
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch konaného dňa  

10. decembra 2018 v zasadačke obecného úradu. 

 

Prítomní: 

Ing. Beata Vrecková, Mgr. Eva Bieliková, Iveta Kluvancová, Milan Sobota, Mgr. Zuzana 

Turčanová. 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Schválenie VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na rok 2019 

5. Schválenie VZN č. 2/2018 o miestnych daniach na rok 2019  

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Nevidzany na roky 2019-2021 

7. Schválenie rozpočtu príjmov obce Nevidzany na roky 2019-2021 

8. Schválenie rozpočtu výdavkov obce Nevidzany na roky 2019-2021 

9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti  

10. Schválenie zmien v rozpočte obce na rok 2019-21 

11. Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce 

12. Vykonanie  inventarizácie majetku obce Nevidzany 

13. Diskusia 

14. Záver 

Bod 1 

Starostka obce všetkých privítala a tým otvorila zasadnutie. 

Bod 2 

Za zapisovateľku zápisnice určila starostka obce p. I. Kluvancovú, za overovateľov zápisnice 

Mgr. Evu Bieliková a p. Milana Sobotu. 

Bod 3 

Starostka skonštatovala, že zastupiteľstvo je uznášania schopné a tak dala hlasovať za 

program zasadnutia tak, ako bol v pozvánke. 

Poslanci program zasadnutia jednohlasne schválili. 

Bod 4 

V znení zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení bol Návrh  Všeobecne 

záväzného nariadenia obce Nevidzany č.1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na rok 2019 zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 

obce od 21.11.2018 do 10.12.2018. Od 1.3.2019 bude navýšenie poplatku za uloženie odpadu 

na skládke, čo sa prejaví na výdavkoch obce. Z tohto dôvodu bol pre rok 2019 zvýšený 

poplatok za komunálny odpad v obci na sumu 18,- €ur. K návrhu neboli v zákonom 

stanovenej lehote podané pripomienky, starostka dala za návrh hlasovať. 

Hlasovanie:  Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nevidzany č.1/2018 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019  bolo schválené a tvorí prílohu č.1 tejto 

zápisnice.    

Bod 5 

V znení zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení bol Návrh  Všeobecne 

záväzného nariadenia obce Nevidzany č.2/2018 o miestnych daniach na rok 2019 zverejnený 

na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od 21.11.2018 do 10.12.2018.  



K návrhu neboli v zákonom stanovenej lehote podané pripomienky, starostka dala za návrh 

hlasovať. 

Hlasovanie:  Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nevidzany č.2/2018 o miestnych daniach na rok 2019  

bolo schválené a tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice 

Bod 6 
Starostka obce oboznámila poslancov OZ so Stanoviskom hlavného kontrolóra obce 

k rozpočtu obce Nevidzany na roky 2019-2021, v ktorom pozitívne hodnotí to, že celkový 

rozpočet obce bol za predchádzajúce dva roky prebytkový a taktiež sa predpokladá, že aj rok 

2018 bude uzavretý ako prebytkový. Na rok 2019, ako aj na roky 2020-2021 je celkový 

rozpočet navrhnutý ako vyrovnaný. 

Bod 7 a 8 

V súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení bol Návrh 

rozpočtu príjmov a výdavkov  na roky 2019-2021 zverejnený na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce od 25.11.2018 do 10.12.2018. V návrhu rozpočtu na rok 2019 v časti: 

Príjmy/ Finančné operácie bola zapojená suma 59980,- eur krátkodobý /prekleňovací  úver na 

prefinancovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií. 

Výdavky/Finančné operácie bola zapojená suma 59980,-€ur splácanie istiny z úveru. 

 V čase zverejnenia návrhu rozpočtu obec obdržala  z Pôdohospodárskej platobnej agentúry 

finančné prostriedky v celej sume na preplatenie úveru/ splatenie istiny a tak z rozpočtu obce 

na rok 2019 tieto položky vypadli. Starostka obce dala návrh na schválenie rozpočtu obce na 

rok 2019 v členení: 
a) Bežný rozpočet 

Bežné príjmy v sume    79 100,- € 

Bežné výdavky v sume    79 100,- € 
b) Kapitálový rozpočet    

Kapitálové výdavky v sume   25 000,- € 
c) Finančné operácie 

Príjmové finančné operácie v sume  25 000,- €  

Hlasovanie:  Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Návrh rozpočtu na rok 2019 bol schválený a tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice. 

Návrh rozpočtu na roky 2020-2021 vzali poslanci na vedomie. 

Bod 9 

Od 15.11.2018 do 10.12.2018  bol zverejnený Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na prvý polrok 2019. Starostka obce dala návrh na schválenie plánu: 

Hlasovanie:  Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2019 bol schválený a tvorí 

prílohu č.4 tejto zápisnice. 

Bod 10 
Starostka obce oboznámila poslancov OZ položkovite s plnením rozpočtu obce v roku 2018. 

Obec by mala ukončiť hospodárenie v roku 2018 s prebytkom. Navrhla časť finančných 

prostriedok z výdavkov  bežného rozpočtu z položiek s prebytkom presunúť na položku  

údržba kultúrneho strediska, a to na výmenu zadných dverí a okien, ktoré neboli vymenené za 

plastové. Predpokladané náklady sú 2300,- €. 

Hlasovanie:   Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Poslanci OZ schválili sumu 2300,-  € použiť na výmenu dverí a okien na kultúrnom stredisku. 

Bod 11 
V zmysle §18c ods.5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starostka obce podala návrh 

na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce za obdobie január-december 2018 vo 

výške doplatku z 13% do 30%. 



Hlasovanie:   Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

Bod 12 
Starostka obce vyhlásila vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce za rok 2018 

od 11.12.2018. Členovia komisie: starostka obce predseda, Jarmila Chudá člen, Ivan Majdan 

člen, Milan Sobota člen. 

Bod 13 
A/ Starostka obce po rozprave s poslancami OZ dala návrh na schválenie zmeny v Internej 

smernici č.1/2010 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch 

v  odmena sa vypláca polročne na odmena sa vypláca raz za rok  vo výplatnom termíne za 

mesiac november daného roka. V bode 2.2.1. sumu 5,-€ur nahradiť sumou 10,-€ur. 

Hlasovanie:   Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

B/Poslanci OZ stanovili termíny akcií:  

15.12.2018 pečenie perníčkov 

16.12.2018 uvítanie detí do života, jubilanti 

Bod 14 
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť. 

     

 

 

 

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

Iveta Kluvancová zapisovateľka   Ing. Beata Vrecková starostka obce 

 

 

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

Mgr. Eva Bieliková overovateľ   Milan Sobota overovateľ 

 

 

Príloha č.1  Návrh VZN č.1/2018 

Príloha č.2  Návrh VZN č.2/2018 

Príloha č.3  Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020-2021 

Príloha č.4  Návrh plánu kontrolnej činnosti 

 


