
 
 
 

U Z N E S E N I A  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,  
konaného dňa 28.6.2022 

___________________________________________________________________________ 
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch na svojom zasadnutí dňa 28.6.2022 prerokovalo: 
 

1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022. 
2. Návrh záverečného účtu obce za rok 2021, vysporiadanie výsledku hospodárenia obce 

za 2021. 
3. Vyjadrenie hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2021. 
4. Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2022. 
5. Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 2/2022. 
6. Žiadosť o vyjadrenie k stavebnému zámeru – ........................., Nevidzany č.s. ......... 
7. Žiadosť o majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností – ..............., Nevidzany č.s. ..... 
8. Určenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané v roku  
      2022 a určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Nevidzany na celé      
      volebné obdobie 2022 - 2026. 
9. Určenie rozsahu výkonu starostu obce Nevidzany na celé volebné obdobie 2022 - 2026.    
10. Rôzne. 
11. Záver. 

 
 
 
 
 
Uznesenie č.  103/2022   
K bodu 1: 
 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022. 
 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022. 
 

Výsledok hlasovania 
Za:                     5        
Proti:                0      
Zdržali sa:        0 
Prítomní:         5                                                                                                                       
                                                                                                                           Kristína Bónová 
                                                                                                                             starostka obce    
 
V Nevidzanoch, dňa 28.6.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 104/2022   
K bodu 2: 
Návrh záverečného účtu obce za rok 2021, vysporiadanie výsledku hospodárenia obce za 
rok 2021. 
 
A/ 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
- Záverečný účet obce Nevidzany a celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad. 
 

 
Výsledok hlasovania 
Za:                     5           
Proti:                0        
Zdržali sa:        0   
Prítomní:         5                                                                                                                          
                                                                                                                           Kristína Bónová 
                                                                                                                              starostka obce    
 
V Nevidzanoch, dňa 28.6.2022 
 
 
 
 
 
 
B/ 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
- že prebytok hospodárenia za rok 2021 je zdrojom rezervného fondu obce a to vo výške 39 704,54 €. 
 
 
 
 
 
 

Výsledok hlasovania 
Za:                     5           
Proti:                0        
Zdržali sa:        0   
Prítomní:         5                                                                                                                          
                                                                                                                           Kristína Bónová 
                                                                                                                              starostka obce    
 
V Nevidzanoch, dňa 28.6.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenie č. 105/2022   
K bodu 3: 
Vyjadrenie hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2021. 
 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
- Vyjadrenie hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Nevidzany za rok 2021. 
 

 
Výsledok hlasovania 
Za:                     5           
Proti:                0        
Zdržali sa:        0   
Prítomní:         5                                                                                                                          
                                                                                                                           Kristína Bónová 
                                                                                                                              starostka obce    
 
V Nevidzanoch, dňa 28.6.2022 
 
 
 
Uznesenie č. 106/2022   
K bodu 4: 
Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2022. 
 
A/ 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie 
plnenie rozpočtu obce Nevidzany za I. štvrťrok 2022. 
 

Výsledok hlasovania 
Za:                     5           
Proti:                0        
Zdržali sa:        0   
Prítomní:         5                                                                                                                          
                                                                                                                           Kristína Bónová 
                                                                                                                              starostka obce    
 
V Nevidzanoch, dňa 28.6.2022 
 
 
 
B/ 
Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch 
berie na vedomie 
záznam o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu obce za I. štvrťrok 2022. 
 
Výsledok hlasovania 
Za:                     5           
Proti:                0        
Zdržali sa:        0   
Prítomní:         5                                                                                                                          
                                                                                                                           Kristína Bónová 
                                                                                                                              starostka obce    
 
V Nevidzanoch, dňa 28.6.2022 
 
 



 
 
Uznesenie č. 107/2022   
K bodu 5: 
Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 2/2022. 
 
A/ 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje,   
zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením číslo 2/2022 podľa reálnych nákladov 
a výnosov a zapracovanie finančných nákladov na zvýšené čiastky energií v budovách vo 
vlastníctve obce. 
 
Výsledok hlasovania 
Za:                     5           
Proti:                0        
Zdržali sa:        0   
Prítomní:         5                                                                                                                          
                                                                                                                           Kristína Bónová 
                                                                                                                              starostka obce    
 
V Nevidzanoch, dňa 28.6.2022 
 
B/ 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje 
použitie rezervného fondu vo výške 10 000,- € ako finančnú čiastku z ktorej bude financované  
finančné vyrovnanie obce za projekt ČOV a kanalizácia obce Nevidzany 
 
Výsledok hlasovania 
Za:                     5           
Proti:                0        
Zdržali sa:        0   
Prítomní:         5                                                                                                                          
                                                                                                                           Kristína Bónová 
                                                                                                                              starostka obce    
 
V Nevidzanoch, dňa 28.6.2022 
 
 
C/ 
Obecné zastupiteľstvo 
berie na vedomie,  
stanovisko hlavného kontrolóra obce Nevidzany k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením 
číslo 2/2022. 
 

 
Výsledok hlasovania 
Za:                     5           
Proti:                0        
Zdržali sa:        0   
Prítomní:         5                                                                                                                          
                                                                                                                           Kristína Bónová 
                                                                                                                              starostka obce    
 
V Nevidzanoch, dňa 28.6.2022 
 
 



 
 
Uznesenie č. 108/2022   
K bodu 6: 
Žiadosť o vyjadrenie k stavebnému zámeru – ........................, Nevidzany č.s. .... 
 
Obecné zastupiteľstvo sa  
rozhodlo vydať súhlasné stanovisko 
k funkčnému využitiu parcely  č. 837/47, aby jej vlastník .................., Nevidzany č.s. ......... ju  mohol 
využiť ako stavebný pozemok.  
Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce. 
Obec nemá vypracovaný územný plán obce a stanovisko vydá ako dotknutý orgán samosprávy, na 
základe zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľ. Pôdy v z.n.p. . 
 
 
 
Výsledok hlasovania 
Za:                     5           
Proti:                0        
Zdržali sa:        0   
Prítomní:         5                                                                                                                          
                                                                                                                           Kristína Bónová 
                                                                                                                              starostka obce    
 
V Nevidzanoch, dňa 28.6.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 109/2022   
K bodu 7: 
Žiadosť o majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností – ...................., Nevidzany č.s. ... 
 
Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje,   
- zámer previesť nehnuteľný majetok Obce Nevidzany zámenou nehnuteľnosti v katastrálnom 
území: Nevidzany s doplatkom vyrovnávacieho podielu a to novovzniknuté parcely: 
 

• parcelu registra „C“: parc.č. 241/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2,  
• parcelu registra „C“: parc.č. 241/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2, 
 

vytvorené z parcely registra „C“: parc.č. 241/1 zast. plochy a nádvoria, vedenej v LV č. 1098, 
ktorej vlastníkom v celosti spoluvlastnícky podiel 1/1 je Obec Nevidzany, v súlade 
s Geometrickým plánom č. 45/2018, ktorý vyhotovil Martin Holý dňa 16.3.2022, autorizačne 
overil Ing. Roman Strelka dňa 16. 03. 2022 a dňa 09. 05. 2022 pod číslom 270/2022 úradne 
overil Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor katastrálny  
 

 - za: 
• parcelu registra „C“: parc.č. 22/2 zast. plochy a nádvoria o výmere 5 m2,  

 

vytvorenú z parcely registra „C“: parc.č. 22/1 zastavané plochy a nádvoria, vedenej v LV č. 
605, ktorej vlastníkom v celosti spoluvlastnícky podiel 1/1 je .............., rod. ......, nar. 
....................., trvale bytom: Nevidzany č.s. ....., občan SR, v súlade s Geometrickým plánom 
č. 45/2018, ktorý vyhotovil Martin Holý dňa 16.3.2022, autorizačne overil Ing. Roman 
Strelka dňa 16. 03. 2022 a dňa 09. 05. 2022 pod číslom 270/2022 úradne overil Okresný úrad 
Zlaté Moravce, odbor katastrálny  
 

s tým, že zámena bude realizovaná výmenou nehnuteľností a s doplatkom vyrovnávacieho 
podielu. ....................  v súvislosti s uvedenou zámenou zaplatí Obci Nevidzany vyrovnávací 
podiel vo výške 234,- eur (3,- eurá/m2) slovom: dvestotridsaťštyri.  Náklady na zámennú 
zmluvu a správne poplatky na Okresnom úrade, katastrálnom odbore bude hradiť .................. . 
 

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:  
Pozemky, ktoré sú predmetom zámeny sú malej výmery a funkčne prislúchajú k pozemkom 
žiadateľa. 
 
 
 
 
 
Výsledok hlasovania 
Za:                     5           
Proti:                0        
Zdržali sa:        0   
Prítomní:         5                                                                                                                          
                                                                                                                           Kristína Bónová 
                                                                                                                              starostka obce    
 
V Nevidzanoch, dňa 28.6.2022 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Uznesenie č. 110/2022   
K bodu 8:  
Určenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané v roku 2022 a 
určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Nevidzany na celé volebné 
obdobie 2022 - 2026. 
 
 
A/ 
Obecné zastupiteľstvo 
utvára 
v súlade s § 166 ods. 3 zákona číslo 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva 
v znení neskorších predpisov jeden volebný obvod. 
 
Výsledok hlasovania 
Za:                     5           
Proti:                0        
Zdržali sa:        0   
Prítomní:         5                                                                                                                          
                                                                                                                           Kristína Bónová 
                                                                                                                              starostka obce    
 
V Nevidzanoch, dňa 28.6.2022 
 
  
B/ 
Obecné zastupiteľstvo 
určuje 
v súlade s § 11 ods. 3 písm. c)  zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 
počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nevidzany v počte 7. 
 
 
Výsledok hlasovania 
Za:                     5           
Proti:                0        
Zdržali sa:        0   
Prítomní:         5                                                                                                                          
                                                                                                                           Kristína Bónová 
                                                                                                                              starostka obce    
 
V Nevidzanoch, dňa 28.6.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Uznesenie č. 111/2022   
K bodu 9: 
Určenie rozsahu výkonu starostu obce Nevidzany na celé volebné obdobie 2022 - 2026.    
 
Obecné zastupiteľstvo 
určuje 
v súlade s §11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022-2026 rozsah 
výkonu funkcie starostu obce Nevidzany na plný úväzok. 
 
 
Výsledok hlasovania 
Za:                     5           
Proti:                0        
Zdržali sa:        0   
Prítomní:         5                                                                                                                          
                                                                                                                           Kristína Bónová 
                                                                                                                              starostka obce    
 
V Nevidzanoch, dňa 28.6.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


