Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30. novembra 2018

Obecný úrad Neverice, Hlavná č. 119, 951 72 Neverice

Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
Dátum konania:

30. november 2018

Prítomní:
Poslanci:

Eduard Kajaba, starosta obce
Lenka Bartová
Ing. Ľudovít Bugár
Imrich Gubo
Mgr. Andrea Havetová
Zdeno Parák

Ospravedlnení:

Ingrid Kohútová, Ing. Tomáš Vician

Ďalší prítomní:

Zuzana Bugárová, referentka OcÚ
Monika Zúziková, referentka OcÚ

Hostia: podľa prezenčnej listiny
Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice č. 1.
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rokovanie OZ otvoril Eduard Kajaba, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Starosta obce konštatoval, že sú prítomní piati poslanci a OZ je uznášania schopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľku zápisnice:
p. Zuzanu Bugárovú, referentku OcÚ
a overovateľov zápisnice:
Ing. Ľudovít Bugár, poslanec OZ
Imrich Gubo, poslanec OZ
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 5
za: 5 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Zdeno
Parák)
proti: 0
zdržal sa: 0

Uznesenie prijaté pod č. 169/2018 v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
že za zapisovateľku zápisnice bola určená p. Zuzana Bugárová a za overovateľov zápisnice z
18. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určení poslanci OZ – Ing. Ľudovít Bugár a Imrich
Gubo
3. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie:
Mgr. Andreu Havetovú, poslankyňu OZ a Zdena Paráka, poslanca OZ
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 5
za: 5 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Zdeno
Parák)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 170/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
volí
členov návrhovej komisie – Mgr. Andreu Havetovú,
poslanca OZ

poslankyňu OZ a Zdena Paráka,

4. Schválenie programu rokovania
Eduard Kajaba, starosta obce - oboznámil prítomných poslancov s návrhom programu
rokovania. Vyzval ich, aby sa k programu rokovania vyjadrili, ak majú doplňujúce alebo
pozmeňujúce návrhy.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2018 o financovaní centier voľného času
zriadených mimo územia obce Neverice v roku 2019
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku
a na mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok
2019
8. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2018 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Neverice
9. Správa o hospodárení obce Neverice k 31.10.2018, rozpočtové opatrenia
10. Žiadosť o schválenie spôsobu využitia pozemku v KÚ Neverice - GP č. 472/2018 –
p.č. 239/5 a p.č. 239/3, vytvorené z p.č. 239/3
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11. Návrh na vrátenie príspevkov na kanalizačné prípojky
12. Program odpadového hospodárstva, Program obce Neverice na roky 2016 - 2020
13. Rôzne - Diskusia
14. Rekapitulácia uznesení
15. Záver
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 5
za: 5 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Zdeno
Parák)
proti: 0
zdržal sa: 0
Navrhnutý program rokovania bol schválený.
Uznesenie prijaté pod č. 171/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
program rokovania 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Informáciu predniesol Eduard Kajaba, starosta obce. K plneniu uznesení zo 17.
zasadnutia OZ neboli vznesené žiadne pripomienky. K uzneseniu č. 168/2018 uviedol, že
predmetná výzva 7.2. ešte vyhlásená nebola a nebolo ukončené majetkovo-právne
usporiadanie vlastníckych vzťahov k predmetným cestám. Informoval o vyplatení záväzku vo
výške 3721,65 EUR firme Ekostaving – Ing. Jozef Vyskoč.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 5
za: 5 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Zdeno
Parák)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 172/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2018 o financovaní centier voľného času
zriadených mimo územia obce Neverice v roku 2019
Návrh predniesol Eduard Kajaba. Finančné prostriedky dostáva obec prostredníctvom
podielových daní a všeobecne záväzným nariadením určuje výšku finančných prostriedkov,
ktoré budú poskytnuté centrám voľného času mimo územia obce, ktoré poskytujú záujmové
vzdelávanie deťom s trvalým pobytom v obci Neverice. Návrh
bol schválený bez
pripomienok, tvorí prílohu zápisnice č. 2.
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Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 5
za: 5 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Zdeno
Parák)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 173/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1//2018 o financovaní centier voľného času zriadených
mimo územia obce Neverice v roku 2019
- Pri schválení uznesenia bola dodržaná podmienka 3/5 väčšiny všetkých poslancov OZ
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku
a na mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok
2019
Návrh predniesol Eduard Kajaba, starosta obce. Návrh bol schválený, tvorí prílohu
zápisnice č. 3.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 5
za: 5 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Zdeno
Parák)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 174/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2018 o určení dotácie na prevádzku a na mzdy na
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2019.
- Pri schválení uznesenia bola dodržaná podmienka 3/5 väčšiny všetkých poslancov OZ
8. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2018 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Neverice
Eduard Kajaba, starosta obce - v pôvodnom návrhu nebola zapracovaná žiadna zmena
sadzieb poplatkov. Na základe oznámenia zmeny ceny zberovou spoločnosťou Waste
transport, a.s. zo dňa 28. novembra 2018, ktorá sa týka položky za zvoz zmesového
komunálneho odpadu z doterajšej čiastky 29,56 € za tonu odpadu na 61,00 € za tonu odpadu,
vyzval poslancov, aby zaujali stanovisko k prípadnej úprave sadzby. Nový dodatok má byť
po odsúhlasení nových podmienok zberu vystavený od 1.1.2019, čo bude riešiť už
novozvolený starosta. V tejto súvislosti niektoré obce zvažujú výber novej spoločnosti, ktorá
by ponúkla priaznivejšie ceny.
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Starosta obce Sľažany sa ako predseda Požitavského regionálneho združenia podujal
na realizáciu prieskumu cien u iných spoločností, ale čiastočnému zvýšeniu nákladov na
vývoz sa obec nevyhne. Poslanci po prerokovaní a zrelej úvahe, aby nebol jednorazovo
zaťažený ani občan, ani obecný rozpočet, navrhli zvýšiť sadzbu iba čiastočne - z doterajších
0,0411 eura za osobu a kalendárny deň, na sadzbu 0,0493 eura za osobu a kalendárny deň.
Navrhnutú pripomienku schválili hlasovaním. VZN tvorí prílohu zápisnice č. 4.
Hlasovanie za návrh uznesenia - pripomienka:
prítomní: 5
za: 5 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Zdeno
Parák)
proti: 0
zdržal sa: 0
Hlasovanie za návrh uznesenia – upravený návrh VZN:
prítomní: 5
za: 5 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Zdeno
Parák)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 175/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
a) s c h v a ľ u j e
Pripomienku – určenie sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady vo výške 0,0493
eura za osobu a kalendárny deň
b) s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Neverice
- Pri schválení uznesenia bola dodržaná podmienka 3/5 väčšiny všetkých poslancov OZ
9. Správa o hospodárení obce Neverice k 31.10.2018, rozpočtové opatrenia
Správu o hospodárení predniesla Monika Zúziková, referentka OcÚ. Tvorí prílohu
zápisnice č. 5. Ďalej informovala prítomných o rozpočtových opatreniach č. 2/2018 a 3/2018,
ktoré tvoria prílohu zápisnice č. 6 a 7.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 5
za: 5 (Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno
Parák)
proti: 0
zdržal sa: 0
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Uznesenie prijaté pod číslom 176/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
a) b e r i e n a v e d o m i e
Správu o hospodárení obce Neverice k 31.10.2018
b) b e r i e n a v e d o m i e
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018 v zmysle § 21 vnútorného predpisu Zásady
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Neverice (schváleného uznesením obecného
zastupiteľstva č. 133/2017 zo dňa 8.12.2017) podľa prílohy.
c) b e r i e n a v e d o m i e
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018 v zmysle § 21 vnútorného predpisu Zásady
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Neverice (schváleného uznesením obecného
zastupiteľstva č. 133/2017 zo dňa 8.12.2017) podľa prílohy.
10. Žiadosť o schválenie spôsobu využitia pozemku v KÚ Neverice -GP č. 472/2018– p.č.
239/5, p.č. 239/3 vytvorené z p.č. 239/3
Eduard Kajaba, starosta obce – predmetnú žiadosť podala pani Zuzanna Kajabová z dôvodu
odstránenia nedostatkov v katastrálnom konaní – zápis vlastníckych práv k predmetnej
nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy. Nakoľko sa geometrickým plánom vytvorili
pozemky menšie ako 2000 m2 (Rozdelenie parcely č. 239/3 o výmere 643m2 – druh pozemku
trvalé trávne porasty na parc. 239/3 o výmere 202 m2 a 239/5 o výmere 440 m2), je potrebné
k usporiadaniu vlastníckeho práva vydokladovať niektorú z výnimiek zákona č. 180/1995
Z. z.. Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 8.
Hlasovanie za návrh uznesenia
prítomní: 5
za: 5 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Zdeno
Parák)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 177/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
spôsob využitia pozemkov parcela číslo 239/5 a parcela číslo 239/3, vytvorené podľa
Geometrického plánu č. 472/2018 zo dňa 17.9.2018, overeného Okresným úradom, Zlaté
Moravce, katastrálnym odborom pod číslom 582/2018 dňa 25.9.2018 z parcely číslo 239/3,
nachádzajúcej sa v extraviláne obce Neverice, už v zastavanej zóne, na záhradkárske
a rekreačné účely.
11. Návrh na vrátenie príspevkov na kanalizačné prípojky
Eduard Kajaba, starosta obce podáva návrh na vrátenie príspevkov na kanalizačné
prípojky. Jedná sa o združené finančné prostriedky od občanov z roku 2006. Návrh podáva
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z dôvodu zmeny financovania. Príspevok zaplatilo 40 domácností vo výške 2500,00 Sk.
Čiastka spolu činí 100 000,00 Sk, po prepočte na eurá: 3319,20 eur (jedna prípojka 82,98
eur). Zoznam tvorí prílohu zápisnice č. 9.
Hlasovanie za návrh uznesenia
prítomní: 5
za: 5 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Zdeno
Parák)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 178/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
vrátenie združených finančných prostriedkov občanov podľa zoznamu, ktorý tvorí prílohu
zápisnice, v sume 82,98 eur/jedna prípojka, spolu vo výške 3319,20 eur.
12. Program odpadového hospodárstva, Program obce Neverice na roky 2016 - 2020
Program odpadového hospodárstva, Program obce Neverice na roky 2016-2020
a Oznámenie výsledku posúdenia Programu odpadového hospodárstva obce Neverice
Okresným úradom Zlaté Moravce, odborom starostlivosti o životné prostredie (príloha
zápisnice č. 10) predložil starosta obce. Materiál bol vypracovaný podľa POH Nitrianskeho
kraja na roky 2016 - 2020. Okresný úrad v Zlatých Moravciach, odbor starostlivosti o životné
prostredie dňa 18.10.2018 posúdil POH obce Neverice a skonštatoval, že POH obce Neverice
je v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a v súlade so záväznou časťou POH
Nitrianskeho kraja na roky 2016 -2020.
Hlasovanie za návrh uznesenia
prítomní: 5
za: 4 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Mgr. Andrea Havetová, Zdeno Parák)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Imrich Gubo)
Uznesenie prijaté pod č. 179/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
Program odpadového hospodárstva, Program obce Neverice na roky 2016 - 2020
13. Rôzne – Diskusia
Eduard Kajaba, starosta obce – informoval poslancov o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice vo výške 30 000,00 EUR z prostriedkov MV SR.
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Ing. Ľudovít Bugár, poslanec OZ – informoval sa na termín použitia predmetnej dotácie.
Eduard Kajaba, starosta obce – termín čerpania poskytnutej dotácie je do konca roka 2022.

14. Rekapitulácia uznesení
Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Andrea Havetová konštatovala, že všetky body
programu zasadnutia boli riadne prerokované a boli k nim riadne odhlasované uznesenia,
súčasne prečítala prítomným prijaté uznesenia.

15. Záver
Starosta obce p. Eduard Kajaba skonštatoval, že program 18. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Nevericiach je vyčerpaný. Poďakoval všetkým za účasť, pozval prítomných
na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nevericiach, ktoré sa bude konať 8.
decembra 2018 a vyhlásil zasadnutie za ukončené.
V Nevericiach dňa 5. decembra 2018

Eduard K a j a b a
starosta obce Neverice

Overovatelia:
Ing. Ľudovít Bugár, poslanec OZ
Imrich Gubo, poslanec OZ

Zapísala:
Zuzana Bugárová, referentka OcÚ
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