
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch konaného dňa 11.05.2020 

 o 19, 00 hod v zasadačke obecného úradu. 

 
Prítomní: 

Ing. Beata Vrecková, Iveta Kluvancová, Ivan Majdan,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. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2019  
6. Odborné stanovisko hl. kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce nevidzany za rok 2019 

7. Záverečný účet Nevidzany za rok 2019 

8. Celoročné hospodárenie obce Nevidzany za rok 2019 
9. Tvorba fondu rezerv z výsledku hospodárenia za rok 2019 

10. Výročná správa obce Nevidzany za rok2019 

11. Komunitný plán sociálnych služieb obce Nevidzany 2020 – 2025 

12. Majetkové priznane starostu obce za rok 2019 
13. Čerpanie fondu rezerv v roku 2020 

14. Rôzne  

15. Záver 
 

Bod 1 

Rokovanie OZ bolo zvolané v zmysle zákona o obecnom zriadení, bolo zverejnené obvyklým 

spôsobom  zverejnené na webovej stránke, poslanci obdržali písomné pozvánky s určením miesta, 
času a programu rokovania. Dnešného zasadnutia sa zúčastnili 4 z 5 poslancov. Starostka konštatovala 

že dnešné zasadnutia je uznášaniaschopné. 

Bod 2 
Starostka za zapisovateľku určila p. Ivetu Kluvancovú, za overovateľov zápisnice p.Ivana Majdana  

a Mgr. Zuzanu Tiurčanovú 

Bod 3 
Starostka konštatovala, že uznesenie z predchádzajúceho zasadnutia sú uplatnené v praxi. 

Bod 4 

Starostka dala hlasovať za program, ktorý bol uvedený v pozvánke .Poslanci program zasadnutia 

jednomyselne schválili. 
Hlasovanie: Za: 4  Proti: 0    Zdržal sa: 0 

Bod 5 

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2019. 
Poslanci obdržali pracovný materiál ktorý obsahoval aj Správu nezávislého audítora. Starostka 

doporučila tento bod programu zobrať na vedomie 

BOD 6 
Odborné stanovisko hl. kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Nevidzany za rok 2019. K tomuto 

bodu sa vyjadril kontrolór obce, ktorý konštatoval že hospodárenie obce sa riadilo schváleným 

rozpočtom obce na rok 2019. Podľa situácie a potreby bol rozpočet zmenený rozpočtovým opatrením 

starostky obce sedemkrát a uznesením OZ dvakrát. Doporučil toto stanovisko zobrať na vedomie 
a zároveň doporučuje schváliť celoročné hospodárenie obce bez výhrad./tvorí prílohu zápisnice/ 

BOD 7 

Záverečný účet obce Nevidzany za rok 2019 
Záverečný účet poslanci obdržali v písomnej forme s pozvánkou. Starostka poslancov oboznámila 

o podrobnom prehľade plnenia príjmov a ako aj o rozbore čerpania výdavkov a finančných operácii. 

Medzi významné položky kapitálového  rozpočtu patrí realizácia odvodnenie miestnej komunikácie-

vybudovanie dažďovej kanalizácie a vybudovanie kamerového systému. Návrh záverečného účtu obce  



bol zverejnený zákonom stanovenej lehote na webovej stránke obce. K záverečnému účtu neboli 

žiadne pripomienky. Starostka dala za tento návrh hlasovať. 

Za predložený návrh hlasovali 4 poslanci, nikto nebol proti a ani sa nezdržal hlasovania. Záverečný 
účet bol schválený. 

BOD 8 

Celoročné hospodárenie obce Nevidzany za rok 2019. 
OZ schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Za hlasovali 4 poslanci, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania. 

BOD 9 

Tvorba fondu rezerv z výsledku hospodárenia za rok 2019. Obec vytvára z výsledku hospodárenia 
rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. vz.n.p..O použití rezervného fondu 

rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý 

prebytok bežného rozpočtu v sume +10668,41EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods.. 3 písm. a) ab) 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových 

výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu vo výške -32297,89 EUR. Schodok kapitálového 
rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a tak výsledok hospodárenia za rok 2019 je schodok -

21629,48 EUR. Bilancia príjmových finančných operácií a výdavkových finančných je prebytok+ 

32297,89 EUR. Na krytie kapitálových výdavkov boli použité príjmové finančné operácie vo výške 

21629,48 EUR. A tak zostatok finančných operácií je + 10668,41 Eur zistený podľa ustanovenia § 15 
ods. 1písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prebytok navrhuje použiť na: tvorbu 

rezervného fondu za rok 2019 vo výške + 10668,41. 
S predloženým návrhom obecné zastupiteľstvo súhlasí. Za hlasovali 4 poslanci, proti nebol nikto a ani 

sa nezdržal hlasovania. 

BOD 10 

Výročná správa obce Nevidzany za rok 2019 
Starostka informovala poslancov o výročnej správe obce za rok 2019, ktorá vlastne kopíruje záverečný 

účet a je zverejnená na webovej stránke obce. 

Doporučila túto správu zobrať na vedomie. 

BOD 11 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Nevidzany za rok 2019.Komunitný plán sociálnych služieb 

predstavuje plánovací dokument, zameraný na postupný rozvoj sociálnych služieb v obci. Analyzuje 
stav a úroveň sociálnych služieb poskytovaných obyvateľom obce, hodnotí potreby občanov 

odkázaných na sociálne služby a navrhuje ciele a opatrenia pre ďalší rozvoj a skvalitnenie 

poskytovaných služieb. Je to živý materiál, ktorý reaguje na zmeny a potreby celej komunity v obci 

a je priebežne aktualizovaný, je zverejnený na webovej stránke obce. Je zameraný na cieľové skupiny 
ako sú seniori, deti a mládež v obci, obsahuje tabuľky ktoré sú určené na predpokladané finančné 

zdroje z rozpočtu obce, potrebné na realizáciu jednotlivých opatrení ako sú napr. podpora sociálnych 

kontaktov na realizáciu kultúrnych podujatí, podpora klubovej činnosti pre seniorov, skvalitnenie 
športovísk a detských ihrísk v obci, organizácia kultúrno-spoločenských podujatí pre deti a mládež. 

V rámci legislatívy OZ tento komunitný plán soc. služieb schvaľuje. 

Za komunitný plán hlasovali 4 poslanci, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania. 

BOD 12 

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2019 

V zmysle ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov starostka obce predložila na obecnom zastupiteľstve 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov. Určená 

komisia podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov konštatovala, že starostka obce si splnila 

svoju povinnosť zákonom stanovenej lehote. 

BOD 13 

Čerpanie fondu rezerv v roku 2020 



Usmernením vlády SR zo dňa 2.4.2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v 

súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 vyplýva opatrenie pre 

územnú samosprávu. 
Obec a vyšší územný celok môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe 

rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, 

kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie 
osobitného predpisu. 

OZ informáciu zobralo na vedomie. 

BOD 14 

Rôzne: 
Starostka podala informácie o: 

V roku 2021 bude najrozsiahlejšie sčítanie obyvateľov, domov a bytov.  Sčítanie obyvateľov sa 

uskutoční v priebehu šiestich týždňov od 15. februára do 31. marca 2021. Sčítanie domov a bytov 
budú realizovať obce a mestá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Získané údaje majú priniesť 

informácie nielen o počte obyvateľstva, ale aj o stave spoločnosti a životných podmienkach ľudí. 

Pôjde o takzvané integrované sčítanie, čo znamená, že bude kombinovať údaje z už existujúcich 
administratívnych zdrojov s terénnym zisťovaním. 

V rámci členstva v Regionálnom združení Magura-Strážov bola podaná žiadosť  obce na vybudovanie 

altánku v kultúrnom stredisku na základe projektu. 

Starostka informovala poslancov, že v zmysle zákona 131/2020 v z.n.p. obec prijatím VZN 
o pohrebiskách si upravuje ochranné pásmo pre pohrebisko. Poslanci OZ skonštatovali, že obec 

Nevidzany nemusí prijať takéto VZN.  

Na základe opatrenia hlavného hygienika sa nekonajú žiadne hromadné podujatia, takže Deň detí sa 
tento rok nebude konať. Poslankyňa Turčanová navrhla zakúpiť pre deti aspoň malé darčeky 

a odovzdať ich do schránok každého domu. 

Plánované kultúrne podujatie v septembri sa uskutoční ,až budú uvoľnené niektoré opatrenia vydané 

hlavným hygienikom SR. 

BOD 15 

Po prerokovaní všetkých bodov programu starostka poďakovala za účasť a schôdzu ukončila. 

 
 

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

Iveta Kluvancová, zapisovateľka                                                    Ing. B.Vrecková, starostka obce 
 

 

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

 Mgr.Z.Turčanová, overovateľ                                                      Ivan Majdan, overovateľ 
 

 

 
 

 

Prílohy: 
Správ nezávislého audítora. 

Odborné stanovisko hl. kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Nevidzany za rok 2019. 

Záverečný účet obce Nevidzany za rok 2019-návrh. 

Usmernenie vlády SR zo dňa 2.4.2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v 
súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 vyplýva opatrenie pre 

územnú samosprávu. 

 
 

 

 

 
 



UZNESENIA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany konaného dňa 11.5.2020 v zasadačke 

obecného úradu v Nevidzanoch. 

 

 

Uznesenie č.92 
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia. 

         

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

Uznesenie č.93 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie Správu nezávislého audítora z audítu účtovnej 

závierky za rok 2019 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

Uznesenie č.94 
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k Záverečnému účtu obce Nevidzany za rok 2019 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

Uznesenie č.95 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje celoročné hospodárenie obce Nevidzany za rok 2019 

bez výhrad. 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

 

Uznesenie č.96 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje použitie prebytku rozpočtového  hospodárenia na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 21 629,48 EUR. 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

 

Uznesenie č.97 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch súhlasí s prevodom finančných prostriedkov 10 668,41 EUR 

späť do rezervného fondu. 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

 

 



 

Uznesenie č.98 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie Výročnú správu obce Nevidzany za rok 2019 

 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

 

Uznesenie č.99 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Nevidzany 

za rok 2020 – 2025 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

 

Uznesenie č.100 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie podanie majetkového priznania starostu obce 

za rok 2019 zákonom stanovenej lehote. 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

 

Uznesenie č.101 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie informáciu o čerpaní fondu rezerv v roku 

2020 na základe usmernenia vlády z 2.4.2020. 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prehľad o priebehu hlasovania Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 11.05.2020 

 

    Uznesenie číslo:  

Meno a priezvisko 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 

Mgr. Eva bieliková N N N N N N N N N N 

Iveta Kluvancová + + + + + + + + + + 

Ivan Majdan + + + + + + + + + + 

Milan Sobota + + + + + + + + + + 

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

 

 

Legenda: 

 

+     Za     
- Proti       
0 zdržal sa 
N neprítomný  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


