Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15. júna 2017

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

Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
Dátum konania:

15. júna 2017

Prítomní:

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

Ospravedlnení:

Imrich Gubo, poslanec OZ

Ďalší prítomní:

Zuzana Bugárová, referentka OcÚ
Monika Zúziková, referentka OcÚ

Hostia:

Mgr. Rastislav Lukáč, 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 šiesti 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:
Ing. Tomáša Viciana, poslanca OZ
Zdena Paráka, poslanca OZ
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 6
za: 6 (Lenka Bartová, 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. 115/2017 v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
že za zapisovateľku zápisnice bola určená p. Zuzana Bugárová a za overovateľov zápisnice z
13. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určení – Ing. Tomáš Vician, poslanec OZ a Zdeno
Parák, poslanec OZ
3. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie:
Ing. Ľudovíta Bugára, poslanca OZ a Ingrid Kohútovú, zástupkyňu starostu
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 6
za: 6 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno
Parák, Ing. Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 116/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
volí
členov návrhovej komisie – Ing. Ľudovíta Bugára, poslanca OZ a Ingrid Kohútovú,
zástupkyňu starostu
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. Prerokovanie Záverečného účtu obce Neverice za rok 2016
7. Správa o hospodárení obce Neverice za 1. štvrťrok 2017
8. Návrh na spracovanie monografie obce Neverice
9. Rôzne - Diskusia
10. Rekapitulácia uznesení
11. Záver
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Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 6
za: 6 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno
Parák, Ing. Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 117/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
program rokovania 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Informáciu o plnení uznesení z 12. zasadnutia OZ predniesol p. Eduard Kajaba,
starosta obce. K plneniu uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 6
za: 6 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno
Parák Ing. Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 118/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
6. Prerokovanie Záverečného účtu obce Neverice za rok 2016
Návrh záverečného účtu predložila Monika Zúziková, referentka OcÚ. Materiál tvorí
prílohu zápisnice č. 2.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 6
za: 6 (Lenka Bartová, 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. 119/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
a) záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
b) prebytok rezervného fondu vo výške 26 421,67 EUR použiť:
- na tvorbu rezervného fondu vo výške 2 642,17 EUR
- na financovanie kapitálových výdavkov a splácanie istín úveru vo výške 23 779,50 EUR
7. Správa o hospodárení obce Neverice za 1. štvrťrok 2017
Správu o hospodárení predniesla Monika Zúziková, referentka OcÚ. Tvorí prílohu
zápisnice č. 3. V tomto bode oboznámila prítomných s materiálom Rozpočtové opatrenie č.
1/2017, ktoré tvorí prílohu zápisnice č. 4.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 6
za: 6 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno
Parák, Ing. Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 120/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
a) správu o hospodárení obce Neverice za 1. štvrťrok 2017
b) zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017 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.
8. Návrh na spracovanie monografie obce Neverice
Eduard Kajaba, starosta obce – oboznámil prítomných s návrhom na vypracovanie
monografie obce Neverice. Vyjadril sklamanie nad slabou účasťou občanov pri prerokovaní
takej dôležitej veci. Vydanie takejto publikácie sa nezaobíde bez spolupráce občanov. Ide
hlavne o fotografie a iné staré listinné dokumenty. Predstavil Mgr. Rastislava Lukáča, ktorý
by mal byť v prípade schválenia návrhu editorom a hlavným redaktorom pripravovanej
monografie obce Neverice, jedinečného diela, ktoré naša obec doposiaľ nikdy nemala.
Mgr. Rastislav Lukáč – vypracovanie monografie obce prispeje k reprezentácii
a propagácii obce, k hlbšiemu pochopeniu a precíteniu vlastnej minulosti. Monografia má
slúžiť ako rozsiahly zdroj informácií pre občanov obce, deti a návštevníkov. Navrhovaná
monografia by v jednotlivých kapitolách zachytávala polohu a prírodné pomery obce, životné
prostredie, praveké a včasnohistorické osídlenie, Neverice v stredoveku, v období novoveku,
v 20. storočí, obyvateľstvo, správu obce, súčasné hospodárske pomery a rozvoj obce, sídelný
vývoj, kultúrno-historické (stavebné) pamiatky, školstvo, náboženský život, tradičnú kultúru
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a spôsob života, kultúrny a spoločenský život, nárečie, geografické názvy, stručnú
chronológiu najvýznamnejších udalostí. Rozsah odhaduje približne na 400 strán.
Zozbieraním a sústredením materiálu do tejto publikácie by sa vytvoril komplexný pohľad na
minulosť obce s cieľom uchovať vzácne dedičstvo pre ďalšie generácie. Vydanie takéhoto
typu publikácie v rozpočte odhaduje približne na vyše 21 tisíc EUR (autori textov, recenzenti,
editor, preklad, jazyková korektúra, grafika, tlač publikácie...). Podľa slov pána starostu vie,
že tento projekt v obci bude možné realizovať v rozložení na určité obdobie a s pomocou
sponzorov. Časť finančných prostriedkov na tento účel by sa dala získať aj prostredníctvom
Ministerstva kultúry SR a časť predajom publikácií. Predložil na ukážku monografie obcí
Ladice, Kostoľany pod Tribečom, Alekšince a ďalšie.
Ing. Ľudovít Bugár, poslanec OZ – prečo práve rozsah 400 strán, keď niektoré obce majú
vypracované monografie napr. 200 strán.
Mgr. Rastislav Lukáč – je to ideálny počet strán, ktorý súvisí s obsahom. V návrhu počtu
strán vychádzal zo skúseností, ktoré má autorský kolektív. Cieľom tohto kolektívu je získať
informácie a materiály z archívnych dokumentov a iných dostupných prameňov a
zozbieraním faktov od občanov. V publikáciách obcí s nižším počtom strán nie sú obsiahnuté
kapitoly navrhované pre obec Neverice.
Ingrid Kohútová, zástupkyňa starostu obce – má obec možnosť zabezpečiť výber kapitol
sama?
Mgr. Andrea Havetová, poslankyňa OZ – informuje sa na výšku rozpočtu pri 200 stranách
a 800 výtlačkoch.
Ing. Tomáš Vician, poslanec OZ – je daný minimálny počet výtlačkov?
Monika Zúziková, referentka OcÚ – akú výšku finančných prostriedkov predpokladáme
získať z Ministerstvo kultúry SR?
Mgr. Rastislav Lukáč - rozsah a počet normostrán a formálne záležitosti sa dohodnú dopredu.
Ideálny čas na vydanie publikácie je 2 roky. Záverečný stav je na poslancoch, veľkosť knihy,
typ písma.... Počet výtlačkov si určí obec. Vyšší počet je cenovo výhodnejší. Nevie presne
povedať výšku finančných prostriedkov z Ministerstva kultúrny SR, možno okolo dve, tri tisíc
EUR.
Eduard Kajaba, starosta obce – financovanie z rozpočtu obce bude nutné rozdeliť na viac
rokov. Bude potrebné osloviť sponzorov, aby projekt vydania monografie podporili. Verí, že
približne 5 tisíc EUR by sa podarilo zabezpečiť sponzorsky jemu osobne a možnosť získať
finančné prostriedky spolu, by odhadoval do výšky 10 tisíc EUR. Vyzval poslancov a
občanov, aby sa k téme vyjadrili.
Ingrid Kohútová, zástupkyňa starostu obce – mali by sme ísť do toho, máme len 2 brožúrky
o obci. Každý máme deti, vieme, že informácie potrebujú do školy.
Zdeno Parák, poslanec OZ – áno, súhlasí.
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Ing. Tomáš Vician, poslanec OZ – bude to kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie. Knihy,
ktoré priniesol Ing. Lukáč sú pekne urobené.
Mgr. Andrea Havetová – je to možné dať do súboru PDF?
Mgr. Rastislav Lukáč – áno.
Július Malý, občan – oceňuje návrh na vypracovanie monografie. O niekoľko rokov to bude
veľmi vzácne. Má to veľký význam pre obyvateľov obce do budúcnosti.
Alena Benčeková, občianka- osobne je za spracovanie knihy, história ju zaujíma.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 6
za: 6 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno
Parák, Ing. Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 121/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
návrh na spracovanie monografie obce Neverice
9. Rôzne – diskusia
Eduard Kajaba, starosta obce
- Oboznámil poslancov o vyhlásení nových výziev na podávanie projektov, je potrebné
si ich naštudovať a spoločne vybrať prioritu pre našu obec.
- Informoval o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľky MŠ Neverice.
- Projektová dokumentácia dopravného značenia Nitrianskej ulice bola vypracovaná
odborne spôsobilou osobou, bude doplnená do žiadosti obce podanej na dopravný
inšpektorát.
- Odpovedali sme na žiadosť rodiča o určenie školského obvodu v Sľažanoch. Touto
problematikou sme sa zaoberali na svojich zasadnutiach v roku 2014 pri vyraďovaní
ZŠ Neverice, I. stupeň zo siete škôl a školských zariadení SR a na základe rozhodnutia
ministerstva školstva, názoru rodičov, vzdialenosti a hlavne dochádzky do školy
vlastným školským autobusom bol určený školský obvod Základnej školy v Jelenci.
Rozhodnutie nemá za následok, že by si rodič nemohol umiestniť dieťa do inej ZŠ za
podmienok príslušnej legislatívy.
10. 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.
-
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11. Záver
Starosta obce p. Eduard Kajaba skonštatoval, že program 13. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Nevericiach je vyčerpaný. Poďakoval všetkým za účasť a vyhlásil zasadnutie
za ukončené.
V Nevericiach dňa 21. júna 2017

Eduard K a j a b a
starosta obce Neverice

Overovatelia:
Ing. Tomáš Vician, polanec OZ
Zdeno Parák, poslanec OZ
Zapísala:
Zuzana Bugárová, referentka OcÚ

-
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