Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch
konaného dňa 3. decembra 2018 v zasadačke obecného úrtadu.
Prítomní:
Ing. Beata Vrecková, Ing. Jozef Krett, Jarmila Chudá, Richard Kluvanec, Miroslav Chudý,
Mgr. Eva Bieliková, Iveta Kluvancová, Ivan Majdan, Milan Sobota, Mgr. Zuzana Turčanová.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva
5. Príhovor starostu
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Určenie zástupcu starostu obce
9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov
10. Určenie platu starostu obce
11. Diskusia
12. Záver
Bod 1
Starostka obce všetkých privítala a tým otvorila zasadnutie.
Bod 2
Za zapisovateľku zápisnice určila starostka obce p. J.Chudú, za overovateľov zápisnice Mgr.
Evu Bieliková a p. Milana Sobotu.
Bod 3
Starostka obce vyzvala p. Jarmilu Chudú zapisovateľku miestnej volebnej komisie o
oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. Voľby do
samosprávy obce Nevidzany sa konali 10.11.2018 v čase od 7,00 do 22,00 hodiny. Vo
volebnom obvode vo volebnom okrsku č.1 bolo zapísaných 241 voličov, hlasovania sa
zúčastnilo 92 voličov, obálku odovzdalo 92 voličov, odovzdaných platných hlasovacích
lístkov bolo 90, malo sa voliť 5 poslancov, zvolených bolo 5 poslancov:
Iveta Kluvancová, Smer-SD, 83 hlasov
Milan Sobota, SMER-SD, 82 hlasov
Ivan Majdan, Smer-SD, 80 hlasov
Mgr. Eva Bieliková, Smer-SD, 77 hlasov
Mgr. Zuzana Turčanová, Smer-SD, 73 hlasov
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce bol 87. Za starostu obce bola
zvolená Ing. Beata Vrecková, Smer-SD, 87 hlasov.
Starostka obce požiadala p. Jarmilu Chudú o odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému
starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Bod 4
Pred prítomnými zložila Ing. Beata Vrecková Sľub starostu obce Nevidzany, ktorý potvrdila
svojim podpisom a tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. Následne vyzvala poslancov

novozvoleného obecného zastupiteľstva aby zložili Sľub poslanca obce Nevidzany a potvrdili
ho svojim podpisom. Sľub poslanca tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Bod 5
Starostka obce sa odchádzajúcim poslancom obecného zastupiteľstva poďakovala za ich
prácu počas celého volebného obdobia od decembra 2014 do decembra 2018, hlavnému
kontrolórovi obce Ing. Jozefovi Krettovi, p. Jarmile Chudej a všetkým spoločenským
organizáciam pôsobiacim v obci Nevidzany. Krátko zhodnotila predchádzajúce volebné
obdobie: pravidelne sa pracovalo na kultúrnospoločenských aktivitách akými boli novoročný
punčový prípitok, stavanie mája, výstup na Maguru, Deň matiek, MDD, Hodové slávnosti,
Mikuláš, Pečenie perníkov, pravidelne sa konalo uvítanie detí do života, pamiatka zosnulých
či slávnostný zápis do knihy jubilantov. V oblasti rozvoja obce Nevidzany sa vďaka dotácii
z Úradu vlády SR a vlastným zdrojom previedli rekonštrukciu domu smútku vybudovaním
prístavby pre chladiaci box, úpravu fasády a vchodu do domu smútku, z dotácie z MF SR sa
nám podarilo vymeniť na obecnom úrade okná, dvere a vynoviť zasadačku na obecnom
úrade, za najväčší úspech tohto volebného obdobia považuje rekonštrukciu miestnych
komunikácií, ktorá sa realizovala z Programu rozvoja vidieka do 500 obyvateľov v hodnote
60000,- Eur. Z Programu rozvoja vidieka obec požiadala ešte o jednu dotáciu na vybudovanie
Multifunkčného ihriska. Táto žiadosť zatiaľ nebola vybavená. Z vlastných finančných
prostriedkov obec vybudovala chodníky na miestnom cintoríne, odstránila prestarlé stromy
a upravila terén, v týchto dňoch bola naša obec podporená aj dotáciou z MV SR na Kamerový
systém obce Nevidzany sumou 5000,- Eur. Realizácia projektu začne v roku 2019.
Spoločným zámerom starostky obce a poslancov obecného zastupiteľstva bolo zrekonštruovať
areál kultúrneho strediska, to sa nepodarilo z dôvodu absencie projektovej dokumentácie.
Rekonštrukcia areálu kultúrneho strediska je zahrnutá aj naďalej v návrhu rozpočtu na budúce
obdobie. Spomenula len tie najvýraznešie akcie.
Bod 6
Starostka skonštatovala, že zastupiteľstvo je uznášania schopné a tak dala hlasovať za
program zasadnutia tak, ako bol v pozvánke.
Poslanci program zasadnutia jednohlasne schválili.
Bod 7
Obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca Milana Sobotu zvolávaním a vedením zasadnutí
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 veta, ods. 5 piata veta a ods. 6
tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Bod 8
Určenie zástupcu starostu obce: podľa §13, odst.1, zákona 369/1990 o obecnom zriadení
v platnom znení: zástupcu starostu určuje starosta obce do 60 dní od zloženia sľubu. Zvykom
je určiť za zástupcu starostu poslanca, ktorý získal vo voľbách najviac hlasov. Starostka obce
určila za zástupcu starostky p. Ivetu Kluvancovú.
Bod 9
Starostka obce dala návrh na zriadenie komisií a poslancami navrhli predsedov a členov
komisií:
A)
Komisia podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Predseda
komisie p.Ivan Majdan, členovia komisie : Mgr. Eva Bieliková, Iveta Kluvancová, Milan
Sobota, Mgr. Zuzana Turčanová. Starostka obce vždy do 31. Marca predkladá komisii
písomné oznámenie o majetkových pomeroch za predchádzajúci kalendárny rok.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
B)
Komisiu kultúry, náplňou práce komisie bude zabezpečovať kultúrnospoločenské
akcie poriadané obcou Nevidzany. Predseda komisie: Mgr. Turčanová, členovia: Veronika
Vrecková, Mgr. Erika Plevová.

Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

C)
Sociálnu komisiu, náplňou práce komisie bude súčinnosť pri posudzovaní pomoci
sociálne odkázaným občanom, pri posudzovaní finančných výpomocí občanom, zdravotne
postihnutým a narodeným občanom. Pedseda komisie: Mgr. Eva Bieliková, člen: Mgr.
Katarína Repková.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
D)
Stavebnú komisiu, náplňou práce komisie bude súčinnosť pri posudzovaní možnosti
výstavby, údržby stavieb, búrania a pod. Predseda komisie: Milan Sobota, členovia: Jaroslav
Hlinka, Miroslav Cvíčela.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
E)
Komisiu pre ochranu životného prostredia, náplňou práce komisie bude súčinnosť pri
posudzovaní výrubu stromov, likvidácie odpadov, znečisťovanie ovzdušia. Predseda komisie:
Ivan Majdan, členovia komisie: Jaroslav Hlinka, Miroslav Cvíčela.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
F)
Finančnú komisiu, náplňou práce komisie bude pomoc pri tvorbe rozpočtu, kontrola
pokladne obce. Predseda Komisie: Iveta Kluvancová, člen komisie: Mgr. Eva Bieliková.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Komisie a ich predsedovia a členovia komisií boli chválené.
Bod 10
V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov starostovi patrí plat, ktorý je
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hodpodárstve vyčíslenej na
základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov
obce. Pre obec Nevidzany bol podľa tohto zákona 90 dní pred voľbami schválený úväzok na
80%. Mesačný plat starostky obce Ing. Beaty Vreckovej je 1260,-€ur.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Plat starostky obce bol schválený.
Bod 11
Starostka obce informovala poslancov OZ o akciách: 8. december 2018 divadlo pre deti. Do
konca roka sa zrealizuje ešte pečenie perníkov, uvítanie detí do života, jubilanti.
Bod 12
Starostka obce odovzdala odchádzajúcim i novozvoleným poslancom, hlavnému kontrolórovi
obce a ekonómke obce upomienkové darčeky. Všetkým poďakovala za účasť.

...........................................
Jarmila Chudá zapisovateľka

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

...........................................
Mgr. Eva Bieliková overovateľ

.............................................
Milan Sobota overovateľ

Príloha č.1 Sľub starostu obce Nevidzany
Príloha č.2 Sľub poslanca obce Nevidzany

