Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) obce Nevidzany,
konaného dňa 14.08.2014 o 18,00 hod. v zasadačke ocú.
Prítomní: Ivan Majdan, Ivana Sobotová, Ignác Oršulák, Bc. Stanislav Vrecko, Ing. Jozef
Krett hl. kontrolór obce a Ing. Beata Vrecková starostka obce,
Program zasadnutia:
1. Úvod, kontrola uznášania schopnosti.
2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesenia.
4. Určenie počtu poslancov obce na nové volebné obdobie
5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nové volebné obdobie
6. Rôzne
7. Záver.
Bod 1
Otvorenie previedla starostka obce, všetkých prítomných privítala a skonštatovala, že OZ
je uznášania schopné, prítomní 4 poslanci z 5.
Bod 2
Zapisovateľkou zápisnice bola určená p. Ivana Sobotová, overovateľmi zápisnice p. Ivan
Majdan a p. Ignác Oršulák.
Bod 3
O plnení uznesení informovala starostka obce: podľa uznesenia OZ č. 100/2014 zo dňa
17.07.2014 požiadala starostka obce listom Slovenský vodohospodársky podnik š.p.,
Banská Štiavnica o bezplatný prevod vodnej plochy p.č. 1028/1 k.ú. Nevidzany do
vlastníctva obce.
Bod 4
Starostka obce podala návrh na schválenie:
Podľa § 11 odst. 3, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných
predpisov OZ určuje počet poslancov 5 na celé volebné obdobie
Hlasovanie: Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
Bod 5
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo za návrh:
Podľa § 11 odst. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných
predpisov OZ určuje 80% rozsah výkonu funkcie starostu pre ďalšie volebné obdobie
Hlasovanie: Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
Bod 6
A/ Starostka obce odovzdala poslancom OZ informačný list o spôsobe podávania
kandidátnych listín na starostu obce a poslancov OZ pre voľby starostu obce a poslancov
OZ, ktoré sa budú konať dňa 15.11.2014.
B/ Starostka obce poďakovala p. Ivane Sobotovej a p. Ivanovi Majdanovi za dozor nad
prácami, ktoré sa vykonávali počas jej neprítomnosti z dôvodu čerpania dovolenky.
C/ Ďalej starostka obce informovala poslancov OZ, že podľa výberového konania, ktoré sa
konalo dňa 28.7.2014 bude firma ARD-stav, Zemianske Kostoľany realizovať od
18.8.2014 údržbu fasády na kultúrnom stredisku.
C/ Dňa 20.8.2014 sa o 17°° hod. v zasadačke Ocú uskutoční stretnutie poslancov s Ing.
Katrenom ohľadom pripomienok k projektovému návrhu na rozšírenie domu smútku.
D/ Starostka obce informovala OZ o záležitostiach týkajúcich sa stavebného úradu a to:
KrovING s.r.o., Nevidzany - doplnenie Ohlásenia drobnej stavby,
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Mgr.art.Ľubomír Holčík, Lieskovec – žiadosť o stavebné povolenie
STVS, a.s., Banská Bystrica – žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby
Aglomerácia Nitrianske Rudno: Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves,
Nitrianske Rudno – odkanalizovanie. Starostka obce dala poslancom OZ projekty
odkanalizovania domov na posúdenie a prípadné pripomienkovanie do termínu
20.08.2014.
Bod 7
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť.
Overovatelia zápisnice :

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

......................................
p. Ignác Oršulák

.....................................
p. Ivana Sobotová
zapisovateľka

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