
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26.11.2022 

v Kultúrnom dome v Nevericiach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obec Neverice, Hlavná 119/29, 951 72  Neverice 

 

 

Z á p i s n i c a 

z 1.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

Dátum konania:   26. november 2022 o 16.00 h 

Miesto:   Kultúrny dom Neverice  

 

Prítomní:  

Starosta obce:   Milan Kováč 

Poslanci:   Mgr. Jana Bugárová 

    Michal Galo 

    Mgr. Andrej Haveta 

    Matúš Kohút 

    Peter Kováč 

    Michal Šmiriak 

    Peter Urban 

 

Ospravedlnení:  x 

 

Ďalej prítomní:  Mgr. Juraj Švarc, hlavný kontrolór 

    Monika Zúziková, predsedníčka MVK Neverice 

    Zuzana Bugárová, zapisovateľka 

 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice č. 1. 

 

Hostia: podľa prezenčnej listiny – príloha zápisnice č. 2. 

     

 

1. Úvodné náležitosti 

 

1.1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 Na úvod zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. 

 

Zasadnutie otvoril  starosta obce p. Milan Kováč. Privítal všetkých prítomných. 

Konštatoval, že ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nevericiach zvolal  

v súlade s ustanovením § 12 ods. 1. písmena a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. Oboznámil prítomných s účelom ustanovujúceho zasadnutia, 

ktorým je naplnenie  výsledkov komunálnych volieb, ich uplatnenie v skutočnom obsadení 

najvyšších orgánov obecnej samosprávy a vytvorenie podmienok pre zabezpečenie plynulého 

fungovania orgánov obecnej samosprávy v nadchádzajúcom funkčnom období. 

 

1.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľku zápisnice bola určená p.  Zuzana Bugárová, za overovateľov 

zápisnice Michal Galo a Michal Šmiriak. 
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1.3. Oznámenie výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obce 

 

Predsedníčka Miestnej volebnej komisie v Nevericiach Monika Zúziková oboznámila 

prítomných s výsledkami volieb v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce, konaných 

dňa 29. októbra 2022. Predmetný materiál tvorí prílohu zápisnice č. 3.  

 

 

1.4.  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie Monika Zúziková odovzdala novozvolenému 

starostovi obce „Osvedčenie o zvolení za starostu“. Novozvolený starosta obce p. Milan 

Kováč zložil zákonom predpísaný sľub – prečítal text sľubu, vyjadril svoj sľub podaním ruky  

predsedníčke miestnej volebnej komisie a slávnostným „Sľubujem“.  Následne sa podpísal  

pod jeho písomné znenie, ktoré tvorí prílohu zápisnice č. 4.  

 

1.5. Zloženie sľubu novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

Predsedníčka  miestnej volebnej komisie Monika Zúziková odovzdala novozvoleným 

poslancom OZ „Osvedčenia o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva“. Text sľubu 

prečítal Michal Galo, poslanec, ktorý získal najvyšší počet platných hlasov. Novozvolení 

poslanci zložili sľub slávnostným „Sľubujem“ do rúk starostu obce pána Milana Kováča 

a podpísali sa pod jeho písomné znenie, ktoré tvorí prílohu zápisnice č. 5.  

 

1.6.  Príhovor novozvoleného starostu obce 

 

 Novozvolený starosta obce pán Milan Kováč predniesol slávnostný príhovor, v ktorom 

vyjadril presvedčenie, že vzájomná spolupráca bude konštruktívna, v prospech obce a jej 

občanov. Prioritou bude dokončenie rozpracovaných projektov a zapojenie sa do nových 

výziev. Poďakoval poslancom, pôsobiacim vo volebnom období 2018 – 2022, za spoluprácu 

a odovzdal im ďakovné listy. Text príhovoru tvorí prílohu zápisnice č. 6. 

 

 Pred ďalším bodom rokovania starosta obce skonštatoval, že prítomní sú všetci siedmi 

zvolení poslanci, takže obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa a predložil 

návrh na prijatie uznesenia k bodu Úvodné náležitosti. 

  

Výsledky HLASOVANIA 

Prítomní: 7 

za: 7 (Mgr. J. Bugárová, M. Galo, Mgr. A. Haveta, M. Kohút, P. Kováč, M. Šmiriak, P. Urban) 

proti: 0 

zdržali sa: 0 

 

Uznesenie  č. 1/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach: 

A) b e r i e   n a  v e d o m i e 

1. že za zapisovateľku zápisnice bola určená p. Zuzana Bugárová a za overovateľov 

zápisnice z 1. rokovania obecného zastupiteľstva boli určení poslanci obecného 

zastupiteľstva Michal Galo a Michal Šmiriak 
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2. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, prednesené predsedníčkou Miestnej 

volebnej komisie Monikou Zúzikovou 

3. vystúpenie novozvoleného starostu obce  

 

B) k o n š t a t u j e , ž e 

1. novozvolený starosta obce pán Milan Kováč zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: 

Michal Galo 

Peter Urban 

Mgr. Andrej Haveta 

Mgr. Jana Bugárová 

Peter Kováč 

Matúš Kohút 

Michal Šmiriak 

 

2.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 

Milan Kováč, starosta obce – oboznámil prítomných poslancov s návrhom programu 

rokovania, ktorý bol doručený poslancom spolu s pozvánkou na zasadnutie. 

 

P r o g r a m : 

1. Úvodné náležitosti 

1.1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

1.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

1.3. Oznámenie výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obce 

1.4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

1.5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

1.6. Príhovor starostu obce 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie o nezlučiteľnosti funkcií 

na vykonávanie funkcie starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva 

5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený vykonávať funkciu 

zástupcu starostu obce 

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

7. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov 

8. Určenie poslanca obecného zastupiteľstva do Rady školy pri Materskej škole Neverice 

9. Schválenie poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením  

10. Plat starostu obce 

11. Záver 

 

O programe rokovania dal starosta obce hlasovať. 
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Výsledky HLASOVANIA 

Prítomní: 7 

za: 7 (Mgr. J. Bugárová, M. Galo, Mgr. A. Haveta, M. Kohút, P. Kováč, M. Šmiriak, P. Urban) 

proti: 0 

zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 2/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach podľa 

pozvánky 

 

3. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 

 

 Do mandátovej, návrhovej a volebnej komisie starosta obce navrhol poslancov: 

Mgr. Andreja Havetu, Mgr. Janu Bugárovú, Petra Urbana.  

  

Výsledky HLASOVANIA 

Prítomní: 7 

za: 7 (Mgr. J. Bugárová, M. Galo, Mgr. A. Haveta, M. Kohút, P. Kováč, M. Šmiriak, P. Urban) 

proti: 0 

zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 3/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

 

A/  v o l í 

mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu v zložení: Mgr. Andrej Haveta, Mgr. Jana Bugárová, 

Peter Urban 

 

B/ v y m e d z u j e    

Úlohy mandátovej, návrhovej a volebnej komisie nasledovne: 

- overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov 

novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod 

textom zákonom predpísaného sľubu 

- zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných 

vyhlásení zvolených funkcionárov, 

- podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného 

zastupiteľstva 

- sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu 

a k postupu rokovania návrhy uznesení 

 

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie o nezlučiteľnosti funkcií 

 

Návrhová komisia predniesla správu o výsledku zistení mandátovej a volebnej 

komisie. Správa a čestné vyhlásenia v počte 8 exemplárov tvoria prílohu zápisnice č. 7. 
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Výsledky HLASOVANIA 

Prítomní: 7 

za: 7 (Mgr. J. Bugárová, M. Galo, Mgr. A. Haveta, M. Kohút, P. Kováč, M. Šmiriak, P. Urban) 

proti: 0 

zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

b e r i e   n a  v e d o m i e 

správu o výsledku zistení mandátovej a volebnej komisie zo dňa 26.11.2022 o overení 

dokladov o zložení sľubu starostu a čestných vyhlásení o nezlučiteľnosti funkcie starostu obce 

Neverice a poslancov Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu  

    starostu obce 

 

 Starosta obce informoval prítomných poslancov, že funkciou zástupcu starostu obce 

poveruje poslanca Michala Gala, ktorý získal najvyšší počet hlasov spomedzi poslancov 

a poverenie prijíma. Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 8. 

 

Výsledky HLASOVANIA 

Prítomní: 7 

za: 7 (Mgr. J. Bugárová, M. Galo, Mgr. A. Haveta, M. Kohút, P. Kováč, M. Šmiriak, P. Urban) 

proti: 0 

zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 5/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

b e r i e   n a  v e d o m i e 
poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva v Nevericiach  Michala Gala výkonom funkcie  

zástupcu starostu obce 

 

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  

    zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 Milan Kováč, starosta obce navrhol zvolávaním a vedením zasadnutí v prípadoch  

ustanovenia § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  poveriť poslanca  Petra Urbana.  Materiál 

tvorí prílohu zápisnice č. 9. 

 

Výsledky HLASOVANIA 

Prítomní: 7 

za: 7 (Mgr. J. Bugárová, M. Galo, Mgr. A. Haveta, M. Kohút, P. Kováč, M. Šmiriak, P. Urban) 

proti: 0 

zdržali sa: 0 
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Uznesenie č. 6/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

p o v e r u j e 
poslanca Obecného zastupiteľstva v Nevericiach Petra Urbana zvolávaním a vedením 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2,3,5 a 6 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za podmienok v citovaných 

ustanoveniach zákona o obecnom zriadení 

 

7.  Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov 

 

 S návrhom v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov oboznámila 

prítomných Monika Zúziková, referentka OcÚ. V súlade s týmto zákonom je potrebné zriadiť 

komisiu obecného zastupiteľstva za účelom ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov. Starosta obce v zákonom stanovených termínoch podáva predmetnej 

komisii Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov zvolených 

funkcionárov miestnej územnej samosprávy. Na poslancov obecného zastupiteľstva sa 

ústavný zákon nevzťahuje. Zloženie komisie je určené ústavným zákonom, zastúpením 

všetkých politických strán a hnutí v obecnom zastupiteľstve a nezávislým kandidátom.  

Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 10. 

 

Výsledky HLASOVANIA 

Prítomní: 7 

za: 7 (Mgr. J. Bugárová, M. Galo, Mgr. A. Haveta, M. Kohút, P. Kováč, M. Šmiriak, P. Urban) 

proti: 0 

zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 7/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

 

A/ z r i a ď u j e 

Komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 

B/  v o l í  

predsedu komisie 

Michal Galo - SMER – sociálna  demokracia  

členov komisie 

Peter Urban - DOBRÁ VOĽBA a Umiernení  

Peter Kováč - Slovenská národná strana  

Matúš Kohút - Kresťanskodemokratické hnutie 

Michal Šmiriak - REPUBLIKA  

Mgr. Andrej Haveta – nezávislý poslanec 
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8. Určenie poslanca obecného zastupiteľstva do Rady školy pri Materskej škole Neverice 

 

 Milan Kováč, starosta obce predložil návrh na určenie poslanca Matúša Kohúta za 

zástupcu do Rady školy pri Materskej škole Neverice. Príloha zápisnice č. 11. 

 

Výsledky HLASOVANIA 

Prítomní: 7 

za: 7 (Mgr. J. Bugárová, M. Galo, Mgr. A. Haveta, M. Kohút, P. Kováč, M. Šmiriak, P. Urban) 

proti: 0 

zdržali sa: 0 

 

Uznesenie č. 8/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

u r č u j e 

zástupcu zriaďovateľa poslanca Obecného zastupiteľstva v Nevericiach Matúša Kohúta do 

Rady škole pri Materskej škole v Nevericiach 

 

9. Schválenie poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením 

 

 S návrhom na poverenie všetkých poslancov výkonom funkcie sobášiacich 

oboznámila prítomných Monika Zúziková, referentka OcÚ. Predmetný návrh vychádza zo 

zákona NR SR č. 36/2005 o  rodine v znení neskorších predpisov a je predkladaný v súlade s 

§ 4.  Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 12. 

 

Výsledky HLASOVANIA 

Prítomní: 7 

za: 7 (Mgr. J. Bugárová, M. Galo, Mgr. A. Haveta, M. Kohút, P. Kováč, M. Šmiriak, P. Urban) 

proti: 0 

zdržali sa: 0 

 

Uznesenie  č. 9/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 36/2005 o rodine v znení neskorších 

poverenie sobášiacich pre toto volebné obdobie, ktorými sú všetci poslanci obecného 

zastupiteľstva. 

 

10.  Plat starostu obce 

 

 Informáciu o platových pomeroch starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov podal Mgr. Juraj Švarc, kontrolór obce. Starostovi patrí plat (§3 ods. 1),  

ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci 

kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. Plat starostu nemôže byť nižší. Obecné 

zastupiteľstvo ho môže  kedykoľvek rozhodnutím zvýšiť do výšky 60%. 
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Uznesenie prijaté pod č. 10/2022 

 

 

Uznesenie č. 10/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

b e r i e   n a  v e d o m i e 

Informáciu Mgr. Juraja Švarca, kontrolóra obce o  základnom  plate starostu obce v zmysle 

platnej legislatívy 

 

 

10. Záver 

 

Návrhová komisia skonštatovala, že všetky body programu zasadnutia boli riadne 

prerokované a boli k nim riadne odhlasované  uznesenia.  

 

Starosta obce p. Milan Kováč skonštatoval, že program ustanovujúceho zasadnutia bol 

vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil zasadnutie za ukončené. 

 

 

V Nevericiach dňa 29.11.2022 

 

 

 

 

         Milan   K o v á č 

                                                                                         starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Michal Galo, zástupca starostu obce 

 

 

Michal Šmiriak, poslanec OZ 

 

 

 

Zapísala: 

 

Zuzana Bugárová, zapisovateľka 
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