
Zápisnica zo zasadnutia VZ OZ konaného dňa 01.03.2022 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. Správa o ukončených kontrolách HK – plnenie uznesení a zverejňovanie dokumentov 

6. Správa o kontrolnej činnosti HK v roku 2021 

7. Žiadosť Kinet s.r.o 

8. Dodatok k zmluve o dielo „Oddychová zóna – altánok“ 

9. Schvaľovanie zmeny rozpočtu obce 

10. Rôzne 

11. Záver 

BOD 1 

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

zriadení.Poslanci boli oboznámení prostredníctvom pozvánok aj s programom. 

BOD 2 

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

Za zapisovateľku bola určená p. p. Kluvancová Iveta. 

BOD 3 

Kontrola uznesenie – je uplatnené v praxi. VZN schválené. 

BOD 4 

Program bol doplnený o jeden bod a to je Dodatok k Zmluve o dielo k vybudovaniu altánku, 

oddychovej zóny v areáli kultúrneho strediska. Program verejného zasadnutia bol jednomyselne 

schválený. 

BOD 5 

Správa o ukončených kontrolách HK – plnenie uznesení a zverejňovanie dokumentov. p. starostka 

požiadala p. kontrolóra  aby poslancov oboznámil o ukončených kontrolách. Správa o ukončených 

kontrolách o  e-Governmente tvorí prílohu č.1 a Správa o ukončených kontrolách plnenia uznesení 

prílohu č.2 tejto zápisnice. 

Obe správy zobralo OZ na vedomie. 

BOD 6 

Správa o kontrolnej činnosti HK v roku 2021. Oboznámil poslancov p. kontrolór. Tvorí prílohu č.3 

tejto zápisnice. Starostka doporučila túto správu zobrať na vedomie. 

BOD 7 

Žiadosť KINET s.r.o. Poslanci sa oboznámili s projektom zriadiť telekomunikačné rozvody – optickú 

sieť v našej obci nad povrchom zeme  firmou Kinet s.r.o. na pracovnej porade za účastí p. Kluchu za 

firmu Kinet s.r.o. Na neformálnom stretnutí sme vyrokovali nasledovné podmienky: 

- Zabezpečenie bezplatnej internetovej siete a napojenie do optickej siete obecné budovy 

- Vyčlenenie pásma v optickej sieti pre obecný kamerový systém bezplatne 

- 1 euro mesačne za každý bod napojenia kamier do optickej siete /t.z. že ak budú tri kamery 

umiestnené v jednom bode – elekt. stĺpe tak sa to bude považovať za 1 bod napojenia/ 

Poslanci OZ súhlasili pre spoločnosť Kinet s.r.o. so riadením telekomunikačných rozvodov / optickej 

siete/ tzv. domových optických prípojok smerujúcich od optickej siete k nehnuteľnosti zákazníka v 

rámci zastavaného územia obce Nevidzany nad povrchom zeme za podmienok, ktoré boli dohodnuté 

na neformálnom stretnutí. Žiadosť Kinet s.r.o. tvorí prílohu č.4 tejto zápisnice. 

Za hlasovali všetci poslanci, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania. 

BOD 8 



Z dôvodu dlhodobého procesu vyhodnocovania žiadosti o NFP na Altánok-oddychová zóna, ktorý bol 

podaný ešte 04.09.2020, navrhla starostka obce po konzultácii s MAS Magura Strážov a PPA Nitra 

schváliť dodatok k zmluve o dielo  medzi objednávateľom Obec Nevidzany a zhotoviteľom KrovING 

s.r.o. Nevidzany -vybudovanie altánku, oddychovej zóny v areáli kultúrneho strediska. Predmetom 

dodatku je Článok XII Záverečné ustanovenia, odstavec 12.5 sa z dôvodu dlhšieho procesu 

vyhodnocovania žiadosti o NFP mení. Účinnosť tohto dodatku je naviazaná na zverejnenie zmluvy 

o dielo na webovom sídle objednávateľa. Kópia Dodatku č.1 k zmluve o dielo tvorí prílohu č. 5 tejto 

zápisnice. Za hlasovali všetci poslanci, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania. 

BOD 9 

Zmeny rozpočtu. 

Starostka obce informovala poslancov OZ o rozpočtovej zmene č.1 – dotácia na údržbu vojnových 

hrobov vo výške 56,-€ur a rozpočtovej zmene č.2 – dotácia na evidenciu obyvateľstva a register adries 

v sume 121,-€ur, ktoré prijala a boli začlenené do rozpočtu obce. 

Poslanci obdržali pracovný materiál, ktorý sa týkal návrhu zmeny rozpočtu. 

Príjmy bežného rozpočtu boli navýšené na správe obcí zdroj 41 v položke 111003 podielové dane 

o 5 100 Eur, v položke 212002 z prenajatých pozemkov o 2 000 Eur /nájomné zmluvy za hrobové 

miesta/, v položke 292012 Z dobropisov – vratka za el.energiu 620 Eur.  

Zároveň v tej istej sume boli upravené výdavky bežného rozpočtu a to:  

Správa budov navýšenie el.energie 01.1.1 položka 632001 o 920 Eur, v 01.1.1 v položke 633016 

reprezentačné na 200 Eur, v 01.1.1 v položke 635006 údržba budov, objektov ocú o 2 500 Eur, 

položenie dlažby pri ocú pre zberný dvor, uloženie plastov,  v 01.1.1 v položke 637005 o 300 Eur 

špeciálne služby – majetkoprávne vysporiadanie -cesta pri Ľ.Šponiarovi -vypracovanie znaleckého 

posudku jedná sa o 72m2. V 01.1.1. v položke 641006 SÚ Nováky navýšenie o 300 Eur – navýšenie 

poplatkov na základe Dodatku k Zmluve, ktorý bol schválený v novembri minulého roku. V 01.1.2 v 

položke 637005  Audit 500 Eur, v 01.1.2 v položke 637012 -500 Eur audítorské služby. P. starostka 

nás informovala o zmene auditora, p. Adamkovičovi skončila licencia na auditorské práce. Navýšenie 

08.2.0 v položke 632001 Kultúrne stredisko elektrika,plyn o 500 Eur, navýšenie 08.2.0 v  položke 

635006 o 1000 Eur – položenie dlažby v areáli kul.strediska v súvislosti s vybudovaním altánku, 

v  08.4.0 v položke 635006 údržba cintorína 2000 Eur. 

Obecné zastupiteľstvo takto  predložený rozpočet jednomyselne schválilo. 

Vo fonde rezerv  k 31.12.2021 zostalo: 23 498,13 Eur. 

Starostka doporučila zapojiť do schválenia aj fond rezerv a použiť ho v sume  22 000 Eur nasledovne: 

10 000 Eur použiť na rekonštrukciu brán a časti oplotenia na cintoríne.  

12 000 Eur altánok v KS Nevidzany na základe Zmluvy o dielo so zhotoviteľom KrovING s.r.o. 

Nevidzany. 

Návrh bol jednomyselne schválený. 

OZ schvaľuje použiť rezervný fond 12 000 Eur na vybudovanie altánku z dôvodu dlhodobého procesu 

vyhodnotenia žiadosti o poskytnutie NFP. Altánok plánujeme vybudovať do augusta 2022. 

OZ schvaľuje použiť rezervný fond 10 000 Eur na rekonštrukciu brán a časti oplotenia na cintoríne. 

BOD 10  

Rôzne 

P. starostka predložila žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby v zariadení pre seniorov pre obyvateľov obce. Občan už umiestnený v zariadení 

sociálnej služby, t.j. aj prijímatelia sociálnej služby, naši obyvatelia majú právo, aby im už od 

nadobudnutia účinnosti zákona č. 331/2017 Z.z. o sociálnych službách, t.j. od od 1.1. 2018 bola zo 

strany obce zabezpečená sociálna služba a to aj u neverejného poskytovateľa, vrátane poskytovania 

zmluvne dohodnutého poskytovania finančného príspevku na prevádzku pre neverejného 

poskytovateľa. 

Obec nepočítala v rozpočte s takýmto príspevkom. Žiadosť je v riešení. Starostovia obcí ktorých sa to 

týka písali na MPSVaR, čaká sa na vyjadrenie. 

P.starostka obce informovala poslancov OZ o liste od predsedu TSK Jaroslava Bašku o zámere 

vybudovať v obci Peruba vyhliadkovú vežu. 

P. starostka predložila v zmysle zákona majetkové priznanie. 

Vymáhanie pohľadávky voči firme M 100% s.r.o. v sume 5464 Eur. Ohlásila sa kancelária JUDr. 

Timea Boboková Veľký Meder vo veci vymáhania exekúcii. P. starostka preverí firmu. 



Zo strany Okresného súdu v Prievidzi prišla žiadosť o určenie prísediaceho na súde. Môžu sa prihlásiť 

aj z radov poslancov alebo občania obce.  

Kanalizácia obce je v riešení. Naša obec potrebuje 85% podpísaných zmlúv súhlasných stanovísk, aby 

sa mohlo zabezpečovať územné a stavebné povolenie, má len 78,25%. Zvyšných tvoria chatári, budú 

oslovení.  

P. starostka zaslala na TSK žiadosť o dotáciu  na kultúrnospoločenské podujatie – HODY , ktoré sme 

naplánovali na 3.9.2022 a na Environmentálny fond žiadosť o príspevok na separovanie odpadu.  

p. Hlinka – žiada vypíliť veľké tuje na cintoríne . p. starostka osloví p. Haraga. 

Informácia zo strany Okresného úradu Prievidza- krízového štábu ohľadne ubytovania utečencov. 

Obec nemá také priestory ktoré by spĺňali požiadavky. 

 

BOD 10 

Záver 

Starostka poďakovala  za účasť a schôdzu ukončila. 

 

 

Iveta Kluvancová .................................... 

zapisovateľka 

 

 

Eva Bieliková ..........................................  Milan Sobota ................................................ 

overovateľ      overovateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIA 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany konaného dňa 01.03.2022 v zasadačke 

obecného úradu v Nevidzanoch. 

 

Uznesenie č. 166 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia. 

 

 

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 

 

Uznesenie č.167 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie: 

Správu o ukončených kontrolách HK – plnenie uznesení a zverejňovanie dokumentov 

 

 

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 

 

Uznesenie č.168 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie: 

Správu o kontrolnej činnosti HK v roku 2021 

 

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 

 

Uznesenie č.169 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch súhlasí: 

So zriadením telekomunikačných rozvodov/optickej siete/ v rámci zastavaného územia obce 

Nevidzany nad povrchom zeme za podmienok, ktoré boli dohodnuté na neformálnom stretnutí so 

zástupcom Kinet s.r.o.: vyrokované podmienky 

- Zabezpečenie bezplatnej internetovej siete a napojenie do optickej site obecné budovy 

- Vyčlenenie pásma v optickej sieti pre obecný kamerový systém bezplatne 

- 1 euro mesačne za každý bod napojenia kamier do optickej siete /t.z. že ak budú tri kamery 

umiestnené v jednom bode – elekt. Stĺpe tak sa to bude považovať za 1 bod napojenia/ 

 

 

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 170 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje: 

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl.zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Obcou Nevidzany a KrovIng s.r.o. na stavbu 

Oddychová zóna-Altánok. 

 

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 

 

 

 



Uznesenie č. 171 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch poveruje: 

Starostku obce s podpísaním dodatku č.1 k Zmluve o dielo so zhotoviteľom KrovING s.r.o. Nevidzany 

157, 972 27 Nevidzany 

 

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 172 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie: rozpočtovú zmenu č. 1 a rozpočtovú zmenu 

č.2  

 

    

 Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 173 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje zmenu rozpočtu bežných príjmov a bežných 

výdavkov 

Príjmy bežného rozpočtu  

zdroj klasifikácia Suma spolu v € 

41 111003 Podielové dane                                                                                      5100 

41 212002 Z prenajatých pozemkov (hrobové miesta)                                          2000 

41 292012 Z dobropisov                                                                                          620 

Spolu  7720 

Výdavky bežného rozpočtu  

zdroj klasifikácia Suma spolu v € 

41 01.1.1.632001 El.energia, plyn, voda                                                                             920 

41 01.1.1.633016 Reprezentačné                                                                                        200 

41 01.1.1.635006 Údržba budov, objektov obce                                                               2500 

41 01.1.1.637005 Špeciálne služby                                                                                     300 

41 01.1.1.641006 SÚ Nováky                                                                                             300 

41 01.1.2.637005 Špeciálne služby-audit                                                                           500 

41 01.1.6370127 Audit                                                                                                     -500  

41 08.2.0.632001 El.e.,plyn,voda -kultúrne stredisko                                                        500 

41 08.2.0.635006 Údržba kultúrne stredisko                                                                    1000 

41 08.4.0.635006 Údržba cintorína                                                                                   2000 

Spolu  7720 

 
Ing. Beata Vrecková starostka obce 



Uznesenie č. 174 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje: 

použiť rezervný fond v sume 22 000 Eur na vybudovanie altánku v KS Nevidzany  a rekonštrukciu 

brán a časti oplotenia na cintoríne 

  

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 

 

 

 

 

Uznesenie č. 175 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje zmenu rozpočtu: 

Finančné príjmové operácie        kód 46     v položke 454001                  čerpanie FR  22000,-€ur 

Výdavky kapitálového rozpočtu kód 46    v položke 08.2.0.717001             Altánok 12000,-€ur  

                                                        kód  46     v položke 08.4.0.717002 Brány na cintoríne 10000,-€ur 

 

 

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 176 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie: 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení 

pre seniorov pre obyvateľov obce 

 

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 

 

Uznesenie č. 177 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie: zámer TSK vybudovať v obci Poruba 

vyhliadkovú vežu. 

 

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 178 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie: Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov starostky obce za rok 2021. 

 

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 179 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie: 

Požiadavky od občanov, informácie starostky obce 

 

Ing. Beata Vrecková 

Starostka obce 



Prehľad o priebehu hlasovania Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 01.03.2022 

     

Uznesenie číslo:  

Meno a 

priezvisko 

166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 

Mgr. Eva 

Bieliková 

+ + + + + + + + + + + + + + 

Iveta 

Kluvancová 

+ + + + + + + + + + + + + + 

Ivan Majdan + + + + + + + + + + + + + + 

Milan Sobota + + + + + + + + + + + + + + 

Mgr. Zuzana 

Turčanová 

N N N N N N N N N N N N N N 

 

Legenda: 

+     Za     
- Proti       

0 zdržal sa 

N neprítomný  
 


