Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) obce Nevidzany,
konaného dňa 15.12.2014 o 18,00 hod. v zasadačke Ocú.
Prítomní poslanci OZ: Miroslav Chudý, Igor Kluvanec, Richard Kluvanec, Ivan Majdan,
Ľuboš Šponiar a Ing. Beata Vrecková starostka obce.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice.
3. Schvaľovanie programu zasadnutia
4. Doplnenie členov komisii
5. Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015
6. Schvaľovanie Zmluvy o zriadení vecného bremena na parcele č. KN C 259
k.ú.Nevidzany
7. Rôzne
8. Záver.
Bod 1
Otvorenie previedla starostka obce, všetkých prítomných privítala.
Bod 2
Zapisovateľom zápisnice bol určený p. Miroslav Chudý, overovateľmi zápisnice p. Ivan
Majdan a p. Igor Kluvanec.
Bod 3
Starostka obce skonštatovala, že OZ je uznášania schopné: prítomných 5 poslancov z 5
a tak dala návrh na schválenie programu rokovania:
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci OZ schválili program rokovania.
Bod 4
Na návrh predsedov jednotlivých komisii pri Ocú Nevidzany, poslanci volili ich členov:
člen kultúrnej komisie: Ing. Eva Dašková, Mgr. Erika Plevová, Jana Hlinková
člen športovej komisie: Peter Sobota Nevidzany č.118 , Denis Iliaš
člen finančnej komisie: Iveta Kluvancová
člen komisie pre ŽP a stavebnú činnosť: Marek Ďuriš, Július Krajči
člen KOVP a sociálnej komisie: Ignác Oršulák, Jana Hlinková
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci OZ zvolili členov komisii.
Bod 5
Starostka obce podala návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na 1.polrok 2015. Plán bol zverejnený v úradnej tabuli obce od 20.11.2014 do
8.12.2014 a bol doručený poslancom OZ v zákonnej lehote pred zasadnutím OZ.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci OZ schválili plán kontrolnej činnosti.
Bod 6
Starostka obce podala na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č. CRZ č.
6715/2014/LSR návrh na schválenie: zriadenie vecného bremena a jednorazovú odplatu za
jeho zriadenie na parcele KN C č. 259 k.ú. Nevidzany v prospech oprávneného – obce
Nevidzany.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci OZ zmluvu schválili. Zmluva bola doručená poslancom OZ na zváženie v
zákonnej lehote pred zasadnutím OZ, pojednáva o zriadení vecného bremena na prístup
k rodinným domom motorovými vozidlami, bicyklami a pešo.
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Nakoľko rozpočet obce na rok 2014 neobsahuje položku na odplatu za zriadenie vecného
bremena , starostka obce podala poslancom OZ návrh na zmenu rozpočtu:
V bežných výdavkoch rozpočtu obce presunúť z položky 08.2.0 633004 zdroj 41 sumu
380,-€ na novú položku 01.1.1.6 636001zdroj 41 v sume 380,-€
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci OZ schválili zmenu rozpočtu obce.
Bod 7
A/ Novoročný prípitok: predseda kultúrnej komisie p. Richard Kluvanec zabezpečí varenie
punču , starostka obce zabezpečí stôl a poháre, vyhlásenie v rozhlase. Novoročný prípitok
sa uskutoční tradične 30 minút po polnoci pred Ocú.
B/ Starostka obce informovala poslancov OZ o zmluve medzi ÚPSVaR Prievidza a Obcou
Nevidzany, na základe ktorej v obci vykonávajú verejnoprospešné služby 4 uchádzači
o zamestnanie.
C/ Starostka obce informovala poslancov OZ o tom, že vyzvala p. Jozefa Hrubinu ml. na
odstránenie závad a znečistenia miestnej komunikácie smerom od cintorína na Hliník,
ktoré vzniklo ako následok vývozu drevnej hmoty po ťažbe. Pán Jozef Hrubina ml. ako
zástupca firmy BTG Bratislava prisľúbil očistenie komunikácie, navozenie a rozhrnutie
piesku na komunikáciu pod cintorínom v lehote do 19.12.2014.
Po vzájomnej diskusii o znehodnocovaní miestnej komunikácie a jej znečisťovaní sa
poslanci OZ a starostka obce dohodli, že starostka obce vyzve firmu BTG Slovensko aby
nahlásili obci Nevidzany aké množstvo dreva, v akom časovom horizonte a po ktorých
miestnych komunikáciách v k.ú. Nevidzany ho budú v roku 2015 vyvážať.
D/ Kultúrna komisia a poslanci OZ zrealizujú akciu Zahájenie vianočných sviatkovpečenie perníčkov v kultúrnom stredisku dňa 21.12.2014. Akcia sa uskutoční bez
finančných nákladov z rozpočtu obce.
E/ Poslanci OZ sa oboznamovali s projektovou dokumentáciou na rozšírenie domu smútku.
F/ Poslanci OZ sa zaoberali otázkou regulácie miestneho potoka smerom do Zlatného.
Doporučili starostke obce požiadať Správu povodia hornej Nitry o reguláciu potoka v jej
réžii.
G/ Na ustanovujúcom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 8.12.2014 p. Vladimír Vážny zniesol
požiadavku o zriadení autobusovej zastávky pri Ocú, zároveň poukázal na skutočnosť, že
v našej obci nie je prestrešená autobusová zastávka. Poslanci OZ diskutovali
o možnostiach postavenia prestrešených zastávok ako aj o možnosti posunutia autobusovej
zastávky od p. Jaroslava Hlinku pri budovu Ocú. Za predpokladu, že by SAD Prievidza
súhlasila s posunutím autobusových zastávok , bolo by možné zriadiť prestrešenú
autobusovú zastávku pred p. Ivanom Majdanom a pri bývalej požiarnej zbrojnici pri Ocú.
Poslanci doporučili starostke obce, aby sa informovala na SAD Prievidza, či by bolo
možné , aby sa autobusové spoje otáčali až pri Ocú. V prípade, že SAD Prievidza dá
negatívne stanovisko, budú sa hľadať iné možnosti.
H/ Starostka obce informovala poslancov OZ, že pohrebná služba Zuzana KomžíkováSUSAN, s ktorou mala obec zmluvu o pohrebných službách a prevádzkovaní pohrebiska
ukončila svoju živnosť a tak obec ako správca cintorína musí zabezpečiť podľa § 26
zákona č. 131/2010 o pohrebníctve odborne spôsobilú osobu.
CH/ Poslanci OZ doporučili starostke obce urobiť prieskum možností vybudovania
multifunkčného ihriska v obci Nevidzany.
I/ V tejto časti rokovania sa prítomní venovali problematike komunálneho odpadu.
Starostka obce informovala poslancov OZ, že nie vývoz ale uloženie odpadu na skládke
odpadu je finančne náročné. Súhlasila s tým, že je potrebné častejšie občanom pripomínať
potrebu separovania odpadu. Napriek tomu, že obec robí zber plastov, elektroodpadu, má
kontajner na sklo, kontajner na šatstvo, vo veľkoplošných kontajneroch sa odpad netriedi.
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J/ Starostka obce informovala poslancov OZ, že dlhodobo sa nevedie kronika obce.
Posledný zápis ( obdobie do skončenia 2. svetovej vojny ) vykonal p. Stanislav Sivák,
s ktorým bola spísaná aj dohoda na dopísanie kroniky po súčasnosť. Z dôvodu úmrtia p.
Siváka starostka obce vyzvala poslancov OZ aby spoločne hľadali kronikára.
K/ Poslanci OZ poukázali na to, že nie všetky súbory na webovej stránke obce sa im dajú
čítať a tak požiadali o ukladanie súborov v inom formáte ako napr. pdf.
Bod 8
Starostka obce všetkým prítomným poďakovala za účasť.

Overovatelia zápisnice :

....................................
p. Igor Kluvanec

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

.....................................
p. Miroslav Chudý
zapisovateľ

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

Prílohy:
1. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na 1. polrok 2015
2. Zmluva o zriadení vecného bremena CRZ č. 6715/2014/LSR
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