
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch konaného dňa  

17. 06. 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. Voľba hlavného kontrolóra obce 

6. Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019  

7. Schvaľovanie navýšenia členského príspevku pre Spoločný úrad Nováky 

8. Informácia o územnom pláne pre obec – Ing.arch.G.Szalay, AGS Atelier 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Záver 

Bod 1 

Starostka obce všetkých privítala a tým otvorila zasadnutie. 

Bod 2 

Za zapisovateľku zápisnice určila p. Ivetu Kluvancovú,  za overovateľov zápisnice Mgr. Evu 

Bielikovú a Mgr. Zuzanu Turčanovú. 

Bod 3 

Starostka skonštatovala, že všetky prijaté uznesenia sa priebežne plnia. 

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 informovala poslancov OZ, že podľa  zverejnenej výzvy pre voľbu kontrolóra 

obce Nevidzany bola ku dňu 03.06.2019 na obci Nevidzany zaevydovaná len jedna zalepená 

obálka, ktorú dňa 29.05.2019 do podateľne obce predložil Ing. Jozef Krett, Stavbára 55/11, 

971 01 Prievidza. Túto obálku starostka obce odovzdala p. Ivete Kluvancovej, predsedovi 

komisie pre otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok pre voľbu hlavného kontrolóra 

obce Nevidzany.  

Následne starostka obce odovzdala slovo p. Ivete Kluvancovej, ktorá prítomných 

informovala, že komisia zasadala dňa 10.06.2019 o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu 

v Nevidzanoch,  po otvorení obálky a kontrole priložených dokladov skonštatovala, že 

prihláška Ing.Jozefa Kretta na hlavného kontrolóra obce Nevidzany spĺňa všetky náležitosti 

a požadované podmienky a výsledok oznámila starostke obce. Starostka obce následne 

pozvala Ing. J.Kretta na pohovor na dnešnom zasadnutí OZ. Nakoľko Ing. J.Krett bol 

hlavným kontrolórom obce aj v predchádzajúcom období a spĺňa všetky predpoklady, dala 

starostka obce návrh na jeho schválenie na hlavného kontrolóra Obce Nevidzany od 

01.07.2019. 

Hlasovanie: Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Poslanci OZ schválili Ing. Jozefa Kretta za hlavného kontrolóra Obce Nevidzany. 

Všetky dokumenty pre voľbu hlavného kontrolóra obce sa nachádzajú v spise Ocú-39/2019.   



Bod 6 

Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 29.4.2019 

do 15.06.2019 a poslancom odovzdaný na predchádzajúcom zasadnutí OZ. Starostka obce 

dala návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019. 

Hlasovanie: Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice 

Bod 7 

Z dôvodu nárastu stavebnej agendy a zmeny stavebného zákona sa starostovia obcí 

Spoločného obecného úradu v Novákoch na pracovnom stretnutí 04. júna 2019 dohodli na 

vytvorenie nového pracovného miesta na stavebnom úrade. Z tohto dôvodu je potrebné zvýšiť 

príspevok na financovanie Spoločného obecného úradu v Novákoch. Príspevok sa zvyšuje od 

01. 07. 2019 zo sumy 0,20 eur na 0,242 eur. Zmluvné strany sa dohodli na spoločnej porade 

dňa 04. 06. 2019 v Novákoch na zvýšení  mesačných príspevkov zmluvných obcí od 01. 07. 

2019 a na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu v tomto 

znení: 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:  
- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo výške 

0,242 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov uvedeného Štatistickým úradom 
SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 
 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:  

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ: 
- príspevok, vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku,  do 10.dňa v príslušnom mesiaci na účet 

vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 7857, variabilný 
symbol IČO 00318 361, konštantný symbol 0558. 

 

Starostka obce dala návrh na schválenie Dodatku č.2 ku Zmluve o zriadení spoločného 

obecného úradu zo dňa 31.12.2012 

Hlasovanie: Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Návrh na uznesenie a dôvodová správa tvoria prílohu č.2 tejto zápisnice. 

Bod 8  

Zasadnutia OZ sa zúčastnil Ing.arch.G.Szalay, AGS Atelier, ktorý požiadal starostku obce 

o prezentáciu zámeru Ing. Branžovského v časti nad kaštieľom využiť pozemky v jeho 

vlastníctve  pre funkciu rekreácie a prípadne i čiastočne bývania. K realizácii jeho zámeru je 

potrebný územný plán obce. Obec Nevidzany nemá schválený územný plán obce. 

Ing.Arch.G.Szalay oboznámil poslancov OZ s finančnými nákladmi na obstaranie ÚPO 

a s možnosťou finančného príspevku od Ing. Branžovského pri zabezpečovaní  ÚPO.  

Starostka obce upozornila na fakt, že obec už dlhšie roky trpí nedostatkom vody, čo môže byť 

prekážkou pre realizáciu výstavby a bolo by vhodné najskôr zistiť, či vôbec je možné v danej 

lokalite stavať. Ďalší problém je v prístupovej ceste k pozemkom. Obec v zmysle platných 

zákonov nie je povinná mať vypracovaný ÚPO.  

Bod 9 

A/ Starostka obce jednala s vlastníkmi susedných pozemkov ohľadom dažďovej kanalizácie 

nad potravinami WANNA, boli vytýčené hranice obecného pozemku a súkromného. 

O cenovú ponuku na realizáciu dažďovej kanalizácie oslovila stavebné firmy Strabag s.r.o. 

a p. Daumera, Koš. 

B/Na základe búracieho povolenia na stavbu požiarny sklad starostka obce oslovila firmy: 

MiBa Kostolná Ves a Esta plus s.r.o. Diviacká Nová Ves. Cena búracích prác a likvidácia 

stavebného odpadu bude rozhodujúca pre výber uchádzača. 



C/ Maliarske práce v kultúrnom stredisku boli ukončené, ešte sa zrealizujú okenné žalúzie 

a sieťky proti hmyzu. 

D/ Pri vodojeme boli umiestnené solárne panely a snímače množstva vody. 

E/ Starostka obce poďakovala všetkým za realizáciu akcií:  Dňa matiek, Výstup na Maguru, 

MDD.    

F/ Nakoľko firma KrovIng s.r.o., Nevidzany 33, nereagovala na ústnu výzvu (2x) starostky 

obce aby  zabezpečila priechodnosť jestvujúcej komunikácie – dodržanie podmienky 

Kolaudačného rozhodnutia č. 66/2018/341/SOÚ zo dňa 22.10.2018 starostka požiadala SÚ 

Nováky o výkon štátneho stavebného dohľadu na splnenie podmienok kolaudačného 

rozhodnutia. 

G/ Starostka obce informovala poslancov OZ, že požiadala zástupcov OÚ, odb. životného 

prostredia v Prievidzi o pomoc pri riešení odstránenia zvyškou stavby na p.č. 181/1 k.ú. 

Nevidzany. Zbúranisko ohrozuje občanov, ide z časti o nebezpečný odpad.       

Bod 10 
Po rozprave poslanci OZ dospeli k záveru, že Obec Nevidzany  v súčasnej dobe nemá záujem 

o vypracovanie územného plánu obce. Jedným z dôvodov sú aj nemalé finančné náklady na 

jeho obstaranie.   

Bod 11 

Po prerokovaní všetkých bodov  programu starostka poďakovala za účasť a disciplínu 

a schvôdzu ukončila. 

     

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

Iveta Kluvancová zapisovateľka   Ing. Beata Vrecková starostka obce 

 

 

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

Mgr. Eva Bieliková  overovateľ   Mgr. Zuzana Turčanová overovateľ 

 

 

Prílohy: 

Príloha č.1  Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019-07-16 

Príloha č.2  Návrh na uznesenie a dôvodová správa-Zvýšenie príspevku pre SOÚ Nováky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 

zo zasadnutia obecného  zastupiteľstva obce Nevidzany 

konaného dňa 17.06.2019 v zasadačke Obecného úradu v Nevidzanoch 

 

 

Uznesenie č. 40 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia. 

          

Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 41  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie správu Ivety Kluvancovej, predsedu 

komisie pre otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok pre voľbu hlavného kontrolóra 

obce Nevidzany.  

 

        

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

Uznesenie č. 42  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje Ing. Jozefa Kretta za hlavného kontrolóra 

Obce Nevidzany  

        

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

Uznesenie č. 43  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje Záverečný účet obce Nevidzany za rok 2018 

        

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

Uznesenie č.44   

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje Plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 

2019 

 

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

Uznesenie č.45   

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie  

1. Rozhodnutie zhromaždenia starostov SOÚ zo dňa 04. 06. 2019 zvýšiť mesačné príspevky 

zmluvných obcí s účinnosťou od 01. 07. 2019 na sumu 0,242 € na jedného obyvateľa obce 

 

2. Dôvodovú správu k návrhu Dodatku č. 2 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

zo dňa 31. 12. 2012 v tomto znení: 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:  



- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo 

výške 0,242 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov uvedeného 

Štatistickým úradom SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:  

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ: 

- príspevok, vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku, do 10.dňa v príslušnom mesiaci 

na účet vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 

7857, variabilný symbol IČO 00318 361, konštantný symbol 0558. 

 

3. Podľa čl. XII. bod 3. zmluvy podmienkou platnosti dodatku je jeho schválenie všetkými 

účastníkmi zmluvy, preto sa zvýšený príspevok vyberie spätne až po schválení dodatku 

všetkými obecnými zastupiteľstvami. 

 

 

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 46  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje  

1. Dodatok č. 2 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 31. 12. 2012 

v tomto znení: 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:  

- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo 

výške 0,242 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov uvedeného 

Štatistickým úradom SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:  

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ: 

- príspevok, vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku,  do 10.dňa v príslušnom mesiaci 

na účet vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 

7857, variabilný symbol IČO 00318 361, konštantný symbol 0558. 

 

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

Uznesenie č.47  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie informácie od Ing.arch.G.Szalaya 

o zámere Ing. Branžovského a o nákladoch na vypracovanie územného plánu obce 

 

  

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 



Uznesenie č. 48  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie informácie: 

- oslovenie o cenové ponuky pre dažďovú kanalizáciu, vytýčenie hranice obecného 

pozemku a súkromného 

- Oslovenie o cenové ponuky na búracie práce požiarny sklad 

- Ukončenie maliarskych a natieračských prác v kultúrnom stredisku 

- Umiestnenie solárnych panelov a signalizácie o množstve prítoku vody do vodojemu 

- Žiadosť o vykonanie štátneho stavebného dohľadu na splnenie podmienok 

Kolaudačného rozhodnutia č. 66/2018/341/SOÚ zo dňa 22.10.2018   

        

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad o priebehu hlasovania Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 17.06.2019 

 

    Uznesenie číslo:  

Meno a priezvisko 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Mgr. Eva bieliková + + + + + + + + + 

Iveta Kluvancová + + + + + + + + + 

Ivan Majdan + + + + + + + + + 

Milan Sobota + + + + + + + + + 

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

 

 

Legenda: 

 

+     Za     
- Proti       
0 zdržal sa 

N neprítomný  

 


