
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch konaného dňa  

15. 10. 2019 v zasadačke obecného úradu. 

 

Prítomní: 

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

Turčanová, Iveta Kluvancová, Ing. Jozef Krett. 

 
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesenia 

4. Schválenie programu zasadnutia 

5. Realizácia dažďovej kanalizácie  

6. Žiadosť p.Norberta Cagáňa o možnosť pripojenia sa z pozemku p.č. 407/3 na trafostanicu 

a osadenie betónového stĺpa na zrealizovanie prípojky 

7. Informácia o situácií výmena kotlov v kultúrnom stredisku 

8. Informácia o situácií – žiadosť p. Gécziho o odkúpenie časti p.č.105 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Záver 

Bod 1 

Starostka obce všetkých privítala a tým otvorila zasadnutie. 

Bod 2 

Za zapisovateľku zápisnice určila p. Ivetu Kluvancovú,  za overovateľov zápisnice Mgr. Evu 

Bielikovú a Mgr. Zuzanu Turčanovú. 

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 dňa 12.10.2019 sa začalo s prácami na 

realizácii odvodnenia miestnej komunikácie v časti obce nad miestnymi potravinami. 

Bod 6 

V tomto bode sa prejednávala žiadosť p. Norberta Cagáňa na dotiahnutie inžinierskej siete-

prípojky elektrického vedenia z trafostanice k pozemku p.č.407/3 k.ú.Nevidzany k zámeru 

výstavby rodinného domu. Starostka obce informovala poslancov OZ, že žiadosť bola na obec 

doručená dňa 30.09.2019 a tak zvolala na deň 10.10.2019 komisiu v zložení Ivan Majdan, 

Jaroslav Hlinka a Miroslav Cvíčela na posúdenie situácie a vyjadrenie sa k žiadosti. Na 

realizáciu prípojky by boli použité existujúce 2 stĺpy, ktoré sú v majetku obce a ďalšie 1-2 by 

bolo potrebné osadiť na p.č. 767/3 na náklady žiadateľa. Komisia spolu so starostkou obce 

navrhujú poslancom OZ súhlatiť so žiadosťou p.Cagáňa za podmienok, že bude doplnená: 

vyjadrením SSD Žilina, súhlasom vlastníkov parciel, cez ktoré bude elektrické vedenie 

vzduchom prechádzať . Na relizáciu prípojky bude potrebné osadiť 1-2 stĺpy, čo zrealizuje p. 

Cagáň na vlastné náklady. K realizácií elektricej prípojky a osadeniu betónových stĺpov je 

potrebné na obci podať žiadosti o drobnú stavbu, ktorých prílohou budú: projektová 

dokumentácia elektrickej prípojky, vytýčenie hranice a miesta osadenia stĺpov, súhlas 

vlastníkov susedných parciel a iné doklady potrebné ku žiadosti. Starostka obce požiadala 

poslancov o vyjadrenie  a potom dala návrh na hlasovanie: OZ schvaľuje osadenie 2 ks 



betónových stĺpov na parcele č. 767/3 k.ú. Nevidzany vo vlastníctve obce Nevidzany za 

účelom elektrickej prípojky k parcele č. 407/3 k.ú. Nevidzany.  

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

Návrh bol prijatý.            

Bod 7 
Pravdepodobne dôjde k zakúpeniu materiálu a plynových pecí do kultúrneho strediska 

v tomto roku, práce na realizácií budú zahrnuté do rozpočtu budúceho roka.  

Starostka obce informovala poslancov OZ, že v rozpočte obce v bežných príjmoch došlo 

k výpadku  3000,- €ur z dani z nehnuteľností, čo sa prejaví v bežných výdavkoch rozpočtu 

obce.  

Bod 8  

Starostka obce informovala poslancov OZ, že ohľadom žiadosti p. Géczyho o odkúpenie časti 

pozemku p.č.105 k.ú. Nevidzany, ktorá je vedená ako vodné plochy, požiadala SVP, š.p. 

Správu povodia hornej Nitry, Topoľčany  o vyjadrenie k zámeru odpredať časť pozemku.  

Bod 9  
Starostka obce informovala poslancov OZ: 

A/ dňa 24.10.2019 o 13,00 hod.bude v zasadačke ocú jednanie ohľadom kolaudácie 

chodníkov na cintoríne. V tento deň v čase od 13,30 hod. do 15,00 hod. bude v obci 

Nevidzany vykonaný štátny stavebný dohľad na budovy so súpisným číslom 68,89,100. 

Budovy sú v dezolátnom stave a ohrozujú  občanov.  

B/ ENVI-PAK, a.s. – organizácia zodpovednosti výrobcov(OZV), ktorá prevádzkovala 

miestny systém triedeného odpadu obci Nevidzany ku dňu 31.12.2019 vypovedala zmluvu.  

Obec sa zaregistrovala v koordinačnom centre a komunikuje s inými OZV. 

C/ Peter Sobota, bytom Nevidzany 91, požiadal o povolenie natiahnúť internetovú prípojku 

k jeho novostavbe rodinného domu na p.č. 275/3 k.ú. Nevidzany po 2 stĺpoch verejného 

osvetlenia v časti obce súpisné č. 125-151. 

Bod 10     
Po vzájomnej rozprave sa určili akcie na obdobie november-december 2019 nasledovne: 

Pamiatka zosnulých, Uvítanie detí do života, Jubilanti, Mikuláš, Pečenie medovníčkov, 

Novoročný prípitok. Dátum a hodina bude pre každú akciu upresnená. 

Ďalšie zasadnutie OZ sa uskutoční dňa 18.11.2019 o 18,00 hod. v zasadačke ocú. 

Bod 11 

 Starostka poďakovala prítomním za účasť. 

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

Iveta Kluvancová zapisovateľka   Ing. Beata Vrecková starostka obce 

 

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

Mgr. Eva Bieliková  overovateľ    Mgr. Zuzana Turčanová overovateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 

zo zasadnutia obecného  zastupiteľstva obce Nevidzany 

konaného dňa 15.10.2019 v zasadačke Obecného úradu v Nevidzanoch 

 

 

Uznesenie č. 57 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia. 

          

 

Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 58  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje osadenie 2 ks betónových stĺpov na parcele 

č. 767/3 k.ú. Nevidzany vo vlastníctve obce Nevidzany za účelom elektrickej prípojky 

k parcele č. 407/3 k.ú. Nevidzany.  

          

Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

Uznesenie č. 59  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie začatie prác na realizácii dažďovej 

kanalizácie        

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

Uznesenie č.60   

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie postup pri riešení žiadosti 

p.Géczyho o odkúpenie časti pozemku p.č.105 k.ú. Nevidzany 

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

 

Uznesenie č.61   

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie jednanie ku kolaudácii chodníkov na 

cintoríne a štátny stavebný dohľad na budovy súpisné č. 68,89,100. 

  

 

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 62  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie vypovedanie zmluvy ENVI-PAK, 

a.s.  

 

         Ing. Beata Vrecková 

         starostka obce 

 



Uznesenie č.63  

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie žiadosť p.Petra Sobotu o natiahnutie 

internetovej prípojky po stĺpoch verejného osvetlenia.  

  

         Ing. Beata Vrecková 

         Starostka obce 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad o priebehu hlasovania Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 15.10.2019 
 

    Uznesenie číslo:  

Meno a priezvisko 57 58 59 60 61 62 63 

Mgr. Eva bieliková + + + + + + + 

Iveta Kluvancová + + + + + + + 

Ivan Majdan + + + + + + + 

Milan Sobota + + + + + + + 

Mgr. Zuzana Turčanová + + + + + + + 

 

 

Legenda: 
 

+     Za     
- Proti       
0 zdržal sa 

N neprítomný  

 


