Zápisnica
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15. júna 2018

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

Zápisnica
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
Dátum konania:

15. júna 2018

Prítomní:

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

Ospravedlnení:
Ďalší prítomní:

Lenka Bartová
Zuzana Bugárová, referentka OcÚ
Monika Zúziková, referentka OcÚ

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:
Imrich Gubo, poslanec OZ
Ing. Tomáš Vician, poslanec 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. 161/2018 v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
že za zapisovateľku zápisnice bola určená p. Zuzana Bugárová a za overovateľov zápisnice zo
17. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určení Imrich Gubo, poslanec OZ a Ing. Tomáš
Vician, poslanec OZ
3. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie:
Ing. Ľudovíta Bugára, poslanca OZ a Mgr. Andreu Havetovú, poslankyňu 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
Uznesenie prijaté pod č. 162/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
volí
členov návrhovej komisie – Ing. Ľudovít Bugár, poslanec OZ a Mgr. Andrea Havetová,
poslankyňa 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. Komunitný plán sociálnych služieb obce Neverice 2018 – 2022
7. Určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022
8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022
9. Rôzne – Diskusia
10. Rekapitulácia uznesení
11. Záver
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Hlasovanie za návrh uznesenia:
prítomní: 6
za: 6 (Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová,
Parák, Ing. Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Navrhnutý program rokovania bol schválený.

Ingrid Kohútová, Zdeno

Uznesenie prijaté pod č. 163/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
program rokovania 17. 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 Havtová, Ingrid Kohútová, Zdeno
Parák, Ing. Tomáš Vician)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie prijaté pod č. 164/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach
6. Komunitný plán sociálnych služieb obce Neverice 2018 - 2022
Eduard Kajaba, starosta obce Neverice – v súlade s § 80 písm. a) a písm. b) zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení obec vypracúva, schvaľuje komunitný
plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode a utvára podmienky na podporu
komunitného rozvoja. Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 2.
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. 165/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Neverice 2018 -2022
7. Určenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022
Eduard Kajaba, starosta obce – zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v ustanovení § 11 upravuje povinné uznesenia obecného zastupiteľstva
pred komunálnymi voľbami. Vzhľadom na blížiaci sa termín komunálnych volieb je potrebné
pamätať na povinnosť obecného zastupiteľstva určiť na nasledujúce obdobie počet poslancov.
Podľa počtu obyvateľov obce je naša obec zaradená v rozpätí od 501 do 1000 obyvateľov
s možnosťou 5 až 7 poslancov. Poslanci navrhli ponechať rovnaký počet poslancov ako
v súčasnom volebnom období t. j. 7.
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. 166/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
určuje
v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 počet
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Neverice:
7 (sedem) poslancov v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec Neverice
8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie 2018 -2022
Eduard Kajaba, starosta obce – ďalšou povinnosťou je určenie rozsahu výkonu funkcie
starostu na celé funkčné obdobie. Poslanci navrhli ponechať plný pracovný úväzok aj pre
funkčné odobie 2018 – 2022.
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. 167/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
určuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 -2022 rozsah
výkonu starostu obce Neverice takto: úväzok 1,0 t. j. plný pracovný úväzok
K bodu 9.
Rôzne
Eduard Kajaba, starosta obce:
a) Navrhol podať žiadosť v zmysle výzvy 7.2 o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka za účelom výstavby
a rekonštrukcie: Nitrianska ulica a chodník, Športová ulica a ulica k PD Neverice. Žiadosť
musíme podať nanovo, nakoľko na základe predchádzajúcej výzvy nám Pôdohospodárska
platobná agentúra žiadosť neschválila z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
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. 168/2018
Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach
schvaľuje
návrh na podanie žiadosti v zmysle výzvy 7.2 o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka za účelom výstavby
a rekonštrukcie: Nitrianska ulica a chodník, Športová ulica a ulica k PD Neverice
b) Informoval o pracovnej ceste do Bruselu, ktorú absolvoval v dňoch 22.-25.5.2018
c) Informoval o zámere Okresného úradu Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné
prostredie vyhlásiť na základe návrhu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správa
CHKO Ponitrie, chránený strom „Neverický Brest“ v k. ú. Neverice na pozemku parcelné
číslo KN-C 162-3 a jeho ochranné pásmo
d) Dopravné značky na cestu štátnu cestu I/65 na základe našej žiadosti boli osadené
Regionálnou správou ciest, dopravné značky na Nitriansku ulicu bude zabezpečovať obec
v zmysle schváleného projektu
Diskusia
Mgr. Andrea Havetová, poslankyňa OZ – zaujíma ako postupuje vypracovanie monografie
obce Neverice, ktoré bola schválené v roku 2017.
Eduard Kajaba, starosta obce – editor a hlavný redaktor plánovanej monografie Ing. Lukáč sa
odmlčal, zmenil svoje pôvodné pracovisko a nie je možné sa s ním už dlhší čas skontaktovať.
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Imrich Gubo, poslanec OZ – ako pokračuje vysporiadanie pozemku na účely ČOV?
Eduard Kajaba, starosta obce – pozemok je vysporiadaný, pripravuje sa kúpna zmluva.
Ing. Ľudovít Bugár – informuje sa, či bol určený bod napojenia na hlavnú vetvu prívodu vody
do našej obce. Ďalej sa informuje na program LEADER.
Eduard Kajaba, starosta obce
- vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. zatiaľ nemáme.
- naša obec je zapojená do programu LEADER prostredníctvom miestnej akčnej skupiny
Mikroregiónu Tribečsko, zatiaľ boli podporené projekty menšieho rozsahu (naša obec –
autobusové čakárne).
Mgr. Andrea Havetová, poslankyňa OZ – problém s vodou v bytovke je vyriešený?
Eduard Kajaba, starosta obce – výmena časti zariadenia úpravne bola zrealizovaná.
Imrich Gubo, poslanec OZ – pneumatiky pri sýpke je potrebné odovzdať na likvidáciu
a upozorniť občanov na zákaz ich umiestňovanie na obecnom pozemku.
10. Rekapitulácia uznesení
Predsedkyňa návrhovej komisie Mgr. Andrea Havetová konštatovala, že všetky body
programu zasadnutia boli riadne prerokované a boli k nim riadne odhlasované uznesenia,
súčasne prečítala prítomným prijaté uznesenia.
11. Záver
Starosta obce p. Eduard Kajaba skonštatoval, že program 17. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Nevericiach je vyčerpaný. Poďakoval všetkým za účasť a vyhlásil zasadnutie
za ukončené.
V Nevericiach dňa 20. júna 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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