
Zápisnica zo zasadnutia VZ OZ konaného dňa 23.8.2021 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. Schvaľovanie odpredaja majetku obce 

6. Čerpanie rozpočtu obce 

7. Čerpanie fondu rezerv 

8. Schvaľovanie zmeny rozpočtu obce 2021 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

BOD 1 

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

zriadení. 

BOD 2 

Za overovateľov  boli navrhnutí p.p. Zuzana Turčanová, Ivan Majdan. 

BOD 3 

Kontrola uznesení – je uplatnené v praxi 

Zámer odpredať pozemok vo vlastníctve obce bol zverejnený na webovej stránke obce po dobu 

určenej zákonom . 

BOD 4 

Program verejného zasadnutia bol jednomyselne schválený. 

BOD 5 

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

aj na tabuli pred obecným úradom od 2.7.2021 do 31.8.2021. 

Schvaľovanie odpredať pozemok z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8  písm.e) zákona 

č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov parcela  č. 1026/6 vo výmere 4 m2 v k.ú. 

Nevidzany na základe geometrického plánu 108/2020 pre žiadateľa Peter Vrecko a manž. Veronika 

obaja trvale bytom 972 27 Nevidzany 55, za stanovenú cenu 5,00 Eur/m2. Pozemok bude tvoriť súčasť 

nádvoria k ich rodinnému domu. Starostka dala hlasovať. 

Odpredaj pozemku  bol schválený v počte 4 poslancov, nebol nikto proti a ani sa nezdržal hlasovania. 

Schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

BOD 6 

Čerpanie rozpočtu obce 

Starostka obce podrobne oboznámila poslancov o čerpaní rozpočtu. Oboznámila poslancov 

s Rozpočtovým opatrením č.6/2021, ktoré prijala dňa 30.6.2021 – týka sa presunu položiek v rámci 

rozpočtu a  navýšenie a čerpanie rozpočtu o dotáciu z environmentálneho fondu o 178,- Eur za 

triedenie odpadu, 50 Eur sponzorsky dar na Deň detí, TSK 1500 Eur na kultúrne podujatia. 

Toto čerpanie rozpočtu doporučila zobrať na vedomie. 

BOD 7 

Čerpanie fondu rezerv 

Vzhľadom na havarijný stav miestnej komunikácie – vjazd od hlavnej cesty smerom na pánovú cestu 

je jama , prevalená šachta kanalizácie pre dažďovú vodu, z dôvodu bezpečnosti je potrebné cestu 

opraviť. Na riešenie opravy miestnej križovatky dala vypracovať cenovú firme Strabag . Cenová 

ponuka bola poslancom doručená písomne, suma 6840,00 Eur . Poslanci súhlasili s cenovou ponukou 

a realizáciou opravy cesty. 

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


Starostka podala návrh schváliť čerpanie 7000,-€ur z rezervného fondu na odstránenie havarijného 

stavu – údržba a oprava ciest, Oz súhlasí s čerpaním fondu rezerv na udržbu miestnej komunikácie.  

Navrhované uznesenie bolo schválené . 

BOD 8 

Schvaľovanie zmeny rozpočtu 

Starostka podala návrh schváliť zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.7/2021:  

Navýšenie  položky    zdroj       suma 

  121001  41  3000 

  223001  41    500 

  454001  46  7000 

 01.1.1.611000  41  1000 

 01.1.1.623000  41    100 

 01.1.1.625001  41      14 

 01.1.1.625002  41    140 

 01.1.1.625003  41        8 

 01.1.1.625004  41      30 

 01.1.1.625005  41      10 

 01.1.1.625007  41      48 

 01.1.1.632004  41    140 

 01.1.1.633004  41    450 

 01.1.1.635006  41  1560 

 04.5.1.635006  46  7000 

 01.1.1.633015  111     40 

Poníženie 

 01.1.1.633006  111    -40      

 

Použiť 7000,-€ur z rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu – údržba a oprava ciest,  

navýšenie dane  z pozemkov o 3000 Eur, navýšenie tovarov o 500 €ur. Príjmy sa premietnú aj vo 

výdavkovej časti rozpočtu. 

Výdavky na webovú stránku obce, údržba verejných budov, položenie použitej zámkovej dlažby pri 

Ocú na plochu pre plasty.  

Oz súhlasí so zmenou rozpočtu 

BOD 9 

p. kontrolór vo svojej správe oboznámil poslancov o vykonaných kontrolách , poslanci správu zobrali 

na vedomie a tvorí prílohu zápisnice 

p.starostka navrhla zakúpiť vianočné osvetlenie pri vchode do obce, pôvodné je už značne zničené. 

Hovorila o vypílení smreku pri Ocú a pri potoku , žiadala povolenie na výrub od Povodia Váhu. 

p. Iliaš Denis – zúčastnil sa rokovania OZ , pýta sa či môže zostať na ihrisku tabulka , ktorú 

potrebovali pri zapisovaní výsledkov na volejbalovom turnaji. Hodnotil spoluprácu s obcou, ich 

občianske združenie sa v obci snaží robiť  rôzne podujatia a má pocit že poslanci so starostkou ich 

nepodporujú. Zároveň uviedol, že aj on neurobil všetko preto ako mal. Neskoro oboznámil so 

zámerom o predĺženie nočného kľudu. 

Starostka uviedla, že aktivity poriadané o.z. podporuje a ďakuje im , zhodnotila že priebeh 

volejbalového  turnaja bol dobrý, boli dodržané aj bezpečnostné opatrenia ,neboli žiadne komplikácie. 

Navrhuje do budúcna lepšiu spoluprácu, lepšiu komunikáciu medzi poriadateľmi zo strany o.z. ako aj 

s obcou. Treba včas písomne oboznámiť / aspoň 7 dní vopred/ starostku obce, ako aj OZ 

o plánovaných akciách, vrátane predĺženia nočného kľudu, príp. poriadania tanečnej zábavy.  

V diskusii sme hodnotili prípravu na hodové slávnosti ,program a zabezpečenie kultúrneho vystúpenia. 

Starostka predložila návrh na výmenu brány na cintoríne – oslovila p. Šúňa z Liešťan o vypracovanie 

cenovej ponuky 

BOD 10  

Starostka poďakovala  za účasť a schôdzu ukončila. 

 

 

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



Iveta Kluvancová zapisovateľka 

 

 

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

Zuzana Turčanová overovateľ    Ivan Majdan overovateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany konaného dňa 23.8.2021 v zasadačke 

obecného úradu v Nevidzanoch. 

 

 

Uznesenie č. 140/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia. 

         

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

Uznesenie č.141/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje trojpätinovou väčšinou poslancov predaj pozemku 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.8  písm.e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov parcela č. 1026/6 v k.ú. Nevidzany o výmere 4 m2 na základe 

geometrického plánu 108/2020 za stanovenú cenu 5,-€ur na m2 pre Peter Vrecko a manž. Veronika 

obaja trvale bytom Nevidzany 55. Pozemok bude tvoriť súčasť nádvoria k ich rodinnému domu. 

 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

Uznesenie č.142/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie: 

Čerpanie rozpočtu obce – Rozpočtové opatrenie č.6/2021. 

 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

Uznesenie č.143/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje čerpanie rezervného fondu na odstránenie 

havarijného stavu miestnej komunikácie 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

Uznesenie č. 144/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje zmenu rozpočtu obce Rozpočtovým opatrením 

č.7/2021 

Navýšenie  položky    zdroj       suma 

  121001  41  3000 

  223001  41    500 

  454001  46  7000 

 01.1.1.611000  41  1000 

 01.1.1.623000  41    100 

 01.1.1.625001  41      14 

 01.1.1.625002  41    140 

 01.1.1.625003  41        8 

 01.1.1.625004  41      30 

 01.1.1.625005  41      10 

 01.1.1.625007  41      48 

 01.1.1.632004  41    140 

 01.1.1.633004  41    450 

 01.1.1.635006  41  1560 



 04.5.1.635006  46  7000 

 01.1.1.633015  111     40 

Poníženie 

 01.1.1.633006  111    -40      

 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

 

 

Uznesenie č. 145/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie Správu kontrolóra obce o vykonaných 

kontrolách na obci za uplynulé obdobie 

 

Ing. Beata Vrecková 

        Starostka obce 

 

 
 
 

Prehľad o priebehu hlasovania Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 23.08.2021 

     

Uznesenie číslo:  

Meno a priezvisko 140 141 142 143 144 145 

Mgr. Eva bieliková + + + + + + 

Iveta Kluvancová + + + + + + 

Ivan Majdan + + + + + + 

Milan Sobota + + + + + + 

Mgr. Zuzana Turčanová + + + + + + 

 

Legenda: 

+     Za     

- Proti       

0 zdržal sa 

N neprítomný  

 

 

 

 


