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Zápisnica 
 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 03.03.2022 
__________________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:                 podľa prezenčnej listiny 
  
Ospravedlnená:      Vladislava Zuzulová 
 
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: Vladislava 
Zuzulová. Na zasadnutí OZ bol prítomný aj hlavný kontrolór obce Ing. Milan Zuzula. 
 
Starostka obce určila za: 
- overovateľov zápisnice poslancov OZ: Ing. Janu Bartekovú, Milana Kramára 
- zapisovateľku zápisnice poslankyňu obecného zastupiteľstva: Ľubicu Strieškovú 
 
Zriadenie návrhovej komisie.  
- za členov návrhovej komisie boli starostkou obce navrhnutí poslanci OZ: Peter Očadlík                                            
                                                                                                                         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 1bod a zároveň dala hlasovať za program 
rokovania OZ tak ako bol aj zverejnený: 
 
      1.   Finančné vysporiadanie zákazky Kanalizácia a ČOV Nevidzany.   
      2.   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. 
 
 
K bodu 1: 
Finančné vysporiadanie zákazky Kanalizácia a ČOV Nevidzany. 
Starostka obce informovala OZ vo veci urovnania finančnej časti projektu Kanalizácia a ČOV 
Nevidzany, voči dodávateľovi stavby VODOSTAV PLUS s.r.o.. so sídlom Chyzerovecká 226, Zlaté 
Moravce, IČO 36543047, ktorá je nástupníckou spoločnosťou bývalej firmy Stanislav Orovnický 
VODOSTAV, Hviezdoslavova 4 Zlaté Moravce. 
Uvedená spoločnosť postúpila pohľadávku vo výške 118 640,47€, ktorú eviduje voči Obci Nevidzany 
spoločnosti DOMINUS UNI a.s. so sídlom Robotnícka 5 Zlaté Moravce, IČO 45474451 a tá prišla 
s ponukou urovnania dlhu a vysporiadania všetkých nárokov po vyplatení čiastky 72 000,- €, o čom 
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bude po schválení predmetu podmienok poslancami OZ spísaná Dohoda o urovnaní sporných práv 
a povinností. 
Na základe poskytnutých informácií poslanci OZ súhlasili s predloženou ponukou v prípade, že spol. 
VODODTAV PLUS s r.o. bude súčinná a predloží všetky potrebné doklady ku kolaudácii predmetnej 
stavby. 
Na základe podaných informácií poslanci OZ vzali informáciu o finančnom vysporiadaní zákazky 
Kanalizácia a ČOV Nevidzany na vedomie. 
Uznesenie č. 97/2022-A,  Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,     
a následne schválili predložené finančné vysporiadanie a jeho nasledovné financovanie zapracovať  
do úvahy rozpočtu obce nasledovne 36 000,- € čerpanie z rezervného fondu a 36 000,-€ pokryť finančnými 
prostriedkami z bežného rozpočtu. 
Uznesenie č. 97/2022-B,  Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,     
a poverili starostku obce podpísaným dohody o urovnaní sporných práv a povinností, ktorá bude vyhotovená 
na základe schváleného finančného vysporiadania medzi Obcou Nevidzany a spol. DOMINUS UNI a.s. so 
sídlom Robotnícka 5 Zlaté Moravce, IČO 45474451. 
Uznesenie č. 97/2022-C,  Prítomní: 6,  Za: 6,  Proti: 0,  Zdržali sa: 0,         
 
 
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: 

 

 
Ing. Jana Barteková, ............................................................ 
 
Milan Kramár, ..................................................................... 
 
 


