Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch konaného dňa
9. 12. 2019 v zasadačke obecného úradu.
Prítomní:
Ing. Beata Vrecková, Mgr. Eva Bieliková,Iveta Kluvancová,Ivan Majdan, Milan Sobota, Mgr. Zuzana
Turčanová,Ing. Jozef Krett.
Program zasadnutia:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia
Schválenie programu zasadnutia
Prerokovanie žiadosti p. Ivana Surovca o odkúpenie časti pozemku p.č. 126/1 vo
vlastníctve obce a hlasovanie.
6. Schvaľovanie VZN č.1/2019 o miestnych daniach na rok 2020
7. Schvaľovanie VZN č.2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2020
8. Vyjadrenie hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020-2022
9. Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2020-2022
10. Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti
11. Schvaľovanie plánu zimnej údržby miestnych komunikácií
12. Prerokovanie žiadosti p. Emílie Šnircovej o odkúpenie pozemku p.č. 137 vo
vlastníctve obce a hlasovanie.
13. Rôzne
14. 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 p. Ivana Majdana.
Bod 3
Plnenie uznesení: v stanovených termínoch sa uskutočnilo pečenie medovníčkov, uvítanie detí do
života, jubilanti, Mikuláš.
Bod 4
Starostka skonštatovala, že z 5 poslancov sú prítomní 5, zastupiteľstvo je uznášania schopné. Nakoľko
sa zasadnutia zúčastnili aj p.Surovcová a požiadala o zmenu v programe 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
Na zasadnutí OZ dňa 18.11.2019 boli poslanci OZ informovaní o žiadosti odkúpiť časť z pozemku
p.č.126/1 k.ú. Nevidzany, ktorá je vo vlastníctve obce Nevidzany. Poslanci OZ boli oboznámení, že na
dnešnom rokovaní budú hlasovať, či obec časť pozemku odpredá. Starostka obce dala hlasovať
o predaji časti z pozemku p.č.126/1 k.ú. Nevidzany, ktorá je vo vlastníctve obce.
Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 5
Zdržal sa: 0
Nakoľko poslanci jednohlasne nesúhlasia s predajom časti z pozemku p.č. 126/1, k tomuto bodu
nebolo prijaté uznesenie.
Bod 6
Návrh VZN obce Nevidzany č.1/2019 o miestnych daniach na rok 2020 bol na úradnej tabuli
zverejnený od 21.11.2019 do 9.12.2019, zo strany občanov ani poslancov OZ neboli vznesené žiadne
pripomienky a tak dala starostka obce hlasovať o schválení VZN obce Nevidzany č.1/2019

o miestnych daniach na rok 2020
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
VZN obce Nevidzany č.1/2019 o miestnych daniach na rok 2020 bol schválený a tvorí prílohu č.1 tejto
zápisnice.
Bod 7
Návrh VZN obce Nevidzany č.2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2020 bol na úradnej tabuli zverejnený od 21.11.2019 do 9.12.2019, zo strany občanov
ani poslancov OZ neboli vznesené žiadne pripomienky a tak dala starostka obce hlasovať o schválení
VZN obce Nevidzany č.2/2019 o o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2020
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
VZN obce Nevidzany č.2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2020 bol schválený a tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice.
Bod 8
Hlavný kontrolór obce Nevidzany oboznámil poslancov OZ so Stanoviskom k návrhu viacročného
rozpočtu obce Nevidzany na roky 2020-2022 a k návrhu rozpočtu obce Nevidzany na rok 2020
a odporučil poslancom OZ schváliť rozpočet obce na rok 2020 podľa predloženého návrhu a rozpočty
na roky 2021-2022 zobrať na vedomie.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Nevidzany tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice.
Bod 9
Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022 bol na úradnej tabuli zverejnený od 21.11.2019 do 9.12.2019,
zo strany občanov ani poslancov OZ neboli vznesené žiadne pripomienky a tak dala starostka obce
hlasovať o schválení rozpočtu obce Nevidzany na rok 2020 nasledovne:
Príjmy bežného rozpočtu v sume
84150,00 €ur
Príjmy kapitálového rozpočtu v sume
0,00 €ur
Finančné operácie v sume
0,00 €ur
Výdavky bežného rozpočtu v sume
84150,00 €ur
Výdavky kapitálového rozpočtu v sume
0,00 €ur
Finančné operácie v sume
0,00 €ur
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rozpočet obce Nevidzany na rok 2020 bol schválený.
Rozpočet obce na roky 2021-2022 zobralo OZ na vedomie.
Rozpočet obce Nevidzany na roky 2020-2022 tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.
Bod 10
Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020 bol na úradnej tabuli zverejnený od 19.11.2019
do 9.12.2019 bez pripomienok. Starostka obce podala návrh na schválenie Plán kontrolnej činnosti na
prvý polrok 2020.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020 tvorí prílohu č.5 tejto zápisnice..
Bod 11
Poslanci OZ boli oboznámený s Plánom zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Nevidzany na
obdobie 12/2019 – 12/2020. Návrh plánu údržby bol bez pripomienok a tak dala návrh na jeho
schválenie.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Plán zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Nevidzany na obdobie 12/2019 – 12/2020 tvorí
prílohu č. 6 tejto zápisnice.
Bod 12
Na zasadnutí OZ dňa 18.11.2019 boli poslanci OZ informovaní o žiadosti odkúpuť pozemok p.č. 137
k.ú. Nevidzany, ktorý je vo vlastníctve obce Nevidzany. Poslanci OZ boli oboznámení, že na dnešnom
rokovaní budú hlasovať, či obec pozemok predá. Starostka obce dala hlasovať o predaji pozemku
p.č.137 k.ú. Nevidzany, ktorá je vo vlastníctve obce.
Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 5
Zdržal sa: 0
Nakoľko poslanci jednohlasne nesúhlasia s predajom pozemku p.č. 137, k tomuto bodu nebolo prijaté
uznesenie.

Bod 13
V tomto bode starostka obce informovala poslancov OZ:
- Vláda SR na svojom rokovaní 21.8.2019 schválila Návrh opatrení na urýchlené vykonanie
pozemkových úprav v SR
- Projekt kalamitné drevo – ihličnatá vláknina vo vlastníctve Lesy SR š.p.: postup pri predaji
kalamitného dreva občanom je nasledovný: zmluvný vzťah medzi obcou a Lesy SR š.p.. Obec
zaplatí za drevo, nakládku, dovoz a následne si peniaze vymáha od občanov.

Poslanci OZ a starostka obce sa dohodli na vypracovaní návrhov novej smernice
odmeňovania poslancov OZ a členov komisii.
Termín ďalšieho zasadnutia OZ je určený na 04.02.2020 o 18,00 hod. v zasadačke ocú Nevidzany.
Bod 14
Starostka zasadnutie ukončila poďakovaním za celoročnú spoluprácu, aktivitu pri pracovných
poradách a zabezpečovaní obecných akcií.

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

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

.........................................
Ivan Majdan overovateľ

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

Prílohy:
1. VZN obce Nevidzany č.1/2019 o miestnych daniach na rok 2020
2. VZN obce Nevidzany č.2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2020
3. Stanoviskom k návrhu viacročného rozpočtu obce Nevidzany na roky 2020-2022 a k návrhu
rozpočtu obce Nevidzany na rok 2020
4. Rozpočet obce Nevidzany na roky 2020-2022
5. Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020
6. Plán zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Nevidzany na obdobie 12/2019 – 12/2020

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany
konaného dňa 9.12.2019 v zasadačke Obecného úradu v Nevidzanoch
Uznesenie č. 73
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia.
Ing. Beata Vrecková
starostka obce
K bodu č.5 v zápisnici poslanci OZ neprijali uznesenie, jednohlasne nesúhlasia s predajom časti z
pozemku p.č. 126/1 k.ú. Nevidzany.

Ing. Beata Vrecková
starostka obce
Uznesenie č. 74
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje VZN obce Nevidzany č.1/2019 o miestnych
daniach na rok 2020.

Ing. Beata Vrecková
starostka obce
Uznesenie č. 75
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje VZN obce Nevidzany č.2/2019 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020.

Ing. Beata Vrecková
starostka obce
Uznesenie č. 76
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie Stanoviskom k návrhu viacročného
rozpočtu obce Nevidzany na roky 2020-2022 a k návrhu rozpočtu obce Nevidzany na rok 2020.

Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č. 77
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje rozpočet obce Nevidzany na rok 2020
nasledovne:
Príjmy bežného rozpočtu v sume
84150,00 €ur
Príjmy kapitálového rozpočtu v sume
0,00 €ur
Finančné operácie v sume
0,00 €ur
Výdavky bežného rozpočtu v sume
84150,00 €ur
Výdavky kapitálového rozpočtu v sume
0,00 €ur
Finančné operácie v sume
0,00 €ur

Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Uznesenie č. 78
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie rozpočet obce Nevidzany na roky
2021-2022.

Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č. 79
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č. 80
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje Plán zimnej údržby miestnych komunikácií
v obci Nevidzany na obdobie 12/2019 – 12/2020.

Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
K bodu č.12 v zápisnici poslanci OZ neprijali uznesenie, jednohlasne nesúhlasia s predajom
pozemku p.č. 137 k.ú. Nevidzany.

Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č. 81
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie informácie o pozemkových
úpravách v SR a projekte kalamitné drevo.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Prehľad o priebehu hlasovania Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 9.12.2019

Meno a priezvisko
Mgr. Eva bieliková
Iveta Kluvancová
Ivan Majdan
Milan Sobota
Mgr. Zuzana Turčanová
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