Zápisnica
z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 8.12.2018
v Kultúrnom dome v Nevericiach

Obec Neverice, Hlavná 119/29, 951 72 Neverice
Zápisnica
z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
Dátum:
Miesto:
Prítomní:
Ospravedlnení:

8. december 2018 o 17.00 h
Kultúrny dom Neverice
podľa prezenčnej listiny (prílohy zápisnice č. 1, č. 2)
x

1. Úvodné náležitosti:
1.1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zasadnutie otvoril starosta obce p. Eduard Kajaba. Privítal všetkých prítomných.
Konštatoval, že ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nevericiach zvolal
starosta obce v súlade s ustanovením § 12 ods. 1. písmena a) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Oboznámil prítomných s účelom
ustanovujúceho zasadnutia, ktorým je naplnenie výsledkov komunálnych volieb, ich
uplatnenie v skutočnom obsadení najvyšších orgánov obecnej samosprávy a vytvorenie
podmienok pre zabezpečenie plynulého fungovania orgánov obecnej samosprávy
v nadchádzajúcom funkčnom období.
1.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice bola určená p.
zápisnice Ing. Jozef Bachan a Stanislav Pupák.

Zuzana Bugárová, za overovateľov

1.3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
Predseda Miestnej volebnej komisie v Nevericiach Ing. Tomáš Vician oboznámil
prítomných s výsledkami volieb v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce, konaných
dňa 10.11.2018. Predmetný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 3.
1.4. Ukončenie volebného obdobia 2014 - 2018
Eduard Kajaba, starosta obce - poďakoval odchádzajúcim poslancom za úsilie
vynaložené v prospech obce a spoluprácu v predchádzajúcom volebnom období. Pri
príležitosti ukončenia ich funkcie im odovzdal pamätné plakety a pamätné listy. Ingrid
Kohútovej, zástupkyni starostu obce, osobitne poďakoval a odovzdal plaketu za rozvoj
kultúry v rokoch 1996 – 2018. Následne poslanci venovali p. Eduardovi Kajabovi ďakovnú
plaketu za dlhodobú a obetavú prácu starostu obce v rokoch 1994 – 2018, pri príležitosti
ukončenia funkcie starostu obce Neverice.

1.5. Odovzdanie osvedčenia o zvolení za starostu obce, zloženie sľubu novozvoleného
starostu obce, prevzatie insígnií
Predseda miestnej volebnej komisie Ing. Tomáš Vician odovzdal novozvolenému
starostovi obce „Osvedčenie o zvolení za starostu“. Novozvolený starosta obce p. Milan
Kováč zložil zákonom predpísaný sľub – prečítal text sľubu, vyjadril svoj sľub podaním ruky
doterajšiemu starostovi a slávnostným „Sľubujem“. Následne sa podpísal pod jeho písomné
znenie, ktoré tvorí prílohu zápisnice č. 4. Zároveň si starosta obce prevzal od predsedu
miestnej volebnej komisie insígnie a ujal sa vedenia ďalšej časti rokovania obecného
zastupiteľstva.
1.6. Odovzdanie osvedčení o zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva, zloženie
sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Predseda miestnej volebnej komisie Ing. Tomáš Vician odovzdal novozvoleným
poslancom OZ „Osvedčenia o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva“. Text sľubu
prečítal poslanec Mgr. Dušan Pintér. Novozvolení poslanci za zvukov hymnických piesní
zložili sľub slávnostným „Sľubujem“ do rúk novozvoleného starostu obce a podpísali sa pod
jeho písomné znenie. Text sľubu tvorí prílohu zápisnice č. 5.
1.7. Príhovor novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta obce pán Milan Kováč predniesol slávnostný príhovor –
poďakoval voličom za prejavenú dôveru, privítal nových poslancov, poďakoval
predchádzajúcemu vedeniu a predstavil plány obce do budúcnosti, materiál tvorí prílohu
zápisnice č. 6.
Pred ďalším bodom rokovania starosta obce skonštatoval, že prítomní sú všetci
zvolení poslanci, takže obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa a predložil
návrh na prijatie uznesenia k bodu Úvodné náležitosti.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Prítomní: 7
za: 7 (Ing. Jozef Bachan, Mgr. Andrej Haveta, Ing. Radovan Nosko, Mgr. Dušan Pintér,
Stanislav Pupák, Pavol Zachariaš, Miroslav Židík)
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 1/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. že za zapisovateľku zápisnice bola určená p. Zuzana Bugárová a overovateľov zápisnice
z 1. rokovania obecného zastupiteľstva boli určení poslanci obecného zastupiteľstva
Jozef Bachan a Stanislav Pupák
2. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, prednesené predsedom miestnej volebnej
komisie Ing. Tomášom Vicianom
3. vystúpenie novozvoleného starostu obce
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B/ k o n š t a t u j e , ž e
1. novozvolený starosta obce pán Milan Kováč zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva
Ing. Jozef Bachan
Mgr. Andrej Haveta
Ing. Radovan Nosko
Mgr. Dušan Pintér
Stanislav Pupák
Pavol Zachariaš
Miroslav Židík
2. Schválenie progamu ustanovujúceho zasadnutia
Milan Kováč, starosta obce – oboznámil prítomných poslancov s návrhom programu
rokovania, ktorý bol doručený poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie.
Program:
1. Úvodné náležitosti:
1.1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
1.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1.3. Oznámenie výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obce
1.4. Ukončenie volebného obdobia 2014 -2018
1.5. Odovzdanie osvedčenia o zvolení starostu obce, zloženie sľubu novozvoleného starostu
obce, prevzatie insígnií
1.6. Odovzdanie osvedčenia o zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva, zloženie sľubu
poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
1.7. Príhovor novozvoleného starostu obce
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie o nezlučiteľnosti funkcií
na vykonávanie funkcie starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude vykonávať funkciu
zástupcu starostu obce
6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade s § 12 zákona o obecnom zriadení
7. Zriadenie komisie podľa č. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
8. Schválenie poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4
ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine
9. Určenie platu starostu obce
10. Záver
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Prítomní: 7
za: 7 (Ing. Jozef Bachan, Mgr. Andrej Haveta, Ing. Radovan Nosko, Mgr. Dušan Pintér,
Stanislav Pupák, Pavol Zachariaš, Miroslav Židík)
proti: 0
zdržali sa: 0
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Uznesenie prijaté pod č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
Program rokovania ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach podľa
pozvánky.
3. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
Do mandátovej a volebnej komisie starosta obce navrhol poslancov: Mgr. Andrej
Haveta, Stanislav Pupák, Pavol Zachariaš. Úlohou komisie je overiť doklady o zložení sľubu
novozvoleného starostu a novozvolených poslancov, zistiť, či nevykonávajú funkciu
nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca a to na základe nimi predložených
a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení a podať správu o výsledku svojich zistení
ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Prítomní: 7
za: 7 (Ing. Jozef Bachan, Mgr. Andrej Haveta, Ing. Radovan Nosko, Mgr. Dušan Pintér,
Stanislav Pupák, Pavol Zachariaš, Miroslav Židík)
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
A/ v o l í
mandátovú a volebnú komisiu v zložení: Mgr. Andrej Haveta, Stanislav Pupák, Pavol
Zachariaš
B/ v y m e d z u j e
úlohy mandátovej a volebnej komisie nasledovne:
- overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov
novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom
zákonom predpísaného sľubu
- zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení
zvolených funkcionárov,
- a podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva.
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov: Mgr. Dušan Pintér, Ing.
Radovan Nosko.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Prítomní: 7
za: 7 (Ing. Jozef Bachan, Mgr. Andrej Haveta, Ing. Radovan Nosko, Mgr. Dušan Pintér,
Stanislav Pupák, Pavol Zachariaš, Miroslav Židík)
proti: 0
zdržali sa: 0
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Uznesenie prijaté pod č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
volí
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Dušan Pintér, Ing. Radovan Nosko
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie o nezlučiteľnosti funkcií na
vykonávanie funkcie starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva
Mgr. Andrej Haveta predniesol správu o výsledku zistení mandátovej a volebnej
komisie. Správa a čestné vyhlásenia v počte 8 exemplárov tvoria prílohu zápisnice č. 7.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Prítomní: 7
za: 7 (Ing. Jozef Bachan, Mgr. Andrej Haveta, Ing. Radovan Nosko, Mgr. Dušan Pintér,
Stanislav Pupák, Pavol Zachariaš, Miroslav Židík)
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 5/2018 :
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
správu o výsledku zistení mandátovej a volebnej komisie zo dňa 8. decembra 2018
5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu
starostu obce
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že funkciou zástupcu starostu obce
poveruje Mgr. Andreja Havetu, ktorý získal najvyšší počet hlasov spomedzi poslancov. Mgr.
Andrej Haveta poverenie prijal a vzdal sa odmeny za výkon funkcie. Materiál tvorí prílohu
zápisnice č. 8.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Prítomní: 7
za: 7 (Ing. Jozef Bachan, Mgr. Andrej Haveta, Ing. Radovan Nosko, Mgr. Dušan Pintér,
Stanislav Pupák, Pavol Zachariaš, Miroslav Židík)
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
informáciu o poverení poslanca obecného zastupiteľstva Mgr. Andreja Havetu výkonom
funkcie zástupcu starostu obce Neverice
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6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade s § 12 zákona o obecnom zriadení
Milan Kováč, starosta obce oboznámil poslancov s príslušnými odstavcami § 12
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zvolávaním a
vedením zasadnutí v predmetných prípadoch navrhuje poveriť poslanca Mgr. Dušana Pintéra.
Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 9.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Prítomní: 7
za: 7 (Ing. Jozef Bachan, Mgr. Andrej Haveta, Ing. Radovan Nosko, Mgr. Dušan Pintér,
Stanislav Pupák, Pavol Zachariaš, Miroslav Židík)
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
poveruje
poslanca obecného zastupiteľstva Mgr. Dušana Pintéra zvolávaním a vedením zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata
veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
7. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č.357/2004 Z. z o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
Návrh predložil starosta obce v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. V
súlade s týmto zákonom je potrebné zriadiť komisiu obecného zastupiteľstva za účelom
ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Starosta obce v
zákonom stanovených termínoch podáva predmetnej komisii Oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov zvolených funkcionárov miestnej územnej samosprávy. Na
poslancov obecného zastupiteľstva sa ústavný zákon nevzťahuje. Zloženie komisie je určené
ústavným zákonom, zastúpením politických strán v obecnom zastupiteľstve a nezávislým
kandidátom. Navrhol Mgr. Andreja Havetu, nezávislého kandidáta, Miroslava Židíka – SNS,
Stanislava Pupáka – SMER – sociálna demokracia. Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 10.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Prítomní: 7
za: 7 (Ing. Jozef Bachan, Mgr. Andrej Haveta, Ing. Radovan Nosko, Mgr. Dušan Pintér,
Stanislav Pupák, Pavol Zachariaš, Miroslav Židík)
proti: 0
zdržali sa: 0

-
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Uznesenie prijaté pod č. 8/2018 v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
A/ z r i a ď u j e
Komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
B/ v o l í
predsedu komisie – Mgr. Andreja Havetu
členov komisie – Miroslav Židík, Stanislav Pupák
8. Poverenie sobášiacich
S návrhom na poverenie všetkých poslancov výkonom funkcie sobášiacich oboznámila
prítomných Zuzana Bugárová, matrikárka. Predmetný návrh vychádza zo zákona NR SR č.
36/2005 o rodine v znení neskorších predpisov a je predkladaný v súlade s § 4. Materiál tvorí
prílohu zápisnice č. 11.
.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Prítomní: 7
za: 7 (Ing. Jozef Bachan, Mgr. Andrej Haveta, Ing. Radovan Nosko, Mgr. Dušan Pintér,
Stanislav Pupák, Pavol Zachariaš, Miroslav Židík)
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 36/2005 o rodine v znení neskorších
poverenie sobášiacich pre toto volebné obdobie, ktorými sú všetci poslanci obecného
zastupiteľstva.
9. Určenie platu starostu obce
Monika Zúziková, ekonómka obce – informovala poslancov o nadobudnutí účinnosti novely
zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov od 1. decembra 2018. Starostovi patrí plat
(§3 ods. 1), ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. Plat starostu nemôže byť nižší.
Obecné zastupiteľstvo ho môže rozhodnutím zvýšiť až o 60%. Materiál tvorí prílohu
zápisnice č. 12.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
Prítomní: 7
za: 7 (Ing. Jozef Bachan, Mgr. Andrej Haveta, Ing. Radovan Nosko, Mgr. Dušan Pintér,
Stanislav Pupák, Pavol Zachariaš, Miroslav Židík)
proti: 0
zdržali sa: 0
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Uznesenie prijaté pod č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu vo
výške základného mesačného platu podľa § 3 ods. 1 odo dňa zloženia sľubu
10. Záver
Predseda návrhovej komisie Mgr. Dušan Pintér skonštatoval, že všetky body programu
zasadnutia boli riadne prerokované a boli k nim riadne odhlasované uznesenia.
Starosta obce p. Milan Kováč skonštatoval, že program ustanovujúceho zasadnutia bol
vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil zasadnutie za ukončené.
V Nevericiach dňa 12. decembra 2018
Zapísala: Zuzana Bugárová

Milan K o v á č
starosta obce
Overovatelia zápisnice:

Ing. Jozef Bachan

Stanislav Pupák
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