Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 25.11.2021 o 18,00 hod. 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. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Šnirc
6. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Nevidziansky loptoši
7. Odmeny poslanci OZ
8. Návrh VZN 1/2021 o miestnom poplatku za KO na rok 2022
9. Návrh VZN 2/2021 o miestnych daniach na rok 2022
10. Návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024
11. Zmena rozpočtu obce č.10/2021, informácia o zmene č. 8 a 9
12. Rôzne
13. Záver

OZ bolo zvolané v režime prijatých opatrení v čase pandémie bez prítomnosti verejnosti.
Z dôvodu dlhodobej PN starostky obce vedením zasadnutia OZ bola poverená p.p. Iveta Kluvancová –
zástupkyňa starostky.
BOD 1
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila p. Kluvancová. Bolo zvolané v zmysle zákona o obecnom
zriadení.
BOD 2
Za overovateľov boli navrhnutí p.p. Eva Bieliková, p.p. Milan Sobota, za zapisovateľku bola určená
p. p. Turčanová Zuzana.
BOD 3
Kontrola uznesenie – je uplatnené v praxi, stromy pri Ocú boli vypílené, vianočná výzdoba je
zakúpená, vyasfaltovaná cesta vstup z hlavnej cesty na MK – pánová cesta.
BOD 4
Program verejného zasadnutia bol jednomyselne schválený.
BOD 5
p.p. Kluvancová predložila na schválenie žiadosť p. Ing. Jána Šnirca, bytom Hraničná 1450/61,
Bratislava o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce v súlade s § 9a ods. písm.e/zákona č.13/1991
Zb. o majetku obci v platnom znení. Pozemok parc.č. 137 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere
65m2 v k.ú. Žiadosť odôvodňuje tým, že cez uvedenú parcelu sa pristupuje k rodinnému domu č.72 na
parcele č.134, ktorej je žiadateľ vlastníkom.
Zámer odpredať pozemok bol schválený počtom hlasov za 5, proti nebol nikto a ani sa nezdržal
hlasovania. Cena bola schválená 5,00 Eur za m2.
Zámer bude zverejnený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.
BOD 6
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Nevidziansky loptoši vo výške 200,00 Eur. Žiadosť bola podaná
písomne na obecný úrad. Obec nemôže poskytovať dotáciu na činnosť z dôvodu, že nemá prijaté
VZN o poskytovaní finančných prostriedkov formou dotácie pre n.o. alebo občianske združenia. Preto
navrhujú vzájomnú spoluprácu a dohodu pri organizovaní obecných podujatí. Poslanci navrhujú aby

finančné prostriedky získali protislužbou /napr. kosením detského ihriska/ .,takto získané finančné
prostriedky môže použiť na svoju činnosť. Z tejto žiadosti nebude prijaté uznesenie ,ale žiadosť bude
riešená dohodou medzi obecným úradom a žiadateľom. Podporujú a kladne hodnotia ich činnosť.
BOD 7
Odmeny poslancov OZ
Poslanci navrhli odmenu rozdeliť rovnakým dielom. Za hlasovalo 5 poslancov, proti nebolo nikto
a ani sa nezdržal hlasovania.
BOD 8
Návrh VZN 1/2021 o miestnom poplatku za KO na rok 2022
VZN je vyvesené v zmysle zákona na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.
Návrh poslanci vzali na vedomie.
BOD 9
Návrh VZN 2/2021 o miestnych daniach na rok 2022. VZN je vyvesené v zmysle zákona na úradnej
tabuli obce po dobu 15 dní. Návrh poslanci vzali na vedomie.
BOD 10
Návrh Rozpočtu obce na roky 2022 – 2024
Návrh rozpočtu je vyvesený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. Rozpočet bol tvorený ako
vyrovnaný . Pri tvorbe vychádzali z prognózy na r.2022 zverejnenej na stránke MF SR.
Vyjadrenie hl. kontrolóra – doporučuje schváliť, domnieva sa že budú vyššie výdavky hlavne na
energiu, vyššie výdavky sa budú riešiť úpravou rozpočtu podľa skutočnosti.
Návrh poslanci zobrali na vedomie.
BOD 11
Zmena rozpočtu obce č.10/2021
Na rokovanie OZ bola predložená zmena rozpočtu 10/2021
Jedná sa o presun položky príjmová položka navýšená o predaj pozemkov 20,00 Eur. Z výdavkovej
časti presun položky 08.2.0 635006 údržba KS na položku 06.4.0.633006 vianočná výzdoba, presun
položky 01.1.1 631001 cestovné na položku 01.1.1. 641006 SÚ Nováky a z údržby KS na údržbu ocú .
43
233001
20,- €
41
06.4.0.633006
1400,-€
41
08.2.0.635006
-1400,-€
41
01.1.1.631001
-120,-€
41
01.1.1.641006
120,-€
46
08.2.0.635006
-2500,-€
46
01.1.1.635006
2500,-€
Za hlasovalo 5 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.
Na rokovanie OZ bola predložená v súlade s § 14 zákona č.53/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmena rozpočtu vykonaná starostkou
obce Rozpočtovým opatrením č. 8/2021 a 9/2021. Jedná sa o navýšenie príjmu granty o 150,00 Eur na
Hody a 290,00 Eur, príjem z envirofondu a zároveň aj výdavky.
Toto rozpočtové opatrenie poslanci vzali na vedomie.
BOD 12
Rôzne
Na rokovanie OZ bola predložená žiadosť SOÚ o zvýšenie príspevku na financovanie SOÚ
v Novákoch na rok 2022, bola prečítaná dôvodová správa k návrhu Dodatku č.3 ku Zmluve o zriadení
SOÚ . Poslanci so žiadosťou súhlasia v počte za 5, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.
Rozhodnutie Okresného súdu PD vo veci ustanovenia obce za opatrovníka nesvojprávnej Eve
Čičmancovej. Starostka bola pozvaná na pojednávanie v tejto veci a aj napriek námietkam súd
rozhodol, ustanovil za opatrovníka obec. Vzhľadom k tomu, starostka podala v tejto veci odvolanie na
krajský súd v Trenčíne.
Vzhľadom na pandemickú situáciu covidu obec nemôže robiť hromadné podujatie. Poslanci sa
dohodli že Mikuláša budú robiť, deťom radosť urobia a formu vymyslia. Navrhli balíčky rozniesť po
domoch, prípadne zavesiť na brány. Na balíčky prispeli Nestlé Prievidza sladkosťami a p.
Moravanský. Ďakujeme.
p.Kluvancová predložila návrh na poskytnutie odmeny vo výške 100, Eur pre hlavného kontrolóra
v zmysle KZVS . Návrh bol schválený.

Bod 13
Po dokončení všetkých bodov programu p. Kluvancová poďakovala za účasť a schôdzu ukončila.
Zapísala:

..............................................
Zuzana Turčanová

Overovatelia: ..........................................
Eva Bieliková

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

UZNESENIA
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany konaného dňa 25.11.2021 v zasadačke
obecného úradu v Nevidzanoch.

Uznesenie č. 146/2021
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia.

Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.147/2021
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje zámer o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce
v súlade s § 9a ods. písm. e/zákona č.13/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení .
Na základe žiadosti občana: Ing. Ján Šnirc, Hraničná 1450/61, 821 05 Bratislava o odpredaj pozemku
KN-C par.č. 137–zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 65m2 v k.ú. Nevidzany, za cenu 5,00 €/m2..
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že odkúpením KN-C p.č. 137 vznikne nádvorie a
prístup k rodinnému domu č.72 na p.č. 134, ktorej je žiadateľ vlastníkom. Pozemok je pre obec
prakticky nevyužiteľný, žiadateľovi bude slúžiť ako súčasť nádvoria pri jeho rodinnom dome.
Pozemok sa odpredá žiadateľovi, svojim umiestnením bude tvoriť nádvorie a prístup k stavbe
postavenej na KN-C p.č. 134 vo vlastníctve žiadateľa.

Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.148/2021
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje
prerozdelenie odmien poslancov OZ za rok 2021 sumu 2 000,00 Eur rozdeliť rovnakým dielom po
400,00 Eur.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.149/2021
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie:
Návrh VZN č. 1/2021 o miestnom poplatku za KO na rok 2022

Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č. 150/2021
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie:
Návrh VZN č. 2/2021 o miestnych daniach na rok 2022

Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Uznesenie č. 151/2021
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie:
Návrh Rozpočtu obce na roky 2022 - 2024

Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č. 152/2021
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie:
Informáciu o rozpočtovom opatrení č. 8/2021 a 9/2021

Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č. 153/2021
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje:
Zmenu rozpočtu obce č. 10/2021
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č. 154/2021
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie:
1.Rozhodnutie zhromaždenia starostov SOÚ zo dňa 21.10.2021 zvýšiť mesačné príspevky zmluvných
obcí s účinnosťou od 01.01.2022 na sumu 0,35 € a Koš 0,0584 € na jedného obyvateľa obce.
2. Dôvodovú správu k návrhu Dodatku č.3 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa
31.12.2012 v tomto znení:
Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:
- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo výške
0,35 € a koš 0,0584 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov uvedeného
Štatistickým úradom DR k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka.
Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:
Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ:
- príspevok vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku, do 10. dňa v príslušnom mesiaci na účet
vedený vo VÚB, a.s. pobočka Nováky: IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 7857, variabilný
symbol IČO 00318361,konštantný symbol 0558.
3. Podľa čl. XII. Bod 3 zmluvy podmienkou platnosti dodatku je jeho schválenie všetkými účastníkmi
zmluvy, preto sa zvýšený príspevok vyberie spätne až po schválení dodatku všetkými obecnými
zastupiteľstvami.

Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č. 155/2021
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje:
1. Dodatok č.3 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 31.12.2012 v tomto
znení:
Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:
- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo výške
0,35 € a koš 0,0584 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov uvedeného
Štatistickým úradom DR k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:
Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ:
- príspevok vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku, do 10. dňa v príslušnom mesiaci na účet
vedený vo VÚB, a.s. pobočka Nováky: IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 7857, variabilný
symbol IČO 00318361,konštantný symbol 0558.
Uznesenie č. 156/2021
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje:
odmenu vo výške 100, Eur pre hlavného kontrolóra v zmysle KZVS .
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Prehľad o priebehu hlasovania Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 25.11.2021

Uznesenie číslo:

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