Zápisnica
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 23. marca 2018

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

Zápisnica
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
Dátum konania:

23. marec 2018

Prítomní:

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

Ospravedlnení:

Lenka Bartová

Ďalší prítomní:

Zuzana Bugárová, referentka OcÚ
Monika Zúziková, referentka OcÚ

Hostia:

Mgr. Andrej Haveta, predseda TJ Družstevník Neverice
Andrej Michalka, Martin Michalka – členovia 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 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:
Imricha Gubu, poslanca OZ
Ing. Tomáša Viciana, poslanca OZ
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 6
za: 6 (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. 136/2018 v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
že za zapisovateľku zápisnice bola určená p. Zuzana Bugárová a za overovateľov zápisnice z
15. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určení poslanci OZ – Imrich Gubo a Ing. Tomáš
Vician
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 (Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno
Parák, Ing. Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 137/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
volí
členov návrhovej komisie – Ing. Ľudovít Bugár, poslanec OZ a Ingrid Kohútová, zástupkyňa
starostu obce
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. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok
2017
7. Správy inventarizačných komisií
8. Rozpočtové opatrenie č. 4/2017
9. Správa o hospodárení obce Neverice k 31.12.2017
10. Záverečný účet obce Neverice za rok 2017
11. Návrh rozpočtu obce Neverice na roky 2018 – 2020
12. Výzva číslo VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR
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13. Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 7/2017 o určení výšky finančných príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so
stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec
Neverice
14. Rôzne – Diskusia (Výmena zariadenia na úpravu vody v 16-bytovom dome,
Vybudovanie čističky odpadových vôd v 16 – bytovom dome)
15. Rekapitulácia uznesení
16. Záver
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 6
za: 6 (Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno
Parák, Ing. Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Navrhnutý program rokovania bol schválený.
Uznesenie prijaté pod č. 138/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
program rokovania 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Informáciu o plnení uznesení predniesol Eduard Kajaba, starosta obce. K plneniu
uznesení neboli prednesené žiadne pripomienky.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 6
za: 6 (Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno
Parák, Ing. Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 139/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
6. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce
za rok 2017
Správu predložila Ingrid Kohútová, predsedkyňa Komisie Obecného zastupiteľstva
v Nevericiach na ochranu verejného záujmu. Správa tvorí prílohu zápisnice č. 2.
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Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 6
za: 6 (Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno
Parák, Ing. Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 140/2018
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 2017 a dokladu vydávaného
na daňové účely za rok 2017, 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
7. Správy inventarizačných komisií
Správu o inventarizácii objektu kultúrneho domu, obecného úradu a knižnice predniesla
Ingrid Kohútová, tvorí prílohu zápisnice č. 3. Ing. Ľudovít Bugár, predložil správu
o inventarizácii v priestoroch hasičskej zbrojnice a domu smútku, tvorí prílohu zápisnice č. 4.
O výsledku inventarizácie v priestoroch štadióna TJ a miestneho hospodárstva informoval
Imrich Gubo, správa tvorí prílohu zápisnice č. 5. Mgr. Andrea Havetová, predniesla správu
z inventarizácie materskej školy, príloha zápisnice č. 6 a správu z inventarizácie objektu
bývalej základnej školy predložila Monika Zúziková, príloha zápisnice č. 7.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 6
za: 6 (Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútvá, Zdeno
Parák, Ing. Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 141/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
správy inventarizačných komisií z inventarizácie majetku obce Neverice k 31.12.2017
8. Rozpočtové opatrenie č. 4/2017
Informáciu predniesla Monika Zúziková, referentka OcÚ. Materiál tvorí prílohu
zápisnice č. 8.
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Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 6
za: 6 (Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno
Parák, Ing. Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 142/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017 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.)
9. Správa o hospodárení obce Neverice k 31.12.2017
Správu a komentár k otázkam poslancov predniesla Monika Zúziková, referentka
OcÚ. Tvorí prílohu zápisnice č. 9.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 6
za: (Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno
Parák, Ing. Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 143/2018
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 31.12.2017
10. Záverečný účet obce Neverice za rok 2017
Návrh záverečného účtu predložila Monika Zúziková, referentka OcÚ. Materiál tvorí
prílohu zápisnice č. 10.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 6
za: 6 (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. 144/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
a) Záverečný účet obce Neverice a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad
b) použite prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
31 830,48 EUR
c) použitie rezervného fondu v sume 15 000,00 EUR na financovanie kapitálových výdavkov
v roku 2018
11. Návrh rozpočtu obce Neverice na roky 2018 - 2020
Návrh, ktorý tvorí prílohu zápisnice č. 11 predložila Monika Zúziková, referentka
OcÚ. Zodpovedala na otázky poslancov k jednotlivým položkám a informovala ich
o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácií (kanalizácia a kanalizačné odbočky, hodové
slávnosti, oprava amfiteátra, plánovaná žiadosť – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice.)
Eduard Kajaba, starosta obce – vysvetlil zámer výstavby chodníkov na cintoríne
z vlastných prostriedkov obce, ktorý vychádza z opakovaných požiadaviek občanov (hlavné
vetvy navrhuje vyasfaltovať, priestor vedľa novovybudovaného prístrešku doložiť dlažbou).
Nevyhnutná je aj rekonštrukcia domu smútku. V tomto prípade je potrebné počkať na
vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na predmetný účel.
Ing. Tomáš Vician, poslanec OZ – upozornil aj na potrebu spevnenia povrchu zadného
vchodu do cintorína z Ladickej ulice.
Mgr. Andrea Havetová, poslankyňa OZ – informuje sa, prečo nebola v rozpočte
zohľadnená žiadosť o poskytnutie dotácie na športovú činnosť pre Telovýchovnú jednotu
Družstevník Neverice v požadovanej výške 4 100,00 EUR ale len vo výške 2 600,00 EUR.
Navrhuje prehodnotenie predmetnej čiastky na rok 2018. Požiadala o slovo pre predsedu TJ
Družstevník Neverice Mgr. Andreja Havetu, ktorý by rád vysvetlil dôvody navýšenia žiadosti
o dotáciu o 1500,00 EUR pre futbalový klub.
Mgr. Andrej Haveta, predseda TJ Družstevník Neverice – poďakoval za slovo.
Zhodnotil činnosť vo futbalovom klube za posledný rok, kde výsledky umiestnenia v súťaži
sú nelichotivé. Spôsobila to jednak reorganizácia súťaže, ale aj odchod hráčov z Neveríc
v minulom období. Vysvetlil prítomným súčasnú situáciu vo futbalovom klube. Futbal
v súčasnosti naberá iný rozmer. Oslovil bývalých hráčov aj bývalého trénera p. Miroslava
Minára, ktorý súhlasil s výkonom činnosti trénera bez finančných nárokov. Zároveň prevzal
starostlivosť o ihrisko v spolupráci s Andrejom Michalkom a Jozefom Bachanom. Ostatné
zostáva po starom, on je naďalej predsedom aj vedúcim mužstva a futbalového oddielu.
Všetko sám nestíha a na základe jeho výziev nikto iný neprejavil záujem pomôcť v tomto
smere. Navýšenie čiastky oproti minulému roku požadujú z dôvodu získania nových hráčov,
mimo obec, ktorým budú hradené cestovné výdavky. Ako občianske združenie sa snažia aj
o získanie finančných prostriedkov z iných zdrojov. Uviedol príklad dotácie z Nitrianskeho
samosprávneho kraja na vybudovanie závlahy, ktorú je ešte potrebné dokončiť. Reagovali aj
na výzvu Úradu vlády SR, kde podali taktiež žiadosť ako občianske združenie. Uvedomuje si,
že zaostávajú vo výchove mládeže k tomuto športu. Snažil sa osloviť aj rodičov detí, ale nebol
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v tomto smere zatiaľ úspešný. Niektoré dotácie sú podmienené existenciou žiackych alebo
dorasteneckých družstiev. Čo sa týka objektu, príkladne sa oň starajú. Chceli zabezpečiť
staršie okná do kabín, ale pán starosta prisľúbil, že na tom zapracuje, čo sa zatiaľ
neuskutočnilo. Po výstavbe stožiara je rozbitá prístupová cesta na ihrisko. Zostáva dokončiť
kúpelku a nastierkovať veľkú spoločenskú miestnosť. Plánujú osadenie stĺpov za bránkami,
ktoré im zabezpečil pán starosta. Disciplína sa stabilizovala, evidencia a administratíva sa
priebežne vedie. Chce počuť názor v čom sa majú ešte zlepšiť. Ak to niekto vie robiť lepšie
nech sa prihlási. Súčasne poďakoval za poskytnutie priestorov, ku ktorým sa prirátava aj
elektrická energia. Ponúkol pomoc, ak ich obec osloví sú ochotní prísť a zúčastniť sa
brigádnickej činnosti. Uvedomuje si aj chyby, ktoré robia a spomenul výčitku pána starostu
z dôvodu straty lopty. Osobne nemôže byť pri všetkom. Lopty, ktoré dostali v roku 2015 sú
už opotrebované, odvtedy si už zabezpečili nové - sponzorsky. V závere poprosil o schválenie
požadovanej čiastky v záujme zachovania futbalu v dedine.
Monika Zúziková, referentka OcÚ – v prípade navýšenia dotácie je potrebné navrhnúť
v rozpočte položku, ktorá bude o požadovanú čiastku znížená.
Mgr. Andrea Havetová, poslankyňa OZ – informovala sa na položku – špeciálne služby a
dôvod navýšenia položky – členstvo v organizáciách.
Monika Zúziková, referentka OcÚ – 637 005 špeciálne služby – jedná sa o právne
a audítorské služby a dôvodom navýšenia položky 642 006 členstvo v organizáciách je
členstvo v Mikroregióne Tribečsko.
Eduard Kajaba, starosta obce – doplnil p. Zúzikovú o informáciu, že na základe uvedeného
členstva - prostredníctvom projektov LEADER Nitrianskeho samosprávneho kraja bude mať
obec možnosť uchádzať o dotácie na projekty vo vyšších čiastkach ako v minulosti (napr.
cesty, dom smútku, požiarna zbrojnica).
Ďalej reagoval na žiadosť o zvýšenie dotácie pre telovýchovnú jednotu. Upozornil, že na
dotáciu nie je právny nárok a dotácia z rozpočtu má byť iba doplnkovým zdrojom žiadateľa.
Schválenie je vecou obecného zastupiteľstva, on osobne je proti navýšeniu finančnej čiastky
a doporučuje, aby si zabezpečilo občianske združenie finančné prostriedky prostredníctvom
sponzorov. Kriticky sa vyjadril k reprezentácii s poukázaním na výsledky umiestnenia
futbalového oddielu. Pripomenul problémy, ktoré boli v minulosti v nakladaní s majetkom
obce na futbalovom štadióne (devastovanie priestorov kabín aj ihriska). Robil si prieskum o
výške poskytovaných dotácií v susedných obciach. Uviedol jednotlivé príklady obcí Martin
nad Žitavou, Hosťovce, Lovce, ktoré poskytujú nižšie čiastky. Poukázal na skutočnosť, že pri
poskytovaní dotácií obce treba dodržať zásadu účelovosti poskytnutia a použitia dotácie,
ktorú bude potrebné do budúcnosti zapracovať do všeobecne záväzného nariadenia
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce (príklad odmien a cestovných náhrad). Nepozdáva sa
mu ani vysvecovanie na ihrisku a multifunkčnom ihrisku v rovnakom čase, kritizuje
presekanie otvoru v stene budovy kabín za účelom prívodu vody. Priznáva, že výmena okien
je nevyhnutná, osadenie stĺpov na ihrisku už konzultoval s P. Zachariašom. Miestnosti podľa
neho nie je potrebné stierkovať. Treba si zvážiť, či je adekvátne dávať do športu toľko peňazí.
Andrej Michalka, člen TJ – vyčíta starostovi obce zaujatosť voči futbalu, pretože vidí iba
negatíva. V nevystierkovaných miestnostiach opadávajú omietky, treba si miestnosti
porovnať.
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Mgr. Andrej Haveta, predseda TJ – je to investícia do obecného majetku. Má informácie, že
niektoré obce dávajú zasa viac ako Neverice, napr. Velčice.
Andrej Michalka, člen TJ – pýta sa, načo obec spravila hasičov? Sú to peniaze navyše. Veď
nechodia na žiadne súťaže.
Ing. Ľudovít Bugár, poslanec OZ – povinnosťou obce je mať zriadený Dobrovoľný hasičský
zbor, ktorý v súlade s platnou legislatívou vykonáva úlohy na úseku ochrany pred požiarmi
a pri vykonávaní záchranných prác pri živelných pohromách. Na vytvorenie súťažného
družstva zatiaľ nebola ochota. Oslovil som aj teba osobne.
Eduard Kajaba, starosta obce – povinnosť nám vyplýva zo zákona. Náš hasičský zbor bol
v roku 2017 Ministerstvom vnútra SR, Krajským riaditeľstvom HaZZ v Nitre zaradený do
kategórie „C“. Zaradením sa nám otvorili možnosti získania dotácie na zabezpečenie
činnosti, dotácie na rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice a doplnenie hasičskej techniky.
Dobrovoľný hasičský zbor bol v Nevericiach už v dávnej minulosti, prvým predsedom bol
pán Vilány. V minulosti bol záujem aj o súťaže, zaznamenali sme aj úspešné umiestnenie
dorasteniek v krajskej súťaži.
Ingrid Kohútová, zástupkyňa starostu obce – skonštatovala, že všetci chcú aby to bolo dobre.
O návrate pána Minára taktiež všeličo počula. Všetko je o peniazoch. Všetko je pre dedinu,
nielen pre hráčov ale aj pre divákov aj mládež, ktorá tu iné možnosti ani nemá. Malo by sa to
prehodnotiť - je za navýšenie.
Zdeno Parák, poslanec OZ – vidí snahu funkcionárov telovýchovnej jednoty získať si
finančné prostriedky aj inou formou. Tiež by ich podporil.
Mgr. Andrea Havetová, poslankyňa OZ – po ukončení diskusie k rozpočtu predložila
poslanecký návrh k rozpočtu:
- Návrh na navýšenie bežných výdavkov v triede 08.1.0 – rekreačné a športové služby
o 1 500,00 EUR
Hlasovanie za poslanecký návrh:
prítomní: 6
za: 4 (Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing. Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 2 (Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo)
- Návrh na zníženie kapitálových výdavkov v triede 08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské
služby o 1 500,00 EUR
Hlasovanie za poslanecký návrh:
prítomní: 6
za: 4 (Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing. Tomáš Vician)
proti: 1 (Imrich Gubo)
zdržal sa: 1 (Ing. Ľudovít Bugár)
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Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 6
za: 5 (Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák,
Vician)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Ing. Ľudovít Bugár)

Ing. Tomáš

Uznesenie prijaté pod číslom 145/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
rozpočet obce Neverice na rok 2018 s pripomienkami:
a) zníženie kapitálových výdavkov trieda 08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby
o 1 500,00 EUR
b) navýšenie bežných výdavkov trieda 08.1.0 – Rekreačné a športové služby o 1 500,00 EUR
berie na vedomie
rozpočet obce Neverice na roky 2019 - 2020
12. Výzva číslo VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR
Eduard Kajaba, starosta obce – oboznámil poslancov s projektom rekonštrukcie požiarnej
zbrojnice v Nevericiach (rozšírenie priestorov z dôvodu uskladnenia techniky, úprava
vnútorných priestorov, umyvárka, WC, kúrenie, zateplenie, výzorová časť). Rozpočet je
približne 52 – 56 tisíc EUR. Možnosť získania dotácie je na základe uvedenej výzvy v čiastke
30 tisíc EUR.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 6
za: (Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno
Parák, Ing. Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 146/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
podanie žiadosti v zmysle výzvy číslo VI. P HaZZ 2018 o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu obce prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
za účelom „Podpory zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských
staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 4. zákona č. 526/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“
a spolufinancovanie z vlastných prostriedkov vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov
-9-

13. Dodatok č. 1/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 7/2017 o určení výšky
finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie
a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je obec Neverice
Návrh predniesla Monika Zúziková, referentka OcÚ. Tento bol schválený bez pripomienok.
Tvorí prílohu zápisnice č. 12.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 6
za: 6 (Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno
Parák, Ing. Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 147/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
Dodatok č. 1/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 7/2017 o určení výšky
finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov
spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec
Neverice
- Pri schválení uznesenia bola dodržaná podmienka 3/5 väčšiny všetkých poslancov OZ

K bodu 14.
Rôzne
A/ výmena zariadenia na úpravu vody v 16-bytovom dome
Eduard Kajaba, starosta obce, oboznámil poslancov s návrhom na výmenu zariadenia na
úpravu vody v 16-bytovom dome. Úpravňa vody v tomto objekte podľa protokolov o skúške
vzoriek vody nevyhovuje. Z dôvodu sprísnených parametrov nie je možné dosiahnuť
požadované hodnoty vody. Cenovú ponuku na výmenu zariadenia máme zatiaľ od jednej
firmy. Na základe vysielania príspevku RTVS odvysielaného dňa 21.3.2018 sa nám ohlasujú
ďalšie firmy.
Poslanci Ing. Ľudovít Bugár a Ing. Tomáš Vician – navrhujú v rámci prieskumu trhu predĺžiť
termín na predkladanie cenových ponúk.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 6
za: 6 (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. 148/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
Výmenu zariadenia na úpravu vody v 16 – bytovom dome v obci Neverice, súpisné číslo 279
a predlžuje lehotu na predkladanie cenových ponúk v rámci prieskumu trhu o dva týždne
B/ Vybudovanie čističky odpadových vôd pre 16 – bytový dom
Eduard Kajaba, starosta obce predložil návrh na vybudovanie čističky odpadových vôd pre 16
– bytový dom. Cena čističky pre takýto objekt je približne 10 – 13 tisíc EUR. Zavedený
systém vypúšťania odpadových vôd do vybudovaných žúmp pri objekte bytovky je pre
nájomníkov finančne vysoko náročný. Vývoz odpadových vôd je zmluvne zabezpečený
firmou v zmysle platných predpisov. V prípade spustenia obecnej kanalizácie bude však
povinnosť napojiť aj tento objekt na kanalizáciu.
Ing. Ľudovít Bugár, poslanec OZ – neuvažovalo sa o zakúpení spoločného vozidla na tento
účel pre viac obcí v rámci mikroregiónu?
Eduard Kajaba, starosta obce – nie, v mikroregióne sa táto možnosť nezvažovala
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 6
za: 5 (Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno
Parák, Ing. Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Imrich Gubo)
Uznesenie prijaté pod č. 149/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
Vybudovanie čističky odpadových vôd pre 16 – bytový dom v obci Neverice, súpisné číslo
279
Diskusia
Ing. Ľudovít Bugár, informoval sa na termín osadenia dopravných značiek na Nitrianskej ulici
Eduard Kajaba, starosta obce – túto záležitosť sme urgovali. Zistili sme, že schválené určenie
použitia a umiestnenia dopravného značenia nebolo doručené na Slovenskú správu ciest v
Bratislave ani na MV SR, KR v Nitre, čo je k dnešnému dňu už na základe našej urgencie
vybavené. Obec zaslala predmetný materiál, doplnený o technickú správu a výkresy – Trvalé
dopravné značenie v križovatke cesty I/65 a účelovej komunikácie Nitrianska ulica Neverice
Regionálnej správe a údržbe ciest Nitra. Na základe príspevku nepodpísaného občana
vysvetlil známe dôvody umiestnenia doplňujúcej dopravnej značky, ktorá povoľuje vjazd
vozidlám PD. Nie je to o kamarátstve, ale o zhodnotení bezpečnosti cestnej premávky.
Prejazd vozidiel PD po ceste I/65 cez Beladickú ulicu a cestu I/65 by bol v tomto prípade
nebezpečný.
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Ing. Ľudovít Bugár, poslanec OZ – informuje sa v akom časovom horizonte budú vybudované
prípojky na Nitrianskej ulici.
Eduard Kajaba, starosta obce – na túto otázku nevie odpovedať. Je ale definitívne, že čistička
odpadových vôd sa bude rozširovať v Beladiciach. V súčasnosti začínajú prebiehať prípravné
práce.
15. 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.
16. Záver
Starosta obce p. Eduard Kajaba skonštatoval, že program 15. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Nevericiach je vyčerpaný. Poďakoval všetkým za účasť a vyhlásil zasadnutie
za ukončené.
V Nevericiach dňa 28. marca 2018

Eduard K a j a b a
starosta obce Neverice

Overovatelia:
Imrich Gubo, poslanec OZ
Ing. Tomáš Vician, poslanec OZ
Zapísala:
Zuzana Bugárová, referentka OcÚ
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