Zápisnica zo zasadnutia VZ OZ konaného dňa 23.06.2022 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. Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2022
6. Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 01967/2022-PKZPK40172/22.00
7. Určenie volebného obvodu pre voľby poslancov obecných zastupiteľstviev a poslancov
zastupiteľstiev samosprávnych krajov
8. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-2026
9. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu pre volebné obdobie 2022-2026
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 a doručeným materiálom aj
s programom.
BOD 2
Za overovateľov boli navrhnutí p.p. Eva Bieliková, Milan Sobota
Za zapisovateľku bola určená p. p. Kluvancová Iveta
BOD 3
Kontrola uznesenie – je uplatnené v praxi. Dopravné zrkadlo zakúpené.
BOD 4
Program verejného zasadnutia bol jednomyselne schválený.
BOD 5
Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov OZ s Plánom kontroly na druhý polrok 2022. Návrh
plánu kontroly bol zverejnený v zmysle platných predpison. Na návrh starostky bol Plán kontrol na
druhý polrok 2022 jednohlasne schválený.
BOD 6
Predmetom Dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 01967/2022-PKZPK40172/22.00 je vysporiadanie podielového spoluvlastníctva „C“KN parciel 262/7 , 270/3, 271/11
obcou Nevidzany od SPF. Ide o časti pazemkov pod komunikáciu smerom k p.Ľubošovi Šponiarovi.
Finančná náhrada za pozemky činí 6,16 Eur/m2, celkovo čiastku 141,68 Eur + paušálne náhrady 10,00
Eur + náklady spojené s návrhom na vklad do katastra činí 70,00 Eur.
Starostka dala návrh na schválenie Dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č.
01967/2022-PKZP-K40172/22.00. , predmetom dohody sú nehnuteľnosti v k.ú. Nevidzany okres
Prievidza evidované v prospech nezistených vlastníkov:
CKN par.č.262/7, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 29m2, LV č.928
CKN par.č.270/3, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 11m2, LV č.929
CKN par.č.271/11, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 29m2, LV č.929
Na LV č.928 v časti B v prospech nezistených vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu,
zapísaných pod por.č.:
1 Michal Ján, r.Michal (ž. Agneša Janejeová), podiel: 1/4
2 Michal Ján, r.Michal (ž. Agneša Janejeová), podiel: 1/4
Na LV č. 929 v časti B v prospech nezistených vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu,
zapísaných pod por.č.:
1 Vrecko Štefan r.Vrecko, podiel: 1/4
Prevádzaná výmera spolu: 23m2 za kúpnu cenu 6,16Eur/m2.

Poslanci OZ jednohlasne návrh schválili. Ďalej dala starostka návrh na schválenie podanie návrhu na
vklad dohody do katastra nehnuteľností . Aj tento návrh poslanci OZ jednohlasne schválili.
BOD 7
Starostka obce na základe § 166 ods. 3 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade
s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov
samosprávy obcí, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 209/2022 Z.z.
navrhla určiť pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022
jeden volebný obvod. Návrh poslanci jednohlasne schválili.
Starostka obce na základe § 166 ods. 3 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade
s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov
samosprávy obcí, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 209/2022 Z.z.
navrhla určiť pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 29.
októbra 2022 jeden volebný obvod. Návrh poslanci jednohlasne schválili.
BOD 8
Starostka obce navrhla v súlade s § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov určiť na celé volebné obdobie 2022-2026 počet poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Nevidzany: 5. Poslanci jednohlasne návrh schválili.
BOD 9
Poslanci OZ schválili v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov určiť rozsah výkonu funkcie starostu obce Nevidzany na celé
volebné obdobie 2022-2026 na čiastočný úväzok na 80% .
BOD 10
Rôzne
Starostka obce predložila poslancom OZ Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za
rok 2021 a jeho vyjadrenie k Výročnej správe za rok 2021. Poslanci OZ správu audítora zobrali na
vedomie.
Kontrolór obce informoval poslancov OZ o ukončených kontrolách stavu a vývoja dlhu obce
Nevidzany v roku 2022. Poslanci zobrali správu na vedomie.
Starostka obce predniesla poslancom OZ žiadosť Mgr. Miroslava Paveca o kúpu pozemku p.č. EKN
175 o výmere 115m2. Všetci poslanci hlasovali proti predaju pozemku. Žiadosť nebola schválená.
Starostka podala návrh na schválenie čerpania fondu rezerv na rekonštrukciu verejného priestranstva
okolia ocú a vysporiadania pozemkov. Poslanci jednohlasne návrh schválili.
Starostka podala návrh na zmenu rozpočtu:
46 454001 FR
7250,-Eur
46 01.1.1.717002
7000,-Eur
46 01.1.1.711001
250,-Eur
Návrh poslanci schválili.
Bod 11
V závere poďakovala za účasť a schôdzu ukončila.
Iveta Kluvancová , zapisovateľka

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

Mgr. Eva Bieliková, overovateľ ..................................

Milan Sobota, overovateľ .....................

UZNESENIA
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany konaného dňa 23.06.2022 v zasadačke
obecného úradu v Nevidzanoch.
Uznesenie č. 192
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.193
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje plán kontrol na druhý polrok 2022

Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.194
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje Dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového
spoluvlastníctva č. 01967/2022-PKZP-K40172/22.00. , predmetom dohody sú nehnuteľnosti v k.ú.
Nevidzany okres Prievidza evidované v prospech nezistených vlastníkov:
CKN par.č.262/7, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 29m2, LV č.928
CKN par.č.270/3, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 11m2, LV č.929
CKN par.č.271/11, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 29m2, LV č.929
Na LV č.928 v časti B v prospech nezistených vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu,
zapísaných pod por.č.:
1 Michal Ján, r.Michal (ž. Agneša Janejeová), podiel: 1/4
2 Michal Ján, r.Michal (ž. Agneša Janejeová), podiel: 1/4
Na LV č. 929 v časti B v prospech nezistených vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu,
zapísaných pod por.č.:
1 Vrecko Štefan r.Vrecko, podiel: 1/4
Prevádzaná výmera spolu: 23m2 za kúpnu cenu 6,16Eur/m2.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Uznesenie č.195
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
Dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 01967/2022-PKZP-K40172/22.00
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č. 196
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch určuje pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa
budú konať dňa 29. októbra 2022 počet volebných obvodov: 1
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Uznesenie č. 197
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch určuje pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych
krajov, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022 počet volebných obvodov: 1
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č. 198
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch určuje na celé volebné obdobie 2022-2026 počet poslancov
Obecného zastupiteľstva obce Nevidzany: 5
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č. 199

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch určuje rozsah výkonu funkcie starostu obce Nevidzany
na celé volebné obdobie 2022-2026 na čiastočný úväzok na 80% .
Ing. Beata Vrecková
starostka obce
Uznesenie č. 200
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu
účtovnej závierky za rok 2021 a vyjadrenie k Výročnej správe obce Nevidzany za rok 2021.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č. 201
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie správu kontrolóra obce o ukončených
kontrolách stavu a vývoja dlhu obce.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č. 202
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch neschvaľuje žiadosť p. Miroslava Paveca o odpredaj pozemku
parcela E KN č.175
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č. 203
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje čerpanie fondu rezerv na rekonštrukciu verejného
priestranstva okolia ocú a vysporiadania pozemkov.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Uznesenie č. 204
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje zmenu rozpočtu:
46
454001
FR 7250,-Eur
46
01.1.1.711001 Pozemky
250,-Eur
46
01.1.1.717002 Okolie ocú
7000,-Eur
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce

Prehľad o priebehu hlasovania Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 23.06.2022

Uznesenie číslo:

Meno a
priezvisko
Mgr. Eva
Bieliková
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Kluvancová
Ivan Majdan
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