
Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 7.12.2022 o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu 

v Nevidzanoch. 

 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

 

Program 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesenia  

4. Schválenie programu zasadnutia  

5. Schvaľovanie VZN č.2/2022 

6. Schvaľovanie VZN č.3/2022 

7. Žiadosť o dotáciu Nevidzianský loptoši 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu a rozpočtu na rok 2023  

9. Schvaľovanie rozpočtu na rok 2023 

10. Interná smernica č.1/2022 

11. Krízový štáb obce 

12. Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2023 

13. Schvaľovanie plánu zimnej údržby miestnych komunikácií v obci  

14. Rôzne 

15. Záver 
 

 

BOD 1 

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

zriadení. Poslanci boli oboznámení s programom zasadnutia prostredníctvom pozvánok a doručeným 

materiálom. Z 5 poslancov boli prítomní 4, poslanci OZ boli uznášaniaschopní. 

BOD 2 

Za overovateľov  boli navrhnutí p.Eva Bieliková, p. Gabriela Krpelanová, za zapisovateľku bola 

určená p.Zuzana Turčanová 

BOD 3 

Kontrola uznesenie – dňa 4.12.2022 sa uskutočnil Mikuláš, starostka poďakovala za akciu.. 

BOD 4 

Program zasadnutia bol jednomyselne schválený.  

BOD 5 

Starostka obce informovala poslancov OZ o navýšení PHM, potreby riešiť kuchynský odpad 

a zakúpenie kontajnerov na miestny cintorín v roku 2023, čo sa prejaví na poplatku za komunálny 

odpad a podala návrh na schválenie VZN č.2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na rok 2023 , jeho návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce, webovej 

stránke obce a na portáli www.slovensko.sk od 21.11.2022.  

Hlasovanie:  Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

VZN č.2/2022 bolo schválené a tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. 

BOD 6 

Starostka obce podala návrh na schválenie VZN č.3/2022 o miestnych daniach na rok 2023 , jeho 

návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce, webovej stránke obce a na portáli www.slovensko.sk od 

21.11.2022.  

Hlasovanie:  Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

VZN č.3/2022 bolo schválené a tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice 
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BOD 7 

Predsedníčka finančnej komisie, ktorá zasadala dňa 2.12.2022,  p.Gabriela Krpelanová oboznámila 

prítomných so stanoviskom finančnej komisie k žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na VOLLEY CUP 

organizovaný O.z. Nevidzianský loptoši, kde uviedla, že: Finančná komisia neodporúča poskytnúť 

dotáciu z rozpočtu obce na VOLLEY CUP 2023, nakoľko žiadosť: 

a) neobsahuje prílohy potrebné podľa § 5 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nevidzany 

č.1/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

b) z dôvodu neistej finančnej situácie pre rok 2023, nakoľko pri zostavovaní rozpočtu obce pre 

rok 2023 obec nevie upresniť aké budú jej príjmy zo strany štátu a aké budú jej výdavky na 

energie – vyúčtovanie spotreby energií je v mesiaci január, taktiež určenie preddavkov na rok 

2023 

Komisia má za to, že poskytnutie dotácie na VOLLEY CUP 2023, ktorý sa má realizovať v auguste 

2023 sa môže prejednať opätovne v období január – marec 2023 za podmienky: 

- žiadateľ doplní potrebné náležitosti k žiadosti  

- obec  nebude tvoriť dlh 

Poslanci zobrali na vedomie odporúčanie finančnej komisie a žiadosť opätovne posúdia v roku 2023. 

BOD 8 

Finančná komisia sa na svojom zasadnutí dňa 2.12.2022 zaoberala aj rozpočtom obce a na 

odporúčanie hlavného kontrolóra obce doporučuje doplniť výdavkovú časť rozpočtu obce o výdavky:  

41 10.2.0.642002 transfery pre neziskového poskytovateľa služieb - DSS v sume 1800,- €, ktoré sa 

presunú z položky: 41  01.1.1.635006  údržba budov a objektov. Finančná komisia doporučuje 

schváliť rozpočet obce na rok 2023. 

Poslanci OZ zobrali odporúčania finančnej komisie na vedomie a súhlasia s doplnenín návrhu 

rozpočtu obce. Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie tvorí prílohu č.3 tejto zápisnice. 

So svojím stanoviskom k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2023-2025 a k návrhu rozpočtu 

obce Nevidzany na rok 2023 oboznámil poslancov OZ hlavný kontrolór obce, ktorý odporučil 

Obecnému zastupiteľstvu obce Nevidzany schváliť rozpočet obce na rok 2023 podľa predloženého 

návrhu a viacročný rozpočet zobrať na vedomie..   

Poslanci OZ zobrali stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpoču  na vedomie, stanovisko tvorí 

prílohu č.4 tejto zápisnice. 

Starostka obce podala návrh na schválenie, že rozpočet obce sa do budúcich období bude tvoriť 

a schaľovať bez programovej štruktúry 

Hlasovanie:  Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený. 

BOD 9 

Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce, webovej stránke obce a na portáli 

www.slovensko.sk od 21.11.2022.  

Starostka podala návrh na schválenie rozpočtu obce Nevidzany na rok 2023 nasledovne: 

Príjmy: 

Príjmy bežného rozpočtu v sume:                  101930,00 €ur 

- daňové príjmy v sume:        100830,00 €ur 

- nedaňové príjmy v sume:               1100,00 €ur 

- granty v sume:                 0,00 €ur 

- transfery v sume:                0,00 €ur      

Príjmy kapitálového rozpočtu v sume:            0,00 €ur 

Finančné operácie v sume:             0,00 €ur 

Výdavky: 

Výdavky bežného rozpočtu v sume:  101930,00 €ur  

Výdavky kapitálového rozpočtu v sume:                 0,00 €ur 

Finančné operácie v sume:             0,00 €ur 

Hlasovanie:  Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Rozpočet obce Nevidzany na rok 2023 bol schválený. 

Viacročný rozpočet obce Nevidzany na roky 2023-2025 zobralo OZ na vedomie a tvorí prílohu č. 5 

tejto zápisnice.  

http://www.slovensko.sk/


BOD 10 

Poslanci boli formou pracovného materiálu oboznámený 15 dní pred zasadnutím OZ s návrhom 

Internej smernice  č. 1/2022  Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a tak starostka 

obce podala návrh na jej schválenie. 

Hlasovanie:  Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Interná smernica č.1/2022 bola schválená a tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice 

BOD 11 

Starostka obce podala návrh na schválenie krízového štábu obce v zložení: 

predseda Beata Vrecková, Ing. 

zástupca Miroslav Cvíčela 

člen pre evakuáciu Eva Bieliková, Mgr. 

člen pre zásobovanie Gabriela Krpelanová 

člen pre ukrytie Zuzana Turčanová, Mgr. 

člen pre zásahy Ronald Vrška 

člen pre zásobovanie Jarmila Chudá 

Hlasovanie:  Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Krízový štáb obce bol schválený. 

BOD 12  
Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023 bol zverejnený na úradnej tabuli obce, webovej 

stránke obce a na portáli www.slovensko.sk od 21.11.2022 a tak starostka dala návrh na jeho 

schválenie.  

Hlasovanie:  Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023 bol schválený a tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. 

BOD 13 

Poslanci boli formou pracovného materiálu oboznámený s návrhom Plánu zimnej údržby miestnych 

komunikácií v obci Nevidzany na obdobie 12/2022-12/2023. Zimnú údržbu miestnych komunikácií 

zabezpečuje p.Rudolf Vrška, bytom 972 27 Liešťany 229, posypový materiál sa dováža z lomu 

v Nitrianskom Rudne. 

Starostka obce podala návrh na schválenie plánu zimnej údržby miestnych komunikácií v obci 

Nevidzany na obdobie 12/2022-12/2023. 

Hlasovanie:  Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Plán zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Nevidzany na obdobie 12/2022-12/2023 bol 

schválený a tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice. 

BOD 14 

Činnosť odborného lesného hospodára pre obec Nevidzany vykonáva p.Jozef Hatvanyi, z dôvodu 

navýšenia ceny PHM požiadal p. Jozef Hatvanyi o navýšenie ceny prác od 1.1.2023 za obdobie roka 

zo  140,00 €ur  na sumu 168,00 €ur. 

Starostka obce podala návrh na schválenie ceny zmluvných prác za 1 rok na 168 €ur. 

Hlasovanie:  Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený. 

Zastupiteľstvo sa na svojom rokovaní dohodlo na realizácii nasledovných akcií: 

dňa 17.12.2022 o 14 hodine v priestoroch kultúrneho strediska sa uskutoční vítanie detí do života 

a  posedenie s kultúrnym programom a malým občerstvením pre občanov ktorý dovŕšili vek  62 rokov. 

Dňa 25.11.2022 na zasadnutí OZ požiadal p. Ivan Majdan ako zástupca dôchodcov v obci Nevidzany 

o možnosť zrealizovať každoročné  Silvestrovvské posedenie pre dôchodcov v kultúrnom stredisku. 

Starostka podala návrh, aby sa prenájmom kultúrneho strediska a spotreba energií poskytla na 

silvestrovské posedenie zdarma. 

Hlasovanie:  Za: 4 Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený. 

http://www.slovensko.sk/


Starostka obce informovala poslancov: 

- o prepokladanom termíne opravy rozvodov vody v kultúrnom stredisku – december 2022/január 

2023 

- o pracovnej porade na Msú Handlová, ktorá bude dňa 12.12.2022 ohľadom príspevku DSS 

BOD 15 

Starostka obce poďakovala za účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.Zuzana Turčanová , zapisovateľka      .............................. 

 

Mgr. Eva Bieliková,    .............................     Gabriela Krpelanová,  .......................... 

Overovateľ     overovateľ 

 

Prílohy:   

1.VZN č.2/2022  

2.VZN č.3/2022  

3.Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 2.12.2022 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpoču   

5. Viacročný rozpočet obce Nevidzany na roky 2023-2025  

6. Interná smernica č.1/2022  

7. Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023  

8. Plán zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Nevidzany na obdobie 12/2022-12/2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany konaného dňa 07.12.2022 v zasadačke 

obecného úradu v Nevidzanoch. 

 

Uznesenie č. 10 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia. 

 

 

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 

 

Uznesenie č. 11 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje VZN č.2/2022 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 

 

 

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 12 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje VZN č.3/2022 o miestnych daniach na rok 2023 

 

 

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 

 

 

Uznesenie č.13 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie  stanovisko finančnej komisie k žiadosti 

o dotáciu z rozpočtu obce na VOLLEY CUP 

 

 

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 

 

Uznesenie č.14 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie  doporučenie a stanovisko finančnej komisie 

k návrhu rozpočtu obce na rok 2023. 

 

 

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 

 

Uznesenie č.15 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie  stanovisko hlavného kontroóra obce 

k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2023-2025 a k návrhu rozpočtu obce Nevidzany na rok 

2023  

 

 

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 

 



 

 

Uznesenie č. 16 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje , že rozpočet obce Nevidzany sa do budúcich období 

bude tvoriť a schvaľovať bez programovej štruktúry 

 

 

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 17 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje rozpočet obce Nevidzany na rok 2023 nasledovne: 

Príjmy: 

Príjmy bežného rozpočtu v sume:                  101930,00 €ur 

- daňové príjmy v sume:        100830,00 €ur 

- nedaňové príjmy v sume:               1100,00 €ur 

- granty v sume:                 0,00 €ur 

- transfery v sume:                0,00 €ur      

Príjmy kapitálového rozpočtu v sume:            0,00 €ur 

Finančné operácie v sume:             0,00 €ur 

Výdavky: 

Výdavky bežného rozpočtu v sume:  101930,00 €ur  

Výdavky kapitálového rozpočtu v sume:                 0,00 €ur 

Finančné operácie v sume:             0,00 €ur 

 

 

 

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 

 

Uznesenie č.18 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie  rozpočet obce Nevidzany  na roky  

2023-2025  

 

 

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 19 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje Internú smernicu č.1/2022 Zásady odmeňovania 

poslancov Obecného zastupiteľstva 

 

 

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 20 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje krízový štáb obce Nevidzany v zložení 

predseda Beata Vrecková, Ing. 

zástupca Miroslav Cvíčela 



člen pre evakuáciu Eva Bieliková, Mgr. 

člen pre zásobovanie Gabriela Krpelanová 

člen pre ukrytie Zuzana Turčanová, Mgr. 

člen pre zásahy Ronald Vrška 

člen pre zásobovanie Jarmila Chudá 

 

 

 

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 

 

Uznesenie č. 21 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023 

 

 

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 

 

 

 

Uznesenie č. 22 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje  Plán zimnej údržby miestnych komunikácií v obci 

Nevidzany na obdobie 12/2022-12/2023 

 

 

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 

 

 

 

Uznesenie č. 23 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje  navýšenie ceny zmluvných prác pre odborného 

lesného hospodára obce Nevidzany.  

 

 

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 24 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje  prenájmom kultúrneho strediska a spotrebu energií 

pre silvestrovské posedenie dôchodcov zdarma..  

 

 

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 



Prehľad o priebehu hlasovania Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 7.12.2022 

     

Uznesenie číslo:  

Meno a 

priezvisko 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

E. Bieliková + + + + + + + + + + + + + + + 

M.Cvíčela + + + + + + + + + + + + + + + 

G.Krpelanová + + + + + + + + + + + + + + + 

Z.Turčanová + + + + + + + + + + + + + + + 

R.Vrška N N N N N N N N N N N N N N N 

 

Legenda: 

+     Za     
- Proti       

0 zdržal sa 

N neprítomný  


