Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26. marca 2019

Obecný úrad Neverice, Hlavná č. 119/29, 951 72 Neverice

Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach

Dátum konania:

26. marec 2019

Prítomní:
Poslanci:

Milan Kováč, starosta obce
Ing. Jozef Bachan
Mgr. Andrej Haveta
Ing. Radovan Nosko
Mgr. Dušan Pintér
Stanislav Pupák
Pavol Zachariaš
Miroslav Židík

Ospravedlnení:

x

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 obecného zastupiteľstva otvoril Milan Kováč, starosta obce. Privítal
všetkých prítomných. Konštatoval, že je prítomných sedem poslancov a obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľku zápisnice: Zuzanu Bugárovú, referentku OcÚ a
overovateľov zápisnice: Ing. Jozefa Bachana, poslanca OZ a Miroslava Židíka, poslanca OZ.
HLASOVANIE za návrh uznesenia:
prítomní: 7
za: 7 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš, M. Židík)
proti: 0
zdržal sa: 0

Uznesenie prijaté pod č. 21/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
že za zapisovateľku zápisnice bola určená p. Zuzana Bugárová a za overovateľov zápisnice
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určení poslanci OZ – Ing. Jozef Bachan
a Miroslav Židík
3. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie:
Mgr. Dušana Pintéra, poslanca OZ a Mgr. Andrej Havetu, zástupcu starostu
HLASOVANIE za návrh uznesenia:
prítomní: 7
za: 7 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš, M. Židík)
proti: 0

zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
volí
členov návrhovej komisie – Mgr. Dušana Pintéra, poslanca OZ a Mgr. Andreja Havetu,
zástupcu starostu
4. Schválenie programu rokovania
Milan Kováč, starosta obce - predložil návrh programu rokovania:
Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Návrh rozpočtu obce Neverice na roky 2019 -2021
Zámer zámeny pozemkov – Športová ulica (Obec Neverice, PD Neverice, Margita
Bánska, Mária Voleková, Jozef Pavlis, Elena Jančušová, Štefan Pavlis)
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Neverice
9. Rôzne – Diskusia
- Výzva „Wifi pre Teba“
- Informácie starostu obce
10. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

HLASOVANIE za návrh uznesenia:
prítomní: 7
za: 7 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš, M. Židík)
proti: 0
zdržal sa: 0
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Uznesenie prijaté pod č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
program rokovania 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Informáciu predniesol Milan Kováč, starosta obce. K uzneseniu č. 16/2019,
týkajúcemu sa zámeru zámeny pozemkov uviedol, že predmetný zámer bol zverejnený
v úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce zákonným spôsobom od 22.2.2019 do
11.3.2019. Z dôvodu úmrtia účastníčky konania p. Sakáčovej môže obecné zastupiteľstvo
schváliť zámenu nehnuteľností až po ukončení dedičského konania. K plneniu uznesení z 2.
zasadnutia OZ neboli vznesené žiadne pripomienky.
HLASOVANIE za návrh uznesenia:
prítomní: 7
za: 7 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš, M. Židík)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 24/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
6. Návrh rozpočtu obce Neverice na roky 2019 – 2021
Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021 bol doručený poslancom, zverejnený na webovej stránke
obce a v úradnej tabuli obce od 6.3.2019. V rámci lehoty na pripomienkové konanie t. j. do
17.3.2019 neboli na obecný úrad doručené žiadne pripomienky ani návrhy.
Monika Zúziková, účtovníčka OcÚ:
- odporučila do návrhu rozpočtu zapracovať zmeny týkajúce sa vkladu finančných
prostriedkov do mikroregiónu „Podtríbečie – Drevenica“
- informovala poslancov o doručení žiadosti TJ Družstevník Neverice o dotáciu na
rok 2019
- vysvetlila navrhnuté použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky na
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, ktoré je potrebné schváliť obecným
zastupiteľstvom
Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 2, 3, 4.
Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – v rozpočte obce by chcel vyšpecifikovať
použitie finančných prostriedkov za nájom pozemku od spoločnosti Telekom. Navrhuje
finančné prostriedky použiť každý rok na konkrétny účel, aby to dedina pocítila.
Monika Zúziková, účtovníčka OcÚ – tieto prostriedky nie sú účelovo viazané,
v rozpočte sa nedá špecifikovať ich použitie na konkrétny účel.
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HLASOVANIE za návrh uznesenia – rozpočet na roky 2019 - 2021:
prítomní: 7
za: 7 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš, M. Židík)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
Rozpočet obce Neverice na rok 2019
berie na vedomie
Rozpočet obce Neverice na roky 2020 – 2021
HLASOVANIE za návrh uznesenia – použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky:
prítomní: 7
za: 7 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš, M. Židík)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 34 000,-- Eur na kapitálové výdavky, na zákazku
„Rekonštrukcia a prístavba požiarnej zbrojnice“
7. Zámer zámeny pozemkov – Športová ulica (Obec Neverice, PD Neverice, Margita
Banská, Mária Voleková, Jozef Pavlis, Elena Jančušová, Štefan Pavlis)
Milan Kováč, starosta obce z dôvodu usporiadania vlastníckych práv k prístupovej ceste na
ihrisko (Športová ulica) predložil poslancom nasledovné zámery:
1. Zámer zámeny nehnuteľností obce Neverice za nehnuteľnosti vo vlastníctve Štefana
Pavlisa, Margity Banskej, Márii Volekovej, Jozefa Pavlisa a Eleny Jančušovej
HLASOVANIE za návrh uznesenia:
prítomní: 7
za: 7 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš, M. Židík)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
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zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/91 Zb. v platnom znení formou zámeny nehnuteľností z majetku obce
Neverice v katastrálnom území Neverice,
a to časť z parcely reg. „E“ č. 81 trvalý trávny porast o výmere 818 m2 evidovanej na liste
vlastníctva č. 672 na obec v 1/1, označenej v geometrickom pláne č. 23/2019, ako parcela „C“
č. 81/3 o výmere 201 m2
za parcelu reg. „C“ č. 96/2 záhrada o výmere 75 m2, evidovanej na liste vlastníctva č. 300
v katastrálnom území Neverice, v celej výmere
za parcelu reg. „E“ č. 94 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 126 m2, evidovanej na liste
vlastníctva č. 674 v katastrálnom území Neverice, v celej výmere.
Celková výmera zamieňaných parciel je 201 m2,
ktorých vlastníkmi sú:
Štefan Pavlis, rod. Pavlis, nar. 24.09.1938, r.č. 380924/739, trvale bytom Radošina,
Piešťanská 46/40, 956 05 v 1/5
Margita Banská, rod Pavlisová, nar. 19.9.1941, r.č. 415919/757, trvale bytom Martin nad
Žitavou 60, 953 01 v 1/5
Mária Voleková, rod. Pavlisová, nar. 24.3.1937, r.č. 375324/745, trvale bytom Trnava,
Bulharská 7, 917 01 v 1/5
Jozef Pavlis, rod. Pavlis, nar. 2.6.1946, r.č. 460602/755, trvale bytom Topoľčianky, SNP 1,
951 93 v 1/5
Elena Jančušová, rod. Pavlisová, nar. 13.7.1947, r.č. 475713/780, trvale bytom Bratislava,
Bebravská 9, 821 07 v 1/5
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je usporiadanie vlastníctva k prístupovej ceste na
ihrisko a pôdy pod chodníkom v zastavanom území obce.
Pri schválení uznesenia bola dodržaná podmienka 3/5 väčšiny všetkých poslancov OZ.
2. Zámer zámeny nehnuteľností obce Neverice za nehnuteľnosti vo vlastníctve
Poľnohospodárskeho družstva Neverice
HLASOVANIE za návrh uznesenia:
prítomní: 7
za: 7 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš, M. Židík)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/91 Zb. v platnom znení formou zámeny nehnuteľností z majetku obce
Neverice v katastrálnom území Neverice,
a to časti parcely reg. „E“ č. 1572/1 vodná plocha o výmere 9619 m2 evidovanej na liste
vlastníctva č. 672 na obec v 1/1, označenej v geometrickom pláne č. 22/2019, ako: parcela
reg. „C“ č. 1572/2 zastavaná plocha o výmere 1299 m2,
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za parcelu reg. „E“ č. 1546 ostatná plocha o výmere 1418 m2, evidovanej na liste vlastníctva
č. 907 v katastrálnom území Neverice, v celej výmere,
ktorej vlastníkom je:
Poľnohospodárske družstvo Neverice, 951 72 Neverice 250, IČO 00198552, v 1/1.
Zamieňané pozemky sú rovnocenné a účastníci si nič nedoplácajú.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je usporiadanie vlastníctva k prístupovej ceste na
ihrisko v zastavanom území obce.
Pri schválení uznesenia bola dodržaná podmienka 3/5 väčšiny všetkých poslancov OZ.
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Neverice
Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra predložil Milan Kováč, starosta obce
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Poslanci
prerokovali určenie rozsahu výkonu funkcie, vyhlásenie voľby a podrobnosti o spôsobe a
vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce.
HLASOVANIE za návrh uznesenia:
prítomní: 7
za: 7 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš, M. Židík)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 29/2019 a)
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
určuje
v zmysle § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra Obce Neverice na celé funkčné
obdobie rokov 2019 – 2025 na kratší pracovný čas 10 % úväzkom (3,75 hodiny týždenne)
s nástupom 1. júna 2019.
HLASOVANIE za návrh uznesenia:
prítomní: 7
za: 7 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš, M. Židík)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod 29/2019 b)
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
vyhlasuje
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Neverice na deň 17.5.2019 na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nevericiach.
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HLASOVANIE za návrh uznesenia:
prítomní: 7
za: 7 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš, M. Židík)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod 29/2019 c)
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
ustanovuje
v zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti
prihlášky takto:
Predpoklady na výkon funkcie:
- kvalifikačný predpoklad je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- bezúhonnosť
- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
Náležitosti prihlášky:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje
- doklady o vzdelaní – úradne osvedčené fotokópie
- štruktúrovaný životopis
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona
č. 330/2007 Z. z. o registri trestov
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel voľby
hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór obce podľa § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať
inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. V dôsledku uvedeného je
potrebné spolu s prihláškou písomne požiadať obecné zastupiteľstvo o súhlas na vykonávanie
podnikateľskej činnosti alebo inej zárobkovej činnosti, o súhlas na členstvo v riadiacich,
kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť.
Termín, miesto a spôsob odovzdávania prihlášok:
- termín ukončenia podávania prihlášok: 3. máj 2019 do 12.00 h
- miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými
dokladmi musia kandidáti doručiť poštou, alebo osobne v zalepenej obálke na adresu:
Obecný úrad Neverice, Hlavná 119/29, 951 72 Neverice s označením „Voľba hlavného
kontrolóra obce – NEOTVÁRAŤ!“.
Spôsob vykonania voľby:
- voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční hlasovaním poslancov Obecného
zastupiteľstva v Nevericiach
- otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná schválená komisia
-7-

HLASOVANIE za návrh uznesenia:
prítomní: 7
za: 7 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš, M. Židík)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 29/2019 d)
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
komisiu na preverenie splnenia podmienok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
v tomto zložení: Milan Kováč, starosta obce, Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu obce,
Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ, Ing. Radovan Nosko, poslanec OZ, Zuzana Bugárová,
referentka OcÚ
9. Rôzne – Diskusia
a) Žiadosť o NFP na SO OPII – Wifi pre Teba
Milan Kováč, starosta obce informoval poslancov o výzve a podmienkach na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu integrovaná
infraštruktúra – projekt „Wifi pre Teba“. Cieľom je získanie nenávratného finančného
príspevku na zriadenie WiFi zón s bezplatným pripojením na internet na verejne dostupných
miestach v obci.
HLASOVANIE za návrh uznesenia:
prítomní: 7
za: 7 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš, M. Židík)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
predloženie Žiadosti o NFP na SO OPII
- názov projektu: Wifi pre Teba
- výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov v čiastke 750,-- EUR
- kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP
b) Informácie starostu obce
Milan Kováč, starosta obce oboznámil poslancov s nasledovnými informáciami:
-

Informácia o uzavretí zmluvy medzi obcou a poskytovateľom služieb s predmetom
výkonu činnosti technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika BOZP p.
Radoslavom Madudom. V súčasnom období prebiehajú revízie, boli zakúpené nové
hasiace prístroje.
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-

Informácia o riešení prívodného vodovodného potrubia pri obci Beladice, z dôvodu
zabezpečenia pitnej vody pre obce Neverice, Ladice a Kostoľany pod Tribečom.

-

Informácia o aktuálnom riešení problematiky ČOV Beladice v rámci združenia obcí
Mikroregiónu „Podtríbečie – Drevenica“.

-

Informácia o realizácii opravy a obnovy náteru vstupnej brány do cintorína
dodávateľským spôsobom. Obnova náteru kovového zábradlia bude zabezpečená
svojpomocne, zamestnancami obce.

-

Informácia o potrebe aktualizácie niektorých dokumentov obce – štatút obce, rokovací
poriadok obecného zastupiteľstva.

-

Informácia o zmene systému zberu skla v obci od 1.4.2019. Vrecový zber končí,
zberová spoločnosť zavádza zber do 1100 l plastových kontajnerov, ktoré boli
dodané v počte 12 ks a rozmiestnené v obci.

-

Informácia o zabezpečení odovzdania opotrebovaných pneumatík, nachádzajúcich sa
na skládke vytvorenej občanmi, zákaze zhromažďovania pneumatík na obecnom
dvore pri budove sýpky a nutnosti ohradenia uvedeného priestoru.

-

Informácia o možnosti vývozu orezaných konárov zo stromov a kríkov zo záhrad
občanov na určené miesto pod záhradou bývalej základnej školy za účelom
štiepkovania.

-

Informácia o vypílení dvoch kusov ihličnatých drevín v areáli materskej školy
z bezpečnostných dôvodov. Drevo bude použité na obnovu lavičiek na obecnom
amfiteátri.

-

Informácia o posunutí termínu dodania kompostérov do domácností prostredníctvom
združenia Záhrada Európy. Termín sa posunul z marca na november tohto roka.
Potrebné je zvýšenie osvety v oblasti odpadov.

Dušan Pintér, poslanec OZ – informuje sa na dodávateľa prác, týkajúcich sa hasičskej
zbrojnice a termín ukončenia prác.
Milan Kováč, starosta obce – dodávateľom práce je Agrostav, na základe verejného
obstarávania. Práce budú ukončené do polovice augusta 2019.
Pavol Zachariaš, poslanec OZ- upozorňuje na potrebu temperovania priestorov hasičskej
zbrojnice, podmienka prevádzky hasičského vozidla.
Stanislav Pupák, poslanec OZ – informuje sa na zavedenie kamerového systému v obci.
Monika Zúziková, účtovníčka – žiadosť bola podaná v roku 2017, iba tento mesiac nám bola
doručená jej registrácia, začína vyhodnocovanie žiadostí.
Andrej Haveta, zástupca starostu – poukázal na neustále zadymenie dediny následkom
spaľovania odpadov v záhradách občanov.
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Pavol Zachariaš, poslanec OZ – upozornil na vyschnuté stromy, konkrétne agáty vedúce popri
ceste ku krížu.
Andrej Haveta zástupca starostu – navrhuje zriadenie spoločného e-mailu pre poslancov,
starostu a obecný úrad, za účelom vzájomnej komunikácie.

12. Záver
Starosta obce p. Milan Kováč skonštatoval, že program 3. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Nevericiach bol prerokovaný. Poďakoval všetkým za účasť a vyhlásil
zasadnutie za ukončené.
V Nevericiach dňa 27.3.2019

Milan K o v á č
starosta obce Neverice

Overovatelia:

Ing. Jozef Bachan, poslanec OZ
Miroslav Židík, poslanec OZ
Zapísala:
Zuzana Bugárová, referentka OcÚ
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