Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) obce Nevidzany, konaného dňa
17.07.2017 o 19,00 hod. v zasadačke Ocú.
Prítomní poslanci OZ: Richard Kluvanec, Ivan Majdan, Ľuboš Šponiar, Ing. Jozef Krett hl. kontrolór
obce, 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. Odmeny poslancov OZ za obdobie 12/2016 – 06/2017
6. Príprava Hodových slávností
7. Dotácia z MF SR na individuálne potreby obce
8. Rôzne
9. Záver
Bod 1
Otvorenie previedla starostka obce, všetkých prítomných privítala.
Bod 2
Zapisovateľom zápisnice bola určená p. Jarmila Chudá, overovateľmi zápisnice p. Richard Kluvanec
a p. Ľuboš Šponiar.
Bod 3
Starostka obce skonštatovala, že OZ je uznášania schopné: prítomní 3 poslanci z 5. Starostka obce
podala návrh na schválenie programu rokovania.
Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci OZ schválili program rokovania.
Bod 4
Uznesenia sa priebežne plnia.
Bod 5
V zmysle Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch starostka obce
podala návrh na schválenie odmien podľa účasti na zasadnutiach OZ a zabezpečovania obecných
akcií
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Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
Odmeny za kultúrno spoločenské akcie konané v čase od 12/2016 do 6/2017 budú prejednané
a schvaľované na nasledujúcom zasadnutí OZ po ich doplnení poslancami OZ.

Bod 6
Starostka obce informovala poslancov OZ o zabezpečení Hodových slávností, ktoré sa budú konať
dňa 9.9.2017 v obci Nevidzany nasledovne:
V programe sa predstaví FS Nevidzianka, FS detí z Valaskej Belej, Heligonica. Ozvučenie na akciu
bude mať obec vlastnú, ktorú zakúpi z finančných prostriedkov určených z rozpočtu obce. Je
potrebné zabezpečiť 1 ks aktívneho odposluchu-zabezpečí starostka obce z RKC Prievidza.
Vystúpenie súborov, ich doprava a propagačný materiál sú hradené z dotácie od TSK.
Je potrebné zabezpečiť občerstvenie, úpravu nádvoria, doriešiť tombolu, večernú zábavu. Poslanci
OZ a starostka obce sa dohodli, že toto sa dorieši na ďalšom stretnutí.
Bod 7
Na základe žiadosti podanej starostkou obce na MF SR na rok 2017 o poskytnutie dotácie na
individuálne potreby obce súvisiace s plnením úloh samosprávnych pôsobností bola obci
Nevidzany poskytnutá účelová dotácia v sume 4500,- Eur na výmenu plastových okien a dverí na
obecnom úrade. Ide o bežné výdavky, ktoré je potrebné použiť do konca roka 2017.
Kópia oznámenia o poskytnutí dotácie tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
Bod 8
A/ Vzhľadom na predpoklad východiskových štatistických údajov a podielu obcí na výnose DPFO
pre rok 2017, ktorý by mal byť pre obec Nevidzany 59814,- Eur ( v rozpočte obce je 52000,- Eur)
podala starostka obce návrh na navýšenie príjmov bežného rozpočtu zdroj 41 na položke 111003
výnos dane z príjmu o sumu 7000,- Eur
Hlasovanie:
Za:3
Proti:0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
Nakoľko sa budú na budove obecného úradu meniť okná a dvere bude potrebné v zasadačke
opraviť omietku, vymaľovať, previesť údržbu podlahy, vymeniť dvere do zasadačky, podala
starostka obce návrh na navýšenie výdavkov bežného rozpočtu zdroj 41 na položke 01.1.1.635006
údržba budov o sumu 5000,-Eur a navýšiť výdavky bežného rozpočtu zdroj 41 na položke
08.4.0.635006 oplotenie cintorína o sumu 2000,- Eur.
Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
Východiskové štatistické údaje tvoria prílohu č. 2 tejto zápisnice.
B/Starostka obce informovala poslancov:
- dňa 14.6.2017 bol v obci Nevidzany zrušený sklad CO, materiál odvezený na OÚ Prievidza
- Ing. Katrena vypracuje projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na chodníky na
miestnom cintoríne
- na detskom ihrisku boli opravené stoly a lavice, tiež lavička pred ocú
- v kultúrnom stredisku boli opravené stoly
- vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov na 04.11.2017, bude potrebné
vypracovať nové VZN k umiestňovaniu volebných plagátov zaregistrovaných kandidátov
C/ V tomto bode informovala starostka obce prítomných poslancov OZ o sťažnosti p. Evy a Petra
Vicanových na rušenie nočného kľudu na detskom ihrisku. Na základe telefonátu p. Evy Vicanovej
dňa 3.7.2017 o 22:55 hod., v ktorom sa sťažovala na opakované rušenie nočného kľudu z priestoru
verejného detského ihriska, starostka obce dňa 4.7.2017 požiadala vedenie OO PZ Nitrianske
Rudno o vykonávanie pravidelných hliadok v blízkosti objektu detského ihriska. Dňa 10.7.2017
podľa telefonického vyjadrenia zástupcu OO PZ Nitrianske Rudno bolo starostke obce potvrdené,
že hliadka OO PZ Nitrianske Rudno pravidelne 3-4x do týždňa v čase cca od 22:00 do 22:30 hod.
v 15 minútovom intervale vykonáva a bude vykonávať obhliadku v blízkosti detského ihriska
v obci Nevidzany. Súčasťou sťažnosti bola žiadosť o zavedenie kamerového systému na verejnom
detskom ihrisku a zverejnenie prevádzkového poriadku verejného detského ihriska. Túto žiadosť
predniesla starostka obce poslancom OZ na prejednanie. Po vzájomnej rozprave starostky obce a
poslancov OZ bol vypracovaný Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska. Starostka obce
podala návrh na jeho schválenie.
Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska tvorí prílohu č.3 k tejto zápisnici.

Na žiadosť o zavedenie kamerového systému na verejnom detskom ihrisku: obec nemá v rozpočte
na rok 2017 vyčlenené finančné prostriedky na kamerový systém, no do budúcnosti túto možnosť
nevylučuje.
D/ Na základe požiadavky občanov podala starostka obce návrh na vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu na
zapožičiavanie obecných pivných setov na sedenie. Poslanci OZ súhlasili so zapožičiavaním za
odplatu: pre občanov obce Nevidzany 1 pivný set (stôl, 2 lavice) za sumu 3,- Eurá a pre potreby
Ocú z iných obcí 5,-Eur za 1 pivný set.
Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
E/ Poslanci OZ upozornili starostku obce, že v blízkosti bývalej silážnej jamy sa nachádza vrece
s odpadom.
Bod 9

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť.

Overovatelia zápisnice : ....................................
p. Richard Kluvanec

......................................
p. Ľuboš Šponiar

Zapisovateľ:

.......................................
Ing. Beata Vrecková

....................................
Jarmila Chudá

Prílohy:
1. Kópia oznámenia o poskytnutí dotácie.
2. Východiskové štatistické údaje.
3. Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska.

