Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) obce Nevidzany,
konaného dňa 25.03.2014 o 18,00 hod. v zasadačke ocú.
Prítomní: Gabriela Krpelanová, Ivan Majdan, Ivana Sobotová, Ignác Oršulák, Ing.Beata
Vrecková starostka obce, Ing. Jozef Krett hlavný kontrolór obce
Program zasadnutia:
1. Úvod, kontrola uznášaniaschopnosti.
2. Určenie zapisovateľky zápisnice a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesenia.
4. Opätovné prerokovanie platu starostky obce podľa § 4 ods. 4 zákona č.

253/1994 Z.z.
5. Rôzne
6. 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. Gabriela Krpelanová, overovateľmi zápisnice p.
Ignác Oršulák a p.Ivan Majdan. Zasadnutie OZ pokračovalo podľa programu zverejneného
na úradnej tabuli obce. Všetky potrebné materiály na rokovanie OZ dostali poslanci
v zákonom stanovenej lehote.
Bod 3
OZ skonštatovalo, že uznesenia boli splnené.
Bod 4
V zmysle § 4 ods. 4 zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v platnom znení OZ určuje plat starostky obce a to podľa
ustanovenia § 3 ods.1 prepočítaný na úväzok 80% v sume 983,-€ v hrubom.
Hlasovanie: Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Príloha č. 1 k zápisnici:
Priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2013 podľa ŠÚ SR.
Bod 5
A/ Hlavný kontrolór obce predložil OZ Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Nevidzany v roku 2013. V súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti vykonal
kontrolu správnosti a úplnosti inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov obce Nevidzany v roku 2012, kontrolu plnenia uznesení prijatých OZ,
vypracovanie odborných stanovísk k prípadným zmenám rozpočtu v priebehu roka 2013,
vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2014 a zúčastňoval sa
zasadnutia OZ. Ďalej bolo OZ oboznámené so Správou o výsledku následnej finančnej
kontroly správnosti a úplnosti vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov obce Nevidzany za rok 2012 a Zápisnicou o prerokovaní správy
o výsledku následnej finančnej kontroly.
Príloha č. 2 k zápisnici:
Správa pre OcZ o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nevidzany v roku 2013
Príloha č.3 k zápisnici:
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly správnosti a úplnosti vykonanej
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Nevidzany za rok
2012.
Príloha č. 4 k zápisnici:

Zápisnica o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly správnosti
a úplnosti vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce
Nevidzany za rok 2012.
B/ V zmysle ustanovenia § 18c ods. 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
platných predpisov OZ prerokovalo a schválilo mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi
obce vo výške 13% s účinnosťou od 01.04.2014
Hlasovanie: Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
C/ Starostka obce informovala OZ o Rozpočtovom opatrení č.1 a Rozpočtovom opatrení č.
2, ktoré prijala a to povolené použitie účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu ( dotácia na životné prostredie, evidenciu obyvateľstva, voľby prezidenta SR I.
kolo) a presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky .
Príloha č. 5 k zápisnici:
Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
Príloha č. 6 k zápisnici:
Rozpočtové opatrenie č. 2/2014
D/ Podľa bodu 6 písm. f) zápisnice zo zasadnutia OZ dňa 10.02.2014 starostka obce urobila
prieskum ceny na propagačný materiál – reflexné pásky a reflexné označenia pre občanov,
OZ vybralo Gold Servis Slovakia s.r.o. a schválilo zakúpenie 300 ks reflexných pások pre
dospelých a 50 ks reflexných príveskov pre deti do 31.05.2014.
Hlasovanie: Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
E/ OZ prerokovalo a schválilo zakúpenie vstupnej informačnej tabule do obce.
Termín: do 08/2014.
Hlasovanie: Za:
Proti: 0
Zdržal sa: 0
F/ OZ prerokovalo a schválilo zakúpenie informačnej tabule na cintorín z cintorínskych
správnych poplatkov. Termín: v priebehu roka 2014.
Hlasovanie: Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
G/ OZ sa dohodlo, že termín osláv prvej písomnej zmienky o obci Nevidzany sa preloží na
06.09.2014 a to z dôvodu, že FS Nevidzianka, ktorá pri tejto príležitosti nacvičuje program
nebude v plánovanom termíne v plnej zostave.
H/ Starostka obce informovala OZ o podaní žiadosti o dotáciu:
Úrad vlády SR v sume 5000,- € na opravu fasády kultúrneho strediska
VÚC Trenčín v sume 1500,- € na zakúpenie stolov a stoličiek do kultúrneho strediska
MF SR v sume 9000,- € na obnovu fasády na kultúrnom stredisku
Centrum podpory MV SR o bezplatný prevod osobného motorového vozidla na obec
Nevidzany.
CH/ Do podateľne na Obecný úrad v Nevidzanoch bol dňa 24.3.2014 pod číslom 173/2014
prijatý list od p. Jarmily Krajčiovej bytom Nevidzany č.136, ktorého obsahom bola žiadosť
o zrealizovanie pripomienky tragickej udalosti, keď sa v auguste 1966 v našej obci utopili
dvaja občania . OZ list prerokovalo a schválilo umiestnenie mramorovej tabule s menami
tragicky zosnulých občanov pri povodni v auguste 1966 v parku pred obecným úradom. Akt
umiestnenia tabule sa bude realizovať pri príležitosti 785.výročia prvej písomnej zmienky
o obci v septembri 2014.
Hlasovanie: Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
I/ Starostka obce informovala OZ o žiadosti Okresného súdu v Prievidzi o súčinnosť pri
zabezpečovaní zvolenia prísediaceho na súde. Obec Nevidzany bude miestnym rozhlasom
informovať občanov o možnosti vykonávania funkcie prísediaceho na súde. V prípade
záujmu viacerých občanov OZ na svojom zasadnutí výberom doporučí jedného z nich.
Prísediacim na súde nesmie byť doteraz súdne trestaný.

Ďalej starostka obce odovzdala poslancom OZ návrh Zmluvy o vytvorení spoločného
hasičského zboru medzi obcou Valaská Belá a obcami Čavoj, Temeš, Liešťany, Nevidzany.
O uzatvorení zmluvy sa bude hlasovať na najbližšom zasadnutí OZ.
Bod 6
Starostka poďakovala prítomným za účasť.

Overovatelia zápisnice : p. Ivan Majdan
p. Gabriela Krpelanová
zapisovateľka

p. Ignác Oršulák
Ing. Beata Vrecková
starostka obce
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a úplnosti vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce
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