Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) obce Nevidzany, konaného dňa
30.01.2018 o 18,00 hod. v zasadačke Ocú.
Prítomní poslanci OZ: Miroslav Chudý, Igor Kluvanec, Richard Kluvanec, Ivan Majdan, Ing. Jozef
Krett hlavný 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. Schvaľovanie vypracovania projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu
Rekonštrukcia areálu kultúrneho strediska
6. Prerokovanie zámeru odpredaja časti par.č. 191 k.ú. Nevidzany
7. Rôzne
8. Záver
Bod 1
Otvorenie previedla starostka obce, všetkých prítomných privítala.
Bod 2
Zapisovateľom zápisnice bol určený p. Miroslav Chudý, overovateľmi zápisnice p. Igor Kluvanec
a p. Richard Kluvanec.
Bod 3
Starostka obce skonštatovala, že OZ je uznášania schopné: prítomní 4 poslanci z 5. Starostka obce
podala návrh na schválenie programu rokovania.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci OZ schválili program rokovania.
Bod 4
Dňa 12.01.2018 sa v zasadačke obecného úradu konala verejná pracovná porada s občanmi obce
k projektom Rekonštrukcia areálu kultúrneho strediska Nevidzany.
Prezenčná listina z pracovnej porady a pracovná verzia projektu tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.
Bod 5
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní pripomienok z pracovnej porady zo dňa 12.01.2018,
návrhov zo strany poslancov OZ a telefonickej konzultácii s projektantom Ing. Kovárom pristúpilo
k hlasovaniu o návrhu:
Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie Rekonštrukcia areálu kultúrneho strediska obce
Nevidzany vypracuje dodávateľ Kornell, s.r.o., Myjava v celkovej cene 890,-€ur s DPH .
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
Bod 6
Poslanci OZ opätovne prerokovali žiadosť p.Surovca odkúpiť časť parc. č. 191, ktorá tvorí prístup
k jeho nehnuteľnosti a vyslovili predbežný súhlas s odpredajom 111 m2 v cene 4,50 €ur/m2. Je
potrebné zo strany žiadateľa doložiť geometrický plán so zameraním časti pozemku, ktorú chce
odkúpiť.
Bod 7
Starostka obce informovala poslancov OZ:
A/ podala žiadosť na TSK o dotáciu na Nevidzianske hodové slávnosti, ktoré sa budú konať
8.9.2018.
B/ o Memorande o spolupráci mesta Nováky so spoločnosťou UNIPHARMA pri príprave
a realizácii zámeru „Vybudovania novej polikliniky na území mesta Nováky“
C/ je potrebné prehodnotiť poistenie budov obce: ocú, dom smútku, kultúrne stredisko. Budovy sú
zrekonštruované a poistenie nezodpovedá ich cene.
Bod 8
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť.
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Overovatelia zápisnice :

....................................
p. Igor Kluvanec

Zapisovateľ:

....................................
Miroslav Chudý

......................................
p. Richard Kluvanec

..................................
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Prílohy:
1. Prezenčná listina z pracovnej porady konanej dňa 12.01.2018 a pracovná verzia projektu.
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