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Zápisnica 
 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 26.10.2021 
__________________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:                 podľa prezenčnej listiny 
  
Ospravedlnení:      Peter Očadlík 
 
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 poslanec OZ: Peter Očadlík. 
Na zasadnutí OZ bol prítomný aj hlavný kontrolór obce Ing. Milan Zuzula. 
 
Starostka obce určila za: 
- overovateľov zápisnice poslancov OZ: Ľubicu Strieškovú, Vladislavu Zuzulovú 
- zapisovateľku zápisnice pracovníčku obce Klaudiu Kováčovú. 
 
Zriadenie návrhovej komisie.  
- za členov návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci OZ: Ing. Jana Barteková 
                                                                                                                         Peter Strieška 
 
Následne starostka obce dala hlasovať za zloženie návrhovej komisie. 
 
Výsledok hlasovania 
Prítomní: 6, Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,         
 
Ďalej starostka obce uviedla, že zverejnený program má 1 bod a zároveň dala hlasovať za program 
rokovania OZ tak ako bol aj zverejnený: 
 
      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. 

 
Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedený program zasadnutia OZ: 
 
Výsledok hlasovania 
Prítomní: 6, Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,         
 
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. 
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K bodu 1: 
Návrh na vyhlásenie neupotrebiteľnosti majetku obce. 
Starostka obce Kristína Bónová, ako zástupca obce Nevidzany navrhla v tomto bode Obecnému 
zastupiteľstvu v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a na základe Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce schváliť 
rozhodnutie o prebytočnosti hnuteľného majetku obce a to : obecného Mikrobusu Ford Transit, 130 
rok výroby 1992 a to z dôvodu zlého technického stavu daného motorového vozidla. ( Návrh na 
uznesenie - príloha č.1). Vzhľadom na zlý technický stav motorového vozidla sa uvedené motorové 
vozidlo stalo pre obec neupotrebiteľné a prebytočné. Preto najefektívnejším riešením pre obec je 
odpredaj motorového vozidla. Prítomní poslanci OZ schválili, že hnuteľný majetok obce Mikrobus 
Ford Transit sa stáva prebytočným a neupotrebiteľným majetkom obce a môže byť podľa rozhodnutia 
obecného zastupiteľstva vyradený z evidencie vozidiel na základe zošrotovania, prípadne odpredaný za 
hodnotu podľa záujmu o daný majetok. Následne bude daný majetok vyradený z účtovnej evidencie.  
Uznesenie č. 82/2021 
Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,         
 
K bodu 2: 
Schválenie návrhu Komunitného plánu obce. 
V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov o vypracovanom návrhu 
Komunitného plánu sociálnych služieb. Jedná sa o strategický dokument s výhľadom na päť rokov, 
ktorý je vypracovaný v súlade s požiadavkami zákona o sociálnych službách a tiež s ohľadom na 
národné priority rozvoja sociálnych služieb, berúc do úvahy  miestne podmienky, potreby a špecifiká.  
Prítomní poslanci OZ sa po oboznámení s predloženým návrhom Komunitného plánu sociálnych 
služieb obce Nevidzany na roky 2021 – 2026, predložený dokument jednohlasne schválili. 
Uznesenie č. 83/2021 
Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,         
 
K bodu 3: 
Zámer zámeny nehnuteľného majetku obce Nevidzany, z dôvodu osobitného zreteľa –                 
usporiadanie vlastníckych vzťahov podľa skutkového stavu v miestnom cintoríne. 
Vzhľadom k neprevedenú zápisu vlastníckych práv do katastra nehnuteľností musí obec pristúpiť k 
opakovanému prerokovaniu zámeru zámeny nehnuteľného majetku obce s Rímskokatolíckou cirkvou. 
Jedná sa o vzájomnú zámenu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je vysporiadanie 
pozemkov na ktorých sa nachádza stavba domu smútku a k tomu príslušné prístupové komunikácie, ktoré sú vo 
vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi za obecné pozemky, ktoré sú priľahlé k cirkevným pozemkom a s týmito 
tvoria jeden celok. Jedná sa o zámenu uvedených nehnuteľností: 
a to parcely 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. 186/7 zast. plochy a nádvoria o výmere 65 m2,  
• parcelu registra „C“: parc.č. 1194/3 zast. plochy a nádvoria o výmere 64 m2,  
• parcelu registra „C“: parc.č. 1194/2 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. 186/8 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 pozemkov sa realizuje z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991. Dôvodom osobitného zreteľa je : Na daných 
pozemkoch sa nachádza stavba domu smútku a k tomu príslušné prístupové komunikácie. Následne 
bol prítomným poslancom prednesený návrh na uznesenie. Poslanci OZ 3/5 väčšinu schválili zámer 
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prevodu nehnuteľného majetku obce Nevidzany z dôvodu hodného osobitného zreteľa zámenou 
nehnuteľností. 
Uznesenie č. 84/2021 
Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,         
 
K bodu 4: 
Delegovanie členov do Rady školského zariadenia pri MŠ Nevidzany. 
V tomto bode starostka obce informovala poslancov OZ, že za zriaďovateľa, ktorým je obec 
Nevidzany nominovala za členov Rady školského zariadenia pri MŠ Vladimíru Zuzulovú a Ľubicu 
Strieškovú. Prítomní poslanci vzali predloženú informáciu na vedomie. 
Uznesenie č. 85/2021 
Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,         
 
K bodu 5: 
Rôzne. 
- do tohto bodu programu rokovania OZ nebol starostkou obce ani poslancami OZ zaradený žiaden 
bod na prerokovanie. 
                                               
K bodu 6: 
Záver. 
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 
ukončila. 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                          Kristína Bónová 
                                                                                                                          starostka obce  

 
 
 
 
 
Zapísala: Klaudia Kováčová 
 

 
 
Overovatelia zápisnice: 

 

 
Ľubica Striešková, ................................................... 
 
Vladislava Zuzulová, ............................................................ 
 
 


