Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch konaného dňa 24.11.2020
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.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia
Schválenie programu zasadnutia
Schvaľovanie predĺženia platnosti Plánu hospodárskeho rozvoja obce
Žiadosť o podporu aktivít – OZ Nevidzianský Loptoši
Zámer odpredať majetok obce
Prerokovanie návrhu VZN obce Nevidzany č.1,č.2,č.3/2020
Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na roky 2021 – 2023
Rôzne: informácia o zámeroch pre programové obdobie EU 2020-2027,informácia o 1.
a 2.kole celoplošného testovania COVID 19,prerokovanie, či sa bude niečo deťom na
Mikuláša a Jubilantom niečo kupovať – návrhy a iné obecné záležitosti
11. Diskusia
12. 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 p.p.Milana Sobotu,
Zuzanu Turčanovú.
Bod 3
Zámer odpredať majetok obce Nevidzany bol zverejnený v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/zákona Zb.
o majetku obcí v platnom znení na webovej stránke obce .
Riešiť nedoplatky za komunálny odpad pre občianku p. A. Hagarovú bude riešený v budúcnosti v roku
2021, menovaná bude pozvaná na VZ OZ.
Bod 4
Schválenie programu zasadnutia
Za program hlasovali všetci poslanci
Bod 5
Schvaľovanie predĺženia platnosti Plánu hospodárskeho rozvoja obce
Starostka vysvetlila, že PHRaSR obce naväzuje na projekt TSK pre čerpanie eurofondov. Obec má
schválený PHRaSR, ktorý má platnosť do 31.12.2020. Ak by obec chcela čerpať tieto eurofondy na
jednotlivé priority obce navrhla schváliť predĺženie platnosti PHRaSR do 31.12.2021. PHRSR je
zverejnený na webovom sídle obce.
Poslanci návrh jednomyselne schválili.
Bod 6
Žiadosť o podporu aktivít OZ Nevidzianský Loptoši – príloha č.1 tejto zápisnice

Starostka predložila žiadosť o podporu aktivít o.z. Nevidzianský Loptoši. Pre obec chcú zabezpečovať
kultúrne, či športové akcie za materiálnej podpory obce, príp. prenájom priestorov bezodplatne.
Poslanci OZ navrhli doložiť plán podujatí na rok 2021 a doplniť ako by mala obec pomôcť po
materiálnej stránke.
Žiadosť budeme riešiť po doložení plánu podujatí.
Bod 7
Poslanci obdržali materiál Zámer odpredať majetok obce Nevidzany pozemok KN-C par.č.191/2,
ktorý je aj zverejnený na webovom sídle obce. Poslanci nemajú námietky voči predaju majetku obce
za cenu 5 Eur/m2.
Zámer odpredať majetok obce Nevidzany tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice.
Bod 8
Prerokovanie návrhu rozpočtu VZN obce Nevidzany č. 1,č.2.,č.3/2020
VZN č.1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021
Starostka informovala poslancov o novom zákone o odpadoch od 1.7.2021 obec musí okrem
triedeného odpadu zabezpečovať aj likvidáciu kuchynského odpadu, čím sa samozrejme zvýšia aj
náklady pre obce. Príjmy za odvoz odpadu od občanov to nepokryjú. Navrhuje zvýšenie poplatku pre
občana o 2 Eur na rok teda pre rok 2021 z 18 Eur na 20 Eur/občana. Takisto sa zvyšujú poplatky za
skládku odpadu pri výpočte pomeru triedeného odpadu s percentom komunálneho odpadu, čo
predstavuje navýšenie o 10 Eur za tonu odpadu. Poslanci s návrhom súhlasili.
VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku – zostáva nezmenený. Poslanci s návrhom súhlasili.
VZN č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce . Jedná sa o rozsiahle VZN ,
ktoré nie je akceptovateľné na naše podmienky. V obci existuje iba jedno o.z.Toto o.z. si podalo
žiadosť na materiálnu pomoc od obce. Poslanci navrhli VZN neschvaľovať.
Návrh VZN č.1/2020 tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice
Návrh VZN č.2/2020 tvorí prílohu č.4 tejto zápisnice
Návrh VZN č.3/2020 tvorí prílohu č.5 tejto zápisnice
Bod 9
Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na roky 2021 – 2023
Starostka poslancov oboznámila s návrhom rozpočtu, ktorý je zverejnený na webovom sídle obce
s príjmami a výdavkami. Poslanci s návrhom súhlasili.
Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 tvorí prílohu č.6 tejto zápisnice
Bod 10
A/Informácia o zámeroch pre programové obdobie EU 2020 – 2027 za obec Nevidzany je prioritou:
Aglomerácia Nitrianske Rudno: Nevidzany ,Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske
Rudno- odkanalizovanie, Vybudovanie areálu pre zberné nádoby na triedený odpad, zberné nádoby,
Dobudovanie kamerového systému v obci Nevidzany, Výmena verejného osvetlenia v obci
Nevidzany, Podpora rozvoja športu – multifunkčné ihrisko, Rekonštrukcia kultúrneho strediska,
oplotenia a areálu, Vybudovanie cyklotrasy, Vybudovanie chodníkov, oplotenia a vstupných brán na
cintoríne.
Poslanci informáciu zobrali na vedomie.
B/Celoplošné testovanie 1 a 2.kola podaná informácia starostkou obce. Bolo zabezpečené na 100 %.
Testovalo sa iba 1 deň v 1. aj 2.kole. Obec organizačne a materiálne zabezpečovala všetko to, čo bolo
dané podľa pokynov z krízového štábu. Obec vynaložila finančné prostriedky 855,59 Eur.
Mikuláš – poslanci navrhli riešiť Mikuláša v zmysle opatrení RÚVZ a to v exteriéri pri Jedličke. Obec
zabezpečí balíčky. Navrhli zakúpiť čelovky-lampáše, dezinfekčné gely, rúška zabezpečia poslankyne
Turčanová a Bieliková,sladkosti, starostka osloví sponzorov.
Jubilanti sa riešiť nebudú z dôvodu opatrení COVID 19. Takisto poslanci navrhli nedávať do
prenájmu priestory kultúrneho strediska za účelom športových, či kultúrnych podujatí z dôvodu
opatrení RÚVZ pri šírení COVID 19.
C/Starostka informovala že obci k 31.12.2020 vypovedala zmluvu OZV NATUR-PAK pri triedení
odpadu.

D/Osvetlenie detského ihriska sa bude riešiť do konca roka, poverený zakúpením svietidiel bol p.
Daniel Kluvanec, s prácou a inštaláciou spoločne s p. Miroslavom Vrškom, ktorý nám zabezpečí aj
plošinu.
E/Likvidácia železných tyčí pri obecnom úrade p. starostka oslovila firmu z Novák, ktorý majú žeriav,
oslovila občanov z dediny pre spoluprácu – najmä hasičov.
F/P. Majdan – navrhol do budúcnosti urobiť urnový háj na miestnom cintoríne.
G/Hlavný kontrolór obce dal návrh o odstúpení obce Nevidzany od „Zmluvy uzatvorenej v zmysle §
18 b a § 20 a zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
o refundácií niektorých nákladov súvisiacich s činnosťou hlavného kontrolóra viacerých obcí
a vzájomnej koordinácii termínov zasadnutí obecných zastupiteľstiev resp. rád uzavretej dňa
31.12.2011“. Návrh doporučil schváliť.
Za návrh hlasovalo 5 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.
H/Starostka obce podala návrh na schválenie odmien poslancom OZ nasledovne:
Iveta Kluvancová, zástupkyňa starostky v sume 350,- €ur
Mgr. Eva Bieliková, poslankyňa OZ v sume 450,-€ur
Mgr. Zuzana Turčanová, poslankyňa OZ v sume 450,-€ur
Ivan Majdan, poslanec OZ v sume 400,-€ur
Milan Sobota, poslanec OZ v sume 400,-€ur
Odmeny sú v zmysle Zásad odmeňovania poslancov OZ : 2.1.1/2.1.2/2.1.4 COVID-19.
Poslanci s návrhom súhlasili.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka poďakoval za účasť a schôdzu ukončila.

Zapísala:

Iveta Kluvancová ............................................

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Zuzana Tzrčanová ....................................

Overovatelia zápisnice:

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

Prílohy:
1.Žiadosť o podporu aktivít OZ Nevidzianský Loptoši
2.Zámer odpredať majetok obce Nevidzany
3.Návrh VZN č.1/2020
4.Návrh VZN č.2/2020
5.Návrh VZN č.3/2020
6.Návrh rozpočtu na roky 2021-2023

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany konaného dňa 24.11.2020 v zasadačke
obecného úradu v Nevidzanoch.
Uznesenie č.105
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.106
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje predlženie platnosti Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nevidzany na roky 2015-2020 do 31.12.2021.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.107
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje žiadosť p. kontrolóra obce o odstúpenie obce
Nevidzany od „Zmluvy uzatvorenej v zmysle § 18 b a § 20 a zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov o refundácií niektorých nákladov súvisiacich
s činnosťou hlavného kontrolóra viacerých obcí a vzájomnej koordinácii termínov zasadnutí obecných
zastupiteľstiev resp. rád uzavretej dňa 31.12.2011.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.108
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje odmeny poslancom obecného zastupiteľstva:
Iveta Kluvancová, zástupkyňa starostky v sume 350,- €ur
Mgr. Eva Bieliková, poslankyňa OZ v sume 450,-€ur
Mgr. Zuzana Turčanová, poslankyňa OZ v sume 450,-€ur
Ivan Majdan, poslanec OZ v sume 400,-€ur
Milan Sobota, poslanec OZ v sume 400,-€ur
Odmeny sú v zmysle Zásad odmeňovania poslancov OZ : 2.1.1/2.1.2/2.1.4 COVID-19.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Uznesenie č.109
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie
- zámer odpredať majetok obce
- návrhy VZN č.1/2020, VZN č.2/2020, VZN č.3/2020
- Rozpočet obce na roky 2021-2023
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Prehľad o priebehu hlasovania Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 24.11.2020

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