Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej OZ) obce Nevidzany, konaného dňa
12.06.2018 o 19,00 hod. v zasadačke Ocú.
Prítomní poslanci OZ: Miroslav Chudý, Richard Kluvanec, Igor Kluvanec, Ivan Majdan, Ľuboš
Šponiar, 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. Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2018
6. Výročná správa Obce Nevidzany za rok 2017
7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a posúdenie Výročnej
správy k 31.12.2017
8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Nevidzany
za rok 2017
9. Záverečný účet Obce Nevidzany za rok 2017, celoročné hospodárenie obce
Nevidzany
10. Tvorba fondu rezerv
11. Rôzne
12. Záver
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. Igor Kluvanec.
Bod 3
Starostka obce skonštatovala, že OZ je uznášania schopné: prítomní 5 poslanci z 5. Starostka obce
podala návrh na schválenie programu rokovania.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci OZ schválili program rokovania.
Bod 4
Uznesenia na mesiac máj boli splnené.
Bod 5
Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett predložil poslancom OZ na schválenie Návrh Plánu
kontrolnej činnosti na druhý polrok 2018.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok bol schválený a tvorí prílohu č.1 k tejto zápisnici.
Bod 6
Výročná správa Obce Nevidzany za rok 2017 bola od 23.5.2018 do 12.6.2018 zverejnená
v úradnej tabuli obce Nevidzany, je zverejnená na webovom sídle obce a bola poslancom OZ
doručená 7 dní pred zasadnutím OZ. Poslanci bez pripomienok vzali Výročnú správu obce
Nevidzany za rok 2017 na vedomie.
Výročná správa Obce Nevidzany za rok 2017 tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice.
Bod 7
Starostka obce predložila poslancom OZ Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
a posúdenie Výročnej správy k 31.11.2018. Poslanci bez pripomienok vzali Správu audítora na
vedomie.
Správa nezávislého audítora tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.
Bod 8
Hlavný kontrolór obce Nevidzany Ing. Jozef Krett predniesol poslancom OZ Odborné stanovisko
k záverečnému účtu obce Nevidzany, v ktorom odporučil schváliť celoročné hospodárenie obce
Nevidzany za rok 2017 bez výhrad. Ďalej odporučil do rezervného fondu obce previesť čiastku
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12848,29 €. Stanovisko vzali poslanci OZ na vedomie bez pripomienok a tvorí prílohu č.4 k tejto
zápisnici.
Bod 9
Záverečný účet Obce Nevidzany za rok 2017 bol od 23.5.2018 do 12.6.2018 zverejnený v úradnej
tabuli obce Nevidzany, je zverejnený na webovom sídle obce a bol poslancom OZ doručený 7 dní
pred zasadnutím OZ. Poslanci bez pripomienok vzali Záverečný účet Obce Nevidzany za rok 2017
na vedomie.
Záverečný účet Obce Nevidzany za rok 2017 tvorí prílohu č.5 tejto zápisnice.
Starostka obce podala návrh na schválenie celoročného hospodárenia obce Nevidzany za rok 2017
bez výhrad.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
Bod 10
Starostka obce podala návrh previesť výsledok hospodárenia obce Nevidzany za rok 2017 v čiastke
12 848,29 € do rezervného fondu obce.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
Bod 11
A/ Starostka obce podala návrh na čerpanie finančných prostriedkov z fondu rezerv v sume 7000,-€
na rekonštrukciu a modernizáciu miestneho rozhlasu.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
B/ Starostka obce podala návrh na zmenu rozpočtu:
Finančné operácie na položke 454001 navýšiť o sumu 7000,-€
Doplniť výdavky kapitálového rozpočtu na položke 08.3.0. 717002 o sumu 7000,-€.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
C/ Starostka obce informovala poslancov OZ o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku pre obec Nevidzany z opatrenia 7.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií.
Pre obec Nevidzany bola schválená podpora vo výške 61 110,17 Eur. V Zmluve o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku je určený systém financovania refundáciou. Starostka obce
podala návrh na schválenie prijať úver vo výške 61 110,17 Eur na rekonštrukciu miestnych
komunikácií formou refundácie.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
D/ Starostka obce informovala poslancov OZ:
- 5.6.2018 sa na obci Nevidzany uskutočnila z MV SR, Archív Bojnice kontrola registratúry
- Obec Nevidzany má vypracovaný projekt Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
podľa GDPR v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z.
- Podanie žiadosti na Lesy SR š.p. a odpoveď na žiadosť o vyčistenie hrádzky nad obcou
Nevidzany
- Zabezpečenie programu na Hody 2018: Nevidzianka, Nevidzianske vrabčeky, Jurko
Hlinka, Poluvská muzika, Rytmik
E/ Starostka obce informovala poslancov OZ o dezolátnom stave, rozpadajúcej sa stene a streche
na obecnej budove Požiarny sklad súp.č. 50, ktorý je postavený na p.č. 126/1 k.ú. Nevidzany
zapísaný na LV č.1 pre obec Nevidzany. Po obhliadke stavby podala starostka obce návrh na
schválenie odstránenie stavby Požiarny sklad súp.č.50, postavený na p.č. 126/1 k.ú. Nevidzany.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
F/ Starostka obce informovala poslancov OZ o rozpadnutých poklopoch na obecnej studni pre
domom súp.č. 37. Po obhliadke studne poslanci navrhli zakúpenie - zabezpečenie nových
poklopov. Prieskum , prípadne vhodné poklopy zabezpečí p. Richard Kluvanec. Opravu poklopov
a zabezpečenie studne proti úrazu prevedú poslanci OZ formou brigády.
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G/ Poslanci OZ po obhliadke cesty smerom ku Kultúrnemu stredisku navrhli starostke obce
konzultovať s firmou Strabag s.r.o. spôsob odvodnenia cesty a zabezpečenia proti námraze
v zimnom období.
H/Starostka obce informovala poslancov OZ, že v súlade s §11 ods. 3 a §11 ods.4 písm. i) zákona
SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov musí obecné zastupiteľstvo
určiť pre nasledujúce volebné obdobie :2018-2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Nevidzany a rozsah výkonu funkcie starostu obce Nevidzany. Určenie počtu poslancov a rozsahu
výkonu funkcie starostu obce bude obecné zastupiteľstvo schvaľovať na zasadnutí OZ dňa
23.7.2018 o 19,00 hod. v zasadačke Ocú.
Bod 12
Starostka poďakovala prítomným za účasť.
Overovatelia zápisnice :

....................................
p. Ivan Majdan

Zapisovateľ:

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

......................................
p. Igor Kluvanec
..................................
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Prílohy:
1. Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok
2. Výročná správa Obce Nevidzany za rok 2017
3. Správa nezávislého audítora
4. Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Nevidzany
5. Záverečný účet Obce Nevidzany za rok 2017
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