Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch konaného dňa 31.08.2020
o 19, 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.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia
Schválenie programu zasadnutia
Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020
Žiadosť o odkúpenie parcely č. 191/2
Rôzne
Diskusia
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 zasadnutia je
uznášaniaschopné.
Bod 2
Starostka za zapisovateľku určila p. Ivetu Kluvancovú, za overovateľov zápisnice p.p.Milana Sobotu,
Evu Bielikovú.
Bod 3
Starostka konštatovala, že uznesenie z predchádzajúceho zasadnutia sú postupne uplatnené v praxi.
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
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2020
Poslanci obdržali pracovný materiál ktorý obsahoval aj Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na druhý polrok 2020. Bol zverejnený v zmysle zákona a zákonom stanovenej lehote pred
jeho schválením. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol osobne prezentovaný poslancom a tvorí prílohu
č.1 zápisnice.
K návrhu neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky a tak starostka dala hlasovať. Návrh plánu
kontrolnej činnosti bol jednomyselne schválený.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
BOD 6
Žiadosť o odkúpenie parcely č.191/2 v k.ú. Nevidzany pre žiadateľa Ivan Surovec Nevidzany 31.
Poslanci obdržali v pracovnom materiáli žiadosť a geometrický plán 16/2018. Starostka vysvetlila
poslancom kde sa presne pozemok nachádza, poslanci boli na tvare miesta. Vysvetlila že sa jedná
o časť parcely, ktorú žiadateľ dlhodobo užíva a je ako prístupová cesta k jeho rodinnému domu.
Poslanci doporučili schváliť zámer odpredať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §
9a/ods.8 písm.e zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovv sume 5,- E/m2.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
BOD 7
Starostka kladne zhodnotila volejbalový turnaj, ktorý sa konal 29.8.2020 na obecnom ihrisku
v Nevidzanoch poriadanú o.z. Nevidzianski Loptoši. Obec v zmysle prijatých opatrením z dôvodu
COVIDU – 19 sa akcie nezúčastnila.

p.p.Turčanová informovala poslancov, že na ihrisku sú nové futbalové bránky, ktoré zhotovil jej brat
Juraj Hlinka. Finančná odmena bola odsúhlasená v sume 100,- Eur.
Starostka informovala poslancov o prácach v Kultúrnom stredisku – zbúrané sklady, nové pece,
odvodnenie. Čakáme na odborné zapojenie plynových pecí a daní do prevádzky. Firma, ktorá
zabezpečovala búracie práce urobila aj navyše, čo nebolo predmetom cenovej ponuky
Obec podľa prognózy v dôsledku Covidu bude mať krátené podielové dane o 3 869 Eur. V prípade
nepostačujúcich financií na menovité úlohy a práce obec môže v zmysle zákona čerpať aj rezervný
fond do konca roka. Starostka bude poslancov informovať.
Zo strany poslancov a starostky bolo doporučené vymeniť osvetlenie na obecnom ihrisku za úsporné.
Pre vypracovanie prieskumu nákladov bol oslovený Miroslav Vrška.
Na čistenie potoka, odstránenie kríkov bol oslovený podnik Povodie Váhu. Nemajú doriešené
vlastnícke vzťahy s Lesmi SR.
Starostka poslancov informovala o vymáhaní pohľadávky M100% s.r.o., a Juraj Kovačik Nováky, od
roku 2013 exekútorom. Jedná sa o nevymožiteľnú pohľadávku je na zvážení poslancov ju prestať
vymáhať. Poslanci navrhli aby starostka napísala ešte exekútorovi a na ďaľšom zasadnutí sa budú
týmto zaoberať. P.kontrolór navrhol ešte riešiť s auditorom.
Pohľadávka vo výške 400 Eur p. Hagarovej za komunálny odpad bude riešená za osobnej účasti na
obecnom zastupiteľstve .
Starostka podala informáciu že zo strany OLH p.Gajdoša za PS Urbár Nevidzany je záujem prenajať
obecné hory. Poslanci sa budú touto problematikou zaoberať na nasledujúcom zasadnutí.
p.p Majdan navrhol upozorniť detí na bezpečnosť , aby hlavne vo večerných hodinách používali
reflexné prvky.
BOD 8
Diskusia
Návrh spracovať VZN o poskytnutí dotácie pre občianske združenie v obci
BOD 9
Záver
V závere starostka poďakovala za účasť a schôdzu ukončila.
Overovatelia zápisnice:

Zapísala :Iveta Kluvancová

Prílohy:
1. Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020
2. Žiadosť o odkúpenie parcely č.191/2 k.ú. Nevidzany

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany konaného dňa 31.08.2020 v zasadačke
obecného úradu v Nevidzanoch.

Uznesenie č.102
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia.
ng. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.103
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Nevidzany na druhý polrok 2020
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.104
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje Zámer odpredať pozemok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a/ods.8 písm.e zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov parcela č.191/2 v kú. Nevidzany o výmere 110 m2 na základe geometrického plánu č.
16/2018 za stanovenú cenu 5, Eur za m2 pre Ivana Surovca bytom Nevidzany 31. Pozemok je
súčasťou prístupovej komunikácie k jeho rodinnému domu.

Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Prehľad o priebehu hlasovania Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 31.08.2020
Uznesenie číslo:

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