Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24. marca 2017

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

Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
Dátum konania:

24. marec 2017

Prítomní:

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

Ospravedlnení:

Lenka Bartová
Imrich Gubo

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.
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:
Ingrid Kohútovú, zástupkyňu starostu
Zdena Paráka, poslanca OZ
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 5
za: 5 (Ing. Ľudovít Bugár, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing. Tomáš
Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
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Uznesenie prijaté pod č. 95/2017 v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
že za zapisovateľku zápisnice bola určená p. Zuzana Bugárová a za overovateľov zápisnice z
11. zasadnutia obecného zastupiteľstva bola určená Ingrid Kohútová, zástupkyňa starostu
a Zdeno Parák, poslanec OZ
3. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie:
Ing. Tomáša Viciana, poslanca OZ a Ing. Ľudovíta Bugára, poslanca OZ
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 5
za: 5 (Ing. Ľudovít Bugár, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing.
Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 96/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
volí
členov návrhovej komisie – Ing. Tomáša Viciana, poslanca OZ a Ing. Ľudovíta Bugára,
poslanca 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. Správy inventarizačných komisií
7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016
8. Správa o hospodárení obce Neverice k 31.12.2016
9. Návrh rozpočtu obce Neverice na roky 2017 - 2019
10. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce r. 2016
11. Žiadosť Slovak Telekom, a. s. o prenájom pozemkov
12. Žiadosť o zámenu pozemkov
13. Rôzne – Diskusia (Informácie starostu obce o oprave Fundušskej ulice, o podaných
žiadostiach, o dopĺňaní orientačných čísel k súpisným číslam)
14. Rekapitulácia uznesení
15. Záver
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Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 5
za: 5 (Ing. Ľudovít Bugár, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing. Tomáš
Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Navrhnutý program rokovania bol schválený.
Uznesenie prijaté pod č. 97/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
program rokovania 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Informáciu predniesol Eduard Kajaba, starosta obce. Uznesenie č. 92/2016 – žiadosť
vo veci obmedzenia premávky vozidiel na miestnej komunikácii „Nitrianska“ bola podaná na
OÚ Nitra – odbor dopravy a cestných komunikácii. Bolo uskutočnené stretnutie so
zástupcami dopravného inšpektorátu v Nitre. Naplánované je miestne zisťovanie na
predmetnej ulici. K plneniu uznesenia č. 93/2016 – žiadosť o zabezpečenie zberu plastov
a tetrapakov 2 krát mesačne bola adresovaná spoločnosti Waste transport, a. s., zatiaľ sme
nedostali žiadne spätné vyjadrenie. Uznesenie č. 94/2016 týkajúce sa vypracovania nájomnej
zmluvy pre TJ Družstevník Neverice za účelom prenájmu športového areálu nebolo
termínované. K uzneseniu č. 89/2016 – finančná analýza týkajúca sa prevádzka MŠ Neverice
počas letných prázdnin zatiaľ vypracovaná nebola. Na základe požiadavky poslankyne Mgr.
Andrei Havetovej, ktorú predniesla na predchádzajúcom zasadnutí OZ, oznámil výšku
nákladov na opravu strechy a priestorov MŠ, ktoré činili spolu čiastku 15264,58 Eur.
Mgr. Andrea Havetová, poslankyňa OZ – pripomína, že rodičom je potrebné oznámiť
prevádzku v MŠ počas prázdnin najneskôr dva mesiace vopred.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 5
za: 5 (Ing. Ľudovít Bugár, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing.
Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 98//2017
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
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6. Správy inventarizačných komisií
Správu o inventarizácii objektu kultúrneho domu, obecného úradu a knižnice predniesol
Ing. Tomáš Vician, tvorí prílohu zápisnice č. 2. Mgr. Andrea Havetová predložila správu
o inventarizácii v priestoroch hasičskej zbrojnice a domu smútku, tvorí prílohu zápisnice č. 3.
O výsledku inventarizácie v priestoroch štadióna TJ a miestneho hospodárstva informoval
Zdeno Parák, správa tvorí prílohu zápisnice č. 4. Mgr. Andrea Havetová, predniesla správu
z inventarizácie materskej školy, príloha zápisnice č. 5 a správu z inventarizácie objektu
bývalej základnej školy predložila Monika Zúziková, príloha zápisnice č. 6.
Mgr. Andrej Haveta, predseda TJ Družstevník Neverice – zdôraznil potrebu vypracovania
súpisu majetku (nielen obecného) nachádzajúceho sa v priestoroch kabín, aby sa nestalo, že
majetok TJ zmizne, tak ako to bolo v minulosti.
Monika Zúziková, referentka OcÚ – obec vedie v účtovníctve iba majetok obce a ten podlieha
inventarizácii. Súpis a inventarizáciu majetku TJ si má urobiť občianske združenie TJ
Družstevník samostatne.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 5
za: 5 (Ing. Ľudovít Bugár, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútvá, Zdeno Parák, Ing. Tomáš
Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 99/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
správy inventarizačných komisií z inventarizácie majetku obce Neverice k 31.12.2016
7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016
Informáciu predniesla Monika Zúziková, referentka OcÚ. Materiál tvorí prílohu
zápisnice č. 7.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 5
za: 5 (Ing. Ľudovít Bugár, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing.
Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 100/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016 v zmysle § 21 vnútorného predpisu Zásady
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Neverice (schváleného uznesením obecného
zastupiteľstva č. 53/2015 zo dňa 4.12.2015 podľa prílohy.)
-
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8. Správa o hospodárení obce Neverice k 31.12.2016
Správu a komentár k otázkam poslancov predniesla Monika Zúziková, referentka
OcÚ. Tvorí prílohu zápisnice č. 8.
Poslanci OZ navrhli iniciovať stretnutie za účelom možnosti odpustenia zvyšného
záväzku voči firme Ing. Jozef Vyskoč – Ekostaving.
Mgr. Andrea Havetová informovala o počte vývozov žúmp v novej bytovke a cenách
za vývoz na základe podkladov účtovnej evidencie obce na základe zmluvy platnej do
31.12.2016. Navrhuje stretnutie s dodávateľom tejto služby vo veci prehodnotenia a zníženia
ceny za poskytované služby.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 5
za: (Ing. Ľudovít Bugár, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing. Tomáš
Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 101/2017
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 31.12.2016
b) n a v r h u j e
iniciovať stretnutie s Ing. Jozefom Vyskočom – Ekostaving za účelom prerokovania možnosti
odpustenia zvyšného záväzku voči tejto spoločnosti
9. Návrh rozpočtu obce Neverice na roky 2017 - 2019
Návrh predložila Monika Zúziková, referentka OcÚ. Zodpovedala otázky poslancov
k jednotlivým položkám a informovala ich o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácií
(kanalizácia a kanalizačné odbočky, hodové slávnosti, oprava obradnej miestnosti.) Materiál
tvorí prílohu zápisnice č. 9.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 5
za: 5 (Ing. Ľudovít Bugár,Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing. Tomáš
Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod číslom 102/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
rozpočet obce Neverice na rok 2017
berie na vedomie
rozpočet obce Neverice na roky 2018 - 2019
-
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10. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce
za rok 2016
Správu predložila Ingrid Kohútová, predsedkyňa Komisie Obecného zastupiteľstva
v Nevericiach na ochranu verejného záujmu. Správa tvorí prílohu zápisnice č. 10.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 5
za: 5 (Ing. Ľudovít Bugár, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák,
Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0

Ing.

Uznesenie prijaté pod č. 103/2017
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 2016 a dokladu vydávaného
na daňové účely za rok 2016, ktoré doručil verejný funkcionár pán Eduard Kajaba, starosta
obce v zákonom stanovenom termíne, čím si splnil povinnosť vyplývajúcu zo zákona č.
357/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
11. Žiadosť Slovak Telekom, a.s. o prenájom pozemkov
Eduard Kajaba, starosta obce – oboznámil prítomných s predmetnou žiadosťou, ktorú
poslanci prerokovali.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 5
za: 5 (Ing. Ľudovít Bugár, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák Ing. Tomáš
Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 104/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu pozemkov:
- KN-E parcelné číslo 696/7 o výmere 62 m2, druh pozemku – ostatné plochy, ktorý
bol odčlenený podľa geometrického plánu č. 15/17/01 zo dňa 14.3.2017 z pozemku
KN-E parcelné číslo 698/1 o celkovej výmere 17646 m2, druh pozemku – orná pôda,
ktorý je zapísaný v KN vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu v Zlatých
Moravciach na LV č. 672, katastrálne územie Neverice
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-

KN-E parcelné číslo 1572/16 o výmere 38 m2, druh pozemku – ostatné plochy, ktorý
bol odčlenený podľa geometrického plánu č. 15/17/01 zo dňa 14.3.2017 z pozemku
KN-E parcelné číslo 1572/1 o celkovej výmere 9744 m2, druh pozemku – vodné
plochy, ktorý je zapísaný v KN vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu
v Zlatých Moravciach na LV č. 672, katastrálne územie Neverice

na dobu určitú – 15 rokov pre Slovak Telekom, a.s., IČO 35 763 469, so sídlom Bajkalská 28
Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa, za účelom umiestnenia a užívania
technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej
stanice verejnej elektronickej komunikačnej siete. Účelom umiestnenia je pokrytie oblasti
obce Neverice a okolia kvalitným signálom určeným pre koncových užívateľov.
2. nájomné vo výške 1 100 EUR, slovom jedentisícsto eur ročne.
Pri schválení uznesenia bola dodržaná podmienka 3/5 väčšiny všetkých poslancov.
12. Žiadosť o zámenu pozemkov
S návrhom zámeny pozemkov sa na obecný úrad obrátila p. Mária Marčáková, r.
Jankulárová a p. Rozália Sakáčová, r. Jankulárová. Jedná sa o zámenu poľnohospodárskej
pôdy – časť staré ihrisko, ktorú vlastní Obec Neverice, za poľnohospodársku pôdu, časť nové
ihrisko, ktorej vlastníkom je p. Marčáková, p. Sakáčová a Poľnohospodárske družstvo
Neverice, ktoré proti zámene nemá námietky. Navrhovaná zámena je prospešná aj pre obec, z
dôvodu usporiadania vlastníckych vzťahov v súlade so skutočným stavom užívania
pozemkov.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 5
za: 5 (Ing. Ľudovít Bugár, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák Ing. Tomáš
Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 105/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
súhlasí
so zámenou poľnohospodárskej pôdy – časť staré ihrisko p. č. 698/1, vlastníkom ktorej je
Obec Neverice, za poľnohospodársku pôdu, časť nové ihrisko p. č. 698/2 a 698/5, ktorej
vlastníkom sú: Mária Marčáková, r. Jankulárová, Rozália Sakáčová, r. Jankulárová
a Poľnohospodáske družstvo Neverice v pomere 1 : 1 v zmysle geometrického plánu, ktorý
bude vypracovaný k tomuto účelu a riadne zapísaný v katastri nehnuteľností Zlaté Moravce.
13. Rôzne – Diskusia
Eduard Kajaba, starosta obce, oboznámil poslancov s nasledovnými informáciami:
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a) Oprava Fundušskej ulice – oprava sa uskutoční v mesiaci apríl. Vo verejnom
obstarávaní bola úspešná firma EUROVIA SK, a.s.
b) Žiadosť o poskytnutie dotácie na hodové slávnosti – obec požiadala o poskytnutie
dotácie vo výške 1 200,00 Eur z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na
podporu kultúry v roku 2017 - Hodové slávnosti
c) Predbežný návrh projektu – výstavba autobusových zastávok - predbežný návrh
projektu – dotácia LEADER NSR 2, na úpravu verejných priestranstiev – výstavbu
autobusových zastávok bol podaný prostredníctvom Mikroregiónu Tribečsko –
požadovaná výška dotácie 4987,50 Eur.
d) Žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu na kanalizáciu obce- žiadosť bola
podaná na ukončenie výstavby kanalizácie a kanalizačných odbočiek v obci
493 500,00 Eur
e) Žiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR – predmetnú žiadosť sme podali na opravu
obradnej siene v našej obci vo výške 13 500,00 Eur
f) Informácia o dopĺňaní orientačných čísel – uvedenú povinnosť plní obec na úseku
Registra adries. Obec spolupracuje s Okresným úradom v Nitre. K súpisným číslam sú
dopĺňané orientačné čísla. Úloha je termínovaná do 30.06.2017. Občania boli
informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu, oznam je zverejnený aj na stránke
obce. Písomné oznámenia budú doručené do jednotlivých domácností.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 5
za: 5 (Ing. Ľudovít Bugár, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák Ing. Tomáš
Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 106/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
a) Informáciu o oprave miestnej komunikácie Fundušskej ulice v mesiaci apríl 2017
b) Informáciu o podaní Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho
samosprávneho kraja na podporu kultúry v roku 2017 – Hodové slávnosti
c) Informáciu o podaní predbežného návrhu projektu – dotácia LEADER NSK 2, na
úpravu verejných priestranstiev – výstavbu autobusových zastávok v obci Neverice
d) Informáciu o podaní Žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na kanalizáciu
obce a kanalizačné odbočky
e) Informáciu o podaní Žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií
SR na opravu obradnej siene
f) Informáciu o plnení povinnosti obce – dopĺňaní orientačných čísel k súpisným čísel
v Registri adries
Mgr. Andrea Havetová, poslankyňa OZ
- informovala sa, či sú nové informácie vo veci prívodu pitnej vody do obce
- zaujímala sa o možnosť osadenia dopravného zrkadla na Beladickej ulici, v prípade potreby
zistí bližšie informácie o možnostiach
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Eduard Kajaba, starosta obce – na základe odpovede Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti a. s. Nitra, zaradila ich spoločnosť do investičného plánu na rok 2017 spracovanie
technickej štúdie zásobovania obcí Neverice, Ladice a Kostoľany pod Tribečom pitnou
vodou, ktorá bude riešiť celý systém a spôsob zásobovania týchto obcí pitnou vodou. Po
vypracovaní technickej štúdie nám oznámia možnosť a spôsob pripojenia na verejný
vodovod.
14. Rekapitulácia uznesení
Predseda návrhovej komisie Ing. Tomáš Vician konštatoval, že všetky body programu
zasadnutia boli riadne prerokované a boli k nim riadne odhlasované uznesenia, súčasne
prečítal prítomným prijaté uznesenia.
15. Záver
Starosta obce p. Eduard Kajaba skonštatoval, že program 11. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Nevericiach je vyčerpaný. Poďakoval všetkým za účasť a vyhlásil zasadnutie
za ukončené.
V Nevericiach dňa 31. marca 2017

Eduard K a j a b a
starosta obce Neverice

Overovatelia:
Ingrid Kohútová, zástupkyňa starostu
Zdeno Parák, poslanec OZ
Zapísala:
Zuzana Bugárová, referentka OcÚ
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