
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 
 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.12.2022 

v Kultúrnom dome v Nevericiach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obec Neverice, Hlavná 119/29, 951 72  Neverice 

 

 

Z á p i s n i c a 

z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

Dátum konania:   15. decembra 2022 o 18.00 h 

Miesto:   Neverice – obradná miestnosť   

 

Prítomní:  

Starosta obce:   Milan Kováč 

Poslanci:   Mgr. Jana Bugárová 

    Michal Galo 

    Mgr. Andrej Haveta 

    Matúš Kohút 

    Peter Kováč (neskorší príchod – 17.23 h) 

    Michal Šmiriak 

    Peter Urban 

 

Ospravedlnenie nahlásil: x 

 

Ďalej prítomní:  Mgr. Juraj Švarc, hlavný kontrolór 

    Monika Zúziková, samostatná referentka OcÚ Neverice 

    Zuzana Bugárová, zapisovateľka 

 

Hostia: občania obce podľa prezenčnej listiny 

 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice č. 1. 

  

   

2. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Milan Kováč, starosta obce, ktorý 

privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že sú prítomní šiesti poslanci OZ z celkového 

počtu sedem poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Poslanec Peter Kováč 

nahlásil neskorší príchod. 

 

 

3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

 Starosta obce určil zapisovateľku zápisnice: Zuzanu Bugárovú, referentku OcÚ a 

overovateľov zápisnice: Peter Urban, poslanec OZ, Matúš Kohút, poslanec OZ 

 

HLASOVANIE o návrhu na určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice: 

prítomní: 6 

za:  6 (Mgr. J. Bugárová, M. Galo, Mgr. A. Haveta, M. Kohút, M. Šmiriak, P. Urban) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 11/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

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

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určení: Peter Urban, poslanec OZ a Matúš Kohút, 

poslanec OZ 

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 

Milan Kováč, starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh na zloženie 

návrhovej komisie nasledovne: Mgr. Jana Bugárová, poslankyňa OZ a Mgr. Andrej Haveta, 

poslanec OZ. 

 

HLASOVANIE o návrhu na zloženie návrhovej komisie: 

prítomní: 6 

za:  6 (Mgr. J. Bugárová, M. Galo, Mgr. A. Haveta, M. Kohút, M. Šmiriak, P. Urban) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie 12/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

v o l í 

členov návrhovej komisie: Mgr. Jana Bugárová, poslankyňa OZ a Mgr. Andrej Haveta, 

poslanec OZ 

 

 

4. Schválenie programu rokovania 

 

       Milan Kováč, starosta obce navrhol doplniť do programu rokovania, ktorý bol zverejnený 

na úradnej tabuli a na webovom sídle obce za bod číslo 7. nový bod – číslo 8.  Rozpočtové 

opatrenie č. 5/2022 a ostatné body posunúť. Návrh je doplnený z dôvodu účtovného 

usporiadania zakúpeného pozemku od pána Imricha Fintu. Pozvánka tvorí prílohu zápisnice 

č. 2. 

 

HLASOVANIE o zmene programu rokovania: 

prítomní: 6 

za:  6 (Mgr. J. Bugárová, M. Galo, Mgr. A. Haveta, M. Kohút, M. Šmiriak, P. Urban) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 13/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

doplnenie programu: za bod 7, vložiť nový bod 8. Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 a ostatné 

body posunúť. 
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      Milan Kováč, starosta obce predložil  na schválenie  upravený  program  rokovania           

2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach: 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie doplneného programu rokovania obecného zastupiteľstva 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

6. Plán hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 

7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2022  

8. Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 

9. Individuálna výročná správa Obce Neverice za rok 2021 

10. Návrh VZN č. 1/2022 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 

11. Návrh VZN č. 2/2022 o zrušení VZN obce č. 2/2021 o financovaní centier voľného 

času, zriadených mimo územia obce Neverice v roku 2022 

12. Návrh VZN č. 3/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a na mzdy na dieťa 

materskej školy na kalendárny rok 2023 

13. Návrh VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Neverice 

14. Prevádzkový poriadok na multifunkčnom ihrisku obce Neverice 

15. Zmluva o zriadení vecných bremien uzavretá podľa § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 

Zb. občiansky zákonník v platnom znení 

16. Žiadosť o predĺženie výpožičky nebytového priestoru 

17. Návrh na vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov 

18. Rôzne – Diskusia 

Informácie starostu obce 

19. Záver 

 

 

HLASOVANIE o programe rokovania: 

prítomní: 6 

za:  6 (Mgr. J. Bugárová, M. Galo, Mgr. A. Haveta, M. Kohút, M. Šmiriak, P. Urban) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 14/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach  

 

 

5. Kontrola plnenia uznesení  

 

 Mgr. Juraj Švarc, hlavný kontrolór nevzniesol žiadne pripomienky k plneniu uznesení 

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci nemali žiadne otázky ani pripomienky. 
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HLASOVANIE o návrhu k plneniu uznesení: 

prítomní: 6 

za:  6 (Mgr. J. Bugárová, M. Galo, Mgr. A. Haveta, M. Kohút, M. Šmiriak, P. Urban) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 15/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

kontrolu plnenia uznesení z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

 

6.  Plán hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 

 

 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Neverice na I. polrok 2023, 

predniesol Mgr. Juraj Švarc, hlavný kontrolór obce. K návrhu neboli žiadne pripomienky. 

Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 3. 

 

HLASOVANIE o návrhu hlavného kontrolóra: 

prítomní: 6 

za:  6 (Mgr. J. Bugárová, M. Galo, Mgr. A. Haveta, M. Kohút, M. Šmiriak, P. Urban) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 16/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Neverice na I. polrok 2023. 

 

 

7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 

 

 Návrh predložila Monika Zúziková, referentka OcÚ. Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 – 

úprava sa týka navýšenia celkových príjmov o sumu 15361,14 Eur, celkových výdavkov 

o sumu 858,90 Eur. Ďalšie úpravy nastali len presunom medzi jednotlivými položkami 

príjmov a výdavkov, pričom sa nezmenila výška výdavkov obce. Podrobný rozpis tvorí 

prílohu zápisnice č. 4.  

 

HLASOVANIE o návrhu na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2022: 

prítomní: 6 

za:  6 (Mgr. J. Bugárová, M. Galo, Mgr. A. Haveta, M. Kohút, M. Šmiriak, P. Urban) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 17/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2022 v zmysle § 21 vnútorného predpisu Zásady 

hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Neverice (schváleného uznesením obecného 

zastupiteľstva č. 137/2020 zo dňa 3.12.2020) podľa prílohy. 

 

 

8. Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 

 

 Návrh predložila Monika Zúziková, referentka OcÚ. Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 – 

úprava sa týka navýšenia celkových príjmov o sumu 2 260,- Eur, ktorá predstavuje použitie 

rezervného fondu na kapitálové výdavky. Celkové výdavky sa menia o sumu 2 260,- Eur – 

kapitálové výdavky na kúpu pozemku vo výške 2 660,- Eur, ktorá bola schválená uznesením 

OZ č. 239/2022a) zo dňa 22.9.2022. Podrobný rozpis tvorí prílohu zápisnice č. 5.  

 

HLASOVANIE o návrhu na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2022: 

prítomní: 6 

za:  6 (Mgr. J. Bugárová, M. Galo, Mgr. A. Haveta, M. Kohút, M. Šmiriak, P. Urban) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 18/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2022 v zmysle § 21 vnútorného predpisu Zásady 

hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Neverice (schváleného uznesením obecného 

zastupiteľstva č. 137/2020 zo dňa 3.12.2020) podľa prílohy. 

 

Prišiel pán Peter Kováč, poslanec OZ. 

 

 

9. Individuálna výročná správa Obce Neverice za rok 2021 

 

 Materiály predložila Monika Zúziková, referentka OcÚ. Individuálna výročná správa 

Obce Neverice za rok 2021 a Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2021 tvoria prílohy 

zápisnice č. 6 a 7.  

 

HLASOVANIE k predloženým správam: 

prítomní: 7 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 19/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

Individuálna výročnú správu Obce Neverice za rok 2021 a Správu audítora k účtovnej 

závierke za rok 2021. 

 

10.  Všeobecne  záväzné  nariadenie obce č. 1/2022 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  

 

 Monika Zúziková, referentka OcÚ, oboznámila prítomných s  návrhom VZN, ktorý 

bol zverejnený v súlade s platnou legislatívou. K predmetnému návrhu nebola do dňa 

ukončenia pripomienkového konania zaslaná ani jedna pripomienka. Upriamila pozornosť 

poslancov na zmeny a nové stravovacie pásma. Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 8. 

 

HLASOVANIE o návrhu VZN 1/2022: 

prítomní: 7 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 20/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2022 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 prítomných poslancov OZ. 

 

11. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2022 o zrušení VZN obce č. 2/2021 o 

financovaní centier voľného času zriadených mimo územia obce Neverice v roku 2022 

 

 Monika Zúziková, referentka OcÚ, predniesla návrh VZN, ktorý bol zverejnený 

v súlade s platnou legislatívou. K predmetnému návrhu zaslal otázku poslanec Matúš Kohút, 

ktorý sa informoval na počet detí (rodičov), ktoré využili dotáciu o dofinancovanie z obce 

v sume 5 eur/mesiac v období rokov 2018-202l.  Na otázku mu bolo odpovedané, že finančné 

prostriedky  žiadali konkrétne CVČ nasledovne rok 2018 - 1 dieťa, 2019 – 0, 2020 – 1 dieťa, 

2021 – 0. Rodičia zrušením VZN neprídu o peniaze. Majú možnosť žiadať o finančné 

prostriedky podľa VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu. K predmetnému návrhu nebola 

v pripomienkovom konaní  žiadna pripomienka. Návrh tvorí prílohu zápisnice č. 9. 

 

HLASOVANIE o návrhu VZN 2/2022 

prítomní: 7 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 21/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2022 o zrušení VZN obce č. 2/2021 o financovaní 

centier voľného času zriadených mimo územia obce Neverice  v roku 2022. 

Pri schválení uznesenia bola dodržaná podmienka 3/5 väčšiny prítomných poslancov OZ. 

 

 

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a na mzdy na dieťa materskej školy na kalendárny rok 2022 

 

 Monika Zúziková, referentka OcÚ, oboznámila prítomných s návrhom VZN, ktorý bol 

zverejnený v súlade s platnou legislatívou. K predmetnému návrhu nebola do dňa ukončenia 

pripomienkového konania zaslaná ani jedna pripomienka.  V porovnaní s VZN 3/2021 sa 

menil iba článok 3, v ktorom je uvedená iba minimálna suma, v skutočnosti bývajú výdavky 

oveľa vyššie. Návrh tvorí prílohu zápisnice č. 10. 

 

HLASOVANIE o návrhu VZN 3/2022   

prítomní: 7 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 22/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a na mzdy 

na dieťa materskej školy na kalendárny rok 2023. 

Pri schválení uznesenia bola dodržaná podmienka 3/5 väčšiny prítomných poslancov OZ. 

 

 

13. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2022 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Neverice  

 

 

 Monika Zúziková, referentka OcÚ, predniesla návrh VZN, ktorý bol zverejnený 

v súlade s platným zákonom. K predmetnému návrhu nebola do dňa ukončenia 

pripomienkového konania zaslaná ani jedna pripomienka. V porovnaní s VZN 4/2021 bola 

zvýšená iba sadzba za tuhý komunálny odpad vo výške o 2,00 Eurá  na osobu. Návrh tvorí 

prílohu zápisnice č. 11. 

 

HLASOVANIE o návrhu VZN 4/2022 

prítomní: 7 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 23/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Neverice 

Pri schválení uznesenia bola dodržaná podmienka 3/5 väčšiny prítomných poslancov OZ. 

 

 

14. Prevádzkový poriadok na multifunkčnom ihrisku v Nevericiach  

 

 Monika Zúziková, referentka OcÚ, predniesla návrh predmetného prevádzkového 

poriadku. Poslanci viedli diskusiu k dodržiavaniu a účelnosti prevádzkového poriadku, ktorý 

tvorí  prílohu zápisnice č. 12.  

 

HLASOVANIE o návrhu Prevádzkového poriadku na multifunkčnom ihrisku Neverice 

prítomní: 7 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 24/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e  

Prevádzkový poriadok na multifunkčnom ihrisku v Nevericiach. 

 

15. Zmluva o zriadení vecných bremien uzavretá podľa § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 

 

 Milan Kováč, starosta obce podrobne oboznámil poslancov s návrhom predmetnej 

zmluvy medzi zmluvnými stranami: Obec Neverice ako povinný, MARKO GAS s.r.o. ako 

žiadateľ a Západoslovenská distribučná, a. s. ako oprávnený, ktorej predmetom je  zriadenie 

vecných bremien k nehnuteľnostiam obce z dôvodu zriadenia a uloženia Elektroenergetických 

zariadení, vybudovaných v rámci stavby rozšírenia siete NN k bytovému domu a zodpovedal 

na ich otázky. Návrh zmluvy tvorí prílohu zápisnice č.13. 

  

HLASOVANIE o návrhu zmluvy o zriadení vecných bremien: 

prítomní: 7 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 25/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Zmluvu o zriadení vecných bremien ev. číslo oprávneného: 221620-2218400001-KH-VB 
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Povinný: Obec Neverice, Hlavná 119/29, 951 72  Neverice 

Žiadateľ: MARKO GAS s.r.o., Pasienková 7, 821 06  Bratislava 

Oprávnený: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 

Povinný je výlučným vlastníkom pozemkov, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku: 

parc. č. 1522/2,   „E“, LV č. 672, 5399 m2, ostatná plocha, KÚ Neverice 

parc. č. 1550/4,   „C“, LV č. 672, 2561 m2, zastavaná plocha a nádvorie, KÚ Neverice 

parc. č.   148/4,   „C“, LV č. 459,  285 m2, ostatná plocha, KÚ Neverice  

parc. č.   147/15, „C“, LV č. 459, 1911 m2, zastavaná plocha a nádvorie, KÚ Neverice 

parc. č.   160/2,   „C“, LV č. 459,   511 m2, záhrada, KÚ Neverice 

parc. č.   161/5,   „C“, LV č. 672,   680 m2, zastavaná plocha a nádvorie, KÚ Neverice 

 

Zaťažené nehnuteľnosti sa nachádzajú v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena 

číslo 107105/2022, úradne overenom dňa 30.08.2022 pod číslom 536/2022. 

Vecné bremená sa zriaďujú bezodplatne. 

  

16. Žiadosť o predĺženie výpožičky nebytového priestoru 

 

 Žiadosť Mgr. Sabíny Veselovskej predložil starosta obce Milan Kováč. Tvorí prílohu 

zápisnice č. 14. 

 

HLASOVANIE o návrhu na predĺženie výpožičky 

prítomní: 7 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 26/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e  

Predĺženie Zmluvy zo dňa 13.4.2022 o výpožičke nebytového priestoru, uzavretej podľa § 

659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami: Obec Neverice – požičiavateľ a Mgr. Sabína Veselovská – 

vypožičiavateľka, na dobu od 1.1.2023 do 31.12.2023. 

 

17. Návrh na vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov 

 

 Návrh predložil starosta obce Milan Kováč. Jedná sa o priestory bývalej pošty 

o výmere  cca 29 m2, ktoré sú v súčasnosti nevyužité. Poslanci a kontrolór obce sa po 

rozprave zhodli na vypustení bodu návrhu č. 4/8 b) z dôvodu protirečenia s bodom 5 

a doplnení bodu č. 7 s uvedením možnosti obhliadky priestorov dňa 21.12.2022, počas 

stránkových hodín. Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 15. 

 

HLASOVANIE o upravenom návrhu na vyhlásenie verejnej súťaže na prenájom 

nebytových priestorov 

prítomní: 7 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 27/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

a)   p r e r o k o v a l o 

návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej 

súťaže: 

SÚŤAŽ nájom nebytových priestorov“, a to 

- časť nebytových priestorov o výmere cca 29 m2 (bývalá pošta) 

stavby súp. č. 119 – Kultúrny dom, nachádzajúci sa na pozemku parcela reg. C-KN č. 162/4 

(zastavaná plocha a nádvorie) v katastrálnom území Neverice, obec Neverice, 

zapísaný v LV č. 459 

 

b)   s c h v a ľ u j e 

súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: 

„SÚŤAŽ nájom nebytových priestorov“ a to 

- časť nebytových priestorov o výmere cca 29 m2 (bývalá pošta) 

stavby súp. č. 119 – Kultúrny dom, nachádzajúci sa na pozemku parcela reg. C-KN č. 162/4 

(zastavaná plocha a nádvorie) v katastrálnom území Neverice, obec Neverice, 

zapísaný v LV č. 459, podľa predloženého návrhu, 

 

c)   m e n u j e 

komisiu pre vyhodnotenie ponúk v zložení: Michal Galo, Michal Šmiriak, Matúš Kohút 

 

d)  u k l a d á 

komisii pre vyhodnotenie ponúk v procese obchodnej verejnej súťaže predložiť starostovi 

obce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže s odporúčaním na ďalší postup 

vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže do 10.01.2023. 

 

 

18. Rôzne – Diskusia, Informácie starostu 

 

Milan Kováč, starosta obce – informoval o vykonanej oprave chodníkov, parkoviska pri 

bytovke a vydláždení lavičky, vedúcej ponad potok. 

 

Roman Kajaba, občan obce – vyjadril nespokojnosť s vykonanými opravami, mali sa robiť 

väčšie úseky. Kriticky sa v detailoch vyjadril k nesplneniu volebného programu starostu obce 

v minulom volebnom období.  

 

Milan Kováč, starosta obce – chodníky boli vybudované nekvalitne, opravy sú problematické. 

 

Mgr. Jana Bugárová, poslankyňa OZ – vzala si slovo za účelom doriešenia vecí, týkajúcich sa 

obecného zastupiteľstva pred voľnou diskusiou. Zároveň uviedla, že je tu nové zastupiteľstvo, 

treba pozerať do budúcnosti. Navrhla usporiadanie Neverického Vianočného kvízu dňa 

26.12.2022 v kultúrnom dome.  S viacerými poslancami a pánom starostom o návrhu  

diskutovali už po ukončení slávnostného zasadnutia obecného zastupiteľstva, kde pomoc 

prisľúbil pán starosta a poslanci Matúš Kohút (projektor) a Michal Galo (nápoje). 

Informovala o propozíciách súťaže. V prípade súhlasu poslancov organizačne zabezpečí 

prípravu a priebeh kvízu, spolupráca je vítaná.  
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Roman Kajaba, občan obce – upozornil na potrebu vyčistenia jarku a zabezpečenie prietoku 

vody v mieste  križovatky Hlavná – Beladická. 

 

Milan Kováč, starosta obce – prisľúbil zabezpečiť práce prostredníctvom príslušnej správy 

ciest. Informoval ďalej o pripravovanom výrube drevín na Gaštanovej ulici na základe 

vypracovaného posudku o zdravotnom stave drevín. 

 

Miroslav Minár, občan obce - informoval o založení nového futbalového klubu, kde majú 

záujem hrať chlapci z Neveríc. Zisťuje túto možnosť, keďže futbalový oddiel TJ Družstevník 

Neverice nehrá a o ihrisko sa nikto nestará. Plánujú založiť aj futbalový krúžok pre deti. Ide 

im o možnosť hrať na ihrisku. Kriticky zhodnotil bývalú spoluprácu s  Andrejom Havetom. 

nebol spokojný s jeho prístupom k hráčom a komunikáciou. Pochvalne sa vyjadril k jeho práci 

v administratívnej činnosti a pomoci zo strany jeho rodiny. 

 

Mgr. Andrej Haveta, poslanec OZ –  nesúhlasil s tvrdením Miroslava Minára, pretože o areál 

štadióna sa osobne stará 8 rokov, kedy sa ujal funkcie predsedu. Založené bolo občianske 

združenie, ktoré sa snaží o získanie finančných prostriedkov na činnosť. Vyjadril sa kriticky 

k spolupráci so starostom obce, ktorý mu neposkytol pomoc a nemohol preto z finančných 

dôvodov otvoriť sezónu. Vyjadril sklamanie so spolupráce s Miroslavom Minárom 

a odchodom hráčov. 

 

Igor Mikolajčík, občan obce – pripomenul, že súťaž sa začína v auguste a treba začať veci 

riešiť. Hráči nehrajú kvôli predsedovi Andrejovi Havetovi.  

 

Mgr. Jana Bugárová, poslankyňa OZ – navrhla, aby si interné veci medzi sebou vyriešili 

a zhodnotili, či si vedia ešte predstaviť vzájomnú spoluprácu.  

 

Monika Zúziková, referentka OcÚ – upriamila pozornosť na to, že problémy nevyrieši za 

športových funkcionárov obecné zastupiteľstvo. Tie je potrebné riešiť na členskej schôdzi. 

 

Michal Galo, poslanec OZ – uviedol, že podporí futbal, ak budú hrať neveričania a nie platení 

hráči.  

 

Mgr. Andrej Haveta, poslanec OZ – má za to, že  nie je reálne, aby všetci hráči boli z Neveríc. 

 

Milan Kováč, starosta obce – uviedol, že si váži  prácu Andreja Havetu. Pri zveľaďovaní 

štadióna je obec nápomocná, materiál bol preplatený (okná, benzín, siete, stĺpy boli 

donesené), dotácia poskytnutá. Pán Haveta požadoval 2 tisíc eur na činnosť nad rámec 

schváleného rozpočtu, preto mu nebolo možné vyhovieť. 

 

Mgr. Andrej Haveta, poslanec OZ – osobne zveľaďoval obecný majetok, zvolával brigády, 

viedol účtovníctvo, opravoval traktor, snažil sa ušetriť peniaze. 

 

 

Následne prebehli medzi prítomnými osobné diskusie. 
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19. Záver 

 

 Starosta obce p. Milan Kováč v závere skonštatoval, že program 2. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Nevericiach bol prerokovaný. Poďakoval všetkým za účasť a 

vyhlásil zasadnutie za ukončené. 

 

V Nevericiach dňa 22. decembra 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Milan    K o v á č 

                starosta obce Neverice 

 

 

 

Overovatelia: 

 

 

Peter Urban, poslanec OZ 

 

 

Matúš Kohút, poslanec OZ 

 

 

Zuzana Bugárová, zapisovateľka 
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