
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 
z 10.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 9. decembra 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Z á p i s n i c a 

z 10.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

 

Dátum konania:  9. december 2016 

 

Prítomní:   Eduard Kajaba, starosta obce 

    Poslanci: Lenka Bartová 

       Ing. Ľudovít Bugár 

      Imrich Gubo  

      Mgr. Andrea Havetová 

      Zdeno Parák 

      Ing. Tomáš Vician 

      

Ospravedlnení:    Ingrid Kohútová 

 

Ďalší prítomní:  Zuzana Bugárová, referentka OcÚ    

    Monika Zúziková, referentka OcÚ 

 

Hostia:   Mgr. Andrej Haveta, predseda TJ Družstevník Neverice 

    Roman Kajaba, občan 

    Branislav Kováč, občan 

    Peter Urban, občan  

    

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: 

Ing. Tomáš Vician, poslanec OZ 

Mgr. Andrea Havetová, poslankyňa OZ 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

prítomní: 6 

za: 6 (Ing. Ľudovít Bugár, Lenka Bartová, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Zdeno 

Parák, Ing. Tomáš Vician) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 



 

Uznesenie prijaté pod č. 77/2016 v znení: 

 

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 

10. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určení poslanci OZ – Ing. Tomáš Vician a Mgr. 

Andrea Havetová 

 

3.  Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie: 

Imricha Gubu, poslanca OZ a Lenku Bartovú, poslankyňu OZ 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

prítomní: 6 

za: 6 (Ing. Ľudovít Bugár, Lenka Bartová, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Zdeno 

Parák, Ing. Tomáš Vician) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté pod č. 78/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

v o l í 

členov návrhovej komisie – Imricha Gubu, poslanca OZ a Lenku Bartovú, poslankyňu 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.  

P r o g r a m : 

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. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na výrobu jedného jedla v Školskej jedálni, Hlavná 8, Neverice ako súčasti  

Materskej školy, Hlavná 8, Neverice 

7. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a na mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 

2017 

8. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2016 o miestnych daniach a o miestnom 

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

9. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2016 o financovaní centier voľného času 

zriadených mimo územia obce Neverice 
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10. Správa o finančnom hospodárení obce Neverice k 31.10.2016, rozpočtové opatrenia 

11. Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu obce Neverice 

12. Sadzobníky poplatkov obce Neverice – informácia 

13. Inventarizácia majetku obce Neverice k 31.12.2016 – informácia 

14. Rôzne – Diskusia 

a) Žiadosť o prevádzku Materskej školy v Nevericiach počas letných prázdnin 

v školskom roku 2016 - 2017 

b) Informácia o stave budovania kanalizácie odpadových vôd 

c) Informácia o stave budovania vodovodu v obci 

d) Informácia o prevádzke Obecného úradu v Nevericiach a využití Kultúrneho 

domu v Nevericiach počas vianočných sviatkov 

e) Návrh na úpravu stránkových hodín Obecného úradu v Nevericiach 

15. Rekapitulácia uznesení 

16. Záver 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

prítomní: 6 

za: 6 (Ing. Ľudovít Bugár, Lenka Bartová, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Zdeno 

Parák, Ing. Tomáš Vician) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Navrhnutý program rokovania bol schválený. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 79/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

 Informáciu predniesol Eduard Kajaba, starosta obce. K plneniu uznesení neboli 

vznesené žiadne pripomienky. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

prítomní: 6 

za: 6 (Ing. Ľudovít Bugár, Lenka Bartová,Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Zdeno Parák, 

Ing. Tomáš Vician) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté pod č. 80/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

kontrolu plnenia uznesení z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 
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6. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na výrobu jedného jedla v Školskej jedálni, Hlavná 8, Neverice ako súčasti 

Materskej školy, Hlavná 8, Neverice 

 

Návrh predniesol Eduard Kajaba, starosta obce. 

Mgr. Andrea Havetová, poslankyňa OZ – informovala sa na kategóriu dospelých stravníkov. 

Monika Zúziková, referentka OcÚ – dospelí stravníci, t. j. zamestnanci pracujúci v materskej 

škole a školskej jedálni platia za obed príspevok vo výške 1,19 EUR. Oproti 

predchádzajúcemu VZN je zmena iba v rozšírení možnosti úhrady príspevku bezhotovostným 

prevodom. 

 

Návrh bol schválený, tvorí prílohu zápisnice č. 2. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

prítomní: 6 

za: 6 (Ing. Ľudovít Bugár, Lenka Bartová, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Zdeno 

Parák, Ing. Tomáš Vician) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté pod č. 81/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na výrobu jedného jedla v Školskej jedálni, Hlavná 8, Neverice ako súčasti 

Materskej školy, Hlavná 8, Neverice 

- Pri schválení uznesenia bola dodržaná podmienka 3/5 väčšiny všetkých poslancov OZ 

 

7. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a na mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 

2017 

 

Návrh predniesol Eduard Kajaba, starosta obce. Návrh bol schválený, tvorí prílohu 

zápisnice č. 3. 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

prítomní: 6 

za: 6 (Ing. Ľudovít Bugár, Lenka Bartová, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Zdeno 

Parák, Ing. Tomáš Vician) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté pod č. 82/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2016 o určení dotácie na prevádzku a na mzdy na 

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2017. 

       -  Pri schválení uznesenia bola dodržaná podmienka 3/5 väčšiny všetkých poslancov OZ 
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8.  Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2016 o miestnych daniach a o miestnom    

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

 

Eduard Kajaba, starosta obce  - v návrhu všeobecne záväzného nariadenia oproti 

predchádzajúcemu roku nie je zvýšenie žiadnej sadzby poplatku. Nie je zvýšený ani poplatok 

za komunálne odpady, nakoľko v minulom roku poplatky od občanov takmer pokryli náklady 

na zber, prepravu a uloženie komunálnych odpadov z domácností. 

 Návrh bol schválený bez pripomienok. Tvorí prílohu zápisnice č. 4. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

prítomní: 6 

za:  (Ing. Ľudovít Bugár, Lenka Bartová, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Zdeno Parák, 

Ing. Tomáš Vician) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté pod č. 83/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2016 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 všetkých poslancov OZ 

 

9. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2016 o financovaní centier voľného času 

zriadených mimo územia obce Neverice v roku 2017 

 

Návrh predniesla Monika Zúziková, referentka OcÚ. Finančné prostriedky dostáva 

obec prostredníctvom podielových daní a všeobecne záväzným nariadením určuje výšku 

finančných prostriedkov, ktoré budú poskytnuté centrám voľného času mimo územia obce, 

ktoré poskytujú záujmové vzdelávanie deťom s trvalým pobytom v obci Neverice. Návrh  bol 

schválený bez pripomienok,  tvorí  prílohu zápisnice č. 5. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

prítomní: 6 

za: 6 (Ing. Ľudovít Bugár, Lenka Bartová, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Zdeno 

Parák, Ing. Tomáš Vician) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté pod č. 84/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2016 o financovaní centier voľného času zriadených 

mimo územia obce Neverice v roku 2017 

          - Pri schválení uznesenia bola dodržaná podmienka 3/5 väčšiny všetkých poslancov OZ 
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10. Správa o hospodárení obce Neverice k 31.10.2016, rozpočtové opatrenia 

 

Správu o hospodárení predniesla Monika Zúziková, referentka OcÚ. Tvorí prílohu 

zápisnice č. 6. Ďalej informovala prítomných o rozpočtových opatreniach č. 1/2016 a 2/2016, 

ktoré tvoria prílohu zápisnice č. 7 a 8. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. Ľudovít Bugár, Lenka Bartová, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Ing. Tomáš 

Vician) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté pod číslom 85/2016 

 

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 31.10.2016 

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

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016 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. 

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

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2016 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. 

 

11. Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu obce Neverice 

 

Návrh predložila Monika Zúziková, referentka OcÚ.  Tvorí prílohu zápisnice č. 9. 

Návrh poslanci schválili. Polankyňa Mgr. Andrea Havetová požiadala o vypracovanie správy 

o finančných prostriedkoch použitých na rekonštrukciu priestorov materskej školy v termíne 

do najbližšieho zasadnutia OZ. 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. Ľudovít Bugár, Lenka Bartová, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Ing. Tomáš 

Vician) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté pod č. 86/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 8 800,00 Eur na 

odstránenie havarijného stavu majetku obce „Rekonštrukcia strechy materskej školy 

v Nevericiach“ v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
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12. Sadzobníky poplatkov obce Neverice – informácia 

 

Monika Zúziková, referentka OcÚ – výška poplatkov v sadzobníku poplatkov za 

poskytované služby nebola menená,  iba z textu Druh služby bola odstránená bližšia 

špecifikácia všeobecne záväzného nariadenia. Sadzobník správnych poplatkov, vyberaných 

Obcou Neverice, bol aktualizovaný v zmysle prílohy zákona NR SR č. 145/1994 Z. z. – 

aktualizácia Položky X. časť Životné prostredie, Položka 162, doplnenie položky XXIV. časť 

Výkon verejnej moci elektronicky, Položka 275. Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 10, 11. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. Ľudovít Bugár, Lenka Bartová, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová,  Ing. Tomáš 

Vician) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté pod č. 87/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

Informáciu o Sadzobníku poplatkov za poskytované služby 

Informáciu o Sadzobníku správnych poplatkov, vyberaných Obcou Neverice v zmysle prílohy 

zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov 

 

13. Inventarizácia majetku obce Neverice k 31.12.2016 - informácia 

 

Eduard Kajaba, starosta obce – vykonávanie inventarizácie majetku a záväzkov 

vychádza zo zákona NR SR číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Vykonáva sa ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje riadna alebo mimoriadna účtovná závierka. Skutočný stav majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov sa zisťuje inventúrou.  Pri majetku hmotnej povahy  

a nehmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou, ktorú vykonajú 

inventarizačné komisie. Navrhuje, aby inventarizačné komisie pracovali v rovnakom zložení 

ako v minulom roku, termín vykonania fyzickej inventarizácie navrhuje do 22.12.2016. 

 

Mgr. Andrea Havetová, poslankyňa OZ – prejavila záujem byť členkou vo všetkých 

inventarizačných komisiách.  

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. Ľudovít Bugár, Lenka Bartová, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Ing. Tomáš 

Vician) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie prijaté pod č. 88/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

A) z r i a ď u j e 

Invetarizačné komisie v zložení: 

IK č. 1: kultúrny dom, obecný úrad, knižnica 

    Ingrid Kohútová, Lenka Bartová, Ing. Tomáš Vician, Mgr. Andrea Havetová 

IK č. 2: hasičská zbrojnica, dom smútku 

              Mgr. Andrea Havetová, Ing. Ľudovít Bugár 

IK č. 3: štadión TJ, miestne hospodárstvo 

              Imrich Gubo, Zdeno Parák, Mgr. Andrea Havetová  

IK č. 4: materská škola 

  Mgr. Andrea Havetová, Monika Zúziková, Božena Kajabová 

IK č. 5: budova bývalej základnej školy 

              Mgr. Andrea Havetová, Monika Zúziková 

B) u k l a d á 

vykonať fyzickú inventarizáciu majetku obce Neverice 

Z: inventarizačné komisie        T: do 22.12.2016 

 

14. Rôzne – Diskusia 

 

A) Žiadosť o prevádzku Materskej školy v Nevericiach počas letných prázdnin 

v školskom roku 2016 -2017 

 

Znenie žiadosti prečítal Eduard Kajaba, starosta obce, tvorí prílohu zápisnice č. 12. 

Požiadavku rodičov sa pokúsime riešiť buď individuálne, alebo v spolupráci s Obcou Ladice. 

S pánom starostom už rokoval a bol daný z jeho strany prísľub. Vypracujeme finančnú 

analýzu, pretože rozpočet na prevádzku materskej školy sa prevádzkou počas letných 

prázdnin navýši, hlavne v súvislosti s čerpaním dovolenky pedagogických zamestnancov. 

  

Roma Kajaba, občan, zástupca rodičov – doplnil písomné podanie o informáciu, že 

väčšina rodičov (15 detí), ktorí požadujú prevádzku počas prvých dvoch júlových týždňov 

roku 2017 je zamestnaných. Kritizoval komunikáciu  pani riaditeľky s rodičmi, pýta sa čo 

riadi, keď zo všetkým posiela rodičov za zriaďovateľom. Kriticky sa vyjadril aj k stavu 

škôlky pred jej rekonštrukciou, kedy sa podľa neho nič v priestoroch neudržiavalo, nič sa 

nerobilo.  

 

Ing. Tomáš Vician, poslanec OZ – spýtal sa pána Romana Kajabu, či použil správny 

výraz - čo sa týka nič nerobenia. Možno je mierne zaujatý, lebo v priestoroch dlhodobo 

pracuje jeho mamina a preto je mu dobre známe akým priebehom prešla škôlka od čias kedy 

sa tam kúrilo ešte pevným palivom. Veľa inventáru tam pribudlo a zamestnanci sa o priestory 

v rámci svojich možností starali.  Príspevok 2 %  dane  sa účelne využil pre zlepšenie 

podmienok pre deti v materskej škole. 

 

Roman Kajaba, občan – možno použil nesprávne slová, ale nechcel sa dotknúť práce 

zamestnancov. Aj on osobne v minulosti odpracoval v škôlke 4 dni, ešte tu ani deti nemal. 

Mal na mysli riadiacu prácu v materskej škole a to, že rekonštrukcia priestorov bolo vykonaná 

až na základe opatrení vytknutých kontrolou. Myslí si však, že požiadavky rodičov mala riešiť  
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so zriaďovateľom pani riaditeľka a nie rodičia, alebo anonymné podanie rodiča. Je rád, že sa 

to udialo a škôlka je opravená. Stále počúva, že nie sú peniaze. Zrušila sa škola, tam sa 

finančné prostriedky ušetrili. Myslí si, že pre deti sa v obci dáva málo. Mohlo sa ušetriť napr. 

aj na občerstvení  pre dôchodcov a päť eurový príspevok sa im nemusel dať. Keď poplatky za 

odpady nepokrývajú náklady mali by sa zvýšiť, aby obec na odpady nedoplácala. Treba riešiť 

využitie bývalej školy napríklad prenájmom, z čoho by bol pre obec príjem. Nemá skúsenosti 

s projektami, ale treba riešiť kanalizáciu a vodovod v obci. Pani poslankyňa Havetová je 

v Rade školy, ale neriešila požiadavku rodičov. Treba nájsť peniaze, veď možno sa jedná 

o otvorenie škôlky iba v jednom školskom roku. 

 

Andrea Havetová, poslankyňa OZ -  keby sa pán Roman Kajaba zaujímal o zasadnutia 

OZ, vedel by, že sa problémy obce riešia. Rieši sa materská škola, rieši sa kanalizácia, 

čistiareň odpadových vôd, rieši sa vodovod, rieši sa využitie priestorov bývalej školy. Ako 

rodič ju nikdy neoslovil vo veci žiadosti o prevádzku škôlky počas letných prázdnin. V rade 

materskej školy je iba krátko a je delegovaná ako zástupca zriaďovateľa. Rodičov zastupujú 

pani Studená a pani Borovičková. 

 

Eduard Kajaba, starosta obce – použitím finančných prostriedkov obce (rezervný fond 

+ ďalšie finančné prostriedky obce) na rekonštrukciu sme zabránili zatvoreniu priestorov 

materskej školy. Obecné zastupiteľstvo  muselo rozhodnúť medzi použitím financií na účel 

rekonštrukcie škôlky a rekonštrukciou Fundušskej ulice.  

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. Ľudovít Bugár, Lenka Bartová, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Ing. Tomáš 

Vician) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie prijaté pod č. 89/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

u k l a d á 

a) vypracovať finančnú analýzu prípadného otvorenia prevádzky Materskej školy 

v Nevericiach počas letných prázdnin v školskom roku 2016/2017 

b) zabezpečiť prevádzku v spolupráci s obcou Ladice, s ktorou sa o tejto veci rokovalo 

a bol daný prísľub 

 

B) Informácia o stave budovania kanalizácie odpadových vôd 

 

Eduard Kajaba, starosta obce – kanalizácia nie je vybudovaná na Beladickej ulici. 

Čistiareň odpadových vôd sa bude budovať  rozšírením jestvujúcej čističky v Beladiciach. 

V súčasnosti  prebieha  usporiadanie  vlastníckych  vzťahov k  pozemkom,  ktoré  bude 

potrebné odkúpiť z dôvodu rozšírenia čističky. Projektová dokumentácia je pripravená. Po 

odkúpení pozemkov bude prebiehať územné a stavebné konanie. 
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C) Informácia o stave budovania vodovodu v obci 

 

Eduard Kajaba, starosta obce – vo veci budovania vodovodu v obci informoval 

o žiadosti podanej Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. vo veci možnosti 

napojenia obcí Mikroregiónu Podtríbečie – Drevenica (Neverice, Ladice, Kostoľany pod 

Tribečom, Jelenec) na hlavnú vetvu prívodu vody. 

 

D) Informácia o prevádzke Obecného úradu v Nevericiach a využití Kultúrneho domu 

v Nevericiach počas vianočných sviatkov 

 

Eduard Kajaba, starosta obce – Obecný úrad v Nevericiach bude z dôvodu čerpania 

dovoleniek medzi vianočnými sviatkami t. j. od 27.12.2016 do 30.12.2016 a dňa 2. januára 

2017 zatvorený. Oznam s uvedením rozpisu služieb a telefonického kontaktu v prípade 

neodkladných matričných udalostí bude zverejnený na vstupných dverách do budovy 

obecného úradu. Zamestnankyne budú zabezpečovať odovzdávanie a preberanie priestorov 

kultúrneho domu počas tohto obdobia. Počas vianočného obdobia máme rezervované 

priestory na nasledovné podujatia: 

Kultúrny dom Neverice 

28.12.2016 – Stolnotenisový turnaj – 21. ročník – organizuje TJ Družstevník Neverice, 

stolnotenisový oddiel 

29.12.2016 – Tradičný mariášový turnaj – organizuje TJ Družstevník Neverice, futbalový 

oddiel 

31.12.2016 – Silvester 2016 – organizuje TJ Družstevník Neverice, futbalový oddiel 

6.1.2017 – súkromná oslava 

Multifunkčné ihrisko je rezervované od 24.12.2016 – 26.12.2016 a 31.12.2016 – TJ 

Družstevník Neverice – futbalový oddiel. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. Ľudovít Bugár, Lenka Bartová, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Ing. Tomáš 

Vician) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté pod č. 90/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

a) Informáciu o stave budovania kanalizácie odpadových vôd 

b) Informáciu o stave budovania vodovodu v obci 

c) Informáciu o prevádzke Obecného úradu v Nevericiach a využití Kultúrneho domu 

v Nevericiach počas vianočných sviatkov 

 

E) Návrh na úpravu stránkových hodín Obecného úradu v Nevericiach 

 

Eduard Kajaba, starosta obce – dôvodom návrhu je hlavne zavedenie nestránkového 

dňa v utorok. Zamestnankyne obce okrem kontaktu s klientami riešia aj ostatné  agendy  v  

pôsobnosti obce a v utorok sa zúčastňujú školení organizovaných RVC Nitra.  Návrh  stránko- 
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vých hodín, v ktorom sú uvedené aj príklady otváracích hodín niektorých obcí okresu Zlaté 

Moravce tvorí prílohu zápisnice č. 13. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. Ľudovít Bugár, Lenka Bartová, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Ing. Tomáš 

Vician) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté pod č. 91/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s ú h l a s í 

s návrhom stránkových hodín Obecného úradu v Nevericiach od 1.1.2017, so zavedením 

nestránkového dňa v utorok 

 

D i s k u s i a 

Branislav Kováč, občan – býva od minulého roka opäť v obci Neverice na Nitrianskej ulici. 

Poukazuje na strašnú aroganciu zo strany vodičov, jazdiacich po tejto ulici. Nie je tam 

vybudovaný chodník a ulica sa stáva pre chodcov, hlavne deti, čím ďalej nebezpečnejšou. Je 

úzka a dve osobné autá majú problém vyhnúť sa. Bol osobne svedkom situácie, kedy osobné 

auto takmer zrazilo malé dievča. Je nevyhnutné túto situáciu riešiť, pokiaľ sa tam nestane 

nešťastie. Navrhoval by zakázať prejazd, prípadne vjazd motorových vozidiel. Do obce sa dá 

prejsť aj z inej prístupovej cesty. 

 

Eduard Kajaba, starosta obce – situáciu pozná. Obec podala žiadosť o dotáciu na opravu 

predmetnej cesty, v ktorej bol zahrnutý aj chodník. Investovali sme finančné prostriedky do 

prípravy projektu, v ktorom bola zahrnutá aj Fundušská ulica, ale výzva bola zrušená, tak isto 

aj výzva na kamerové systémy. Riešenie dopravnej situácie nie je také jednoduché. 

V minulosti sme mali problém s osadením dopravných značiek zo strany Dopravného 

inšpektorátu. Ďalším problémom bolo odcudzenie dvoch dopravných značiek neznámym 

páchateľom. Dopravnú situáciu budeme riešiť s kompetentnými štátnymi orgánmi. Ide hlavne 

o deti. Nevylučuje ani možnosť osadenia typizovaných retardérov. Nedoporučuje zákaz 

vjazdu, pretože je lepšie keď sa doprava rozptýli na viac ulíc. 

 

Peter Urban, občan – pomohlo by zníženie rýchlosti na 30 km a retardéry. 

 

Ing. Ľudovít Bugár, poslanec OZ – poukazuje na problém navigácie vodičov cez túto trasu. 

Navrhoval by dopravnú značku „Obytná zóna“. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. Ľudovít Bugár, Lenka Bartová, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Ing. Tomáš 

Vician) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie prijaté pod č. 92/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

u k l a d á 

podať žiadosť na Dopravný inšpektorát PZ SR vo veci obmedzenia premávky vozidiel na 

miestnej komunikácii „Nitrianska“ 

 

Lenka Bartová, poslankyňa OZ – pripomína zber olejov podľa platného všeobecne 

záväzného nariadenia. 

 

Imrich Gubo, poslanec OZ – zber plastov 1 x za mesiac nepostačuje. Dvojtýždňový 

harmonogram  bol v minulosti dobre nastavený. 

 

Peter Urban, občan – problém s plastami si osobne vyriešil zakúpením 240 l nádoby. Obec 

neplánuje zakúpiť farebné nádoby na odpad? 

 

Eduard Kajaba, starosta obce – problematike odpadov sa neustále venujeme. Tento mesiac 

sa zúčastnil niekoľkých stretnutí na uvedenú tému. Nový zákon postupne zavádza do praxe 

systém zberu triedeného odpadu v obciach. Názory a požiadavky sa rôznia. Niektoré obce 

presadzujú vrecový zber iné, zasa nádoby. Zberová spoločnosť dodáva jednotlivým 

domácnostiam zatiaľ iba vrecia. 

Prisľúbil zabezpečenie zberu olejov (nákup a distribúcia nádob pre jednotlivé domácnosti). 

Poukázal zároveň na problémy spaľovania biologicky rozložiteľných odpadov v letnom 

období a na potrebu kompostovania. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. Ľudovít Bugár, Lenka Bartová, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Ing. Tomáš 

Vician) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté pod č. 93/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

n a v r h u j e 

zabezpečiť zber plastov a tetrapakov 2 krát mesačne 

 

Mgr. Andrea Havetová, poslankyňa OZ – bola poverená predsedom TJ Družstevník 

Neverice (bol prítomný ale pre neodkladné povinnosti musel odísť), aby sa informovala na 

vypracovanie nájomnej zmluvy za účelom prenájmu kabín TJ. Pripomína, že je potrebné 

dokončiť zo strany obce kúpelňu v kabínach TJ. Nevyhnutná je výmena 4 okien (2 okná 

v kúpelni, 2 okná v šatni pre domácich hráčov) z dôvodu zatekania. Ďalej sa informuje na 

výšku poplatkov za plyn, elektriku a vývoz žúmp, ktoré sa zdajú nájomníkom obecnej 

bytovky vysoké. 
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Eduard Kajaba, starosta obce – domnieval sa, že práce si mali dokončiť futbalisti. Pokiaľ 

niečo zostalo dopracovať budeme sa tomu venovať už iba v jarných mesiacoch. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. Ľudovít Bugár, Lenka Bartová, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Ing. Tomáš 

Vician) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté pod č. 94/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

u k l a d á 

vypracovať nájomnú zmluvu pre TJ Družstevník Neverice za účelom prenájmu športového 

areálu 

 

Monika Zúziková, referentka OcÚ- čo sa týka otázky platieb za energie v bytovom dome, 

tieto uhrádzajú jednotliví nájomníci dodávateľom energií - plyn a elektrická energia 

individuálne. Prostredníctvom obecného úradu platia nájomníci iba za elektrickú energiu 

spotrebovanú v spoločných priestoroch, podľa počtu osôb bývajúcich v byte. Vývoz žúmp je 

realizovaný prostredníctvom obecného úradu. Úhradu platia nájomníci raz štvrťročne. Výška 

platby je určená pomernou časťou z čiastky fakturovanej dodávateľom, podľa osôb 

bývajúcich v byte. Doklady poskytne pani poslankyni k nahliadnutiu na obecnom úrade. 

 

15. Rekapitulácia uznesení 

 

 Predseda návrhovej komisie konštatoval, že všetky body programu  zasadnutia boli 

riadne prerokované a boli k nim riadne odhlasované uznesenia, súčasne prečítal prítomným 

prijaté uznesenia. 

 

16. Záver 

 

 Starosta obce p. Eduard Kajaba skonštatoval, že program 10. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Nevericiach je vyčerpaný.  Poďakoval všetkým za účasť a vyhlásil zasadnutie 

za ukončené. 

 

V Nevericiach dňa 14. decembra 2016 

 

 

         Eduard   K a j a b a 

                starosta obce Neverice 

Overovatelia: 

Ing. Tomáš Vician, poslanec OZ 

Mgr. Andrea Havetová, poslankyňa OZ 

 

Zapísala: 

Zuzana Bugárová, referentka OcÚ 
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