Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21. apríla 2017

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

Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
Dátum konania:

21. apríl 2017

Prítomní:

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

Ospravedlnení:

x

Ďalší prítomní:

Zuzana Bugárová, referentka OcÚ
Monika Zúziková, referentka OcÚ

Hostia:

občania obce

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 siedmi 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:
Mgr. Andreu Havetovú, poslankyňu OZ
Imricha Gubu, poslanca OZ
Hlasovanie za návrh uznesenia:
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
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Uznesenie prijaté pod č. 107/2017 v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
že za zapisovateľku zápisnice bola určená p. Zuzana Bugárová a za overovateľov zápisnice z
12. zasadnutia obecného zastupiteľstva bola určená Mgr. Andrea Havetová, poslankyňa OZ
a Imrich Gubo, poslanec OZ
3. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie:
Ingrid Kohútovú, zástupkyňu starostu a Zdena Paráka, poslanca OZ
Hlasovanie za návrh uznesenia:
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. 108/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
volí
členov návrhovej komisie – Ingrid Kohútovú, zástupkyňu starostu a Zdena Paráka, 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. Schválenie prenájmu obecných pozemkov pre Slovak Telekom, a.s. Bratislava
6. Rôzne - Diskusia
7. Rekapitulácia uznesení
8. Záver
Hlasovanie za návrh uznesenia:
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
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Uznesenie prijaté pod č. 109/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
program rokovania 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
5. Schválenie prenájmu obecných pozemkov pre Slovak Telekom, a.s. Bratislava
Eduard Kajaba, starosta obce – zámer prenájmu pozemkov ako prípad hodný
osobitného zreteľa bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 104/2017. Predmetný
zámer bol zverejnený v období od 5. apríla 2017 do 21. apríla 2017.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
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. 110/2017
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 prenájom obecných 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
-

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.

-
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6. Rôzne - Diskusia
Eduard Kajaba, starosta obce, oboznámil prítomných s nasledovnými informáciami:
a) Spôsob organizácie a zabezpečovania výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej
škole počas letných prázdnin, doriešenie požiadavky zákonných zástupcov – príloha
zápisnice č. 2
Hlasovanie za návrh uznesenia:
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. 111/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
prevádzku Materskej školy v Nevericiach v školskom roku 2016/2017 nepretržite do
15.7.2017, t. j. i počas prvých dvoch týždňov prázdnin z dôvodu požiadavky zákonných
zástupcov. Následne bude prevádzka prerušená do konca letných prázdnin z dôvodu potreby
čerpania dovoleniek zamestnancov a potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy,
dezinfekcie prostredia a hračiek. Nový školský rok 2017/2018 začína 4.9.2017.
Ďalej to boli nasledovné informácie:
b) Príprava májových slávností v priestoroch Amfiteátra pod platanom. Dňa 30. apríla
2017 – tradičné stavanie mája, spestrené ukážkami činnosti jazdnej polície. V nedeľu
7. mája 2017 – Obecné oslavy pri príležitosti 72. výročia ukončenia druhej svetovej
vojny, spojené s oslavou Dňa matiek.
c) Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre o nevyhovujúcej
kvalite vody v bytovom dome a nutnosti riešenia predmetného problému
d) Odpoveď na žiadosť vo veci obmedzenia premávky na Nitrianskej ulici, kde je
potrebné doložiť projekt vypracovaný odborne spôsobilou osobou
e) Informácia o schválení predbežného návrhu projektu – výstavba autobusových
zastávok – dotácia LEADER NSK 2, na úpravu verejných priestranstiev - výstavbu
autobusových zastávok
f) Informácia o schválení dotácie vo výške 1200,00 Eur z rozpočtu Nitrianskeho
samosprávneho kraja na podporu kultúry v roku 2017 – Hodové slávnosti
g) Informácia o neschválení dotácie z Environmentálneho fondu na výstavbu kanalizácie
a kanalizačných odbočiek v obci
h) Stanovisko ENVIPAKu na žiadosť o navýšenie intervalu zberu plastov a tetrapakov
jeden raz za dva týždne – zatiaľ nie je možné, separuje sa ešte stále málo.

-
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Mgr. Andrea Havetová, poslankyňa OZ
- informovala sa na umiestnenie plánovaných autobusových zastávok,
- navrhuje nasmerovať finančné prostriedky získané prenájmom obecných pozemkov,
nachádzajúcich sa v blízkosti ihriska na opravu budovy kabín, ktorá je majetkom obce.
Rekonštrukcia priestorov nebola kompletne ukončená.
Eduard Kajaba, starosta obce
- umiestnenie zastávok je naplánované na Ladickú ulicu – zástavka pri kostole,
Beladickú ulicu zástavka smerom z Beladíc vpravo, a Hlavnú ulicu smerom na
Sľažany.
- Z predmetného prenájmu pozemkov reálny príjem obec zatiaľ nemá. Prenájom je
príjmom obecného rozpočtu. Pri schvaľovaní rozpočtu môžu byť uplatnené
poslanecké návrhy o čom rozhodujú poslanci, nie však o viazanosti dlhodobo. Vždy sa
musí prihliadať na dôležitosť potrieb obce.
Monika Zúziková, referentka OcÚ – rozpočtové opatrenia sa dajú realizovať aj v priebehu
roka. V prípade navýšenia príjmov poslanci môžu rozhodnúť o účele ich použitia.
Mgr. Andrea Havetová, poslankyňa OZ - nesúhlasí s umiestnením autobusovej čakárne pred
jej rodinným domom.
Eduard Kajaba, starosta obce – umiestnenie je spoločenský záujem, nie subjektívny.
Zástavky autobusov sú osadené prepravcom už dlhodobo. Nám sa jedná len o skultúrnenie
čakacej doby.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
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. 112/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
1. b e r i e n a v e d o m i e
a) Informáciu o plánovaných oslavách obce v mesiaci máj 2017
b) Informáciu o stanovisku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre
o nevyhovujúcej kvalite vody v bytovom dome
c) Informáciu o odpovedi vo veci obmedzenia premávky na Nitrianskej ulici
d) Informáciu o schválení predbežného návrhu projektu – výstavby autobusových
zastávok – dotácia LEADER NSK 2, na úpravu verejných priestranstiev – výstavbu
autobusových zastávok
e) Informáciu o schválení dotácie vo výške 1200,00 Eur z rozpočtu Nitrianskeho
samosprávneho kraja na podporu kultúry v roku 2017 – Hodové slávnosti
f) Informáciu o neschválení dotácie z Environmentálneho fondu na kanalizáciu obce
a kanalizačné odbočky
g) Informáciu o zápornom stanovisku vo veci navýšenia intervalu zberu plastov
tetrapakov v obci
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Imrich Gubo, poslanec OZ - prístrešok na cintoríne je potrebné dokončiť, kritizuje
neporiadok – smeti popri Hlavnej ceste, kamene. Manuálni pracovníci obce by to mali
upratať.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
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. 113/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
navrhuje
zamerať sa na ukončenie prác na prístrešku v priestoroch cintorína a opravu schodov do domu
smútku
Mgr. Andrea Havetová, poslankyňa OZ – pre lepšiu komunikáciu medzi poslancami
navzájom aj medzi obecným úradom navrhuje zriadiť e-mailovú komunikáciu. Všetky
potrebné náležitosti zabezpečí a zrealizuje odovzdanie prístupových práv poslancom aj
obecnému úradu.
Uznesenie prijaté pod č. 114/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
súhlasí
s návrhom na zlepšenie komunikácie medzi poslancami navzájom a medzi poslancami
a obecným úradom prostredníctvom e-mailovej komunikácie
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 7
za: 6 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno
Parák, Ing. Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Imrich Gubo)

7. Rekapitulácia uznesení
Predsedníčka návrhovej komisie Ingrid Kohútová konštatovala, že všetky body
programu zasadnutia boli riadne prerokované a boli k nim riadne odhlasované uznesenia,
súčasne prečítala prítomným prijaté uznesenia.

-

6-

8. Záver
Starosta obce p. Eduard Kajaba skonštatoval, že program 12. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Nevericiach je vyčerpaný. Poďakoval všetkým za účasť a vyhlásil zasadnutie
za ukončené.
V Nevericiach dňa 27. apríla 2017

Eduard K a j a b a
starosta obce Neverice

Overovatelia:
Mgr. Andrea Havetová, poslankyňa OZ
Imrich Gubo, poslanec OZ
Zapísala:
Zuzana Bugárová, referentka OcÚ

-
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