
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch konaného dňa  

12. 08. 2019 v zasadačke obecného úradu. 

 

Prítomní: 

Ing. Beata Vrecková, Mgr. Eva Bieliková, Ivan Majdan, Milan Sobota, Mgr. Zuzana 

Turčanová, Iveta Kluvancová. 

 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesenia 

4. Schválenie programu zasadnutia 

5. Zmena rozpočtu obce 

6. 790. Výročie obce Nevidzany 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 

Bod 1 

Starostka obce všetkých privítala a tým otvorila zasadnutie. 

Bod 2 

Za zapisovateľku zápisnice určila p. Ivetu Kluvancovú,  za overovateľov zápisnice p. Ivana 

Majdana a p. Milana Sobotu. 

Bod 3 
Starostka skonštatovala, že všetky prijaté uznesenia sa priebežne plnia.  

Bod 4 

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 5 

Starostka obce informovala poslancov OZ, že podľa  zverejnenia Výnosu dane z príjmov na 

rok 2019 obdrží obec Nevidzany do 31.12.2019 sumu 70119,- €ur. V rozpočte obce je 

v príjmoch bežného rozpočtu na rok 2019 na položke 111003 Výnos dane z príjmov 

schválená suma 64100,- €ur. Keďže obec obdržala z MF SR dotáciu na výmenu plynových 

kotlov v kultúrnom stredisku sumu 3000,- €ur, čo je nepostačujúce , podala návrh na zmenu 

rozpočtu: 

V príjmoch bečného rozpočtu obce zdroj 41 položku 111003 navýšiť o sumu 6000,- €ur 

Vo výdavkoch bežného rozpočtu obce zdroj 41 položku „údržba kotolne KS“  08.2.0.635006 

navýšiť o sumu 6000,- €ur   

Hlasovanie: Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Poslanci OZ návrh zmeny rozpočtu schválili. 

Tabuľka s výnosom dane z príjmov na rok 2019 tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. 

Projekty na výmenu kotlov z pevného paliva na plynové vypracuje odborne spôsobilá osoba. 

Ďalej starostka obce navrhla poslancom OZ zmenu rozpočtu obce, ktorá súvisí s realizáciou 

dažďovej kanalizácie nad miestnymi potravinami 

Výdavky kapitálového rozpočtu zdroj 46 na položke 08.2.0.716000 v sume 1000,- €ur 

a na položke 08.2.0.717002 v sume 14000,- eur, teda sumu 15000 ,- Eur presunúť na zdroj 46 

položka 01.1.1.717001 realizácia nových stavieb dažďová kanalizácia v sume 15000,- €ur. 

Hlasovanie: Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Poslanci OZ návrh zmeny rozpočtu schválili. 

Vzhľadom na nízky rozpočet na realizáciu stavby dažďovej kanalizácie starostka obce navrhla 



zvýšiť čerpanie z fondu rezerv ešte o 11000,- €ur na zdroj 46 položka 01.1.1.717001. 

Hlasovanie: Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Poslanci OZ návrh zmeny rozpočtu schválili. 

Potom navrhla zmenu rozpočtu: 

v časti finančné operácie zdroj 46 položka 454001 navýšiť o 11000,- eur 

v časti výdavky kapitálového rozpočtu zdroj 46 položka 01.1.1.717001 navýšiť o 11000,- Eur.   

Hlasovanie: Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Poslanci OZ návrh zmeny rozpočtu schválili. 

Bod 6 

V tomto bode sa prejednávalo organizačné zabezpečenie osláv 790. výročia obce Nevidzany, 

ktoré sa budú konať dňa 7.9.2019. Začiatok akcie je stanovený na 15:30 hod. vystúpením 

Nevidzianskych vrabčekov, FS Nevidzianka, strýco Lajoša, ĽH Borovienka, HS Rytmik. 

Počas programu bude podávaný poľovnícky guláš, ktorý zabezpečia miestni poľovníci 

zdarma, o koláče a pitný režim sa postará obecný úrad. Finančné odmeny účinkujúcim budú 

vyplatené z dotácií, ktoré obdržala obec Nevidzany na tento účel. Po vzájomnej rozprave boli 

starostke obce, poslancom OZ a zamestnancom Ocú rozdelené zabezpečovacie úlohy.  

Bod 7 
A/ Predseda kultúrnej komisie Mgr. Z. Turčanová oboznámila prítomných o pripravovanej 

akcii „Volejbalový turnaj“, ktorý sa bude konať dňa 31.8.2019 za spolupráce 

s Nevidzianskymi loptošmi. Ide o kultúrno-športové podujatie, kde sa môže zapojiť každý 

dospelý občan aj deti. Nevidzianski loptoši zabezpečia guláš, obecný úrad pitný režim, 

ozvučenie a špekačky pre deti. Počas športovej súťaže sa môžu deti pod dozorom dospelých 

hrať a zabávať.   

B/ Starostka obce informovala prítomných o žiadosti Mgr. Juraja Géczyho a p. Vladimíra 

Štrbáka o odkúpenie časti pozemku z p.č. 105 k.ú. Nevidzany, vedenej ako vodná plocha – 

potok. Potok sa ťahá od Ocú po kultúrne stredisko, v roku 1966 bola veľká povodeň, kedy 

jeho koryto odrazilo a premiestnilo na p.č. 181/1 k.ú. Nevidzany. Keďže viac ako 50 rokov je 

koryto potoka  v tejto časti posunuté podali si žiadatelia žiadosť o odkúpenie časti starého 

koryta, ktoré už roky majú prihradené a užívajú ho. Poslaci OZ navrhli označiť presnú 

výmeru a časť parcely č.105 geodetom a dať to obci na vedomie. 

Žiadosti o odkúpenie pozemku tvoria prílohu č.2 tejto zápisnice. 

Bod 8  

Starostka obce spolu sposlancami OZ prediskutovali situáciu zo dňa 7.8.2019, kedy sa našou 

obcou prehnal silný vietor. Na šťastie v našej obci nenarobil väčšie škody.  

Na miestnom cintoríne zlomil lipy, ktoré boli za pomoci plošiny orezané. Na pomocných 

prácach sa podielali p. Miroslav Cvíčela a Juraj Hlinka. Pri chalupe p. Jána Šnirca bol 

zlomený orech, ktorý ohrozoval chodcov aj elektrické vedenie, toto bolo odstránené 

zamestnancami SSE. Na hornom konci pri p. Jozefíne Hromadovej bol polom jelší a starých 

vŕb, ktoré ohrozovali ich obydlie. Občania svojpomocne polom odstránili , mohli si ponechať 

drevnú hmotu. 

Bod 9 Po prerokovaní všetkých bodov  programu starostka poďakovala za účasť. 

     
...........................................    ............................................ 

Iveta Kluvancová zapisovateľka   Ing. Beata Vrecková starostka obce 

 

..........................................    ............................................. 

Ivan Majdan  overovateľ    Milan Sobota overovateľ 
 

Prílohy: 

Príloha č.1  Tabuľka s výnosom dane z príjmov na rok 2019  

Príloha č.2  Žiadosti o odkúpenie pozemku  



UZNESENIA 

zo zasadnutia obecného  zastupiteľstva obce Nevidzany 

konaného dňa 12.08.2019 v zasadačke Obecného úradu v Nevidzanoch 

 

 

Uznesenie č. 49 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia. 

          

 

Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 50  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje zmenu rozpočtu: 

v príjmoch bežného rozpočtu obce zdroj 41 položku 111003 výnos dane z príjmov navýšiť 

o sumu 6000,- eur 

vo výdavkoch bežného rozpočtu obce zdroj 41 položku údržba kotolne KS 08.2.0.635006 

navýšiť o sumu 6000,- €ur 

 

        

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

Uznesenie č. 51  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje zmenu rozpočtu: 

výdavky kapitálového rozpočtu zdroj 46 na položke projektová dokumentácia v KS 

08.2.0.716000 v sume 1000,- Eur 

a na položke rekonštrukcia KS 08.2.0.717002 v sume 14000,- €ur presunúť na zdroj 46 

položku realizácia nových stavieb dažďová kanalizácia 01.1.1.717001 v sume spolu 15000,- 

€ur        

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

Uznesenie č. 52  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje zvýšené čerpanie fondu rezerv o 11000,- €ur 

na realizáciu dažďovej kanalizácie        

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

Uznesenie č.53   

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje zmenu rozpočtu: 

v časti finančné operácie zdroj 46 položka 454001 navýšiť o 11000,- eur 

v časti výdavky kapitálového rozpočtu zdroj 46 položka 01.1.1.717001 navýšiť o 11000,- Eur.   

 

 

 

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 



Uznesenie č.54   

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie zabezpečenie osláv 790. výročia 

obce Nevidzany, ktoré sa budú konať dňa 7.9.2019. 

  

 

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

 

 

Uznesenie č. 55  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie volejbalový turnaj, ktorý sa bude 

konať dňa 31.8.2019  

 

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

Uznesenie č.56  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie žiadosť p.Géczyho a Štrbáka 

o odkúpenie časti pozemku p.č.105.  

  

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad o priebehu hlasovania Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 12.08.2019 
 

    Uznesenie číslo:  

Meno a priezvisko 49 50 51 52 53 54 55 56 

Mgr. Eva bieliková + + + + + + + + 

Iveta Kluvancová + + + + + + + + 

Ivan Majdan + + + + + + + + 

Milan Sobota + + + + + + + + 

Mgr. Zuzana Turčanová + + + + + + + + 

 

 

Legenda: 
 

+     Za     
- Proti       
0 zdržal sa 

N neprítomný  

 


