
Zápisnica 

zo zasadnutia  OZ konaného dňa 20.5.2021 v zasadačke obecného úradu v Nevidzanoch 

 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesenia 

4. Schválenie programu zasadnutia 

5. Správa nezávislého auditora  z auditu účtovnej závierky za rok 2020 

6. Odborné stanovisko hl.kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Nevidzany za rok 2020 

7. Záverečný účet Nevidzany za rok 2020 

8. Celoročné hospodárenia obce Nevidzany za rok 2020 

9. Tvorba fondu rezerv z výsledku hospodárenia za rok 2020 

10. Výročná správa obce Nevidzany za rok 2020 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

 

BOD 1 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila p. starostka. Bolo zvolané v zmysle zákona o obecnom 

zriadení. 

BOD 2 

Za overovateľov  boli navrhnutí p. Bieliková Eva p. Sobota Milan. 

BOD 3 

Kontrola uznesenií – sú uplatnené v praxi 

Oprava strechy je uskutočnená v zmysle výberového konania podľa najlacnejšej ponuky 

Sieť na detské ihrisko je kúpená a po vypracovaní konzol bude zavesená.   

BOD 4 

Program zasadnutia bol jednomyselne schválený. 

BOD 5 

Starostka predložila správu nezávislého auditora  z auditu účtovnej závierky za rok 2020.  

Výrok auditora – priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce 

Nevidzany k 31.decembra 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu 

podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za 

daný rok. Výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. Na základe overenia 

dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR pre 

územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že Obec Nevidzany konala v súlade 

s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 

Starostka doporučila zobrať informáciu na vedomie.  

Správa nezávislého audítora tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. 

BOD 6 

Odborné stanovisko hl. kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Nevidzany za rok 2020 – s jeho 

obsahom podrobne oboznámil poslancov OZ p. kontrolór obce. Základným nástrojom finančného 

hospodárenia obce Nevidzany bol rozpočet obce. Pôvodný celkový rozpočet obce na rok 2020 bol 

zostavený ako vyrovnaný vo výške 84 150 Eur. Celkové príjmy spolu sa  naplnili na 101,60% čo 

predstavuje finančnú čiastku vo výške 91 151,72 Eur. Celkové výdavky sa naplnili na 89,92% čo 

predstavuje finančnú čiastku 80 670,10 Eur. Celkový rozpočet tak bol prebytkový o + 10 481,62 Eur. 



V správe p. kontrolór odporúča previesť do rezervného fondu obce celý výsledok hospodárenia za rok 

2020, čo predstavuje čiastku + 10 481,62 Eur. 

Kontror obce doporučil správu zobrať na vedomie a schváliť celoročné hospodárenie obce bez výhrad. 

Odborné stanovisko z záverečnému účtu tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice. 

BOD 7 

Záverečný účet obce Nevidzany za rok 2020 – dokument poslanci OZ obdržali v písomnej forme 

s pozvánkou. P. Chudá poslancov oboznámila o podrobnom prehľade plnenia príjmov a čerpania 

výdavkov. Návrh záverečného účtu  bol zverejnený 15 dní pred rokovaním OcZ v obci obvyklým 

spôsobom, a to na úradnej tabuli obce a na webovom sídle  obce Nevidzany, kde je zverejnený od 

20.4.2021 dodnes, čo je v súlade s § 9 ods.2 zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. Starostka dala návrh na schválenie záverečného účtu obce Nevidzany za 

rok 2020. Dokument tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice. 

BOD 8 

Kontrolór obce doporučil celoročné hospodárenie obce za rok 2020 schváliť bez výhrad. 

BOD 9 

Tvorba fondu rezerv z výsledku hospodárenia za rok 2020 

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 za rok 2020 je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu v sume 10 481,62 €ur. 

Kontrolór obce navrhol  prebytok hospodárenia za rok 2020 v sume 10 481,62 €ur použiť na tvorbu 

fondu rezerv. 

BOD 10 

P. Jarmila Chudá oboznámila poslancov OZ s Individuálnou výročnou správou obce za rok 2020, 

správa bola v zákonnej lehote zverejnená na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce, tvorí prílohu 

č.4 tejto zápisnice. 

Starostka doporučila správu zobrať na vedomie. 

BOD 11 

Rôzne 

Kontrolór obce poslancov oboznámil o ukončených kontrolách stavu a vývoja dlhu obce Nevidzany 

v roku 2021 v zmysle zákona č.  583/2004. Predmetom finančnej  bola kontrola plnenia VZN, 

vnútorných aktov riadenia, ako aj ustanovení zákonov NR SR č.523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako aj zákona 

č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v platnom znení, v súvislosti s kontrolou stavu a vývoja dlhu obce 

Nevidzany v roku 2021. Cieľom finančnej kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných 

skutočností a ich súlad so zákonmi, VZN a vnútornými aktmi riadenia pri stave a vývoji dlhu obce 

Nevidzany k 31.12.2020 a splnenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania v roku 

2021.  

Správa tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 

Starostka informovala poslancov OZ o Rozpočtovom opatrení č.5/2021, ktoré prijala – zmena položky 

pre audít. 

Podľa vývoja  epidemiologickej  situácie  budeme organizovať Nevidzianske hody: predpokladaný 

termín je  4.9.2021, z TSK nám bola poskytnutá dotácia 1500 Eur, bude zabezpečená hudba Rytmik, 

Mgr. Repková zabezpečí kroje pre deti Nevidzianske vrabčeky a nacvičí s nimi program. Účinkovanie 

v programe prisľúbil aj miestny FS Nevidzianka. 

p. Majdan – nacvičiť folklór na hody , 

Starostka obce informovala poslancov OZ: na podnet občana p. Ronalda Vrška bolo riešené 

oznámenie na prestrešenie prístreška na drevo u p. Miroslava Ďuriša . Stavebná komisia a starostka 

obce postúpili sťažnosť na riešenie stavebnému úradu.   

LHD p. Hatványi – nariadená prebierka v časti porast 50d obecná hora, ide o porast do 50 rokov 

1.zásah. Starostka rokovala p. Gajdošom, ktorý má svoju súkromnú firmu MG-Forest s.r.o, Diviacka 

Nová Ves a navrhol vykonať prebierku stromov s tým, že si odkúpi drevnú hmotu na koreni v sume 

15,-€ur/m3, stromy vyznačí obecný LHD p.Hatványi.  

OZ súhlasí s ponukou p. Gajdoša na návrh LHP p. Hatványho na vykonanie prerezávky a prebierky 

v lokalite 50d  porast do 50 rokov 1.zásah. 



Betónovanie v KS na žumpu ,starostka  požiadala p. Milana Vrecku na vykonanie stavebných práce. 

Osobne oslovila p. Richarda Kluvanca - nereagoval . Navrhla upraviť terén pri obecnom úrade na 

skládke plastov. 

Skrinka na plyn – vynoviť 

Brigáda pri Dome smútku vysadiť kvety a upraviť, pri Ocú natrieť zábradlie, MDD bude v letných 

mesiacoch. 

Žiadosť občanov  Peter Vrecko a manž. Veronika obaja trvale bytom Nevidzany 55 o odpredaj 

pozemku  ako dôvod osobitného zreteľa parc.č. KN-C p.č. 1026/6 – t.t.p. o výmere 4 m2 v k.ú. 

Nevidzany, ktorý  bol geometrickým plánom č. 108/2020 odčlenený z p.č. 1026. Dôvodom hodným 

osobitného zreteľa je skutočnosť, že odkúpením KN-C p.č. 1026/6 by žiadatelia mohli sceliť pozemky 

KN-C p.č. 1026/5 a KN-C p.č. 1035/1, ktoré sú v ich vlastníctve a KN-C p.č. 1026/6 tieto rozdeľuje. 

Pozemok je pre obec prakticky nevyužiteľný, žiadateľom bude slúžiť ako súčasť nádvoria pri ich 

rodinnom dome. Pozemok sa odpredá žiadateľom, svojim umiestnením bude tvoriť nádvorie pre 

stavbu postavenú na KN-C p.č. 1035/4 vo vlastníctve žiadateľov. 

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. 

Žiadosť tvorí prílohu č.6 tejto zápisnice. 

BOD 12 

V závere starostka poďakovala za účasť a schôdzu ukončila. 

 

 

 

 

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

Iveta Kluvancová zapisovateľka 

 

 

 

 

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

Mgr. Eva Bieliková overovateľ    Milan Sobota overovateľ 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Správa nezávislého audítora 

2. Odborné stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2020 

3. Záverečný účet za rok 2020 

4. Individuálna záverečná správa za rok 2020 

5. Správa o ukončených kontrolách 

6. Žiadosť p.Peter Vrecko a manž. Veronika o odkúpenie pozemku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZNESENIA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany konaného dňa 20.5.2021 v zasadačke 

obecného úradu v Nevidzanoch. 

 

 

Uznesenie č. 131/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia. 

         

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

Uznesenie č.132/2021 

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

účtovnej závierky za rok 2020 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

Uznesenie č.133/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra 

obce k Záverečnému účtu obce Nevidzany za rok 2020 

 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

Uznesenie č.134/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje Záverečný účet obce Nevidzany za rok 2020 

 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

Uznesenie č.135/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje  celoročné hospodárenie obce Nevidzany za rok 

2020 bez výhrad. 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 136/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 

2020 na tvorbu rezervného fondu vo výške 10 481,62 Eur. 

 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 



 

 

Uznesenie č.137/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie výročnú správu obce Nevidzany za rok 2021 

 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

Uznesenie č.138/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje  ponuku MG-Forest s.r.o., Diviacka Nová Ves na 

vykonanie prerezávky a prebierky s odkúpením dreva na koreniv sume 15,-€ur/m3 

 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

 

Uznesenie č.139/2021 

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.1026/6  v kú. Nevidzany  o výmere 4 m2 na základe geometrického plánu č. 

108/2020 za stanovenú cenu 5, Eur za m2 pre Peter Vrecko a manž. Veronika, bytom Nevidzany 55. 

Pozemok svojim umiestnením bude tvoriť nádvorie pre stavbu postavenú na KN-C p.č. 1035/4 vo 

vlastníctve žiadateľov. 

 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

 

 

Prehľad o priebehu hlasovania Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 20.05.2021 

     

Uznesenie číslo:  

Meno a priezvisko 131 132 133 134 135 136 137 138 139 

Mgr. Eva bieliková + + + + + + + + + 

Iveta Kluvancová + + + + + + + + + 

Ivan Majdan + + + + + + + + + 

Milan Sobota + + + + + + + + + 

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

 

Legenda: 

+     Za     

- Proti       

0 zdržal sa 

N neprítomný  

 

 


