Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch konaného dňa
18. 11. 2019 v zasadačke obecného úradu.

Prítomní:
Ing. Beata Vrecková, Mgr. Eva Bieliková,Iveta Kluvancová,Milan Sobota, Mgr. Zuzana
Turčanová,Ing. Jozef Krett.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia
4. Schválenie programu zasadnutia
5. Žiadosť p.Ivana Surovca o odkúpenie časti obecného pozemku
6. Stolno tenisový turnaj – Nevidziansky loptoši
7. Výročná správa obce Nevidzany za rok 2018
8. Zmluva o činnosti odborného lesného hospodára
9. Obecné akcie v mesiacoch 11.-12./2019
10. Chvaľovanie odmien poslancov OZ a členov komisii
11. Rôzne: príprava VZN o miestnych daniach a poplatkoch, rozpočtu obce na rok 2020
12. Diskusia
13. Záver
Bod 1
Starostka obce všetkých privítala a tým otvorila zasadnutie.
Bod 2
Za zapisovateľku zápisnice určila p. Ivetu Kluvancovú, za overovateľov zápisnice p.Milan Sobota
a Mgr. Zuzanu Turčanovú.
Bod 3
Plnenie uznesení:
- dažďová kanalizácia je zrealizovaná, pripravuje sa kolaudačné konanie
- chodníky na cintoríne sú skolaudované, skutkový stav je podaný na zápis na OÚ, správa katastra
Prievidza
- p.Cagáň zabezpečil vytýčenie hranice pozemku, doplnil žiadosť vyjadrením SSD Žilina
- boli uskutočnené tri stavebné dohľady
Bod 4
Starostka skonštatovala, že z 5 poslancov sú prítomní 4, zastupiteľstvo je uznášania schopné. Nakoľko
sa zasadnutia zúčastnili aj p.Surovcová, p.Vrška, p.Iliaš a požiadali o vystúpenie na úvod zasadnutia
OZ starostka obce podala návrh na zmenu programu, tak ako je uvedený v tejto zápisnici a dala
hlasovať za jeho schválenie. Poslanci OZ program zasadnutia po úprave jednohlasne schválili.
Bod 5
Dňa 15.11.2019 bola na obci Nevidzany zaevidovaná pod č.Ocú-82/2019-02 žiadosť p.Ivana Surovca,
bytom Nevidzany 31, o odkúpenie časti obecného pozemku parcela 126/1. P. Dáša Surovcová,
manželka p. Ivana Surovca oboznámila poslancov OZ o dôvode odkúpenia časti obecného pozemku
p.č. 126/1. P.Surovec je vlastníkom p.č. 106/2, ktorá susedí s obecným pozemkom p.č.126/1, na ktorý
má priamy výjazd a vstupnú bránu, žiada o odkúpenie 3m z p.č. 126/1 pozdĺž celej dĺžky jeho
pozemku p.č. 106/2. Starostka obce upozornila prítomných, že sa jedná o miestnu komunikáciu,
predajom jej časti sa zmenší plocha po bývalej požiarnej zbrojnici, kde sa plánuje zabezpečiť priestor
– drobnú stavbu pre triedený odpad. Odpredaj časti pozemku nedoporučuje. O možnosti odpredať časť
p.č.126/1 p.Surovcovi budú poslanci OZ hlasovať na svojom najbižšom zasadnutí, ktoré sa plánuje na
9.12.2019 o 19,00 hod. v zasadačke ocú. P.Surovec bude o termíne zasadnutia OZ včas informovaný.
Žiadosť tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.

Bod 6
Zástupcovia spolku Nevidziansky loptoši, p.Denis Iliaš a p.Miroslav Vrška ml. požiadali o poskytnutie
priestorov kultúrneho strediska na športovú akciu stolno tenisový turnaj pre spríjemnenie vianočných
sviatkov. Akcia sa uskutoční dňa 28.122019, prihlásiť sa môžu občania všetkých vekových kategórií.
Bod 7
Poslanci OZ v dostatočnom predstihu obdržali materiál na rokovanie OZ. Jedným z nich bola aj
Správa Obce Nevidzany za rok 2018 vypracovaná p.Jarmilou Chudou. Starostka obce vyzvala
poslancov OZ na pripomienkovanie Správy. Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky.
Správa bola zverejnená od 10.10.2019 do 18.11.2019 a tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice.
Bod 8
Starostka obce podala návrh na schválenie : činnosť odborného lesného hospodára pre obec Nevidzany
na základe zmluvy o činnosti lesného hospodára bude vykonávať Jozef Hatvanyi, OLH ,číslo
osvedčenia 85-NR-1996.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
Kópia zmluvy tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice.
Bod 9
Akcie: 30.11.2019 pečenie medovníčkov, 8.12.2019 vítanie detí do života, jubilanti, Mikuláš,
1.1.2020 Novoročný punč.
Bod 10
V zmysle zásad odmeňovania poslancov OZ a podľa účasti na zasadnutiach OZ, obecných akciách
a činnosti jednotlivých komisií bol vypracovaný súpis pre odmeny poslancov OZ a členov komisií.
Tento sa doplní ešte účasťou na dnešnom zasadnutí a účasťou na akciách v mesiaci november 2019 .
Starostka obce dala návrh na schválenie odmien poslancom OZ a členom komisií.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Odmeny poslancov OZ a členov komisií boli schválené a ich súpis tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.
Bod 11
Ďalším materiálom, ktorí obdržali poslanci OZ pred rokovaním boli podklady pre tvorbu:
A/ VZN o miestnych daniach a poplatkoch. V roku 2020 očakáva obec Nevidzany na dani
z nehnuteľností výpadok cca 3000,- €ur, materiál obsahuje návrh navýšiť DZN tak, aby sa občanov,
FO dotklo navýšenie dane v sume od 3,- €ur do 7,- €ur v závislosti od majetku občana. Pri PO by sa
navýšenie sadzby týkalo hlavne priemyselných stavieb, TTP, OP a to podľa ich rozlohy. Návrh VZN
o miestnych daniach bude zverejnený minimálne 15 dní pred rokovaním a schaľovaním OZ.
B/ VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a stavebný odpad. V roku 2019 sa na poplatkoch
za komunálny odpad vybralo 6176,- €ur, predpokladané výdavky budú 6400,- €ur.
Teda sa bude z obecného rozpočtu doplácať. Pre rok 2020 je avízo zo zbernej spoločnosti, že cena
vývozu komunálneho odpadu bude navýšená o 5%, cena za tonu uloženého odpadu na skládke bude
navýšená o 10%, podľa % separovania odpadu obce Nevidzany za rok 2019 navýšenie úložného na
tonu odpadu o 2,- €urá a rekultivačný poplatok má byť navýšený o 5%. Keďže v roku 2019 obec
dopláca z rozpočtu na náklady s komunálnym odpadom, je zrejmé, že pri ponechaní súčasného
poplatku za komunálny odpad bude doplácanie z rozpočtu obce ešte vyššie. Materiál obsahuje návrh
na navýšenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 1,- alebo 2,- €urá na osobu.
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bude zverejnený
minimálne 15 dní pred rokovaním a schaľovaním OZ.
C/ Na základe týchto podkladov bude vypracovaný návrh rozpočtu obce na rok 2020-2022, ktorý
starostka obce prerokuje s finančnou komisiou a bude zverejnený minimálne 15 dní pred rokovaním a
schaľovaním OZ.
Podklady tvoria prílohy č. 5 a č.6 tejto zápisnice.
Bod 12
Starostka obce oboznámila poslancov OZ so žiadosťou p.Emílie Šnircovej, bytom Prievidza
o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce. Kópia žiadosti so snímkou z mapy a LV na pozemok
p.č.137 bol odovzdaný poslancom OZ a o možnosti jeho odpredania budú poslanci OZ hlasovať na
svojom najbižšom zasadnutí, ktoré sa plánuje na 9.12.2019 o 19,00 hod. v zasadačke ocú. P.Šnircová
bude o termíne zasadnutia OZ včas informovaná.
Žiadosť tvorí prílohu č.7 tejto zápisnice.

Starostka informovala o zakúpení materiálu pre výmenu plynových pecí, materiál je zložený na
obecnom úrade. Oprava studne – zabezpečia pracovníci, čo robili pri kanalizácii.
Bod 13
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť.

..........................................
Iveta Kluvancová zapisovateľka

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

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

.............................................
Mgr. Zuzana Turčanová overovateľ

Prílohy:
1. Žiadosť p.Surovca
2. Správa Obce Nevidzany za rok 2018
3. Kópia zmluvy LHO
4. Odmeny poslancov OZ a členov komisií
5. Príprava VZN daň z nehnuteľností na rok 2020
6. Príprava VZN poplatok za komunálny odpad a DSO na rok 2020
7. Žiadosť p.Šnircovej

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany
konaného dňa 18.11.2019 v zasadačke Obecného úradu v Nevidzanoch
Uznesenie č. 64
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia.
Ing. Beata Vrecková
starostka obce
Uznesenie č.65
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie žiadosť p.Ivana Surovca
o odkúpenie časti p.č.126/1.
Ing. Beata Vrecková
starostka obce
Uznesenie č.66
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie stolno tenisový turnaj v kultúrnom
stredisku dňa 28.12.2019 poriadaný Nevidzianskymi loptošmi.
Ing. Beata Vrecková
starostka obce
Uznesenie č.67
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie Správu obce Nevidzany za rok 2018.
Ing. Beata Vrecková
starostka obce
Uznesenie č.68
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje pre obec Nevidzany na činnosť odborného
lesného hospodára p.Jozefa Hatvanyiho.
Ing. Beata Vrecková
starostka obce
Uznesenie č.69
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie kultúrno spoločenské akcie
v mesiacoch november-december 2019.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.70
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje odmeny poslancom OZ a členom komisií.
Ing. Beata Vrecková
starostka obce

Uznesenie č.71
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie podklady pre tvorbu DZN
o miestnych daniach a poplatkoch, tvorbu rozpočtu obce na rok 2020-2022.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.72
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie žiadosť p.Emílie Šnircovej
o odkúpenie pozemku p.č. 137.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Prehľad o priebehu hlasovania Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 18.11.2019
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