Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch konaného dňa 15.03.2021
o 17, 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. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia
4. Schválenie programu zasadnutia
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2020
6. Správa o ukončených kontrolách
7. Žiadosť p. Ivety Rapantovej o vyjadrenie
8. Zmena rozpočtu obce Nevidzany – čerpanie fondu rezerv /oprava strechy na budove ocú +
strop v zasadačke ocú,betonová platňa na žumpe v KS/
9. Rôzne
10. Záver
Na základe odporúčania hlavného hygienika SR sa zasadnutia OZ konajú bez účasti verejnosti.
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.Majdana Ivana
a Zuzanu Turčanovú
Bod 3
Uznesenia sú 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
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2020
Hlavný kontrolór obce poslancov informoval o kontrolnej činnosti obce v roku 2020. Vyplýva zo
zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Kontrolná
činnosť pozostávala hlavne z plnenia schválených plánov práce na prvý a druhý polrok 2020 na
základe ktorých v roku 2020 vykonával nasledovné činnosti: Vypracovanie správy o kontrolnej
činnosti v roku 2019 a predloženie na rokovanie OZ, vypracovanie odborného stanoviska k návrhu
záverečného účtu obce za rok 2019 a jeho predloženie na rokovanie OZ ,kontrola stavu a vývoja dlhu
obce v zmysle zákona č.583/2004 Z.z., kontrola plnenia uznesení prijatých OZ v predchádzajúcom
období, účasť na rokovaniach OZ a stým spojené preštudovanie si materiálov pripravených Ocú na
tieto rokovania, kontrola evidencie rozpočtových opatrení na zmenu rozpočtu obce v roku 2019
v zmysle § 14 zákona č.583/2004 Z.z.,vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na
rok 2021,ako aj viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2023, nebolo to premietnuté do prijatých
uznesení z rokovania OZ zo dňa 11.12.2020.
Doporučil prijať uznesenie OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce v roku 2020. /Správa tvorí prílohu č.1 zápisnice/
V roku 2021 bude kontrola zameraná na povinné zverejňovanie dokumentov na CUET.

BOD 6
Správa o ukončených kontrolách
Správa je predkladaná v zmysle § 18f,ods.1,písm. d/zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení.
Je zameraná na ukončené kontroly plnenia uznesení OZ so zameraním sa hlavne na ukladacie
a poverovacie uznesenia, ale aj ostatné uznesenia. Upozornil na niektoré nezrovnalosti, ktoré sa
vyskytli pri písaní uznesení a na ktoré v budúcnosti treba dať pozor.
Doporučil správu o ukončených kontrolách zobrať na vedomie. /Správa tvorí prílohu č.2 zápisnice/
BOD 7
Žiadosť p. Ivety Rapantovej bytom Šútovce o vyjadrenie
Žiadosť poslanci obdržali v písomnej forme ako pracovný materiál spolu s mapou a situačným
nákresom s uvedenými parc.číslami. Starostka bližšie vysvetlila, kde sa parcele nachádzajú. Poslanci
zobrali žiadosť na vedomie s tým, že obec neplánuje vybudovať prístupovú cestu k pozemkom parc.č.
296/1,298/1,296/2,298/2 k.ú. Nevidzany.
Písomné vyjadrenie: Obec Nevidzany v súčasnosti neplánuje vybudovať prístupovú cestu
k pozemkom, ktoré uvádzate vo Vašej žiadosti p.č. 296/1, 298/1, 296/2, 298/2 k.ú. Nevidzany.
Pozemky, cez ktoré by mala miestna komunikácia prechádzať sú v súkromnom vlastníctve a niektoré
v správe Slovenského pozemkového fondu. Okrem prístupovej cesty je potrebné pre výstavbu
zabezpečiť aj rozšírenie verejného vodovodu a energetickej siete, čo finančne nie je v silách obce,
zašle p.starostka.
/Žiadosť a situačný nákres tvoria prílohu č.3 zápisnice./
BOD 8
Zmena rozpočtu obce Nevidzany – čerpanie fondu rezerv
Starostka poslancov informovala o plánovaných prácach ako je oprava strechy na budove Ocú, strop
v zasadačke Ocú, betónova platňa na žumpe v KS – boli sme priamo na mieste.
Konštatovala, že na opravu strechy Ocú má vypracované 3 cenové ponuky v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní. Starostka informovala, že vybrané ponuky vyhodnotí na základe priamej
komunikácie, obhliadky strechy a najnižšej ceny. Vybraný dodávateľ: Ropetech Group s.r.o.
Moštenická 74/4,Prievidza.
V zmysle zákona môže obec čerpať fond rezerv na bežné výdavky do 31.12.2021.
Doporučila schváliť RO: použitie 10 000,- €ur z RF na dve položky. / oprava strechy a stropu
v zasadačke ocú, zabetónovanie platne v KS/ , 1500,- €ur na odmenu s odvodmi vo výške jedného
mesačného platu na životné jubileum a odmenu s odvodmi v zmysle Vyššej kolektívnej zmluvy
zamestnankyni obecného úradu, poslanci navrhli zakúpiť do každej domácnosti vitamíny a respirátory
v sume 650,- €ur.
Teda Rozpočtovým opatrením zapojiť 12 150,- €ur z FR do bežných výdavkov rozpočtu obce na
opravu strechy a stropu v zasadačke , na zabetónovanie platne v KS, odmeny s odvodmi
zamestnankyni obecného úradu a zakúpenie vitamínov pre občanov obce.
Doporučila schváliť zmeny na položkách:
Príjmy bežného rozpočtu
zdroj klasifikácia
Suma spolu v €
41

292012

Z dobropisov

Spolu
Príjmy kapitálového rozpočtu
zdroj klasifikácia
Suma spolu v €
43

233001

Z predaja pozemkov

Spolu
Príjmové finančné operácie
zdroj klasifikácia
Suma spolu v €
46
Spolu

454001

Z rezervného fondu obce

210
210

550
550

12150
12150

Výdavky bežného rozpočtu
zdroj klasifikácia
Suma spolu v €
111

01.1.1.633006

Ochrana Covid 19

-60

111

01.1.1.633007

Ochrana Covid 19

60

41

01.1.1.633006

Ochrana Covid 19

-60

41

01.1.1.633007

Ochrana Covid 19

60

41

01.1.1.637012

Poplatky

-40

41

01.1.1.637015

Poistenie oOcú

140

41

01.1.1.637035

Dane, poplatky

110

46

01.1.1.614000

Odmena

46

01.1.1.62.......

Odvody do poisťovní

400

46

01.1.1.633007

Ochrana zdravia, nákup vitamínu D3

650

46

01.1.1.635006

Oprava strechy a zasadačky ocú

5000

46

08.2.0.635006

Oprava žumpy v KS

5000

1100

Spolu

12360

Ďalej starostka informovala, že obec dostala dotáciu na sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021,
ktorú použije na zakúpenie novej kopírky, kancelárskej stoličky, rúšok, kancelárskeho materiálu
a údržbu PC. Dotácia na register obyvateľov, vojnové hroby bude popužitá v zmysle opatrení na ich
čerpanie. Dotácie sú do rozpočtu obce zapojené Rozpočtovými opatreniami č. 1/2021 a 2/2021 doporučila zobrať na vedomie.
BOD 9
Rôzne
Obec za rok 2020 nepocítila menej finančných prostriedkov v dôsledku pandémie
Starostka informovala o podaní majetkového priznania za rok 2020. Obec podala žiadosť na
enviromentálny fond o poskytnutie príspevku na základe triedenia odpadov . Dotácia z MF nie je
možné žiadať z dôvodu pandémie. Starostka informovala o žiadosti na odpredaj časti pozemku C KN
p.č. 105, ktoré tvorí pôvodné koryto vodného toku Nevidzianka – SVHP š.p.nesúhlasí . Ďalej
informovala, že v obecnej knižnici sa nachádzajú knihy, ktoré sú staršie preto navrhla ich odpredať za
symbolickú cenu pre občanov 0,50 Eur, alebo odovzdať pre deti do MŠ alebo ZŠ v Liešťanoch. P.p.
Turčanová navrhla zakúpenie ochrannej siete na oplotenie detského ihriska.
BOD 10
Záver
Po ukončení bodov programu zasadnutie ukončila a poďakovala za účasť.
Prílohy:
1. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2020
2. Správa o ukončených kontrolách
3. Žiadosť p. Ivety Rapantovej

Zapísala: Iveta Kluvancová

Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

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

................................................
Ivan Majdan

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany konaného dňa 15.03.2021 v zasadačke
obecného úradu v Nevidzanoch.
Uznesenie č.120
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.121
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje overovateľov zápisnice p.p. Zuzana Turčanová, Ivan
Majdan
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.122
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2020
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.123
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie
Správu o ukončených kontrolách
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.124
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p. Ivety Rapantovej bytom Šútovce 165
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.125
Obecné zastupiteľstvo doporučuje napísať žiadateľke nasledovné vyjadrenie :
Obec Nevidzany v súčasnosti neplánuje vybudovať prístupovú cestu k pozemkom, ktoré uvádzate vo
Vašej žiadosti p.č. 296/1, 298/1, 296/2, 298/2 k.ú. Nevidzany. Pozemky, cez ktoré by mala miestna
komunikácia prechádzať sú v súkromnom vlastníctve a niektoré v správe Slovenského pozemkového
fondu. Vo svojej žiadosti uvádzate, že plánujete na týchto parcelách výstavbu rodinného domu, to
znamená, že okrem prístupovej cesty je potrebné pre výstavbu zabezpečiť aj rozšírenie verejného
vodovodu a energetickej siete, čo finančne nie je v silách obce.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.126
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie FR na bežné výdavky v sume 12150,- €ur
(v rozpočtovej zmene kód zdroja 46)
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Uznesenie č.127
V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu:
Príjmy bežného rozpočtu
zdroj klasifikácia
41

292012

Suma spolu v €
Z dobropisov

Spolu

210
210

Príjmy kapitálového rozpočtu
zdroj klasifikácia
Suma spolu v €
43

233001

Z predaja pozemkov

Spolu

550
550

Príjmové finančné operácie
zdroj klasifikácia
Suma spolu v €
46

454001

Z rezervného fondu obce

Spolu

12150
12150

Výdavky bežného rozpočtu
zdroj klasifikácia
Suma spolu v €
111

01.1.1.633006

Ochrana Covid 19

-60

111

01.1.1.633007

Ochrana Covid 19

60

41

01.1.1.633006

Ochrana Covid 19

-60

41

01.1.1.633007

Ochrana Covid 19

60

41

01.1.1.637012

Poplatky

-40

41

01.1.1.637015

Poistenie oOcú

140

41

01.1.1.637035

Dane, poplatky

110

46

01.1.1.614000

Odmena

46

01.1.1.62.......

Odvody do poisťovní

400

46

01.1.1.633007

Ochrana zdravia, nákup vitamínu D3

650

46

01.1.1.635006

Oprava strechy a zasadačky ocú

5000

46

08.2.0.635006

Oprava žumpy v KS

5000

Spolu

1100

12360
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Uznesenie č.128
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prieskum trhu na opravu strechy Ocú
Zápisnicu z vykonania prieskumu trhu . Úspešný uchádzač Ropetech Group s.r.o. Moštenická 74/4,
Prievidza ./ najnižšia cenová ponuka/
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Uznesenie č.129
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu SVHP, š.p.o nesúhlase s odpredajom pozemku C
KN p.č.,105,ktoré tvorí pôvodné koryto vodného toku Nevidzianka.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.130
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č.1/2021 a č.2/2021
Informácie o podaní majetkového priznania starostky obce
Informáciu o likvidácii kníh v obecnej knižnici
Informáciu o podaní žiadosti na Environmentálny fond o poskytnutie príspevku na základe triedenia
odpadov
Informáciu o zakúpení ochrannej siete na oplotenie detského ihriska
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Prehľad o priebehu hlasovania Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 15.03.2021

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