Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 21.09.2022 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. Voľby do OSO – zaregistrovaní kandidáti
6. Rôzne
7. 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.
BOD 2
Za overovateľov boli navrhnutí p.p. Eva Bieliková, Milan Sobota, za zapisovateľku bola určená p.
Zuzana Turčanová
BOD 3
Kontrola uznesenie – je uplatnené v praxi.
BOD 4
Program zasadnutia bol jednomyselne schválený.
BOD 5
Miestna volebná komisia pre voľby do OSO na svojom zasasdnutí dňa 4.9.2022 zaregistrovala
kandidátov pre voľby starostu obce Nevidzany:
1. Denis Iliaš, 37 r.,obsluha kotúčovej píly, nezávislý kandidát
2. Beata Vrecková, Ing., 59 r.,starostka, SMER-soc.demokracia, HLAS-soc.demokracia
a kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch:
1. Eva Bieliková, Mgr.,40 r.,radkyňa, SMER-soc.demokracia,HLAS-soc.demokracia
2. Miroslav Cvíčela, 56 r.,operátor výrobných blokov, nezávislý kandidát
3. Gabriela Krpelanová, 45 r.,záhradníčka, SMER-soc.demokracia,HLAS-soc.demokracia
4. Zuzana Turčanová, Mgr., 34 r.,expedientka, SMER-soc.demokracia,HLAS-soc.demokracia
5. Ronald Vrška, 63 r., vodič, SMER-soc.demokracia,HLAS-soc.demokracia
V obci Nevidzany sa volí 5 poslancov OZ. Zoznam zaregistrovaných kandidátov tvorí prílohy č.1 a č.2
tejto zápisnice.
BOD 6
Starostka obce informovala poslancov OZ o Rozpočtovom opatrení č.7 – zakúpenie KUKA nádob,
pasportizácia cintorína a Rozpočtovom opatrení č.8 – zabezpečovanie volieb do OSO. Rozpočtové
opatrenia tvoria prílohu č.3 tejto zápisnice. Starostka obce informovala o ukončených prácach : brány
na cintoríne, altánok v KS a o odstránení poruchy na vodovode pri čísle d. 33.
Poďakovala sa prítomným za prácu a pomoc pri ogranizovaní Nevidzianskych hodových slávností
2022.
BOD 7
V závere poďakovala za účasť a schôdzu ukončila.
Mgr. Zuzana Turčanová , zapisovateľka

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

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

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

Prílohy:1. Zoznam zareg.kandidátov starosta obce, 2. Zoznam zareg. kandidátov poslanci OZ,
3. Rozpočtové opatrenia č.7 a č.8.

UZNESENIA
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nevidzany konaného dňa 21.09.2022 v zasadačke
obecného úradu v Nevidzanoch.
Uznesenie č. 205
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch schvaľuje program zasadnutia.
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Uznesenie č.206
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch berie na vedomie
- zaregistrovaných kandidátov pre voľby na starostu obce Nevidzany
- zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch
- Rozpočtové opatrenia č.7 a č.8
- ukončenie prác: výmena brán na cintoríne, altánok v KS
Ing. Beata Vrecková
Starostka obce
Prehľad o priebehu hlasovania Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch dňa 23.06.2022
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