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Zápisnica 
 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 27.08.2021 
__________________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:                 podľa prezenčnej listiny 
  
Ospravedlnení:      Peter Strieška, Ing. Erik Blaško 
 
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 ospravedlnili poslanci OZ: Peter Strieška, 
Ing. Erik Blaško. Na zasadnutí OZ bol prítomný aj hlavný kontrolór obce Ing. Milan Zuzula. 
 
Starostka obce určila za: 
- overovateľov zápisnice poslancov OZ: Ing. Jana Barteková, Peter Očadlík 
- zapisovateľku zápisnice pracovníčku obce Klaudiu Kováčovú. 
 
Zriadenie návrhovej komisie.  
- za členov návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci OZ: Milan Kramár 
                                                                                                                         Vladislava Zuzulová 
 
Následne starostka obce dala hlasovať za zloženie návrhovej komisie. 
 
Výsledok hlasovania 
Prítomní: 5,  Hlasovalo: 5,  Za: 5,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 2       
 
Ďalej starostka obce uviedla, že zverejnený program má 1 bod a zároveň dala hlasovať za program 
rokovania OZ tak ako bol aj zverejnený: 
 
      1.   Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2021. 
      2.   Rôzne. 
      3.   Záver. 
 
Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedený program zasadnutia OZ: 
 
Výsledok hlasovania 
Prítomní: 5,  Hlasovalo: 5,  Za: 5,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 2       
 
Starostka obce sa spýtala prítomných poslancov OZ či navrhujú doplniť nový bod do programu rokovania 
OZ. Žiaden z prítomných poslancov OZ nenavrhol zmenu v programe rokovania OZ. Ďalej sa pokračovalo 
v rokovaní obecného zastupiteľstva podľa schváleného programu. 
 
K bodu 1: 
Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2021. 
Starostka obce v tomto bode uviedla, že poslanci OZ navrhovanú zmenu rozpočtu obce Nevidzany 
rozpočtovým opatrením č. 2/2021 (príloha č.1) obdržali spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Ďalej 
k predloženej zmene rozpočtu poznamenala, že je potrebná a to z dôvodu, že obci bola 
schválená dotácia na projekt: „Rekonštrukcia a vybudovanie prvkov na ochranu zraniteľných peších 
účastníkov dopravy v obci Nevidzany“, z ktorého by mal byť realizovaný projekt zastávky l. 
a parkoviska v sume 63250,- €, ktorú obec musí najskôr prefinancovať. A následne požiadať o 
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jej refundáciu. Refundáciu finančných prostriedkov môže obec očakávať vzhľadom k administratíve 
zúčtovania pravdepodobne až v roku 2022.  
K zmene rozpočtu predniesol svoje stanovisko hlavný kontrolór obce (príloha č.2), ktorý doporučil 
obecnému zastupiteľstvu návrh úpravy rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021 schváliť bez 
výhrad.  
Prítomní poslanci OZ následne úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2021, jednohlasne 
schválili.   
Uznesenie č. 81/2021-A 
Prítomní: 5,  Hlasovalo: 5,  Za: 5,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 2       
Uznesenie č. 81/2021-B 
Prítomní: 5,  Hlasovalo: 5,  Za: 5,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 2       
a stanovisko hlavného kontrolóra obce vzali na vedomie 
Uznesenie č. 81/2021-C 
Prítomní: 5,  Hlasovalo: 5,  Za: 5,  Proti: 0,  Zdržal sa: 0,  Nehlasovalo: 0,  Neprítomní: 2       
 
K bou 2: 
Rôzne. 
- do tohto bodu programu rokovania OZ nebol starostkou obce ani poslancami OZ zaradený žiaden 
bod na prerokovanie. 
                                               
K bou 3: 
Záver. 
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 
ukončila. 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                          Kristína Bónová 
                                                                                                                          starostka obce  

 
 
 
 
 
Zapísala: Klaudia Kováčová 
 

 
 
Overovatelia zápisnice: 

 

 
Ing. Jana Barteková, ................................................... 
 
Peter Očadlík, ............................................................ 
 
 


