
U Z N E S E N I A  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevidzanoch,  

konaného dňa 26.5.2021 
___________________________________________________________________________ 
 
OZ prerokovalo: 
 
1. Voľba hlavného kontrolóra  
2.  Žiadosť p. Š. Kohajdu , Nevidzany, 252 k vyjadreniu sa k funkčnému využitiu pozemku 
 
Uznesenie č. 72/2021 
 
K bodu 1: 
Voľba hlavného kontrolóra obce Nevidzany na funkčné obdobie 2021-2027,  
 
A/ 
 Obecné zastupiteľstvo sa  
uznieslo  
na verejnej voľbe hlavného kontrolóra 
Výsledok hlasovania 
Prítomní:           7   
Hlasovalo:        7 
Za:                    7         
Proti:                0    
Zdržal sa:         0 
Nehlasovalo:   0 
Neprítomní:    0                                                                                                                            
                                                                                                                           Kristína Bónová 
                                                                                                                             starostka obce    
V Nevidzanoch, dňa 26.5.2021 
 
 
B/ 
Obecné zastupiteľstvo 
zvolilo 
za hlavného kontrolóra obce na funkčné obdobie 2021-2027 Ing. Milana Zuzulu  
 
Výsledok hlasovania 
Prítomní:           7   
Hlasovalo:        7 
Za:                    7         
Proti:                0    
Zdržal sa:         0 
Nehlasovalo:   0 
Neprítomní:    0                                                                                                                            
                                                                                                                           Kristína Bónová 
                                                                                                                             starostka obce    
V Nevidzanoch, dňa 26.5.2021 
 
 
 
 



Uznesenie č. 73/2021 
 
K bodu 2: 
Žiadosť p. Š. Kohajdu , Nevidzany, 252 k vyjadreniu sa k funkčnému využitiu pozemku 
 
Obecné zastupiteľstvo sa  
rozhodlo vydať súhlasné stanovisko 
 
k funk čnému využitiu parciel  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, aby v zmysle 
projektu menovaný uskutočnil výstavbu Viničného domčeka.  
Poslanci na základe zhodnotenia lokality rozhodli, že výstavba viničných domčekov, alebo 
domčekov pre vinárov v  danej lokalite je možná  a to na základe toho, že daná lokalita  je 
susediaca 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.        
 
 
 
Výsledok hlasovania 
Prítomní:           7   
Hlasovalo:        7 
Za:                    7         
Proti:                0    
Zdržal sa:         0 
Nehlasovalo:   0 
Neprítomní:    0                                                                                                                            
                                                                                                                           Kristína Bónová 
                                                                                                                             starostka obce    
V Nevidzanoch, dňa 26.5.2021 
 
 


