Zápisnica zo zasadnutia VZ OZ konaného dňa 23.05.2022 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. Odborné stanovisko hl. kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2021
6. Záverečný účet za rok 2021
7. Celoročné hospodárenie obce za rok 2021
8. Tvorba fondu rezerv z výsledku hospodárenia za rok 2021
9. Výročná správa obce za rok 2021
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. Zuzana Turčanová, Ivan Majdan
Za zapisovateľku bola určená p. p. Kluvancová Iveta
BOD 3
Kontrola uznesenie – je uplatnené v praxi. VZN schválené.
BOD 4
Program verejného zasadnutia bol jednomyselne schválený.
BOD 5
Odborné stanovisko hl.kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2021.
Hlavný kontrolór obce vo svojom stanovisku konštatoval, že hospodárenie obce sa riadilo podľa
schváleného rozpočtu na rok 2021. V roku 2021 obec Nevidzany zapájala príjmy z RF cez príjmové
finančné operácie na bežnú údržbu a opravu strechy obecného úradu, údržbu betónovej platne na
žumpe v kultúrnom stredisku, odmenu pri príležitosti životného jubilea zamestnanca, zakúpenie
vitamínov D3 pre občanov obce na prevenciu COVID 19 a opravu križovatky z hlavnej na pánovú
cestu. Z rozpočtovaných 19150,00 Eur bolo skutočne čerpaných 14010,5 Eur čo predstavuje 73,16%
plnenie.
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 108 537,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume
92494 ,97 Eur,čo predstavuje 85,22% čerpanie. Na rok 2021 nebolo schválené čerpanie rozpočtu na
kapitálové výdavky. Celkové hospodárenie obce prebytok z bežného a kapitálového rozpočtu za rok
2021 v sume 4329,89 Eur,a zostatok z finančných operácií v sume 14 010,5 Eur navrhuje previesť do
rezervného fondu, čo predstavuje spolu čiastku 18 340,84 Eur. Obec vytvára sociálny fond v zmysle
zákona. Použitie sociálneho fondu boli príspevky na stravovanie zamestnancov. Obec v roku 2021
nečerpala žiaden úver. Doporučil schváliť celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad.
Správu hl.kontrolóra starostka doporučila zobrať na vedomie. Tvorí prílohu zápisnice.
Bolo zobratá na vedomie. Odborné stanovisko k záverečnému účtu tvorí prílohu č.1 zápisnice.
BOD 6
Záverečný účet za rok 2021
Poslanci obdržali pracovný materiál. Bolo doporučené schváliť, starostka dala hlasovať.
Za hlasovali všetci poslanci, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania. Návrh záverečného účtu
tvorí prílohu č.2 zápisnice.
BOD 7
Celoročné hospodárenie obce za rok 2021
Bolo doporučené schváliť bez výhrad. Starostka dala hlasovať.
Za hlasovali všetci poslanci, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.
BOD 8

Tvorba fondu rezerv z výsledku hospodárenia za rok 2021
Výsledok hospodárenia za rok medzi BP a KP a medzi BV a KV je prebytok + 4329,89 Eur. Príjmové
finančné operácie v roku 2021 činili 14 010,95 Eur. Celkový výsledok hospodárenia po započítaní
PFO je prebytok hospodárenia vo výške 18 340,84 Eur. Prebytok hospodárenia je zdrojom príjmu
rezervného fondu obce.
Poslanci súhlasili s tvorbou rezervného fondu.
Návrh bol jednomyselne schválený.
BOD 9
Individuálna výročná správa
Poslanci obdržali pracovný materiál. Starostka doporučila správu zobrať na vedomie. Tvorí prílohu č.3
zápisnice.
BOD 10
Rôzne
Starostka predložila k rokovaniu Návrh VZN č.1/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
obce. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke zákonom stanovenej lehote.
Neboli vznesené zo strany poslancov ani občanov žiadne pripomienky. Návrh VZN bol jednomyselne
schválený a tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
Na rokovanie OZ bola žiadosť Nevidziansky loptoši na poriadanie kultúrnospoločenského podujatia
dňa 11.7.2022 na posunutie nočného kľudu do 05,00 hod. ráno. Poslanci hlasovaním súhlasili
s posunutím nočného kľudu počas tejto akcie.
Žiadosť Nevidziansky loptoši na poriadanie volejbalového turnaja na detskom ihrisku dňa 27.8.2022
na posunutie nočného kľudu. Poslanci hlasovaním súhlasili s posunutím nočného kľudu počas tejto
akcie do 03.00 hod.
Starostka informovala že z TSK nám bolo pridelených 800,00 Eur na poriadanie kultúrno
spoločenského podujatia hody dňa 3.9.2022. Vystúpenie Štefana Hruštinca, FS Nevidzianka, tradičné
občerstvenie guláš,koláče ..
Starostka informovala o prácach ,ktoré budú pokračovať altánok v kultúrnom stredisku a vybudovanie
brán na miestnom cintoríne.
Starostka informovala poslancov o pracovnom stretnutí v Nitrianskom Rudne za účastí starostov
okolitých obcí za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti v Zdravotnom stredisku
v Nitrianskom Rudne. Poskytovať zdravotnú starostlivosť pre občanov ma záujem MUDR. Zuzana
Jánošíková všeobecná lekárka. Žiada prispieť na základné vybavenie ordinácie a to tak, že sa
vypočítajú celkové vstupné prevádzkové náklady s vybavením ambulancie a vydelia sa počtom
obyvateľov obcí, čo predstavuje 3,20 Eur na jedného obyvateľa. Poslanci súhlasia aby bola
poskytovaná zdravotná starostlivosť všeobecnou lekárkou v Nitrianskom Rudne. Pre občanov je to
jedinečná možnosť. Ale nesúhlasia s poskytovaním vypočítaného finančného príspevku . Navrhujú
aby najskôr vyčerpala všetky možnosti získania dotácií z TSK.
Informácia bola zobratá na vedomie.
Starostka informovala o pripravovaných aktivitách pre občanov a to je Deň matiek a Deň detí,
a z dôvodu bezpečnosti o potrebe zakúpenia dopravného zrkadla na miestnu komunikáciu smerom ku
kultúrnemu stredisku.
Poslanci sa dohodli na programe a občerstvení pre tieto akcie.
Ďaľšie VZ OZ bude zamerané na schválenie počtu poslancov pre nové volebné obdobie a schválenie
pracovného úväzku starostu obce.
Bod 11
V závere poďakovala za účasť a schôdzu ukončila.
Iveta Kluvancová , zapisovateľka

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

Mgr. Zuzana Turčanová, overovateľ ..................................
Prílohy: 1. Odborné stanovisko k ZÚ;
2. Návrh ZÚ;
3. Individuálna výročná správa
4. Návrh VZN č. 1/2022

Ivan Majdan, overovateľ .....................

UZNESENIA
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany konaného dňa 23.05.2022 v zasadačke
obecného úradu v Nevidzanoch.
Uznesenie č. 180
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.181
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie:
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Nevidzany za rok 2021

Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.182
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje Záverečný účet obce Nevidzany za rok 2021
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.183
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje celoročné hospodárenie obce Nevidzany za rok 2021
bez výhrad.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Uznesenie č. 184
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce
Nevidzany za rok 2021 na tvorbu rezervného fondu vo výške 18 340,84 €ur.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Uznesenie č. 185
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie Individuálnu výročnú správu obce
Nevidzany za rok 2021.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Uznesenie č. 186
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Nevidzany
č.1/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Uznesenie č. 187
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch udeľuje výnimku na rušenie nočného kľudu od 22 hodiny dňa
11.6.2022 do 5 hodiny dňa 12.6.2022 pre Občianske združenie Nevidzianský Loptoši pre kultúrne
podujatie v kultúrnom stredisku.
Ing. Beata Vrecková starostka obce
Uznesenie č. 188
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch udeľuje výnimku na rušenie nočného kľudu od 22 hodiny dňa
27.8.2022 do 3 hodiny dňa 28.8.2022 pre Občianske združenie Nevidzianský Loptoši pre športové
podujatie Volley cup spojené so zábavou na detskom ihrisku.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Uznesenie č. 189
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie informácie z rokovaní obcí Rudnianskej
doliny o možnostiach otvorenia novej lekárskej ambulancie v zdravotnom stredisku v Nitrianskom
Rudne.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č. 190
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie zakúpenie dopravného zrkadla na miestnu
komunikáciu smerom ku kultúrnemu stredisku.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Uznesenie č. 191
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie informácie starostky obce o opatrovanej p.
Eve Čičmancovej.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Prehľad o priebehu hlasovania Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 23.05.2022

Uznesenie číslo:

Meno a
priezvisko
Mgr. Eva
Bieliková
Iveta
Kluvancová
Ivan Majdan
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