
obce na zasadnutí OZ dňa 18.4.2018.
Výberová komisia v zložení : Richard Kluvanec, Miroslav Chudý, Ivan Majdan a Ľuboš Šponiar
na dnešnom rokovaní informovala prítomných, že za úspešného uchádzača o vybudovanie
chodníkov na cintoríne a výmenu časti starého chodníka za nový vybrala subjekt MWM Bautrans
spol. s r.o., Kostolná Ves 190.
Okrem budovania nových chodníkov na cintoríne, v starej časti cintorína sa bude meniť časť
starého chodníka 46m2 za nový, čo predstavuje navýšenie finančných nákladov na realizáciu diela.
Starostka obce podala návrh na čerpanie finančných prostriedkov z fondu rezerv v sume 2000,- €ur
na rekonštrukciu chodníka na miestnom cintoríne.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
Starostka obce podala návrh na zmenu rozpočtu :
Finančné operácie na položke 454001 navýšiť o 2000,- €ur
Výdavky kapitálového rozpočtu na položke 08.4.0. 717002 navýšiť o 2000,-€ur
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
Bod 10
Okresný súd Prievidza požiadal obec o súčinnosť pri zabezpečovaní funkcie prísediaceho na súde.
O možnosti vykonávať funkciu prísediaceho na súde budú občania informovaní miestnym
rozhlasom. V prípade záujmu občanov o túto funkciu je potrebné ich schválenie obecným
zastupiteľstvom a to na obdobie 2018-2022.
Bod 11
Akcie: stavanie mája 30.4.2018, výstup na Maguru 5.5.2018, Deň matiek 13.5.2018, MDD sa
upresní.
Bod 12
Starostka obce informovala poslancov OZ:
Obec získala dotáciu 1 000,- €ur z TSK na Hodové slávnosti, ktoré sa budú konať dňa 8.9.2018
Obec získala dotáciu 61 110,17 €ur z PRV na miestne komunikácie
Obec podpísala bezodplatnú zmluvu so Stredoslovenskou distribučnou spoločnosťou na
umiestnenie rozhlasu na elektrické stĺpy
Bod 13
Starostka poďakovala prítomným za účasť.
Overovatelia zápisnice :

....................................
p. Ivan Majdan

Zapisovateľ:

....................................
Miroslav Chudý

......................................
p. Ľuboš Šponiar
..................................
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
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Prílohy:
1. Správa z ukončených kontrol.
2. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.
3. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2017.
4. Zápis z obhliadky miesta a PD prístrešku.
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