Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) obce Nevidzany,
konaného dňa 30.06.2014 o 19,00 hod. v zasadačke ocú.
Prítomní: Ivan Majdan, Ivana Sobotová, Gabriela Krpelanová, Ignác Oršulák, Bc.
Stanislav Vrecko a Ing. Beata Vrecková starostka obce,
Program zasadnutia:
1. Úvod, kontrola uznášania schopnosti.
2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesenia.
4. Miestna komunikácia, brehy potoka do Zlatného
5. Rôzne
6. Záver.
Bod 1
Otvorenie previedla starostka obce, všetkých prítomných privítala a skonštatovala, že OZ
je uznášania schopné, prítomní 5 poslanci z 5. Hlavný kontrolór obce ospravedlnený
z dôvodu práceneschopnosti.
Bod 2
Zapisovateľkou zápisnice bola určená p. Gabriela Krpelanová, overovateľmi zápisnice p.
Ivan Majdan a p. Ignác Oršulák.
Bod 3
O plnení uznesení informovala starostka obce:
Dňa 26.6.2014 bolo uskutočnené stretnutie s p. Pavlendom..
Starostka obce oslovila viaceré firmy na výrobu plastových okien.
Bod 4
Na základe stretnutia s p. Pavlendom starostka obce informovala poslancov o možnosti
regulácie potoka formou uloženia panelov o rozmere 100cm x 140cm po brehoch potoka
a dna potoka. Cena panela cca 150,- €. Poslanci OZ sa odobrali na tvar miesta a vymerali
dĺžku potoka 154 m, čo by predstavovalo náklady zhruba 16500,- €. Starostka obce
upozornila poslancov, že potok do Zlatného je len z časti vo vlastníctve obce. Táto časť je
už regulovaná. Vymeraná časť potoka poslancami je vo vlastníctve Slovenskej republiky.
Po diskusii podala poslankyňa G. Krpelanová návrh na schválenie vyregulovania potoka
do Zlatného v predbežnej dĺžke 155m
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
OZ návrh schválilo a doporučilo vybavovať stavebné povolenie, projekty a výberové
konanie na realizáciu diela.
Bod 5
Starostka obce informovala poslancov OZ, že v druhej polovici mesiaca júl 2014, ešte pred
asfaltovaním cesty pri cintoríne bude vykonané odvodnenie nového cintorína. V novej
časti cintorína bude prekopaná ryha cca 30m smerom ku bráne, do nej sa vloží drenážna
hadica a napojí sa na jestvujúci kanalizačný odtok za cestou. Hadica sa zasype
vyosievkami a zemou.
Bod 14 Starostka obce poďakovala prítomným za účasť.
Overovatelia zápisnice :
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p. Ivan Majdan

......................................
Ignác Oršulák

.....................................
p. Gabriela Krpelanová
zapisovateľka
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Ing. Beata Vrecková
starostka obce
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