Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 10.12.2021 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. Schválenie predaja pozemku p.č.137
6. Schválenie VZN 1/2021 o miestnom poplatku za KO na rok 2022
7. Schválenie VZN 2/2021 o miestnych daniach na rok 2022
8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na roky 2022-2024
9. Schválenie rozpočtu obce na rok 2022
10. Rozpočet obce na roky 2023-2024
11. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022
12. Rôzne
13. Záver

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. Ivan Majdan, p.p. Milan Sobota, za zapisovateľku bola určená p.
p. Eva Bieliková.
BOD 3
Kontrola uznesení – sú uplatnené v praxi.
BOD 4
Program verejného zasadnutia bol jednomyselne schválený.
BOD 5
Zámer odpredať majetok obce bol zverejnený na ww.slovensko.sk, www.nevidzany-prievidza.sk ako
aj na tabuli pred obecným úradom od 25.11.2021. 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.137 v kú. Nevidzany o výmere 65 m2 za stanovenú cenu 5, Eur za m2 pre Ing.
Ján Šnirc, bytom Hraničná 1450/61, Bratislava. Pozemok bude tvoriť prístup k jeho rodinnému domu.
P.p.Kluvancová dala hlasovať. Za hlasovali 4 poslanci, nikto nebol proti a ani sa nezdržal hlasovania.
Schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
BOD 6
Návrh VZN č.1/2021 o miestnom poplatku za KO na rok 2022 bol od 22.11.2021zverejnený na
www.slovensko, na www.nevidzany-prievidza.sk ako aj na úradnej tabuli obce.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky p.p.Kluvancová dala návrh na schválenie VZN č.1/2021.
Za hlasovali 4 poslanci, nikto nebol proti a ani sa nezdržal hlasovania. VZN č.1/2021 bolo schválené.
BOD 7
Návrh VZN č.2/2021 o miestnych daniach na rok 2022 od 22.11.2021 zverejnený na www.slovensko,
na www.nevidzany-prievidza.sk ako aj na úradnej tabuli obce.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky p.p.Kluvancová dala návrh na schválenie VZN č.2/2021.

Za hlasovali 4 poslanci, nikto nebol proti a ani sa nezdržal hlasovania. VZN č.1/2021 bolo schválené
BOD 8
Hlavný kontrolór obce Ing.Krett oboznámil poslancov OZ so stanoviskom k rozpočtu obce na roky
2022-2024. Doporučil schváliť rozpočet na rok 2022 a rozpočet na roky 2023-2024 zobrať na
vedomie.
BOD 9
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 bol od 22.11.2021 zverejnený na www.slovensko, na
www.nevidzany-prievidza.sk ako aj na úradnej tabuli obce. Nakoľko neboli pripomienky a kontrolór
obce ho doporučil schváliť bez výhrad dala p.p.Kluvancová návrh na schválenie rozpočtu obce na rok
2022. Za hlasovali 4 poslanci, nikto nebol proti a ani sa nezdržal hlasovania. Rozpočet obce na rok
2022 bol schválený.
BOD 10
Rozpočet obce na roky 2023 – 2024
Návrh rozpočtu obce na roky 2023-2024 bol od 22.11.2021 zverejnený na www.slovensko, na
www.nevidzany-prievidza.sk ako aj na úradnej tabuli obce.
Rozpočet obce na roky 2023-2024 poslanci zobrali na vedomie.
BOD 11
Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022 bol na www.nevidzany-prievidza.sk ako aj na úradnej
tabuli obce zverejnený od 24.11.2021. Poslanci OZ nemali pripomienky, a tak p.p. Kluvancová dala
návrh na jeho schválenie. Za hlasovali 4 poslanci, nikto nebol proti a ani sa nezdržal hlasovania.
Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022
BOD 12
Hlavný kontrolór obce Ing. Krett oboznámil poslancov OZ so Správou z kontroly plnenia uznesení
za obdobie prvý polrok 2021. Poslanci zobrali správu na vedomie.
Bod 13
Po dokončení všetkých bodov programu p. Kluvancová poďakovala za účasť a schôdzu ukončila.
Zapísala:

..............................................
Eva Bieliková

Overovatelia: ..........................................
Ivan Majdan

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

UZNESENIA
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany konaného dňa 10.12.2021 v zasadačke
obecného úradu v Nevidzanoch.
Uznesenie č.157/2021
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia

Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Uznesenie č.158/2021
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje:
VZN č. 1/2021 o miestnom poplatku za KO na rok 2022

Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č. 159/2021
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje:
VZN č. 2/2021 o miestnych daniach na rok 2022

Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č. 160/2021
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie: stanovisko hlavného kontrolóra obce
k rozpočtu obce na roky 2022,2023,2024.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č. 161/2021
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje:
rozpočet obce na rok 2022
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č. 162/2021
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie:
rozpočet obce na roky 2023-2024

Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Uznesenie č. 163/2021
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č. 164/2021
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie:
Správu z kontroly plnenia uznesení za prvý polrok 2021

Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.165/2021
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje trojpätinovou väčšinou poslancov predaj pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. písm. e/zákona č.13/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov parcela č. 137 v k.ú. Nevidzany o výmere 65 m2 za stanovenú cenu
5,-Eur za m2 pre Ing. Ján Šnirc, Hraničná 1450/61, 821 05 Bratislava. Pozemok bude tvoriť nádvorie a
prístup k stavbe postavenej na KN-C p.č. 134.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Prehľad o priebehu hlasovania Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 10.12.2021

Uznesenie číslo:
Meno a priezvisko
Mgr. Eva bieliková
Iveta Kluvancová
Ivan Majdan
Milan Sobota
Mgr. Zuzana Turčanová
Legenda:
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