Uznesenie
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany zo dňa 23.02.2015.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo:
1. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice.
2. Plnenie uznesení
3. Odkanalizovanie obce Nevidzany
4. Doplnenie finančnej komisie
5. Kartu civilného núdzového plánovania obce Nevidzany
6. Určenie poslaneckých obvodov
7. Účasť starostky obce na celoslovenskom sneme ZMOS
8. Žiadosť o dotáciu na individuálne potreby obce
9. Program rozvoja vidieka 2014-2020
10. 1. zmenu rozpočtu obce
11. PHSR obce Nevidzany
Uznesenie č. 11
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie
1. určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice starostkou obce
2. plnenie uznesení
3. Kartu civilného núdzového plánovania
4. určenie poslaneckých obvodov
5. účasť starostky obce na celeslovenskom sneme ZMOS
6. žiadosť o dotáciu na individuálne potreby obce – údržba strechy a lapačov snehu
kultúrne stredisko
7. 1. zmenu rozpočtu obce
Uznesenie č. 12
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje
1. Zriadenie bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena ako vecného práva

umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie, ČS a NN prípojok k ČS (ďalej spoločne aj len
„verejná kanalizácia“ a „zariadenia verejnej kanalizácie“), ktoré budú vybudované
v rámci stavby
„Aglomerácia Nitrianske Rudno: Nevidzany, Liešťany, Rudnianska
Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno – odkanalizovanie“ na časti pozemkov v kat. území
Nevidzany obce Nevidzany vedených ako vlastníctvo Obce Nevidzany :
 na LV č. 1 ako KNC parc. číslo 98/10, KNC parc. číslo 102, KNC parc. číslo 105,
KNC parc. číslo 107/1, KNC parc. číslo 170, KNC parc. číslo 251/4, KNC parc. číslo
767/3, KNC parc. číslo 964/1, KNE parc. číslo 126/2, KNE parc. číslo 191, KNE parc.
číslo 1027, KNE parc. číslo 1029, KNE parc. číslo 1030, KNE parc. číslo 1032,
všetko 1/1-ine,
 na LV číslo 28 ako KNC parc. číslo 98/1 v 1/1-ine,
(ďalej spoločne len „zaťažené pozemky“), v rozsahu, ktorý bude vyznačený v na tento
účel vyhotovenom porealizačnom Geom. pláne na vyznačenie vecného bremena, úradne
overenom katastrálnym odborom Okresného úradu Prievidza (ďalej len „Geom. plán“) a
právo prístupu automobilmi, mechanizmami a pešo na zaťažené pozemky za účelom
zabezpečenia výstavby, prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch ako aj
rekonštrukcií zariadení verejnej kanalizácie, ČS, NN prípojok k ČS na pozemkoch
umiestených (ďalej len „právo vecného bremena“) v prospech Oprávneného z vecného
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bremena: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 00
Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 (ďalej aj „Oprávnený z vecného bremena“).
Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena bude zodpovedať zodpovedá
povinnosť Obce Nevidzany ako Povinného z vecného bremena:
 strpieť na zaťažených pozemkoch v rozsahu vyznačenom v Geom. pláne umiestnenie
zariadení verejnej kanalizácie stavby „Aglomerácia Nitrianske Rudno: Nevidzany,
Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno – odkanalizovanie“,
 umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažené pozemky automobilmi,
mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác spojených s výstavbou, údržbou,
prevádzkou, odstraňovaním porúch, vykonávaním opráv a rekonštrukcií zariadení
verejnej kanalizácie na pozemkoch umiestnených,
 bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa zariadení verejnej kanalizácie, nebudovať nad
zariadeniami verejnej kanalizácie a v ich pásme ochrany (pri potrubí verejnej
kanalizácie v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve
strany a pri NN prípojkách v šírke 1,0 od osi vedenia na obidve strany) vyznačenom
v Geom. pláne stavby, konštrukcie, trvalé zariadenia, nevysádzať trvalé porasty,
neumiestňovať skládky a nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup zariadeniam
verejnej kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, oplotenia
a povrchové úpravy realizovať z ľahko rozoberateľných materiálov.
Uzatvorenie Zmluvy č. 9000832/2014 o podmienkach vzájomnej spolupráce pri
zabezpečení odkanalizovania „Aglomerácia Nitrianske Rudno: Nevidzany, Liešťany,
Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno – odkanalizovanie“ medzi Obcou
Nevidzany, Obcou Liešťany, Obcou Rudnianska Lehota, Obcou Kostolná Ves, Obcou
Nitrianske Rudno a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Partizánska cesta
5, 974 00 Banská Bystrica v predloženom znení.
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Uznesenie č. 13
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje člena finančnej komisie p. Veroniku
Kluvancovú
Uznesenie č. 14
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje uchádzať sa v rámci Programu rozvoja
vidieka 2014-2020 o investície na výstavbu multifunkčného ihriska na p.č. 251/2 k.ú.
Nevidzany
Uznesenie č. 15
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje predĺženie platnosti PHSR obce Nevidzany
do 31.12.2015
Uznesenie č. 16
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch doporučuje starostke obce
A/ zabezpečiť výberové konanie na služby projektového manažmentu týkajúceho sa
projektov z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 a prieskum trhu na projektantov ihrísk.
Termín: marec-apríl 2015
B/ zabezpečiť školenie členov krízového štábu
Termín: február – marec 2015
C/ vypracovať informačný list pre občanov, pozvať zástupcu STVs. a.s., B. Bystrica na
verejnú schôdzu
Termín: 15.3.2015

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

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