Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15. júna 2016

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

Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
Dátum konania:

15. júna 2016

Prítomní:

Eduard Kajaba, starosta obce
Poslanci:
Lenka Bartová
Ing. Ľudovít Bugár
Imrich Gubo
Mgr. Andrea Havetová
Ingrid Kohútová
Zdeno Parák
Ing. Tomáš Vician

Ďalší prítomní:

Zuzana Bugárová, referentka OcÚ
Monika Zúziková, referentka OcÚ

Hostia:

Mgr. Andrej Haveta, predseda TJ Družstevník Neverice

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice č. 1.
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Rokovanie OZ otvoril Eduard Kajaba, starosta obce. Privítal všetkých prítomných a
konštatoval, že sú prítomní piati poslanci a OZ je uznášania schopné. Poslanci Ing. Ľudovít
Bugár a Imrich Gubo, ospravedlnili svoju neúčasť na začiatku rokovania, z dôvodu
pracovných povinností prídu neskôr.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľku zápisnice:
p. Zuzana Bugárová, referentka OcÚ
a overovateľov zápisnice:
Ing. Tomáš Vician, poslanec OZ
Mgr. Andrea Havetová, poslankyňa OZ
Hlasovanie za návrh uznesenia 66/2016
- prítomní: 5
- za: 5 (Lenka Bartová, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing.
Tomáš Vician)
- proti: 0
- zdržal sa: 0
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Uznesenie prijaté pod č. 66/2016 v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
že za zapisovateľku zápisnice bola určená p. Zuzana Bugárová a za overovateľov zápisnice z
9. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určení poslanci OZ – Ing. Tomáš Vician a Mgr.
Andrea Havetová
3. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie:
Ingrid Kohútová, zástupkyňa starostu
Lenka Bartová, poslankyňa OZ
Hlasovanie za návrh uznesenia 67/2016:
- prítomní: 5
- za: 5 (Lenka Bartová, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing.
Tomáš Vician)
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 67/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
volí
členov návrhovej komisie – Ingrid Kohútovú, zástupkyňu starostu, a Lenku Bartovú,
poslankyňu OZ
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. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole
Neverice, Hlavná 8, Neverice
7. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok
2015
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2016 o zásadách tvorby a čerpania
fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných
s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Neverice č. 2/2016 o určovaní ulíc,
verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Neverice
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10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Neverice č. 3/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Neverice
11. Návrh Záverečného účtu obce Neverice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
12. Rôzne – Diskusia (možnosť prenájmu bývalej ZŠ, oprava strechy MŠ, oprava strechy
obecnej knižnice, výlet do Familyparku, objednávka leteckej ortofotomapy
a následných služieb)
13. Rekapitulácia uznesení
14. Záver
Hlasovanie za návrh uznesenia č. 68/2016:
- prítomní: 5
- za: 5 (Lenka Bartová, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing.
Tomáš Vician)
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 68/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
program rokovania 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Kontrolu uznesení vykonal starosta obce Eduard Kajaba. K plneniu uznesení neboli
vznesené žiadne pripomienky.
Hlasovanie za návrh uznesenia č. 69/2016:
- prítomní: 5
- za: 5 (Lenka Bartová, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing.
Tomáš Vician)
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 69/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
6. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole
Neverice, Hlavná 8, Neverice
Návrh podal starosta obce p. Eduard Kajaba z dôvodu, že zástupca zriaďovateľa p.
Ladislav Benček bol do predmetnej rady školy delegovaný počas výkonu funkcie poslanca
OZ. Keďže v súčasnom volebnom období už poslancom nie je, navrhuje delegovať zástupcu
zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole Neverice poslankyňu OZ Mgr. Andreu
Havetovú.
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Hlasovanie za návrh uznesenia č. 70/2016:
- prítomní: 5
- za: 5 (Lenka Bartová, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing.
Tomáš Vician)
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 70/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
a) o d v o l á v a
zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole Neverice, Hlavná 8, Neverice,
bývalého poslanca OZ p. Ladislava Benčeka
b) d e l e g u j e
zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole Neverice, Hlavná 8, Neverice,
poslankyňu OZ Mgr. Andreu Havetovú
7. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za
rok 2015
Správu predniesla predsedníčka Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov obce Neverice p. Ingrid Kohútová, zástupkyňa starostu.
Správa tvorí prílohu zápisnice č. 2.
Hlasovanie za návrh uznesenia č. 71/2016:
- prítomní: 5
- za: 5 (Lenka Bartová, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing.
Tomáš Vician)
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 71/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
správu Komisie Obecného zastupiteľstva v Nevericiach na ochranu verejného záujmu o prijatí
Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. za rok 2015 a dokladu vydávaného na daňové
účely za rok 2015, ktoré doručil verejný funkcionár pán Eduard Kajaba, starosta obce
v zákonom stanovenom termíne, čím splnil povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 357/2004 Z.
z. v znení neskorších predpisov

4

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2016 o zásadách tvorby a čerpania
fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných
s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
Návrh predložila Monika Zúziková, referentka OcÚ.
Mgr. Andrea Havetová, poslankyňa OZ navrhla upraviť čiastku v § 4 odst. 2, písm. a),
a b) z 3500,00 EUR na 2000,00 EUR. Návrh VZN bol po prerokovaní schválený s navrhnutou
úpravou. Tvorí prílohu zápisnice č. 3.
Hlasovanie za návrh uznesenia č. 72/2016:
- prítomní: 5
- za: 5 (Lenka Bartová, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing.
Tomáš Vician)
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 72/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2016 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv,
prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných
prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania.
- Pri schválení uznesenia bola dodržaná podmienka 3/5 väčšiny všetkých poslancov.
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2016 o určovaní ulíc, verejných
priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Neverice
Návrh predložila Zuzana Bugárová, referentka OcÚ. Prijatie VZN vyplýva z dôvodu
účinnosti právnych predpisov, ktorými bol vytvorený legislatívny zámer pre zriadenie registra
adries ako informačného systému verejnej správy. V obci máme ulice oficiálne pomenované
a tieto názvy zostávajú v platnosti. Z pomenovania ulíc vyplýva nutnosť priradiť v registri
adries okrem terajších súpisných čísiel aj orientačné čísla. Označenie názvov ulíc a stavieb
orientačnými číslami prispeje k lepšej orientácii návštevníkov obce, záchranných zložiek
a ostatných subjektov. Návrh bol schválený bez zmien a tvorí prílohu zápisnice č. 4.
Hlasovanie za návrh uznesenia č. 73/2016:
- prítomní: 5
- za: 5 (Lenka Bartová, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing.
Tomáš Vician)
- proti: 0
- zdržal sa: 0
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Uznesenie prijaté pod č. 73/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2016 o určovaní ulíc, verejných priestranstiev
a číslovaní stavieb v obci Neverice.
- Pri schválení uznesenia bola dodržaná podmienka 3/5 väčšiny všetkých poslancov.
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Neverice
Návrh predložil Eduard Kajaba, starosta obce. V zmysle nového zákona NR SR
o odpadoch č. 79/2015 Z. z. je potrebné zosúladiť VZN o nakladaní s komunálnymi
a drobnými stavebnými odpadmi s touto právnou úpravou do 30.06.2016. Starosta obce
zhrnul najdôležitejšie zmeny v novom zákone ako i v novom VZN o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Pôvodný návrh bol doplnený
v článku 8 o viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, ktoré sa budú triediť
a ukladať do vriec spoločne s plastami. Návrh tvorí prílohu zápisnice č. 5.
Hlasovanie za návrh uznesenia č. 74/2016:
- prítomní: 7
- za: 5 (Lenka Bartová, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing.
Tomáš Vician)
- proti: 0
- zdržali sa: 2 (Ing. Ľudovít Bugár a Imrich Gubo – príchod počas prerokovávania bodu
č. 10)
Uznesenie prijaté pod č. 74/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Neverice.
- Pri schválení uznesenia bola dodržaná podmienka 3/5 väčšiny všetkých poslancov.
11. Návrh Záverečného účtu Obce Neverice a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Návrh predniesla Monika Zúziková, referentka OcÚ. Zodpovedala na otázky k bodu 7.
a 9. Materiál bol schválený bez pripomienok a tvorí prílohu zápisnice č. 6.
Hlasovanie za návrh uznesenia č. 75/2016:
- prítomní: 7
- za: 7 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová,
Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing. Tomáš Vician)
- proti: 0
- zdržal sa: 0
6

Uznesenie prijatí pod č. 75/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
b) Prebytok rozpočtového hospodárenia v sume 11 822,14 EUR použiť:
- 10 % na tvorbu rezervného fondu vo výške 1 182,21 Eur
- 90 % na krytie výdavkov finančných operácií – splácanie úveru vo výške 9 999,93 EUR
12 . Rôzne - Diskusia
Rôzne
a) Informácia o projekte BioFarma Neverice – záujem o prenájom priestorov
bývalej ZŠ
-

-

-

Eduard Kajaba, starosta obce – občianske združenie YMCA MZ Nitra, zastúpené Mgr.
Annou Petrovičovou sa zaujímalo o možnosť prenájmu priestorov budovy bývalej
Základnej školy v Nevericiach za účelom konania školení a seminárov v budúcom
roku. Praktickú časť projektu BioFarma Neverice občianske združenie realizuje na
súkromnom pozemku v blízkosti bývalej školy.
Ingrid Kohútová, zástupkyňa starostu obce- priestory by navrhla využiť na
umiestnenie kníh z obecnej knižnice z dôvodu problémov so zatekaním strechy.
Eduard Kajaba, starosta obce – knihy sa môžu umiestniť spojením regálov a ich
prekrytím v strede miestností. Informácia o oprave strechy bude podaná v ďalšom
bode.
Poslanci doporučujú prerokovať vec po uskutoční obhliadky priestorov zástupcami
občianskeho združenia a uvedení bližších podmienok.

b) Informácia o oprave strechy na budove Materskej školy v Nevericiach
-

Eduard Kajaba, starosta obce – práce sú naplánované na prvé dva júlové týždne.
Zdrojom financovania budú finančné prostriedky zabezpečené z dočerpania úveru
v Prima banke Slovensko, a. s. Úver môže obec čerpať maximálne do výšky 34 tisíc
EUR.

c) Informácia o oprave strechy nad obecnou knižnicou
-

Eduard Kajaba, starosta obce – informoval o nutnosti opravy strechy nad obecnou
knižnicou z dôvodu zatekania s použitím prostriedkov čerpaných prostredníctvom
uvedeného úveru.

d) Informácia o návrhu na usporiadanie výletu do Familyparku v Rakúsku
-

Eduard Kajaba, starosta obce – v okolitých obciach sa pri príležitosti Dňa detí konali
rôzne podujatia pre deti. Pri príležitosti sviatku detí navrhuje pre deti v sprievode
rodičov usporiadať jednodňový výlet do Familyparku v Rakúsku s tým, že cestovné
uhradí obec, prípadne sponzori a vstupenky jednotliví účastníci.
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e) Informácia o objednávke dodávky leteckej ortofotomapy a služby webového
geografického informačného systému spoločnosti GEODETICCA
-

Eduard Kajaba, starosta obce – informoval poslancov o objednávke dodávky leteckej
ortofotomapy KÚ Neverice a služby webového geografického informačného systému
spoločnosti Geodeticca (daňové účely).

Hlasovanie za návrh uznesenia č. 76/2016:
- prítomní: 7
- za: 7 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová,
Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing. Tomáš Vician)
- proti: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 76/2016
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
Informácie starostu obce:
- o záujme občianskeho združenia, realizujúceho projekt BioFarma Neverice, prenajať
si priestory budovy bývalej základnej školy
- o dočerpaní úveru z Prima banky Slovensko, a. s. z dôvodu opravy strechy a interiéru
budovy Materskej školy v Nevericiach
- o nutnosti opravy strechy nad obecnou knižnicou z dôvodu zatekania
- o usporiadaní jednodňového výletu do Familyparku v Rakúsku pre deti aj dospelých
- o objednávke dodávky leteckej ortofotomapy a služby webového geografického
informačného systému spoločnosti GEODETICCA, s.r.o.
-

Mgr. Andrej Haveta, predseda TJ Družstevník Neverice – nahlásil zatekanie strechy na
kabínach TJ - je potrebné reklamovať práce vo firme, ktorá ich realizovala. Vyjadril
nespokojnosť so zabezpečením kosenia ihriska pracovníkmi na aktivačné práce v obci
(nestíhajú, neodborne zaobchádzajú s novou záhradnou traktorovou kosačkou, nie je
zabezpečené kosenie okolia ihriska). Navrhuje problém vyriešiť zapožičaním prenájmom predmetnej kosačky s tým, že kosenie zabezpečí futbalový oddiel, kde sú
šikovní ľudia, ktorí tieto práce ovládajú. Súčasne by zabezpečili základnú údržbu
traktorovej kosačky. Zároveň tlmočil spokojnosť rozhodcov s rekonštrukciou
priestorov, majú vytvorené podmienky, ktoré k svojej činnosti potrebujú. Brigádnicky
spravili futbalisti kus práce, osobne vidí ešte nedostatky v dotiahnutí niektorých prác
prisľúbených zo strany obce.

-

Eduard Kajaba, starosta obce – zatekanie strechy budeme riešiť formou reklamácie
vykonaných prác. Vzhľadom k tomu, že obidva krovinorezy boli v oprave a znížil sa
aj počet aktivačných pracovníkov, práce sa nestíhajú, uvítal ponuku predsedu TJ na
zabezpečenie kosenia navrhovanou formou. Súčasne ocenil brigádnickú činnosť
futbalistov. Prisľúbené práce v kabínach sa pokúsime dokončiť podľa možností čo
najskôr.
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Zdeno Parák, poslanec OZ – informoval sa čo je nové s budovaním kanalizácie.
Eduard Kajaba, starosta obce- v súčasnosti prebiehajú úkony na vysporiadaní pozemkov
z dôvodu rozšírenia ČOV v Beladiciach, pripravuje sa projektová dokumentácia.
Mgr. Andrea Havetová, poslankyňa OZ – letáky vo veci parkovania áut doručila do
jednotlivých domácností, oznam bol vyhlásený a zverejnený na stránke obce. Niektorí vodiči
na upozornenie už reagovali, problémy ale pretrvávajú.
13. Rekapitulácia uznesení
Predsedníčka návrhovej komisie konštatovala, že všetky body programu zasadnutia
boli riadne prerokované a boli k nim riadne odhlasované uznesenia, súčasne prečítala
prítomným prijaté uznesenia.
14. Záver
Starosta obce p. Eduard Kajaba skonštatoval, že program 9. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Nevericiach je vyčerpaný. Poďakoval všetkým za účasť a vyhlásil zasadnutie
za ukončené.
V Nevericiach dňa 16. júna 2016

Eduard K a j a b a
starosta obce Neverice

Overovatelia:
Mgr. Andrea Havetová, poslankyňa OZ
Ing. Tomáš Vician, poslanec OZ

Zapísala:
Zuzana Bugárová, referentka OcÚ
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