
 
Zápisnica 

 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,  
konaného dňa 30.3.2021 

__________________________________________________________________________________ 
                                  
Prítomní:                      z 7 poslancov bolo prítomných 5 poslancov  
                                      viď prezenčná listina 
 
Ospravedlnení:          Milan Kramár, Peter Strieška 
 
Neospravedlnení:    / 
  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvorila starostka obce Nevidzany Kristína 
Bónová, ktorá privítala prítomných poslancov a skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania 
schopné, keďže sa zasadnutia zúčastnila nadpolovičná väčšina poslancov OZ. Na zasadnutí bol 
prítomný aj hlavný kontrolór obce Ing. Milan Zuzula. 
 
Starostka obce určila za : 
- zapisovateľku zápisnice pracovníčku obce Klaudiu Kováčovú. 
- overovateľov zápisnice poslancov OZ: Ľubica Striešková, Vladislava Zuzulová  
 
Zriadenie návrhovej komisie.  
- za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci OZ: Ing. Erik Blaško, Peter Očadlík 
 
Výsledok hlasovania 
Prítomní: 5    Hlasovali: 5    za: 5,     proti: 0,   zdržal sa: 0,       
 
 
Starostka obce uviedla, že zverejnený program má 7 bodov a zároveň dala hlasovať za tento program 
rokovania OZ tak ako bol aj zverejnený: 
 
      1.   Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2020. 
      2.   Plnenie rozpočtu obce za rok 2020. 
      3.   Záznam o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu obce za rok 2020. 
      4.   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020.  
      5.   Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 1/2021. 
      6.   Rôzne. 
      7.   Záver. 
 
 
Výsledok hlasovania 
Prítomní: 5    Hlasovali: 5    za: 5,     proti: 0,   zdržal sa: 0,    
 
Ďalej starostka obce navrhla doplniť do programu rokovania ako samostatný bod programu rokovania: 
„Určenie úväzku hlavného kontrolóra obce pre volebné obdobie 2021-2027“. Následne dala 
zahlasovať za doplnenie tohto bodu do programu rokovania OZ:  
 
Výsledok hlasovania 
Prítomní: 5    Hlasovali: 5    za: 5,     proti: 0,   zdržal sa: 0,    
 
 
 
 
 
 



 
Následne starostka navrhla tento bod zaradiť do programu rokovania OZ pod poradovým číslom 6 
a bod Rôzne zaradiť pod poradovým číslom 7 programu rokovania a rokovanie ukončiť Záverom pod 
poradovým číslom 8. Následne starostka obce dala zahlasovať za takto stanovený program rokovania 
OZ: 
 
      1.   Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2020. 
      2.   Plnenie rozpočtu obce za rok 2020. 
      3.   Záznam o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu obce za rok 2020. 
      4.   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020.  
      5.   Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 1/2021. 
      6.   Určenie úväzku hlavného kontrolóra obce pre volebné obdobie 2021-2027. 
      7.   Rôzne. 
      8.   Záver. 
 
Výsledok hlasovania 
Prítomní: 5    Hlasovali: 5    za: 5,     proti: 0,   zdržal sa: 0,    
 
Poslanci OZ v hlasovaní takto stanovený program rokovania OZ jednohlasne schválili. Ďalej sa 
zasadnutie OZ riadilo schváleným programom. 
 
K bodu 1: 
Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2020. 
Inventarizačný zápis (príloha č.1) obdržali poslanci OZ spolu s pozvánkou na zasadnutie. 
Prítomných  poslancov s výsledkami  inventarizácie  oboznámila starostka obce Kristína Bónová, ktorá  
podrobne odpovedala na jednotlivé otázky prítomných poslancov k prednesenému inventarizačnému 
zápisu. Výsledky inventarizácie k 31.12.2020 prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili.  
Uznesenie č.65/2021-A    
Prítomní: 5,  Hlasovalo: 5,  Za: 5,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 0 
 
Záznam o výsledku kontroly k inventarizácii predložil i hl. kontrolór obce (príloha č.2). Prítomní 
poslanci vzali záznam o výsledku kontroly k inventarizácii obce, prednesený hlavným kontrolórom na 
vedomie. 
Uznesenie č.65/2021-B     
Prítomní: 5,  Hlasovalo: 5,  Za: 5,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 0 
 
K bodu 2: 
Plnenie rozpočtu obce za rok 2020. 
Plnenie príjmov a výdavkov za celý rok 2020 (príloha č.3)  bolo poslancom obecného zastupiteľstva 
doručené spolu s pozvánkou na zasadnutie. Následne starostka obce  Kristína Bónová odpovedala na 
konkrétne otázky poslancov OZ týkajúcich sa jednotlivých výdavkových a príjmových položiek ku 
ktorým podala aj ďalšie podrobné vysvetlenie. Prítomní poslanci OZ vzali plnenie rozpočtu obce na 
vedomie 
Uznesenie č.66/2021     
Prítomní: 5,  Hlasovalo: 5,  Za: 5,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 0 
 
K bodu 3: 
Záznam o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu obce za rok 2020. 
V tomto bode hlavný kontrolór obce predniesol prítomným poslancom záznam o výsledku kontroly 
hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za rok 2020 (príloha č.4). Prítomní poslanci OZ vzali 
záznamom o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za rok 2020 na vedomie. 
Uznesenie č.67/2021   
Prítomní: 5,  Hlasovalo: 5,  Za: 5,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 0 
 
 
 



 
K bodu 4: 
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020.  
Hlavný kontrolór obce Ing. Milan Zuzula predniesol prítomným poslancom správu o kontrolnej činnosti  
za rok 2020 (príloha č.5). Kontrolná činnosť bola zameraná hlavne na plnenie ustanovení zákona 
o obecnom zriadení a zákona o finančnej kontrole a audite. Prítomní poslanci vzali prednesenú správu 
na vedomie. 
Uznesenie č.68/2021      
Prítomní: 5,  Hlasovalo: 5,  Za: 5,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 0 
 
 
K bodu 5: 
Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 1/2021. 
S návrhom zmeny v rozpočte obce rozpočtovým opatrením č. 1/2021 prítomných poslancov OZ 
oboznámila starostka obce Kristína Bónová (príloha č.6). Starostka obce uviedla, že sa jedná o zmeny 
v rámci bežných výdavkových a príjmových položiek podľa reálnych nákladov a výnosov. 
Prítomní poslanci OZ prednesený návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.1/2021 
jednohlasne schválili.  
Uznesenie č.69/2021-A   
Prítomní: 5,  Hlasovalo: 5,  Za: 5,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 0 
K navrhovanej úprave rozpočtu podal svoje stanovisko aj hlavný kontrolór obce (príloha č.7), ktorý 
uviedol, že v navrhovanej úprave rozpočtu ide o úpravy presunu prostriedkov medzi položkami a na 
základe zvýšenia príjmov v bežnom rozpočte a odporučil obecnému zastupiteľstvu návrh úpravy  
rozpočtu obce Nevidzany rozpočtovým opatrením č.1/2021 schváliť. Stanovisko hlavného kontrolóra 
vzali prítomní poslanci OZ na vedomie. 
Uznesenie č.69/2021-B     
Prítomní: 5,  Hlasovalo: 5,  Za: 5,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 0 
 
 
K bodu 6: 
Určenie úväzku hlavného kontrolóra obce pre volebné obdobie 2021-2027. 
V tomto bode starostka obce uviedla, že v tomto roku končí volebné obdobie hlavnému kontrolórovi 
obce a to k 31.5.2021. Z tohto dôvodu je potrebné v najbližšom období pristúpiť k vyhláseniu voľby 
Hlavného kontrolóra obce, no pred vyhlásením voľby hlavného kontrolóra je potrebné, aby poslanci 
OZ určili pracovný úväzok hlavného kontrolóra. Starostka obce navrhla, aby úväzok hlavného 
kontrolóra pre volebné obdobie 2021 – 2027 vychádzal s úväzku, ktorý mal hlavný kontrolór určený 
v súčasnosti a to na 4 hodiny mesačne. Prítomní poslanci využili prítomnosť hlavného kontrolóra obce 
na zasadnutí a položili mu otázku, či je takto stanovený úväzok postačujúci. Hlavný kontrolór obce sa 
vyjadril, že úväzok 4 hodiny mesačne je dostatočne postačujúci. Poslanci OZ jednohlasne určili 
stanovený úväzok hlavného kontrolóra na 4 hodiny mesačne s nástupom do pracovného pomeru 
01.06.2021. 
Uznesenie č.70/2021   
Prítomní: 5,  Hlasovalo: 5,  Za: 5,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 0 
 
    
K bodu 7: 
Rôzne. 
- do bodu Rôzne nebol zaradený žiaden bod na prerokovanie 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
K bodu 8: 
Záver. 
Na záver  starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončila. 
 

 
 
 
 

                                                                                                                Kristína Bónová 
                                                                                                              starostka obce  

 
 
 
Zapísala: Klaudia Kováčová 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Ľubica Striešková, ........................................................... 
 
Vladislava Zuzulová, .......................................................... 
 


