Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) obce Nevidzany, konaného dňa
21.9.2015 o 19,00 hod. v zasadačke Ocú.
Prítomní poslanci OZ: Miroslav Chudý, Igor Kluvanec, Richard Kluvanec, Ivan Majdan, hlavný
kontrolór obce Ing. Jozef Krett a Ing. Beata Vrecková starostka obce.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice.
3. Schvaľovanie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola uznesenia
5. Prejednanie exekučného konania proti M 100%, s.r.o.
6. Prejednanie investičných zámerov pre rok 2016 pre StVS a.s., B.Bystrica
7. Používanie služobného motorového vozidla obce
8. Kvalitatívny dotazník PHSR obce Nevidzany
9. Rôzne:
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. Richard Kluvanec.
Bod 3
Starostka obce skonštatovala, že OZ je uznášania schopné: prítomní 4 poslanci z 5 a tak dala návrh
na schválenie programu rokovania:
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Poslanci OZ schválili program rokovania.
Bod 4
Prijaté uznesenia s termínom plnenia do konca roka 2015 sa priebežne plnia.
Bod 5
Starostka obce oboznámila poslancov OZ s Oznámením o stave exekučného konania obce
Nevidzany voči M 100%,s.r.o., ktoré obec obdržala od súdneho exekútora JUDr.Vladimíra Klinca.
V oznámení dáva JUDr. Kliniec na zváženie zastaviť exekúciu s prihliadnutím na dĺžku trvania
tohto exekučného konania, veľmi nízkej pravdepodobnosti vymoženia pohľadávky a ďalšieho
navyšovania trov exekúcie. Hlavný kontrolór obce Ing. Krett upozornil, že zastaviť exekúciu je
možné len na základe smernice Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nevidzany,
ktorú obec nemá vypracovanú.
Oznámenie o stave exekučného konania tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
Bod 6
Do plánu investičných akcii StVS a.s. pre rok 2016 je možné zo strany obcí podať žiadoať do
30.9.2015. Starostka obce podala návrh na schválenie: požiadať StVS a.s., B.Bystrica o vyčistenie
prameňov Kapusnica a Sedlištia.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
Bod 7
Obec Nevidzany nadobudla na základe Darovacej zmluvy CPN-OA-2015/001820-020 osobné
motorové vozidlo Škoda Fábia C, ktoré bude používať ako služobné motorové vozidlo obce.
Poslanci OZ a starostka obce viedli rozpravu o tom, kto môže používať auto, kde bude parkovať
a podobne. Hlavný kontrolór obce Ing. Krett upozornil na potrebu vypracovať Smernicu
o používaní služobného motorového vozidla obce Nevidzany. V súvislosti s touto témou sa
prebrala problematika požiarnej zbrojnice resp. garáže v budove ocú. Je potrebné previesť opravu –
zistiť v akom stave je požiarna striekačka, ktorá sa nachádza v týchto priestoroch, odstrániť
z predmetnej miestnosti nepotrebný materiál a nadbytočné veci a tak vytvoriť priestor pre
parkovanie služobného motorového vozidla. Súčasne starostka obce poukázala na potrebu previesť
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údržbu služobného motorového vozidla pred zimným obdobím a dala návrh na schválenie: vyčleniť
z rozpočtu obce 200,-Eur na údržbu služobného motorového vozidla
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
Návrh na schválenie zmeny rozpočtu:
ponížiť položku
41
01.1.1 642012
- 200,- Eur
navýšiť položku
41
01.1.1634002
+ 200,- Eur
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
Bod 8
Na základe Uznesenia OZ č. 33/B zo dňa 26.5.2015 starostka obce informovala poslancov OZ o stave
rozpracovania PHSR obce Nevidzany. Spoločne vyplnili kvalitatívny dotazník, potrebný pre
spracovanie PHSR.
Bod 9
A/ V tomto bode prebehla rozprava o prácach na opornom múriku medzi kultúrnym strediskom
a pozemkom p. Petra Chudého, ktoré vykonáva p. Chudý. Poslanci navrhli aby starostka obce
uskutočnila stretnutie s p. Chudým a zistila akým spôsobom bude oprava múrika prevedená a po
tomto stretnutí informovala poslancov OZ. V prípade potreby predvolala p. Chudého na zasadnutie
OZ.
B/ Starostka obce informovala poslancov OZ o dotácii v sume 200,- Eur od Hospodár s.r.o.,
Sklené. Účelom dotácie sú Hodové slávnosti.
C/ Starostka obce informovala OZ o zmenách v rozpočte obce, ktoré sú v jej kompetencii.
D/ Starostka obce informovala OZ o Uznesení OR PZ Nitr. Rudno o prerušení trestného stíhania vo
veci prečinu krádeže na ocú.
Kópia Uznesenia tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.
E/ Rozšírenie domu smútku : murárske práce na prístavbe prevedie p. Marek Ďuriš,
elektroinštaláciu p. Jozef Líška.
F/ P. Ivan Majdan predseda komisie KOVP a starostka obce informovali poslancov OZ
o prejednaní priestupku túlanie psa a osočovanie suseda zo strany p. Petra Nemčeka.
G/ Starostka obce poukázala na skutočnosť, že vodná nádrž nad obcou, ktorá slúži aj ako nádrž
v prípade požiaru je v zlom stave, zanesená nánosom bahna a prerastená kríkmi. Je potrebné tak
ako v predchádzajúcom období požiadať Lesy SR š.p. o vyčistenie.
H/ Starostka obce informovala poslancov OZ o ponuke na spoluprácu- návrh Zmluvy
o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska Pohrebnou službou STYX
CH/ Starostka obce navrhla poslancom OZ pouvažovať o akcii pri príležitosti mesiaca úcty
k starším.
Bod 10
Starostka poďakovala prítomným za účasť.
Overovatelia zápisnice :
.................................... ......................................
p. Ivan Majdan
p. Richard Kluvanec

.................................... .......................................
Miroslav Chudý
Ing. Beata Vrecková
zapisovateľ
starostka obce

Prílohy:
1. Oznámenie o stave exekučného konania
2. Uznesenie OR PZ Nitr. Rudno
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