Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch konaného dňa 4.2.2020
o 18, 00 hod 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.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia
Schválenie programu zasadnutia
Informácia o zbere triedeného zberu
Informácia o Voľbách do NR SR
Rôzne
Záver

Bod 1
Rokovanie OZ bolo zvolané v zmysle zákona o obecnom zriadení, bolo zverejnené obvyklým
spôsobom, poslanci obdržali písomné pozvánky s určením miesta, času a programu rokovania.
Dnešného zasadnutia sa zúčastnilo 5 poslancov. Starostka konštatovala, že dnešné zasadnutie je
uznášaniaschopné.
Bod 2
Starostka za zapisovateľku určila p. Ivetu Kluvancovú, za overovateľov zápisnice Milana Sobotu a Mgr.
Zuzanu Turčanovú
Bod 3
Starostka konštatovala, že prijaté uznesenia č.74, 75, 77,79 a 80 sú v platnosti a uplatňujú sa v praxi.
Poďakovala poslancom za účasť a aktívnu pomoc pri organizovaní novoročného punču a vinšu dňa
31.12.2019.
Bod 4
Starostka dala hlasovať za program, ktorý bol uvedený v pozvánke. Poslanci program zasadnutia
jednomyselne schválili.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod 5
Zmena rozpočtu obce – doplnenie
Starostka informovala poslancov o preplatku na energiách za rok 2019, jedná sa o sumu 1086,27 Eur.
Doporučila tieto finančné prostriedky prijať do rozpočtu bežného príjmu obce na r. 2020 a následne
použiť na bežné výdavky.
Za tieto finančné prostriedky doporučila vypracovať bezpečnostný projekt GDPR v súlade s platnou
legislatívou o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Uvedené nariadenie vstúpilo do platnosti už 25. mája 2018. Projekt obci vypracuje externá
firma . Cena je 300 Eur za vypracovanie, v tom je zahrnutý aj ročný poplatok 100 Eur.

Aby obec mohla v zmysle zákona realizovať právne úkony aj elektronicky je potrebné zriadiť
elektronicky certifikovaný podpis. Elektronický podpis v tomto prípade nahrádza písomnú podobu
vlastnoručného podpisu. Jeho použitie je nevyhnutné pri niektorých úkonoch uskutočňovaných v rámci
elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci ale aj fyzickými osobami najmä pri elektronicky
doručovanými rozhodnutiami. Certifikovaný elektronicky podpis aj s jeho inštaláciou zabezpečí externá
firma za jednorázový poplatok 300 Eur.
V budove obecného úradu je potrebné opraviť WC, previeť údržbu obecných priestorov, teda navýšiť
výdavky o 336,27 Eur a 150 Eur použiť na prehodnotené poistenie obecných budov.
Zmena rozpočtu: doplnenie
Príjmy bežného rozpočtu:
Výdavky bežného rozpočtu:

41
292012
Preplatky na energiách
1087 €
41
01.1.1.632004 El.podpis,pečiatka
300 €
41
01.1.1.637004 GDPR
300 €
41
01.1.1.637015 Poistenie obecných budov
150 €
41
01.1.1635006 Údržba obecných priestorov
337 €
Poslanci súhlasili s návrhom použitia preplatku na tieto výdavky.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
BOD 6
Starostka informovala, že obec ešte stále nemá podpísanú Zmluvu so žiadnou OZV pre triedený odpad.
V I.kole sa losovanie neuskutočnilo, ďalšie kolo bude 14.2.2020. Je daný prísľub že všetky obce budú
začlenené do zlosovania, je to ohraničené aj počtom obyvateľov, riešenie musí dať Ministerstvo
životného prostredia. Zároveň informovala, že sa zvyšovali poplatky na skládke Vepos a.s. Nováky za
vývoz komunálneho odpadu, pre našu obec t.z. o 13,- Eur navyše za 1 vývoz, plus navýšené poplatky
za uloženie odpadu a rekultiváciu odpadu.
Doporučila informáciu zobrať na vedomie.
Bod 7
Informácia o Voľbách do NR SR
Starostka informovala o Voľbách do NR SR, ktoré sa budú konať 29.02.2020. V obci bude 7 členná
volebná komisia. O voľbu poštou požiadal 1 občan. 12.2.2020 sa koná školenie k voľbám pre starostov,
zapisovateľov a predsedov OVK.
Doporučila informácia zobrať na vedomie
Bod 8
Rôzne
Informácia o podaní žiadosti o dotáciu na TSK vo výške 1 500 Eur na Hodové slávnosti
Informácia o podaní žiadosti na Ministerstvo financií o poskytnutí dotácie vo výške 10 800 Eur – výmena
brány na cintoríne
Informácia o vybudovaní prístrešku do Kultúrneho strediska – obec sa bude uchádzať získať finančné
prostriedky cez Regionálne združenie obcí Magura- Strážov.
Informácia o prepočte verejného osvetlenia. Starostka dala vypracovať dve štúdia na verejné osvetlenie
tak, aby obec svietila aj v nočných hodinách.
Informácia o kultúrnej tradícii Fašiangy – obec zabezpečuje bufet, výčap.
Kontrolór obce p. Ing. Jozef Krett oboznámil poslancov so Správou o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2009.
Správa tvorí prílohu č.1 zápisnice.
Starostka navrhla pri príležitosti životného jubilea odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo výške 30%
mesačného platu za obdobie 9-12/2019.
Za návrh za hlasovalo: Za: 5
Proti:0
Zdržal sa:0
Návrh bol jednohlasne schválený.
Poslankyňa Kluvancová navrhla starostke v zmysle Zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových podmienkach starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšiť

plat o 15 % v zmysle § 4, ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ako dôvod
uviedla zodpovedný prístup k práci ktorú robí, obetavosť, aktívnu účasť pri poriadaní všetkých podujatí
poriadaných obcou , za jej prácou sú výsledky s ktorými sme spokojní. Poslanci vyjadrili svoj názor
a súhlasné stanovisko.
Za návrh hlasovalo: Za : 5
proti:0
zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
BOD 9
Záver
Starostka zasadnutie ukončila, poďakovala za účasť.

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

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

............................................................
Milan Sobota

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

Prílohy:
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2009.

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany konaného dňa 4.2.2020
v zasadačke obecného úradu v Nevidzanoch.

Uznesenie č.82
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.83
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje zmenu rozpočtu – doplnenie
Príjmy bežného rozpočtu:
Výdavky bežného rozpočtu:

41
41
41
41
41

292012
01.1.1.632004
01.1.1.637004
01.1.1.637015
01.1.1635006

Preplatky na energiách
El.podpis,pečiatka
GDPR
Poistenie obecných budov
Údržba obecných priestorov

1087 €
300 €
300 €
150 €
337 €

Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.84
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie informáciu o triedení separovaného
zberu , o navýšení poplatku za komunálny odpad na skládke Vepos s.r.o. Nováky

Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.85
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie informáciu o podaní žiadosti na TSK
o poskytnutí dotácie na Hodové slávnosti
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.86
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie informáciu o podaní žiadosti na MF
SR o poskytnutí dotácie vo výške 10 800 Eur – výmena brány na cintoríne
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Uznesenie č.87
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o vybudovaní prístrešku do Kultúrneho
strediska – obec sa bude uchádzať získať finančné prostriedky cez Regionálne združenie obcí
Magura- Strážov.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.88
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácia o prepočte verejného osvetlenia.
Starostka dala vypracovať dve štúdia na verejné osvetlenie tak, aby obec svietila aj v nočných
hodinách.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.89
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.90
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo výške
30% z mesačného platu za obdobie 9-12/2019.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č. 91
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostke obce v zmysle Zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov zvýšenie platu o 15 % v zmysle § 4, ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Prehľad o priebehu hlasovania Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 04.02.2020

Uznesenie číslo:

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