Zápisnica
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11. mája 2018

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

Zápisnica
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
Dátum konania:

11. mája 2018

Prítomní:

Eduard Kajaba, starosta obce
Poslanci:
Lenka Bartová
Ing. Ľudovít Bugár (príchod po 6. bode)
Imrich Gubo
Ingrid Kohútová
Zdeno Parák
Ing. Tomáš Vician
Mgr. Andrea Havetová

Ospravedlnení:
Ďalší prítomní:

Zuzana Bugárová, referentka OcÚ
Monika Zúziková, referentka OcÚ

Hostia:

Mgr. Anna Nociarová, riaditeľka ZŠ Sľažany

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 obce
Lenku Bartovú, poslankyňu OZ
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 5
za: 5 (Lenka Bartová, Imrich Gubo, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing. Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
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Uznesenie prijaté pod č. 150/2018 v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
že za zapisovateľku zápisnice bola určená p. Zuzana Bugárová a za overovateľov zápisnice zo
16. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určené Ingrid Kohútová, zástupkyňa starostu obce
a Lenka Bartová, poslankyňa OZ
3. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie:
Ing. Tomáša Viciana, poslanca OZ a Zdena Paráka, poslanca OZ
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 5
za: 5 (Lenka Bartová, Imrich Gubo, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing. Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 151/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
volí
členov návrhovej komisie – Ing. Tomáš Vician, poslanec OZ a Zdeno Parák, poslanec 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. Žiadosť o schválenie ďalšieho školského obvodu (ZŠ Sľažany)
7. Zámenná zmluva – pozemky vo vlastníctve Mária Marčáková, Rozália Sakáčová,
Poľnohospodárske družstvo Neverice, Obec Neverice
8. Žiadosť o príspevok na poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby
9. ČOV pre 16- bytový dom Neverice
10. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
11. Správa o hospodárení obce Neverice k 31.3.2018
12. Rôzne – Diskusia
13. Rekapitulácia uznesení
14. Záver
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Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 5
za: 5 (Lenka Bartová, Imrich Gubo, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing. Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Navrhnutý program rokovania bol schválený.
Uznesenie prijaté pod č. 152/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
program rokovania 16. 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: 5
za: 5 (Lenka Bartová, Imrich Gubo, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing. Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 153/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
6. Žiadosť o schválenie ďalšieho školského obvodu (ZŠ Sľažany)
Eduard Kajaba, starosta obce Neverice – predložil poslancom opätovnú žiadosť p.
Zachariašovej o schválenie Spoločného školského obvodu - ZŠ Sľažany. Jedná sa o prvý
stupeň základnej školy. Obce Ladice a Kostoľany pod Tribečom, v ktorých boli taktiež
zrušené ZŠ pre 1.-4. ročník túto možnosť schválili.
Mgr. Anna Nociarová, riaditeľka ZŠ Sľažany – podporila predmetnú žiadosť, ktorej dôvodom
je získanie nároku rodičov na preplatenie nákladov na cestovné žiakov I. stupňa,
navštevujúcich ich školu. Spoločný školský obvod je v súčasnosti určený iba pre žiakov
druhého stupňa, takže žiaci prvého stupňa nárok na cestovné nemajú. V žiadnom prípade
nejde o snahu získania detí zo ZŠ Jelenec.
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Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 5
za: 5 (Lenka Bartová, Imrich Gubo, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing. Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 154/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
Školský obvod Základnej školy Sľažany pre žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy
t. j. pre žiakov v prvom až deviatom ročníku základnej školy s trvalým pobytom v obci
Neverice
7. Zámenná zmluva – pozemky vo vlastníctve Mária Marčáková, Rozália Sakáčová,
Poľnohospodárske družstvo Neverice, Obec Neverice
Eduard Kajaba, starosta obce – zámenu pozemkov prerokovalo Obecné zastupiteľstvo
v Nevericiach na svojom 11. zasadnutí a poslanci súhlasili so zámerom zámeny. Na základe
predmetného súhlasu bol vypracovaný geometrický plán 148/2016 zo dňa 21.9.2017 a návrh
zámennej zmluvy, ktorú je potrebné schváliť. Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 2.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 6
za: 6 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Ingrid Kohútvá, Zdeno Parák, Ing.
Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 155/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
Zámennú zmluvu, týkajúcu sa nehnuteľností v katastrálnom území obce Neverice –
pozemkov vo vlastníctve – Mária Marčáková, Rozália Sakáčová, Poľnohospodárske družstvo
Neverice, Obec Neverice – v zmysle GP č. 148/2016 zo dňa 21.9.2017, vypracovaného
Martinom Švecom. Pri schválení uznesenia bola dodržaná podmienka 3/5 väčšiny všetkých
poslancov OZ.
8. Žiadosť o príspevok na poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby
Eduard Kajaba, starosta obce – oboznámil prítomných s predmetnou žiadosťou pani
Remencovej. Opatrovateľskú službu pre jej matku zabezpečoval neverejný poskytovateľ
Seniorka, n. o. s podporou v rámci národného projektu zo zdrojov Európskeho sociálneho
fondu. Projekt skončil v apríli 2018. Vysvetlil problematiku v súvislosti s poskytovaním
sociálnych služieb a úhradou príspevku neverejnému poskytovateľovi, nakoľko naša obec nie
je zapísaná v registri poskytovateľov sociálnych služieb. Po prerokovaní žiadosti a zvážení
možností obce, ktoré sú ovplyvňované nedostatkom finančných zdrojov obce, poslanci
hlasovali za návrh poskytnúť príspevok vo výške 1,00 € za jednu hodinu opatrovateľskej
služby, najviac za 8 hodín denne. Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 3.
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Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 5
za: 3 (Imrich Gubo, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák)
proti: 1 (Lenka Bartová)
zdržal sa: 1 (Ing. Tomáš Vician)
Uznesenie prijaté pod č. 156/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
príspevok obce Neverice na poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby vo výške 1,00 € za
jednu hodinu opatrovania, najviac za 8 hodín denne
9. ČOV pre 16 – bytový dom Neverice
Eduard Kajaba, starosta obce – na minulom zasadnutí sme schválili budovanie predmetnej
čističky. Na základe aktuálnych podmienok legislatívy pôvodne navrhovaná čistička
nevyhovuje prísnym požiadavkám na kvalitu vyčistenej odpadovej vody, vypúšťanej
z čističky, pre počet obyvateľov v obecnom nájomnom dome. Pre bytový dom je potrebná
výkonnejšia ČOV, ktorej cena sa pohybuje v čiastke cca 20 tisíc eur, čo je značné navýšenie
oproti ČOV prezentovanej na minulom zasadnutí. Obec nie je schopná zabezpečiť
financovanie vlastnými prostriedkami, museli by sme čerpať na tento účel úver. Po
prerokovaní finančných možností poslanci predložili návrh na zrušenie uznesenia 149/2018
z 15. zasadnutia OZ zo dňa 23.3.2018 a ČOV nebudovať.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 6
za : 6 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing.
Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 157/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
a) n e s c h v a ľ u j e
vybudovanie výkonnejšej ČOV pre 16 – bytový dom Neverice z dôvodu navýšenia
predpokladanej ceny za dielo
b) r u š í
uznesenie č. 149/2018 z 15. zasadnutia OZ, zo dňa 23. marca 2018
10. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
Informáciu predniesla Monika Zúziková, referentka OcÚ. Materiál Tvorí prílohu
zápisnice č. 4.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 6
za : 6 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing.
Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
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Uznesenie prijaté pod č. 158/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018 v zmysle § 21 vnútorného predpisu Zásady
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Neverice (schváleného uznesením Obecného
zastupiteľstva č. 133/2017 zo dňa 8.12.2017) podľa prílohy
11. Správa o hospodárení obce Neverice k 31.03.2018
Správu a komentár k otázkam poslancov predniesla Monika Zúziková, referentka
OcÚ. Tvorí prílohu zápisnice č. 5.
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 6
za: (Lenka Bartová, Imrich Gubo, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák, Ing. Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 159/2018
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 31.03.2018
K bodu 12.
Rôzne
Eduard Kajaba, starosta obce:
a) Na základe žiadosti obce nám bola poskytnutá dotácia z Nitrianskeho samosprávneho kraja
vo výške 1000,00 EUR na hodové slávnosti
b) Vyslovil úprimné poďakovanie poslancom, ktorí sa spolu s občanmi Neveríc zúčastnili
brigády zameranej na kosenie a čistenie Amfiteátra pod platanom, cintorína a verejných
priestranstiev v obci, konanej v sobotu 28. apríla 2018. Účasťou 25 občanov bol milo
prekvapený a s vykonanou prácou spokojný.
c) Žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu boli vyhodnotené. Dotácia na
výstavbu kanalizácie a kanalizačných odbočiek našej obci schválená nebola. Vzhľadom
k plánovanej rekonštrukcii cestného telesa Nitrianskej ulice bude potrebné prednostne riešiť
kanalizačné odbočky na tejto ulici. V súčasných podmienkach je ešte možné prekopanie ulice
(pretláčanie pod cestným telesom je z dôvodu úzkeho priestoru ťažko realizovateľné).
Diskusia
Imrich Gubo, poslanec OZ
- nefunguje rozhlas v dolnej časti Nitrianskej ulice, bol obecným úradom odpojený, žiada
jeho opätovné zapojenie uložiť uznesením na dnešnom zasadnutí, nepáči sa mu, že sa
niektoré veci realizujú na podnet jedného, respektíve dvoch občanov a nie v zastupiteľstve
- informuje sa na termín prekládky kanalizačnej prečerpávačky z dôvodu, že sa nachádza na
súkromnom pozemku, na ktorom bol postavený rodinný dom
- pozemky na Ladickej by sa mali využiť pre mladých na stavebné pozemky
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Eduard Kajaba, starosta obce
- rozhlas bol odpojený na základe žiadosti občana, bývajúceho na Nitrianskej ulici z dôvodu
hluku (malé dieťa)
- prekládka prečerpávacej kanalizačnej šachty bude zabezpečená, v čase jej budovania sa v
tejto časti nenachádzali rodinné domy
- pozemky na Ladickej a Beladickej ulici nie sú vo vlastníctve PD Neverice, sú v prenájme,
majú svojich vlastníkov, niektoré parcely nie sú majetkovoprávne vysporiadané
Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 6
za: 6 (Lenka Bartová, Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Ingrid Kohútová, Zdeno Parák Ing.
Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 160/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
ukladá
zabezpečiť opätovné zapojenie reproduktora obecného rozhlasu v dolnej časti Nitrianskej
ulice
13. 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.
14. Záver
Starosta obce p. Eduard Kajaba skonštatoval, že program 16. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Nevericiach je vyčerpaný. Poďakoval všetkým za účasť a vyhlásil zasadnutie
za ukončené.
V Nevericiach dňa 16. mája 2018

Eduard K a j a b a
starosta obce Neverice
Overovatelia:
Ingrid Kohútová, zástupkyňa starostu obce
Lenka Bartová, poslankyňa OZ
Zapísala:
Zuzana Bugárová, referentka OcÚ
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