Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch konaného dňa
29. 04. 2019 v zasadačke obecného úradu.
Prítomní:
Ing. Beata Vrecková, Mgr. Eva Bieliková, Ivan Majdan, Milan Sobota, Mgr. Zuzana
Turčanová, Iveta Kluvancová, Ing. Jozef Krett.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia
4. Schválenie programu zasadnutia
5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018
6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Nevidzany za
rok 2018
7. Záverečný účet obce Nevidzany za rok 2018
8. Tvorba fondu rezerv
9. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
Bod 1
Starostka obce všetkých privítala a tým otvorila zasadnutie.
Bod 2
Za zapisovateľku zápisnice určila p. Ivetu Kluvancovú, za overovateľov zápisnice p.Ivana
Majdana a p.Milana Sobotu.
Bod 3
Starostka skonštatovala, že všetky prijaté uznesenia sú uplatnené v praxi.
Bod 4
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 5
Starostka obce podala poslancom OZ písomný materiál Správu nezávislého audítora – Správu
z účtovnej závierky. Ing. Jozef Adamkovič-auditor konštatoval, že Obec Nevidzany konala v
súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Bod 6
Starostka obce podala poslancom OZ informácie aj v písomnej forme o odbornom stanovisku
hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Nevidzany za rok 2018. Podrobné informácie
podal poslancom OZ hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett.
Bod 7
Na základe podaných informácií a písomného materiálu poslanci OZ schválili záverečný účet
obce Nevidzany za rok 2018.
Bod 8
Z výsledkov celoročného hospodárenia obce, starostka navrhla presun finančných
prostriedkov 8911,57 €ur na tvorbu rezervného fondu na základe výsledku hospodárenia za
rok 2018.
Poslanci návrh jednomyselne schválili.

Bod 9
V tomto bode poslanci OZ prejednávali voľbu hlavného kontrolóra obce z dôvodu ukončenia
mandátu. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra, náležitosti
prihlášky, ďalšie predpoklady a vykonanie voľby a otváranie obálok budú zverejnené na
webovom sídle obce. Otváranie obálok sa uskutoční 10.06.2019 o 19,00 hod. v zasadačke
obecného úradu za účasti komisie: predseda Iveta Kluvancová, členovia: Mgr. Zuzana
Turčanová, Mgr. Eva Bieliková. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční dňa 17.06.2019
o 19,00 hod. v zasadačke obecného úradu.
Bod 10
Starostka informovala o organizačnom zabezpečení volieb do Európskeho parlamentu, ďalej
informovala o priebehu prác pri odkanalizovaní povrchovej vody miestnej komunikácie pri
bývalých potravinách WANNA. Poslancio OZ schválili práce pri odkanalizovaní.
V obci je kamerový systém na základe žiadosti o dotáciu. Zamestnankyňa Ocú p. Chudá
pripomienkovala osadenie kamery v blízkosti jej rodinného domu-žiadala túto kameru otočiť
tak, aby nesnímala vchod do jej dvora z dôvodu jej súkromia.
V kultúrnom stredisku sa uskutočnila výmena 6 okien v 4 miestnostiach a kotolni.
Na VZ PS Nevidzany bolo odsúhlasených 2000,- Eur na úpravu a opravu miestností
v kultúrnom stredisku, ktorá slúži pre Pozemkové spoločenstvo. Informácia ohľadne
Aglomerácie Nitrianske Rudno-odkanalizovanie obcí Nevidzany-Liešťany-dňa 7.5.2019 bude
pracovné stretnutie so zástupcami StVak, a.s. Banská Bystrica, kde budú podané bližšie
informácie.
Nedostatok pitnej vody v obci – je v riešení, StVak Prievidza, inštalácia solárnych panelov
a signalizácie o množstve prítoku vody do vodojemu. Starostka informovala, že bola podaná
žiadosť na StVak o generálnu kontrolu vodojemu a vyčistenie tokov.
Starostka informovala o búracích prácach stavby bývalého požiarneho skladu o prípravných
prácach o vybavení búracieho povolenia. Požiadala o zmenu rozpočtu navýšením príjmov
bežného rozpočtu v sume 965,- €ur a navýšením výdavkov bežného rozpočtu na búracie práce
stavby bývalého požiarneho skladu v sume 965,-€ur. Poslanci túto zmenu rozpočtu schválili.
Ďalej sa OZ zaoberalo prípravou osláv na Deň matiek - 12.máj 2019 o 15,00 hod. v KS
Nevidzany, výstup na Maguru - 4.máj 2019. OZ doporučilo vyzvať stavebníka Firmu KrovIng
s.r.o. Nevidzany 33, aby zabezpečila priechodnosť jestvujúcej komunikácie – dodržanie
podmienky Kolaudačného rozhodnutia.
Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka poďakovala za účasť a disciplínu
a schvôdzu ukončila.
...........................................
Iveta Kluvancová zapisovateľka

............................................
Ing. Beata Vrecková starostka obce

...........................................
Milan Sobota overovateľ

.............................................
Ivan Majdan overovateľ
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Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Nevidzany
Záverečný účet obce Nevidzany za rok 2018/návrh
Voľba hlavného kontrolóra /návrh na uznesenie

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany
konaného dňa 29.04.2019 v zasadačke Obecného úradu v Nevidzanoch
Uznesenie č. 28
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia.
Ing. Beata Vrecková
starostka obce
Uznesenie č. 29
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie správu nezávislého audítora z auditu
účtovnej závierky k 31.12.2018
Ing. Beata Vrecková
starostka obce
Uznesenie č. 30
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie odborné stanovisko hlavného
kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Nevidzany za rok 2018
Ing. Beata Vrecková
starostka obce
Uznesenie č. 31
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje Záverečný účet obce Nevidzany za rok 2018
Ing. Beata Vrecková
starostka obce
Uznesenie č.32
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje celoročné hospodárenie obce Nevidzany za
rok 2018 bez výhrad
Ing. Beata Vrecková
starostka obce
Uznesenie č.33
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje presun finančných prostriedkov 8911,57 €ur
na tvorbu rezervného fondu na základe výsledku hospodárenia za rok 2018
Ing. Beata Vrecková
starostka obce

Uznesenie č. 34
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje voľbu hlavného kontrolóra obce, ktorá sa
bude konať dňa 17.06.2019 o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nevidzanoch.
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra, náležitosti prihlášky, ďalšie
predpoklady, spôsob a vykonanie voľby a otváranie obálok budú zverejnené na webovom
sídle obce a tvoria prílohu zápisnice.
Ing. Beata Vrecková
starostka obce
Uznesenie č.35
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje práce na odkanalizovaní povrchovej vody
miestnej kominukácie pri bývalých potravinách WANNA.
Ing. Beata Vrecková
starostka obce
Uznesenie č.36
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch doporučuje starostke obce zabezpečiť prípravné
administratívne práce, stavebné povolenie, cenové ponuky.
Ing. Beata Vrecková
starostka obce
Uznesenie č. 37
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje zmenu rozpočtu obce navýšením príjmov
bežného rozpočtu na položke 292 012 z dobropisov v sume 965,- €ur a navýšením výdavkov
bežného rozpočtu na položke 01.1.1.635006 búracie práce stavby bývalého požiarneho skladu
v sume 965,- €ur
Ing. Beata Vrecková
starostka obce
Uznesenie č. 38
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie informácie:
- Kamerový systém v obci
- Výmena 6 okien a dverí v Kulktúrnom stredisku Nevidzany v 4 miestnostiach
a kotolni
- Aglomerácia Nitrianske Rudno- odkanalizovanie obcí Nevidzany-Liešťany/bližšie
informácie budú podané po 7.5.2019 na základe výsledku pracovného stretnutia so
zástupcami StVak, a.s., Banská Bystrica/
- Nedostatok pitnej vody v obci – je v riešení StVak Prievidza, inštalácia solárnych
panelov a signalizácie o množstve prítoku vody do vodojemu
- Podanie žiadosti o generálnu kontrolu vodojemu, vyčistenie vodných tokov
- Búracie povolenie stavby vedenej ako požiarny sklad na p.č. 126/1, k.ú. Nevidzany
- Príprava osláv Dňa matiek – 12.máj 2019 o 15,00 hod. v KS v Nevidzanoch
- Výstup na Maguru – 4. Mája 2019
Ing. Beata Vrecková
starostka obce

Uznesenie č. 39
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch doporučuje vyzvať stavebníka Firmu KrovIng s.r.o.,
Nevidzany 33, k dodržaniu podmienky v bode 7a) Kolaudačného rozhodnutia č.
66/2018/341/SOÚ zo dňa 22.10.2018 – zabezpečiť priechodnosť jestvujúcej komunikácie p.č.
641/1 k.ú. Nevidzany.
Ing. Beata Vrecková
starostka obce

Prehľad o priebehu hlasovania Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 29.04.2019

Meno a priezvisko
Mgr. Eva bieliková
Iveta Kluvancová
Ivan Majdan
Milan Sobota
Mgr. Zuzana Turčanová
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