Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) obce Nevidzany,
konaného dňa 20.10.2014 o 18,00 hod. v zasadačke ocú.
Prítomní: Ivan Majdan, Ivana Sobotová, Gabriela Krpelanová, Ignác Oršulák, Bc.
Stanislav Vrecko, Ing. Jozef Krett hlavný 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. Príprava rozpočtu na rok 2015, 2016, 2017
5. Rozpočtové opatrenie č. 12/20104 zmena č.12
6. Zmluva o zriadení vecného bremena na par.č. 259 k.ú.Nevidzany
7. Rôzne
8. Záver.
Bod 1
Otvorenie previedla starostka obce, všetkých prítomných privítala a skonštatovala, že OZ
je uznášania schopné, prítomní 5 poslanci z 5.
Bod 2
Zapisovateľkou zápisnice bola určená p. Gabriela Krpelanová, overovateľmi zápisnice p.
Ignác Oršulák a Bc. Stanislav Vrecko.
Bod 3
O plnení uznesení informovala starostka obce: bolo zrealizované oplotenie časti cintorína.
Bod 4
Starostka obce predložila poslancom OZ vypracovaný predbežný návrh rozpočtu obce na
obdobie 2015-2017, ktorý obsahuje aj rozpočet rokov 2012,2013 a rozpočet schválený,
upravený a predpokladaný 2014. Návrh bude zverejnený v úradnej tabuli a po
pripomienkovaní pripravený na schvaľovanie poslancami OZ dňa 11.11.2014.
Bod 5
Na základe východiskových štatistických údajov o rozpočtových podieloch obcí na výnose
z dani príjmu FO pre rok 2014 zverejnených na webovej stránke MF SR, starostka obce
podala návrh na zmenu rozpočtu:
Navýšiť bežné príjmy:
položka 111003 Podielové dane
+ 4000,-€
zdroj 41
Doplniť bežné výdavky:
položka 08.2.0 633001 Stoly,stoličky do KS
+ 3000,-€
zdroj 41
položka 08.2.0 633004 Chladnička, sporák do KS +1000,-€
zdroj 41
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zmena rozpočtu bola schválená.
Bod 6
Starostka obce dňa 7.7.2014 požiadala Lesy SR, š.p. o zriadenie vecného bremena na KN
C p.č. 259 k.ú.Nevidzany - Pánova cesta z dôvodu jej užívania ako prístupovú cestu
k rodinným domom motorovými vozidlami, bicyklami a pešo. Pri výstavbe rodinných
domov obec Rozhodnutím dáva povolenie na vjazd/výjazd na miestnu komunikáciu,
nakoľko správcom tejto parcely sú Lesy SR,š.p., je potrebný aj ich súhlas k jednotlivým
stavebným povoleniam. Spísaním zmluvy o zriadení vecného bremena by sa vyriešil
problém prístupovej cesty k rodinným domom aj do budúcnosti – prístup k pozemkom
smerom k p. Ľubovi Šponiarovi. Starostka obce predložila poslancom Zmluvu o zriadení
vecného bremena, ktorú vypracovali Lesy SR, š.p.. Zmluva pojednáva o jednorázovom
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odplatnom v sume 380,-€. Prítomný hlavný kontrolór obce Ing. Krett navrhol, že Zmluvu
ešte prekonzultuje s právnikmi a poslanci OZ budú o jej schválení/neschválení rokovať na
ďalšom zasadnutí OZ.
Bod 7
A/ Z dôvodu bezpečnosti na miestnej komunikácii poslankyňa p.Krpelanová podala návrh
na uznesenie:
Na elektrický stĺp na p.č. 94/2 umiestniť verejné osvetlenie
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie bol prijatý.
B/Starostka obce informovala o dokončení projektov rozšírenia domu smútku.
C/ Poslanec p. Ignác Oršulák informoval o stretnutí so zamestnancami Lesov SR, š.p.
ohľadom 10-ročného hospodárskeho plánu.
D/ Dňa 6.decembra 2014 sa uskutoční vítanie detí do života, zápis jubilantov do pamätnej
knihy, Mikuláš. Pri tejto príležitosti budú občanom rozdané bezpečnostné pásky pre
chodcov.
Bod 8
Starostka poďakovala prítomným za účasť.

Overovatelia zápisnice :

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

......................................
Bc. Stanislav Vrecko

.....................................
p. Gabriela Krpelanová
zapisovateľka

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