
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch konaného dňa  

18. 02. 2019 v zasadačke obecného úradu. 

 

Prítomní: 

Ing. Beata Vrecková, Mgr. Eva Bieliková, Ivan Majdan, Milan Sobota, Mgr. Zuzana 

Turčanová, Ing. Jozef Krett. 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Voľby prezidenta SR 

5. Voľby do Európskeho parlamentu  

6. Akcie v mesiacoch marec-máj 2019 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 

Bod 1 

Starostka obce všetkých privítala a tým otvorila zasadnutie. 

Bod 2 

Za zapisovateľku zápisnice určila  Mgr. Evu Bielikovú, za overovateľov zápisnice Mgr. 

Zuzanu Turčanovú a p. Ivana Majdana 

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 

Starostka obce podala poslancom OZ informácie o voľbách prezidenta Slovenskej republiky, 

ktoré sa budú konať dňa 16.03.2019, a prípadne 30.03.2019. Za zapisovateľku OVK bola 

menovaná p.Ľubica Ďurišová. Politické strany a hnutia nominovali za členov OVK 4 členov, 

piateho člena vymenovala starostka obce.  

Bod 5 

Starostka obce podala poslancom OZ informácie aj o vyhlásených voľbách do Európskeho 

parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25.05.2019. 

Bod 6 

Starostka obce a poslanci OZ sa dohodli na termínoch obecných akcií nasledovne: 

2.3.2019 fašiangy; 30.4.2019 stavanie mája; 4.5.2019 výstup na Maguru; 12.5.2019 Deň 

matiek; 1.6.2019 MDD  

Bod 7  

A/ Starostka obce predložila členom komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za 

rok 2018 (Spis č. Ocú-1/2019) 

B/ Podľa pracovnej porady, ktorá sa konala dňa 25.1.2019 a jej Zápisnica tvorí prílohu č.1 

tejto zápisnice, starostka mala dňa 31.1.2019 stretnutie zo zástupcami Správy ciest TSK, 

prevádzka Nitrianske Rudno ohľadom nebezpečnej situácie námrazy a tečúcej vody po 

komunikácií pred bývalou predajňou Wanna. Starostka obce žiadala spoločne riešiť situáciu – 

odvodnenie miestnej komunikácie, pomoc pri výkopových prácach. Vzhľadom na náročnosť 

projektu, nie je možné obci pomôcť.   

C/Starostka obce navrhla spílenie 1ks lipy pri dome smútku.  Strom je z väčšej časti suchý 



a konáre padajú pred dom smútku. Starostka obce zvolá komisiu pre ochranu ŽP aby posúdila 

spílenie lipy. 

D/Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett podal poslancom Správu o kontrolnej činnosti 

v roku 2018. Správa tvorí prílohu č.2 k tejto zápisnici.  

E/ Starostka obce informovala poslancov OZ, že dňom 30.06.2019 končí mandát hlavného 

kontrolóra obce a je potrebné uskutočniť voľbu hlavného kontrolóra obce Nevidzany. 

F/ Opravu poškodenej obecnej studne pri dome č. 37 zabezpečí p.Vladimír Vrška, 

klampiarstvo Nitrianske Rudno. 

Bod 8 

V tomto bode sa prejednávali najmä kultúrno spoločenské akcie: 

Starostka obce: hody- vystúpenie skupiny Borovienka, Nevidzianka.  

Mgr. Repková: fašangovanie s deťmi, ľudová tradícia Morena, stavanie mája 

Mgr. Turčanová: varenie fašiangovej kapustnice 

Bod 9 
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť. 

     

 

 

 

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

Mgr. Eva Bieliková zapisovateľka   Ing. Beata Vrecková starostka obce 

 

 

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

Mgr. Zuzana Turčanová overovateľ   Ivan Majdan overovateľ 

 

 

Príloha č.1  Zápisnica z pracovnej porady 

Príloha č.2  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nevidzany v roku 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 

zo zasadnutia obecného  zastupiteľstva obce Nevidzany 

konaného dňa 18.02.2019 v zasadačke Obecného úradu v Nevidzanoch 

 

 

Uznesenie č. 18 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia. 

          

Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 19  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie informácie o voľbách prezidenta 

Slovenskej republiky 

        

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

Uznesenie č. 20  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie informácie o voľbách do 

Európskeho parlamentu 

        

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

Uznesenie č. 21  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie termíny obecných podujatí: 2.3.2019 

fašiangy; 30.4.2019 stavanie mája; 4.5.2019 výstup na Maguru; 12.5.2019 Deň matiek; 

1.6.2019 MDD 

        

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

Uznesenie č.22   

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie Oznámenie funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov starostky obce za rok 2018 

 

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

Uznesenie č.23   

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie informáciu zo stretnutia so 

zástupcami Správy ciest TSK, prevádzka Nitrianske Rudno 

  

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

 

 



Uznesenie č. 24  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie informáciu o nutnosti spílenia lipy 

na miestnom cintoríne 

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

 

Uznesenie č.25  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce v roku 2018 

  

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

Uznesenie č.26  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie ukončenie mandátu hlavného 

kontrolóra obce ku dňu 30.06.2019 

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

Uznesenie č. 27 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie údržbu poškodenej studne pri dome 

č. 37 zabezpečí klampiarstvo p.Vršku v Nitrianskom Rudne 

 

 

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Prehľad o priebehu hlasovania Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 18.02.2019 

 

    Uznesenie číslo:  

Meno a priezvisko 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Mgr. Eva bieliková + + + + + + + + + + 

Iveta Kluvancová N N N N N N N N N N 

Ivan Majdan + + + + + + + + + + 

Milan Sobota + + + + + + + + + + 

Mgr. Zuzana Turčanová + + + + + + + + + + 

 

 

Legenda: 

 

+     Za     
- Proti       
0 zdržal sa 

N neprítomný  

 


