
Zápisnica 
 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 26.5.2021 
__________________________________________________________________________________ 
                                  
Prítomní:                      z 7 poslancov bolo prítomných 7 poslancov  
                                      viď prezenčná listina 
 
Ospravedlnení:         / 
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 zúčastnili všetci poslanci OZ.  
 
Starostka obce určila za : 
- zapisovateľku zápisnice p. Bartekovú Janu. 
- overovateľov zápisnice poslancov OZ: Milana Kramára, Ľubicu Strieškovú  
 
Zriadenie návrhovej komisie.  
- za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci OZ: Peter Očadlík, Erik Blaško 
Výsledok hlasovania 
Prítomní: 7    Hlasovali: 7    za:7,     proti: 0,   zdržal sa: 0,       
 
Starostka obce dala hlasovať za program zasadnutia OZ tak ako bol zverejnený, 

 
1.   Voľba hlavného kontrolóra. 
      Záver. 

 
Výsledok hlasovania 
Prítomní: 7    Hlasovali: 7    za:7,     proti: 0,   zdržal sa: 0,       
 
a následne požiadala o doplnenie bodu do programu rokovania OZ a to : 
 
Bod 2. Stanovisko obce k funkčnému využitiu pozemku p. Štefana Kohajdu , Nevidzany, 252 
  
Poslanci odhlasovali doplnenie bodu programu  
Výsledok hlasovania 
Prítomní: 7    Hlasovali: 7    za:7,     proti: 0,   zdržal sa: 0,       
 
Starostka obce požiadala prítomných poslancov OZ či navrhujú doplniť do programu rokovania OZ 
ďalší bod programu. Žiaden z prítomných poslancov OZ nenavrhol doplniť do programu rokovania 
OZ ďalší nový bod a tak dala starostka obce hlasovať za takto stanovený program rokovania OZ: 
 

1.   Voľba hlavného kontrolóra 
     2.   Stanovisko obce k funkčnému využitiu pozemku p. Štefana Kohajdu , Nevidzany, 252 

      Záver. 
 
Výsledok hlasovania 
Prítomní: 7    Hlasovali: 7    za:7,     proti: 0,   zdržal sa: 0,       
 
K bodu 1: 
Na úvod rozpravy k tomuto bodu starostka obce predniesla Dôvodovú správu k voľbe hl. kontrolóra 
/príloha č. 1 /, kde poslancov oboznámila o postupe voľby  v zmysle zákona 369/1990 Zb.o obecnom 
zriadení v z.n.p. 
Starostka obce odovzdala obálku, ktorá bola požadovanou formou a v požadovanom termíne doručená 
na obecný úrad a to len kandidátom Ing. Milanom Zuzulom  



Poslanci OZ pristúpili k otvoreniu doručenej obálky a skonštatovali, že kandidát splnil podmienku 
úplnosti materiálov i požiadavku kvalifikačného predpokladu o čom bol vyhotovený Zápis z otvárania 
obálok / príloha č. 2 / 
Následne si poslanci OZ odhlasovaním určili že voľba hlavného kontrolóra bude verejná 
Uznesenie č. 72/2021 - A 
Prítomní: 7,  Hlasovalo: 7,  Za: 7,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 0 
 
Poslanci pristúpili k samotnej voľbe hlavného kontrolóra, kde za menovaného kandidáta zahlasovali 
všetci poslanci OZ. Pomocná tabuľka / Príloha č. 3 /  
Výsledok hlasovania 
Prítomní: 7    Hlasovali: 7    za:7,     proti: 0,   zdržal sa: 0,       
 
Na základe výsledku voľby poslanci prijali uznesenie , že za hlavného kontrolóra obce na funkčné 
obdobie 2021-2027 bol jednohlasne zvolený Ing. Milan Zuzula 
 
Uznesenie č.72/2021- B    
Prítomní: 7,  Hlasovalo:7,  Za: 7,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 0 
 
K bodu 2 
 
V danom bode starostka obce predložila žiadosť p. Štefana Kohajdu  ml., Nevidzany,252 /Príloha č.4/ 
k vydaniu súhlasu k funkčnému využitiu pozemku a to: 
      K  parcelám č.1386/11 a 1386/12, , ktoré vzniknú z pôvodných parciel 1334/2 a 1335 k.ú. 
Nevidzany, na základe GP č. 2-1/2021, zo dňa 15.3.2021 ktorý vypracoval Ing. Róbert Chudý a overil 
22.3.2021 OÚ Katastrálny odbor Zlaté Moravce, na ktorých by v zmysle projektu uskutočnil výstavbu  
Viničného domčeka. Poslanci na základe zhodnotenia lokality rozhodli že výstavba  
je možná  a to na základe toho, že daná lokalita môže byť využívaná na výstavbu viničných 
domčekov, alebo domčekov pre vinárov, vzhľadom k tomu že ide o lokalitu susediacu s parcelami 
viníc a pôjde len o stavby bez napojenia na inžinierske siete a vzhľadom na povahu stavby, bez 
možnosti trvalého bývania. 
Prístup k daným parcelám je obmedzený,  ale možný cez poľnú neudržiavanú cestu p.č. 1584, ktorá je 
vo vlastníctve obce. Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce. 
Obec nemá vypracovaný územný plán obce a stanovisko vydá ako dotknutý orgán samosprávy,  na 
základe zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľ. pôdy v z.n.p.        

 
Uznesenie č.73/2021    
Prítomní: 7,  Hlasovalo: 7,  Za: 7,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 0 
 
 
Záver. 
Na záver  starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončila. 

 
 

 
                                                                                                                Kristína Bónová 

                                                                                                              starostka obce  
 
 
Zapísala: Jana Barteková 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Milan Kramár , ........................................................... 
 
Ľubica Striešková, ............................................................... 


