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Zápisnica 
 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 14.12.2021 
__________________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:                 podľa prezenčnej listiny 
  
Ospravedlnená:     Ing. Jana Barteková 
 
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 ospravedlnila poslankyňa OZ: Ing. Jana 
Barteková. Na zasadnutí OZ bol prítomný aj hlavný kontrolór obce Ing. Milan Zuzula. 
 
Starostka obce určila za: 
- overovateľov zápisnice poslancov OZ: Peter Očadlík, Ing. Erik Blaško 
- zapisovateľku zápisnice pracovníčku obce Klaudiu Kováčovú. 
 
Zriadenie návrhovej komisie.  
- za členov návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci OZ: Vladislava Zuzulová 
                                                                                                                         Milan Kramár 
 
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 14 bodov a zároveň dala hlasovať za program 
rokovania OZ tak ako bol aj zverejnený: 
 
      1.   Plnenie rozpočtu za II. štvrťrok 2021.   
      2.   Plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2021.   
      3.   Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.3 /2021. 
      4.   Výročná správa obce za rok 2020. 
      5.   Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2020. 
      6.   Návrh rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na rok 2023 a 2024. 
      7.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nevidzany č.1/2021, o miestnom  
            poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
      8.   Inventarizácia k 31.12.2021.  
      9.   Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce. – žiadateľ: Občianske združenie Všetci sme tu  
            kamaráti na rok 2022. 
    10.   Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce. – žiadateľ: Športový klub Nevidzany. – názov  
            akcie/podujatia: Futbalová sezóna 2022.  
    11.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2022. 
    12.   Návrh Zámennej zmluvy uzatvorenej medzi Obcou Nevidzany a Rímskokatolíckou  
            cirkvou, farnosť Nevidzany na zámenu pozemkov. 
    13.   Rôzne. 
    14.   Záver. 
Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedený program zasadnutia OZ: 
 
Výsledok hlasovania 
Prítomní: 6, Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,         
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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: 
Plnenie rozpočtu za II. štvrťrok 2021. 
V tomto bode hlavný kontrolór obce predniesol prítomným poslancom záznam o výsledku kontroly  
k plneniu rozpočtu za II. štvrťrok 2021 (príloha č.1). Prítomní poslanci OZ vzali záznamom 
o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za II štvrťrok 2021 na vedomie.   
Uznesenie č. 86/2021-A 
Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,     
     
Plnenie príjmov a výdavkov za II. štvrťrok 2021 (príloha č. 2) 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. Poslanci OZ vzali plnenie 
rozpočtu obce Nevidzany za II. štvrťrok na vedomie. 
Uznesenie č. 86/2021-B 
Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,         
 
K bodu 2: 
Plnenie rozpočtu za III. štvr ťrok 2021. 
V tomto bode hlavný kontrolór obce predniesol prítomným poslancom záznam o výsledku kontroly  
k plneniu rozpočtu za III. štvrťrok 2021 (príloha č.3). Prítomní poslanci OZ vzali záznamom 
o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za rok 2021 na vedomie.   
Uznesenie č. 87/2021-A 
Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,    
 
Plnenie príjmov a výdavkov za III. 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. Poslanci OZ 
vzali plnenie rozpočtu obce Nevidzany za III. štvrťrok na vedomie. 
Uznesenie č. 87/2021-B 
Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,         
 
K bodu 3: 
Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.3 /2021. 
K návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2021 podal stanovisko hlavný kontrolór obce  
Nevidzany Ing. Milan Zuzula (príloha č. 5), ktorý sa vyjadril, že navrhovanú úpravu rozpočtu doporučuje  
schváliť. Prítomní poslanci OZ predložené stanovisko vzali na vedomie. 
Uznesenie č. 88/2021-A 
Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,         
 
S návrhom zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/2021 prítomných poslancov OZ  
oboznámila starostka obce Kristína Bónová (príloha č.6). Starostka obce uviedla, že sa jedná o zmeny 
rozpočtu v rámci bežných výdavkov. Prítomní poslanci OZ prednesený návrh zmeny rozpočtu obce 
rozpočtovým opatrením č.3/2021  jednohlasne schválili.  
Uznesenie č. 88/2021-B 
Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,         
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K bodu 4: 
Výročná správa obce za rok 2020. 
V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov OZ o vypracovaní Výročnej správy 
obce za rok 2020, jedná sa o dokument, ktorý je obec povinná každoročne vypracovať. Následne 
starostka obce prítomných poslancov OZ oboznámila sa s obsahom Výročnej správy a predložila  
poslancom daný dokument k nahliadnutiu.  Prítomní poslanci OZ predloženú Výročnú správu obce za 
rok 2020 vzali na vedomie.  
Uznesenie č. 89/2021 
Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,         
 
K bodu 5: 
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2020. 
V tomto bode sa prítomní poslanci OZ oboznámili so Správou nezávislého audítora pre štatutárny 
orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Nevidzany (príloha č.7) S uvedeným dokumentom prítomných 
poslancov OZ oboznámila starostka obce Kristína Bónová. Následne prítomní poslanci OZ predloženú 
Správu auditu účtovnej závierky vzali na vedomie. 
Uznesenie č. 90/2021 
Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,         
 
K bodu 6: 
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na rok 2023 a 2024. 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného  rozpočtu obce na roky 2023-2024 a k návrhu 
rozpočtu obce na rok 2022 (príloha č.8) predniesol prítomným poslancom OZ hlavný kontrolór obce 
Ing. Milan Zuzula, zároveň uviedol, že návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2024 je orientačný 
vychádza z rozpočtu obce na rok 2022, ktorý je pre obec záväzný. Následne odporučil prítomným 
poslancom schváliť predložený návrh rozpočtu. Prítomní poslanci  vzali stanovisko hlavného 
kontrolóra na vedomie.  
Uznesenie č. 91/2021-A 
Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,   
  
Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 (príloha č.9) s podrobným výkladom 
k jednotlivým položkám v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na rok 2022  predniesla prítomným 
poslancom starostka obce a následne dala hlasovať za prednesený návrh rozpočtu na rok 2022. 
Prítomní poslanci OZ prednesený návrh rozpočtu na rok 2022 jednohlasne schválili podľa 
predloženého návrhu bez výhrad.  
Uznesenie č. 91/2021-B 
Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,         
 
a predložené viacročné rozpočty obce Nevidzany na roky 2023 a 2024 vzali na vedomie. 
Uznesenie č. 91/2021-C 
Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,         
 
K bodu 7: 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nevidzany č.1/2021, o miestnom poplatku  
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nevidzany č.1/2021 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady (príloha č. 10) tak ako je to uvedené i v Dôvodovej správe 
k predloženému návrhu (príloha č.11) vedenie obce predkladá z dôvodu aktualizácie sadzieb poplatku 
z titulu zvýšenia sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu na 
skládke odpadov a tým dodržania podmienok zákona ohľadne financovania nakladania s odpadom. 
Z tohto dôvodu v predloženom návrhu navrhujeme zvýšiť sadzbu poplatku z pôvodných 0,0548 €/za 
osobu a kalendárny deň na 0,0822 €/za osobu a kalendárny deň (t. j. z 20,00 € na 30,00 € za osobu a 
rok) nakoľko náklady, ktoré obec vynakladá za zber odpadu prevyšujú sumu, ktorú obec vyberie od 
občanov na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.  
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Z dôvodu lepšej prehľadnosti navrhujeme zrušiť Všeobecne záväzného nariadenie obce Nevidzany 
č.2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov a uzniesť sa na samostatnom Všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Po oboznámení s predloženým návrhom Všeobecne 
záväzného nariadenia obce Nevidzany č.1/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady ako i s Dôvodovou správou k predloženému návrhu prítomní poslanci jednohlasne 
schválili Všeobecne záväzné nariadenie obce Nevidzany č.1/2021 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. Pri hlasovaní o Všeobecne záväznom nariadení obce Nevidzany 
č.1/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bola splnená i 
zákonnom stanovená podmienka, ktorú zákon ukladá pre prijatie všeobecne záväzného nariadenia. 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nevidzany č.1/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť od 1. januára 2022. 
 
K bodu 8: 
Inventarizácia k 31.12.2021.  
Prítomných  poslancov s  inventarizáciou v obci, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona o účtovníctve 
č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov oboznámila starostka obce. Prítomným poslancom 
predložila nasledovné dokumenty: Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2021 
(príloha č.12), HARMONOGRAM Prác pre vykonávanie inventarizácie k 31.12.2021 (príloha č.13), 
Zloženie inventarizačných komisií (príloha č.14), Časový plán prác pre vykonanie inventarizácie 
k 31.12.2021 (príloha č.15), 
Poslanci OZ vyššie uvedené dokumenty schválili.   
Uznesenie č. 92/2021-A 
Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,         
Uznesenie č. 92/2021-B 
Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,         
Uznesenie č. 92/2021-C 
Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,     
Uznesenie č. 92/2021-D 
Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0, 
uložili schváleným inventarizačným komisiám vykonať inventarizáciu podľa schváleného 
harmonogramu a časového plánu prác pre vykonanie inventarizácie k 31.12.2021, 
Uznesenie č. 92/2021-E 
Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,    
a schválili predložený zoznam vyradenia majetku obce k 31.12.2021 (príloha č. 16).       
Uznesenie č. 92/2021-F 
Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,         
 
    
K bodu 9: 
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce. – žiadateľ: 
Občianske združenie Všetci sme tu kamaráti na rok 2022. 
Občianske združenie „Všetci sme tu kamaráti“ podalo na obec Nevidzany Žiadosť o dotáciu 
z rozpočtu obce (príloha č. 17) a to na podujatia:  
- Nevidziansky gulášik;  Pivofest; Majáles/ples  
- termín a miesto konania: 2022, futbalové ihrisko Nevidzany, kultúrny dom. 
Občianske združenie Všetci sme tu kamaráti žiada o pridelenie dotácie vo výške 1000,- €.  
Žiadosť podalo občianske združenie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2017 
o podmienkach poskytovania  dotácií z prostriedkov rozpočtu obce. S podrobným obsahom podanej 
žiadosti poslancov OZ oboznámila starostka obce, ktorá aj zároveň požiadala poslancov OZ  
o vyjadrenie sa k uvedenej žiadosti. Prítomní poslanci OZ po oboznámení sa s obsahom podanej 
žiadosti jednohlasne schválili poskytnutie dotácie v požadovanej sume 1000,-€.  
Uznesenie č. 93/2021 
Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,         
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K bodu 10: 
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce. – žiadateľ:  
Športový klub Nevidzany. – názov akcie/podujatia: Futbalová sezóna 2022.  
Športový klub Nevidzany podal na obec Nevidzany Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce (príloha č.18). 
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce bola podaná v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2017 
o podmienkach poskytovania  dotácií z prostriedkov rozpočtu obce. O obsahu žiadosti prítomných 
informovala starostka obce. Požadovaná výška dotácie činní sumu 5000,- € a má byť v zmysle žiadosti 
použitá na Futbalovú sezónu 2022(jarná časť 2021-22 a jesenná časť 2022-23). Prítomní poslanci OZ 
schválili pridelenie dotácie z rozpočtu obce vo výške 4000,-€. 
Uznesenie č. 94/2021 
Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,         
 
K bodu 11: 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2022. 
Hlavný kontrolór obce Ing. Milan Zuzula, predložil poslancom OZ - Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na 1.polrok 2022 (príloha č.19).  Rozsah kontrolnej činnosti stanovený v danom dokumente 
je v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. Prítomní poslanci OZ nemali k uvedenému rozsahu kontrolnej činnosti podľa 
predloženého plánu žiadne pripomienky a následne predložený Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na 1.polrok 2022  jednohlasne schválili. 
Uznesenie č. 95/2021 
Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,         
 
K bodu 12: 
Návrh Zámennej zmluvy uzatvorenej medzi Obcou Nevidzany a Rímskokatolíckou cirkvou, 
farnosť Nevidzany na zámenu pozemkov. 
Na základe schváleného uznesenia OZ č. 84/2021 o zámere na prevod majetku obce zámenou 
nehnuteľností zo dňa 26.10.2021 pani starostka informovala o ďalšom postupe, ktorým by malo byť 
samotné schválenie prevodu majetku zámennou zmluvou. Uznesenie o schválenom zámere prevodu 
bolo od 26.10.2021 zverejnené do dnešného dňa na úradnej tabuli obce (príloha č.20). Neboli voči 
nemu vznesené žiadne námietky, a preto poslanci pristúpili k hlasovaniu za schválenie prevodu 
majetku zámennou nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu Zámennej zmluvy, ktorú uzatvárajú 
medzi sebou Obec Nevidzany so sídlom 951 62 Nevidzany 106, IČO: 00308293, zastúpená starostkou 
Kristínou Bónovou, občan SR, štátna príslušnosť: slovenská a 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nevidzany, IČO: 34015159, 951 62 Nevidzany 108, zastúpená Mgr. 
Miroslavom Hoždorom, občan SR, štátna príslušnosť: slovenská, 
ktorou sa zamieňajú nehnuteľnosti v k.ú. Nevidzany tak, že 
Obec Nevidzany, sa stane vlastníkom nehnuteľností – novovytvorených parciel registra „C“: 

•  parc.č. 186/10 zast. plochy a nádvoria o výmere 226 m2,  
•  parc.č. 186/11 zast. plochy a nádvoria o výmere 65 m2,  
•  parc.č. 1194/7 zast. plochy a nádvoria o výmere 64 m2,  
•  parc.č. 1194/8 zast. plochy a nádvoria o výmere 91 m2,  
•  parc.č. 1194/6 zast. plochy a nádvoria o výmere 426 m2,  
•  parc.č. 186/12 ost. plocha o výmere 51 m2, v celosti 1/1 a  

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nevidzany, sa stane vlastníkom nehnuteľností novovytvorenej 
parcely registra „C“ : 

• parc.č. 241/4 zast. plochy a nádvoria o výmere 923 m2, v celosti 1/1 
s tým, že zámena bude realizovaná len výmenou nehnuteľností  bez ďalšieho finančného vyrovnania. 
Náklady na zámennú zmluvu a správne poplatky budú hradené 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.  
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Prítomní poslanci OZ predložený návrh Zámennej zmluvy jednohlasne schválili. Za návrh zámennej 
zmluvy hlasovali všetci prítomní poslanci v počte 6, čím bola splnená zákonom stanovená povinnosť 
3/5 väčšiny zo všetkých poslancov OZ. 
Uznesenie č. 96/2021 
Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,         
 
K bodu 13: 
Rôzne. 
- do tohto bodu programu rokovania OZ nebol starostkou obce ani poslancami OZ zaradený žiaden 
bod na prerokovanie. 
 
K bodu 14: 
Záver. 
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 
ukončila. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                          Kristína Bónová 
                                                                                                                          starostka obce  

 
 
 
 
 
Zapísala: Klaudia Kováčová 
 

 
 
Overovatelia zápisnice: 

 

 
Peter Očadlík, ............................................................ 
 
Ing. Erik Blaško, ............................................................ 
 
 


