
 

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch konaného dňa 

11.12.2020 o 18 00 hod. v zasadačke obecného úradu. 

 

Prítomní: 
Ing. Beata Vrecková, Mgr. Eva Bieliková, Iveta Kluvancová, Milan Sobota, Mgr. Zuzana Turčanová, 

Ing. Jozef Krett. 

Neprítomní: Ivan Majdan 

 

Program zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesenia 
4. Schválenie programu zasadnutia 

5. Schvaľovanie odpredať majetok obce 

6. Schvaľovanie VZN obce Nevidzany č.1/2020 
7. Schvaľovanie VZN obce Nevidzany č.2/2020 

8. Schvaľovanie rozpočtu obce Nevidzany na rok 2021 

9. Rozpočet obce Nevidzany na roky 2022 – 2023 

10. Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2021 
11. Zmena rozpočtu 

12. Rôzne 

Správa o kontrolnej činnosti 
Prehľad plánovaných aktivít Nevidzianský loptoši 

Iné 

13. 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 zúčastnili 4 poslanci. Poslanec Ivan Majdan bol ospravedlnený. 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 

Kontrola uznesenia 

Uznesenia boli uplatnené v praxi.  
Starostka hodnotila akciu Mikuláš pozitívne. Balíčky boli doplnené sladkosťami aj od sponzorov.  

Doplnila body do programu zasadnutia a to Správa o kontrolnej činnosti, Prehľad plánovaných aktivít 

Nevidzianský loptoši. Dala hlasovať. 

Za hlasovali všetci poslanci. 

BOD 5 

Zámer odpredať majetok obce bol zverejnený na ww.slovensko.sk, www.nevidzany-prievidza.sk ako 

aj na tabuli pred obecným úradom od 25.11.2020 do 11.12.2020. 
Schvaľovanie 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 16/2018 za stanovenú cenu 5, Eur za m2 pre Ivana 
Surovca bytom Nevidzany 31. Pozemok je súčasťou  prístupovej komunikácie k jeho rodinnému 

domu. Starostka dala hlasovať. Za hlasovali 4 poslanci, nikto nebol proti a ani sa nezdržal hlasovania. 

Schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

BOD 6 
Schvaľovanie VZN obce Nevidzany č.1/2020 

http://www.nevidzany-prievidza.sk/


 

 

VZN č.1/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2021 bolo 

zverejnené na webovej stránke obce v zákonom stanovenom termíne. Poslanci obdržali materiál 

v písomnej forme. Do termínu verejného zasadnutia neboli zo strany občanov ani poslancov  vznesené 
žiadne pripomienky. 

Poslanci tento návrh jednomyselne schválili. 

BOD 7 
VZN č.2/2020 o miestnych daniach na rok 2021 bolo zverejnené na webovej stránke obce v zákonom 

stanovenom termíne. Poslanci materiál obdržali v písomnej forme. Do termínu verejného zasadnutia 

neboli zo strany občanov ani poslancov vznesené žiadne pripomienky. 

Poslanci tento návrh jednomyselne schválilo. 

BOD 8 

Schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2021. 

Rozpočet obce poslanci obdržali v písomnej forme. Bol prerokovaný na pracovnom stretnutí. Poslanci 
rozpočet schválili jednomyselne. 

Kontorlór obce v správe o hodnotení rozpočtu pozitívne hodnotil, že bežný rozpočet obce je počas 

posledných dvoch rokov prebytkový. Taktiež pozitívne hodnotíl to, že napriek prebiehajúcej pandémii 
COVID 19, je bežný rozpočet na tento aj nasledujúce tri roky vyrovnaný. Znamená to však toľko, že 

na prípadné nepredvídané udalosti ako aj na prípadné kapitálové výdavky, obec nebude v najbližšom 

období tvoriť zdroje a bude si musieť vystačiť len s tými finančnými prostriedkami, ktoré má v 

súčasnosti na rezervnom fonde, a to vrátane prípadnej spoluúčasti obce na vyhlásených grantoch zo 
ŠR resp. z rozpočtu EÚ.  

Poslanci rozpočet na rok 2021 schválili jednomyselne. 

BOD 9 
Rozpočet obce Nevidzany na roky 2022 – 2023 

Celkový rozpočet obce bol počas posledných dvoch rokov taktiež prebytkový. Na rok 2021, ako aj na 

roky 2022 - 2023 je celkový rozpočet obce ako aj bežný rozpočet obce navrhnutý ako vyrovnaný.  

Výdavky obce môže ovplyvniť ďalšie nepredpokladané zvýšenie poplatkov za uloženie komunálneho 
odpadu a poplatky pre OZV (Organizácia zodpovednosti výrobcov) za separovaný zber odpadu. 

Zvýšenie predpokladaných nákladov obce môžu zvýšiť aj náklady na údržbu cestných komunikácií v 

zimnom období pri zvlášť nepriaznivých klimatických podmienkach, nakoľko výšku týchto nákladov 
je dnes ešte ťažko posúdiť.  

Odporúčal v budúcom období pristúpiť k maximálnemu šetreniu finančných prostriedkov v RF obce, 

ktoré by bolo možné v období pandémie, a to až do 31. decembra 2021 použiť aj na krytie 
nepredpokladaných bežných výdavkoch obce. Táto výnimka platí v zmysle § 36 zákona č. 67/2020 Z. 

z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, kde sa v ods. 2, doslova píše, 

citujem: „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.“ (Myslia sa tým ustanovenia § 10 ods. 7 a 9, § 12 ods. 3 a § 17 ods. 2 zákona č. 
583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.)  

Rozpočet na roky 2022-2023 poslancami zobrali na vedomie. 

BOD 10 
Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2021 

Plán kontrolnej činnosti bol zverejnený na webovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote a je 

zameraný na kontrola stavu a vývoja dlhu obce v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, kontrola plnenia povinnosti obce v zmysle § 34 zákona č. 305/2013 
Z. z. zverejňovať dokumenty v zmysle zákona na elektronickej úradnej tabuli. Vypracovanie 

odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2020. 

Poslanci plán kontrolnej činnosti schválili jednomyselne. 

BOD 11 

Zmena rozpočtu v roku 2020 

Starostka obce informovala o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením 6/2020 starostu obce,zmena sa 

týka preplatenia nákladov na celoplošné testovanie COVID-19. 



 

 

Podala návrh na schválenie zmeny rozpočtu č.7/2020, v položkách:  

41 01.1.1.611000 1030 

41 01.1.1.623000 70 

41 01.1.1.632001 -1100 

41 01.1.1.632003 -50 

41 01.1.1.632005 50 

41 05.1.0633004 -20 

41 05.1.0.637004 20 

41 06.4.0.632001 -190 

41 06.4.0.635006 190 

41 08.1.0635006 210 

41 08.2.0.632001 -210 

poslanci obdržali pracovný materiál v písomnej forme. So zmenou súhlasili v počte za 4 poslanci, 

proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania./viď príloha/ 

DOD 12 

Rôzne 
Zmeny v zákone o odpadovom hospodárstve, rieši sa kuchynský odpad – zmluva s OZV Naturpack 

bola opäť obnovená, jedná sa o zber triedeného odpadu. 

Pri Ocú železná konštrukcia je zlikvidovaná za pomoci p.Sobotu Petra a Repku Ľubomíra. Faktúra za 
žeriav ešte neprišla. Preplatenie finančnej čiastky za celoplošné testovanie v celej sume 850 Eur. 

Pokles podielových daní z dôvodu pandémie vo výške 6 240 Eur obec nepocítila. Rozpočet obce bol 

prebytkový. Z rezervného fondu sa nečerpalo a k 31.12.2020 v ňom zostáva 27 000,- Eur . Pre budúci 
rok sa bude počítať s opravou strechy na obecnom úrade – zateká. 

Prehľad plánovaných aktivít Nevidzianský loptoši – predbežný zoznam plánovaných aktivít na rok 

2021 od o.z. poslanci obdržali v písomnej forme. Poslanci jednotlivo povedali svoj názor. Riešenie 

a podpora zo strany obce je zapožičať pivné sety a kotlinu 2x, stan nie, budú si musieť zakúpiť, 
pretože častejším požičiavaním sa znehodnocuje, kultúrne stredisko za účelom kultúrneho podujatia 

a športového, áno za podmienok úhrady energii. Aktivity je potrebné ukončiť do 22,00 hod. 

a miestnosť uviesť do pôvodného stavu. Čo sa týka zabíjačky bude riešené samostatne podľa 
miestnych aktuálnych podmienok. 

Starostka stanovila termín inventarizácie majetku obce od 17.12. do 31.12.2020. Členovia komisie: 

predseda Mgr. Zuzana Turčanová, člen: Jarmila Chudá, Ing. Beata Vrecková.  

BOD 13  
V závere starostka poďakoval za účasť. Popriala pokojné Vianočné sviatky. 

Prílohy: 

Zámer odpredať majetok obce 

VZN č.1/2020 

VZN č.2/2020 
Rozpočet obce 2021-2023 

Zmena rozpočtu č.7/2020 

 

Zapísala: ................................ 

     Iveta Kluvancová 

 

Overovatelia zápisnice: .....................................                 ........................................................... 

        Eva Bieliková    Milan Sobota 



 

 

UZNESENIA 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany konaného dňa 11.12.2020 v zasadačke 

obecného úradu v Nevidzanoch. 

 

Uznesenie č.110 
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia. 

         

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

Uznesenie č.111 
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje trojpätinovou väčšinou poslancov predaj pozemku 

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 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 

Uznesenie č.112 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje VZN č. 1/2020 obce Nevidzany o miestnom 

poplatku za komunálne odpady za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

Uznesenie č.113 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje  VZN č. 2/2020 obce Nevidzany o miestnych 

daniach na rok 2021. 
 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

Uznesenie č.114 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje rozpočet obce Nevidzany na rok 2021 

 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

Uznesenie č.115 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie rozpočet obce Nevidzany na roky 2022 – 

2023 
 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 



 

 

Uznesenie č.116 
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 

I.polrok 2021 
 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

Uznesenie č.117 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce č.7/2020 v položkách  

41 01.1.1.611000 1030 

41 01.1.1.623000 70 

41 01.1.1.632001 -1100 

41 01.1.1.632003 -50 

41 01.1.1.632005 50 

41 05.1.0633004 -20 

41 05.1.0.637004 20 

41 06.4.0.632001 -190 

41 06.4.0.635006 190 

41 08.1.0635006 210 

41 08.2.0.632001 -210 

 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

Uznesenie č.118 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce za rok 2020 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

Uznesenie č.119 
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie plánované aktivity Nevidzianský loptoši  

 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

   

 

 

 

 



 

 

Prehľad o priebehu hlasovania Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 11.12.2020 

     

Uznesenie číslo:  

Meno a priezvisko 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Mgr. Eva bieliková + + + + + + + + + + 

Iveta Kluvancová + + + + + + + + + + 

Ivan Majdan N N N N N N N N N N 

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

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

 

Legenda: 

+     Za     

- Proti       

0 zdržal sa 
N neprítomný  

       


