
 
U Z N E S E N I A  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 26.10.2021 
___________________________________________________________________________ 
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch na svojom zasadnutí dňa 26.10.2021 prerokovalo: 
 
      1.   Návrh na vyhlásenie neupotrebiteľnosti majetku obce. 

2.   Schválenie návrhu Komunitného plánu obce. 
3.   Zámer zámeny nehnuteľného majetku obce Nevidzany, z dôvodu osobitného zreteľa –                 
      usporiadanie vlastníckych vzťahov podľa skutkového stavu v miestnom cintoríne. 

      4.   Delegovanie členov do Rady školského zariadenia pri MŠ Nevidzany. 
      5.   Rôzne. 
      6.   Záver. 

Uznesenie č.  82/2021   
K bodu 1: 
Návrh na vyhlásenie neupotrebiteľnosti majetku obce. 

 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje, 
podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a Zásad hospodárenia obce Nevidzany, že  hnuteľný majetok obce: 
Mikrobus Ford Transit, 130 
/ Autobus mestský triedy A, M2 / 
Výr. číslo karosérie (VIN): WF0EXXGBVENK81488 
Rok výroby: 1992 
Číslo technického preukazu: PD 012939 
 

Výsledok hlasovania 
Za:                   6       
Proti:               0     
Zdržali sa:       0  
Prítomní:        6 
                                                                                                                           Kristína Bónová 
                                                                                                                             starostka obce    
V Nevidzanoch, dňa 26.10.2021 
 
Uznesenie č.  83/2021   
K bodu 2: 
Schválenie návrhu Komunitného plánu obce. 
 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov Komunitný plán sociálnych služieb obce Nevidzany pre obdobie 2021-
2026 
 

Výsledok hlasovania 
Za:                   6       
Proti:               0     
Zdržali sa:       0  
Prítomní:        6 
 
                                                                                                                           Kristína Bónová 
                                                                                                                             starostka obce    
V Nevidzanoch, dňa 26.10.2021 
 
 



 
 
 
Uznesenie č.  84/2021   
K bodu 3:  
Zámer zámeny nehnuteľného majetku obce Nevidzany, z dôvodu osobitného zreteľa –                 
usporiadanie vlastníckych vzťahov podľa skutkového stavu v miestnom cintoríne. 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch  
schvaľuje 
  - zámer previesť nehnuteľný majetok Obce Nevidzany zámenou nehnuteľnosti v k.ú. 
Nevidzany: 
 

• parcelu registra „C“: parc.č. 241/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 923 m2,  
ktorá je zameraná GP č. 50/2017 a vytvorená z parcely registra „C“: parc.č. 241/4 zast. plochy 
a nádvoria, vedenej v LV č. 1098, ktorej vlastníkom v celosti je Obec Nevidzany  
 
 - za: 

• parcelu registra „C“: parc.č. 186/10 zast. plochy a nádvoria o výmere 226 m2,  
• parcelu registra „C“: parc.č. 186/11 zast. plochy a nádvoria o výmere 65 m2,  
• parcelu registra „C“: parc.č. 1194/7 zast. plochy a nádvoria o výmere 64 m2,  
• parcelu registra „C“: parc.č. 1194/8 zast. plochy a nádvoria o výmere 91 m2,  
• parcelu registra „C“: parc.č. 1194/6 zast. plochy a nádvoria o výmere 426 m2,  
• parcely registra „C“: parc.č. 186/12 ost. plocha o výmere 51 m2,  

 
ktoré sú zamerané GP č. 50/2017 a vytvorené z parciel registra „C“: parc.č. 186/1 ost. plocha 
a parc.č. 1194 or. pôda, vedených v LV č. 225, ktorých vlastníkom v celosti je 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nevidzany, IČO: 34015159, 951 62 Nevidzany 108 s tým, že 
zámena bude realizovaná len výmenou nehnuteľností  bez ďalšieho finančného vyrovnania. 
Náklady na zámennú zmluvu a správne poplatky sa budú hradiť Obcou Nevidzany. 
 

Zámena sa realizuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 

Dôvodom osobitného zreteľa je:  
Na daných pozemkoch sa nachádza stavba domu smútku a k tomu príslušné prístupové 
komunikácie 
 
Výsledok hlasovania 
Za:                   6       
Proti:               0     
Zdržali sa:       0  
Prítomní:        6 
 
                                                                                                                           Kristína Bónová 
                                                                                                                             starostka obce    
V Nevidzanoch, dňa 26.10.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č.  85/2021   
K bodu 4: 
Delegovanie členov do Rady školského zariadenia pri MŠ Nevidzany. 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 
berie na vedomie 
delegovanie Ľubice Strieškovej a Vladislavy Zuzulovej za členov do Rady školského 
zariadenia pri MŠ Nevidzany za zriaďovateľa, ktorým je obec Nevidzany. 
 
 

Výsledok hlasovania 
Za:                   6       
Proti:               0     
Zdržali sa:       0  
Prítomní:        6 
 
                                                                                                                           Kristína Bónová 
                                                                                                                             starostka obce    
V Nevidzanoch, dňa 26.10.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


