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Zápisnica 
 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 28.06.2021 
__________________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:                 podľa prezenčnej listiny 
  
Ospravedlnení:      Milan Kramár, Ing. Jana Barteková, Ľubica Striešková 
 
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 a otvorila zasadnutie OZ. Z účasti na zasadnutí sa ospravedlnil poslaneci OZ: Milan Kramár, 
Ing. Jana Barteková a Ľubica Striešková. Na zasadnutí OZ bol prítomný aj hlavný kontrolór obce Ing. 
Milan Zuzula. 
 
Starostka obce určila za: 
- overovateľov zápisnice poslancov OZ: Vladislavu Zuzulovú, Ing. Erika Blašku 
- zapisovateľku zápisnice pracovníčku obce Klaudiu Kováčovú. 
 
Zriadenie návrhovej komisie.  
- za členov návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci OZ: Peter Strieška 
                                                                                                                         Peter Očadlík 
 
Následne starostka obce dala hlasovať za zloženie návrhovej komisie. 
 
Výsledok hlasovania 
Prítomní: 4,  Hlasovalo: 4,  Za: 4,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 3       
 
Ďalej starostka obce uviedla, že zverejnený program má 7 bodov a zároveň dala hlasovať za program 
rokovania OZ tak ako bol aj zverejnený: 
 
      1.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021. 
      2.   Návrh záverečného účtu obce za rok 2020, vysporiadanie výsledku hospodárenia obce  
            za rok 2020. 
      3.   Vyjadrenie hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2020. 
      4.   Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2021 
      5.   Informácia a prebiehajúcej kolaudácii kanalizácie obce. 
      6.   Rôzne. 
      7.   Záver. 
 
Prítomní poslanci OZ schválili vyššie uvedený program zasadnutia OZ: 
 
Výsledok hlasovania 
Prítomní: 4,  Hlasovalo: 4,  Za: 4,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 3       
 
Starostka obce sa spýtala prítomných poslancov OZ či navrhujú doplniť nový bod programu 
rokovania OZ alebo navrhujú vypustiť niektorý z bodov programu rokovania OZ. Žiaden 
z prítomných poslancov OZ nenavrhol zmenu v programe rokovania OZ. Starostka obce 
navrhla doplniť ako samostatný bod rokovania OZ: Žiadosť Mareka Herca, bytom Nevidzany 
300 k vyjadreniu sa k funkčnému využitiu pozemku, nakoľko obec obdržala žiadosť až po 
zaslaní pozvánky na zasadnutie OZ následne starostka obce dala hlasovať za doplnenie tohto 
bodu do programu rokovania OZ ako samostatný bod. 
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Výsledok hlasovania 
Prítomní: 4,  Hlasovalo: 4,  Za: 4,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 3       
 
Ďalej starostka obce v bode Rôzne navrhla informovať poslancov OZ o vypracovanom 
Dodatku č.1 k Sadzobníku úhrad na vyberanie platieb za služby poskytované v obci Nevidzany 
a následne dala hlasovať za tento návrh.  
 
Výsledok hlasovania 
Prítomní: 4,  Hlasovalo: 4,  Za: 4,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 3       
 
Po zmenách v programe rokovania OZ dala starostka obce hlasovať za takto stanovený 
program rokovania OZ: 
 
      1.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021. 
      2.   Návrh záverečného účtu obce za rok 2020, vysporiadanie výsledku hospodárenia obce  
            za rok 2020. 
      3.   Vyjadrenie hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2020. 
      4.   Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2021. 
      5.   Informácia o prebiehajúcej kolaudácii kanalizácie obce. 
      6.   Žiadosť Mareka Herca, Nevidzany 300, k funkčnému využitiu pozemku. 

7.   Rôzne. 
       - Dodatok č.1 k Sadzobníku úhrad na vyberanie platieb za služby poskytované v obci  
         Nevidzany – informácia. 

      8.   Záver. 
 
Výsledok hlasovania 
Prítomní: 4,  Hlasovalo: 4,  Za: 4,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 3       
 
K bodu 1: 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020. 
Hlavný kontrolór obce Ing. Milan Zuzula predložil návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce na II. polrok 2021 (príloha č.1). Starostka obce dala hlasovať za takto prednesený 
návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021. Prítomní poslanci OZ návrh plánu 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021 jednohlasne schválili.    
Uznesenie č.74/2021 
Prítomní: 4,  Hlasovalo: 4,  Za: 4,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 3       
 
K bodu 2: 
Návrh záverečného účtu obce za rok 2020, vysporiadanie výsledku hospodárenia obce za rok 
2020. 
Návrh záverečného účtu obce Nevidzany (príloha č.2), ktorý poslanci OZ obdržali spolu s pozvánkou 
na zasadnutie OZ prítomným poslancom predniesla starostka obce  Kristína Bónová, ktorá 
zodpovedala i na jednotlivé otázky zo strany prítomných poslancov, týkajúce sa predneseného 
dokumentu. Čistý zostatok výsledku hospodárenia za rok 2020 činní sumu 30 404,36 €. Poslanci OZ 
schválili Záverečný účet obce Nevidzany bez výhrad. 
Uznesenie č.75/2021-A 
Prítomní: 4,  Hlasovalo: 4,  Za: 4,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 3       
 
a následne schválili, že prebytok hospodárenia za rok 2020 je zdrojom rezervného fondu obce a to vo 
výške 30 404,36 €.  
Uznesenie č.75/2021-B 
Prítomní: 4,  Hlasovalo: 4,  Za: 4,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 3       
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K bodu 3: 
Vyjadrenie hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2020. 
 
K danému dokumentu predniesol vyjadrenie aj hlavný kontrolór obce Nevidzany Ing. Milan Zuzula 
(príloha č.3). Hlavný kontrolór  vo svojom vyjadrení vyhlásil, že obsah záverečného účtu obce 
Nevidzany je vyhotovený v zmysle zákona a obsahuje pravdivé údaje o stave hospodárenia obce 
Nevidzany za rok 2020.  Prítomní poslanci OZ vzali vyjadrenie hlavného kontrolóra k záverečnému 
účtu obce za rok 2019 na vedomie,  
Uznesenie č. 76/2021   
Prítomní: 4,  Hlasovalo: 4,  Za: 4,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 3       
  
K bodu 4: 
Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2021. 
Plnenie príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2021 (príloha č. 4) obdržali poslanci OZ spolu s pozvánkou 
na zasadnutie OZ. Správu o plnení rozpočtu predniesla starostka obce pani Kristína Bónová, ktorá i  
odpovedala na otázky poslancov OZ týkajúce sa jednotlivých príjmových a výdavkových 
rozpočtových položiek, ku ktorým zároveň podala aj podrobný výklad.  
Uznesenie č. 77/2021-A   
Prítomní: 4,  Hlasovalo: 4,  Za: 4,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 3       
 
K plneniu rozpočtu predniesol hlavný kontrolór obce  záznam o výsledku kontroly (príloha č.5). 
Prítomní poslanci OZ vzali záznamom o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce k plneniu 
rozpočtu za rok 2021 na vedomie.   
Uznesenie č. 77/2021-B  
Prítomní: 4,  Hlasovalo: 4,  Za: 4,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 3       
 
K bodu 5: 
Informácia o prebiehajúcej kolaudácii kanalizácie obce. 
V tomto bode starostka obce informovala poslancov OZ o prebiehajúcej kolaudácii kanalizácie obce. 
Dňa 17.06.2021 sa uskutočnilo kolaudačné konanie vzhľadom k tomu, že dodávateľ stavby nepredložil 
požadované doklady, ktoré sú potrebnou prílohou ku kolaudácii stavby, následne bolo kolaudačné 
konanie prerušené na dobu 60 dní. Prítomní poslanci OZ vzali podanú informáciu o prebiehajúcej 
kolaudácii kanalizácie obce na vedomie. 
Uznesenie č. 78/2021   
Prítomní: 4,  Hlasovalo: 4,  Za: 4,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 3       
 
K bodu 6: 
Žiadosť Mareka Herca, Nevidzany 300, k funkčnému využitiu pozemku.  
V danom bode starostka obce predložila žiadosť p. Mareka Herca, Nevidzany 300 (príloha č.6) 
k vydaniu súhlasu k funkčnému využitiu pozemku a to: parcely  č. 1241/11, ktorá vznikla z pôvodnej 
parcely 1241/4 katastrálne územie Nevidzany, na  základe GP č. 112139/2020 zo dňa 10.12.2020, ktorý 
vypracoval Anton Gruner, overil  Okresný úrad Zlaté Moravce, katastrálny odbor a to z dôvodu, aby 
mohol menovaný v zmysle projektu uskutočniť legalizáciu stavby garáže. Jedná sa o pozemok, ktorý 
je umiestnený mimo zastavaného územia obce. Obec nemá vypracovaný územný plán stanovisko vydá 
ako dotknutý orgán samosprávy, na základe zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy v z.n.p. Vzhľadom k tomu, že ide o lokalitu, v ktorej už výstavba bola 
povolená starostka obce navrhla, aby obecné zastupiteľstvo vydalo súhlasné stanovisko k funkčnému 
využitiu pozemku čo prítomní poslanci OZ odsúhlasili. 
Uznesenie č. 79/2021   
Prítomní: 4,  Hlasovalo: 4,  Za: 4,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 3       
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K bou 7: 
Rôzne. 
- Dodatok č.1 k Sadzobníku úhrad na vyberanie platieb za služby poskytované v obci  
  Nevidzany – informácia. 
Starostka obce informovala o vydanom Dodatku č.1 k Sadzobníku úhrad na vyberanie platieb za 
služby poskytované v obci Nevidzany (príloha č.7), ktorým sa mení znenie bodu 6 sadzobníka 
vzhľadom k tomu, že obec zakúpila automobil Mercedes Benz zmenila sa sadzba za 1km jazdy  
z 0,50 € na 0,60 € za 1km a sadzba za čakaciu dobu na z 3,- € za hodinu na 5,-€ za hodinu čakania. 
Prítomní poslanci OZ vzali Dodatok č. 1 k Sadzobníku úhrad na vyberanie platieb za služby 
poskytované obci Nevidzany na vedomie. 
Uznesenie č. 80/2021   
Prítomní: 4,  Hlasovalo: 4,  Za: 4,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 3       
 
                                               
K bou 8: 
Záver. 
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 
ukončila. 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                          Kristína Bónová 
                                                                                                                          starostka obce  

 
 
 
 
 
Zapísala: Klaudia Kováčová 
 

 
 
Overovatelia zápisnice: 

 

 
Vladislava Zuzulová, ................................................... 
 
Ing. Erik Blaško, ..................................................... 
 
 


