
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 
zo 14.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 8. decembra 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo 14.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

 

Dátum konania:  8. december 2017 

 

Prítomní:   Eduard Kajaba, starosta obce 

    Poslanci: Ing. Ľudovít Bugár 

      Imrich Gubo  

      Mgr. Andrea Havetová 

      Ingrid Kohútová 

      Zdeno Parák 

      Ing. Tomáš Vician 

      

Ospravedlnení:    Lenka Bartová 

 

Ďalší prítomní:  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. Ľudovít Bugár, 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 

 

 

 

 



 

Uznesenie prijaté pod č. 122/2017 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 zo 

14. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určení poslanci OZ – Imrich Gubo a Ing. Ľudovít 

Bugár 

 

3.  Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie: 

Mgr. Andreu Havetovú, poslankyňu OZ a Ingrid Kohútovú, zástupkyňu starostu obce 

 

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. 123/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

v o l í 

členov návrhovej komisie – Mgr. Andreu Havetovú,  poslankyňu OZ a Ingrid Kohútovú, 

zástupkyňu starostu obce 

   

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. 1/2017 o financovaní centier voľného času 

zriadených mimo územia obce Neverice v roku 2018 

7. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku 

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

2018 

8. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

9. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2017 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Neverice 
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10. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2017 o poskytovaní finančných príspevkov 

osobitným skupinám obyvateľov obce Neverice 

11. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2017 o podmienkach prenájmu obecných 

bytov 

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2017 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 

13. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Neverice 

14. Správa o hospodárení obce Neverice k 31.10.2017, rozpočtové opatrenia 

15. Inventarizácia majetku obce Neverice k 31.12.2017 – informácia 

16. Rôzne - Diskusia 

17. Rekapitulácia uznesení 

18. Záver 

 

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 

 

Navrhnutý program rokovania bol schválený. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 124/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

 Informáciu predniesol Eduard Kajaba, starosta obce. K plneniu uznesení z 13. 

zasadnutia OZ neboli vznesené žiadne pripomienky. Starosta obce súčasne informoval 

poslancov o stretnutí s Ing. Jozefom Vyskočom – Ekostaving, ktoré sa uskutočnilo minulý 

mesiac za účelom prerokovania odpustenia zvyšného záväzku voči tejto spoločnosti 

(uznesenie 101/2017). Rokovanie je zatiaľ otvorené, bude pokračovať po preverení možností 

a zákonných postupov firmy. 

 

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. 125/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

kontrolu plnenia uznesení z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

 

6. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2017 o financovaní centier voľného času 

zriadených mimo územia obce Neverice v roku 2018 

 

Návrh predniesol Eduard Kajaba. 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. 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 

 

Uznesenie prijaté pod č. 126/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1//2017 o financovaní centier voľného času zriadených 

mimo územia obce Neverice v roku 2018 

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

 

 

7. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku 

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

2018 

 

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, 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. 127/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2017 o určení dotácie na prevádzku a na mzdy na 

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2018. 

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

 

8. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce  

 

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

zápisnice č. 4. 

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. 128/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

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

 

9.  Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2017 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.  

 Návrh bol schválený bez pripomienok. Tvorí prílohu zápisnice č. 5. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

prítomní: 6 

za:  (Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno 

Parák, Ing. Tomáš Vician) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté pod č. 129/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2017 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 
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10. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2017 o poskytovaní finančných príspevkov 

osobitným skupinám obyvateľov obce Neverice 

 

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

zápisnice č. 6. 

 

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. 130/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2017 o poskytovaní finančných príspevkov 

osobitným skupinám obyvateľov obce Neverice 

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

 

11. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2017 o podmienkach prenájmu obecných 

bytov 

 

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

zápisnice č. 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. 131/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2017 o podmienkach prenájmu obecných bytov 

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

 

 

12.  Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2017 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 
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Návrh predniesol Eduard Kajaba, starosta obce. Tento bol schválený bez pripomienok. Tvorí 

prílohu zápisnice č. 8. 

 

Hlasovanie za návrh uznesenia: 

prítomní: 6 

za:  (Ing. Ľudovít Bugár, Imrich Gubo, Mgr. Andrea Havetová, Ingrid Kohútová, Zdeno 

Parák, Ing. Tomáš Vician) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté pod č. 132/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2017 o 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 všetkých poslancov OZ 

 

 

13. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Neverice 

 

Návrh predniesla Monika Zúziková, referentka OcÚ. Návrh  bol schválený bez 

pripomienok,  tvorí  prílohu zápisnice č. 9. 

 

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. 133/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Neverice 

 

 

14. Správa o hospodárení obce Neverice k 31.10.2017, rozpočtové opatrenia 

 

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

zápisnice č. 10. Ďalej informovala prítomných o rozpočtových opatreniach č. 2/2017 

a 3/2017, ktoré tvoria prílohu zápisnice č. 11 a 12. 

 

 

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 číslom 134/2017 

 

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 31.10.2017 

 

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

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017 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. 3/2017 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. 

 

 

15. Inventarizácia majetku obce Neverice k 31.12.2017 - 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 23.12.2017. 

 

 

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. 135/2017 

 

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, Mária Tománeková 

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 23.12.2017 

 

 

16. Rôzne – Diskusia 

 

Eduard Kajaba oboznámil poslancov s nasledovnými informáciami: 

a) Žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu na kanalizáciu obce – žiadosť bola 

podaná na ukončenie výstavby kanalizácie a kanalizačných odbočiek v obci 

b) Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014 – 

2020 – „Obecný kamerový systém Neverice“ – žiadosť bola podaná na 

Pôdohospodársku platobnú agentúru v Bratislave 

c) Žiadosť o poskytnutie dotácie na hodové slávnosti – obec požiadala o poskytnutie 

dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a rok 2018 – 

Hodové slávnosti 

d) Projekt „Výstavba chodníka a oprava miestnych komunikácií v obci Neverice“ – 
projekt bol pôvodne pozastavený, v súčasnosti opätovne prebieha vyhodnotenie 

žiadostí 

e) Budovanie čistiarne odpadových vôd - usporiadanie  vlastníckych  vzťahov k  

pozemkom,  ktoré je potrebné odkúpiť z dôvodu rozšírenia čističky v Beladiciach 

prebieha už dlhodobo a stále nebolo ukončené. V mikroregióne Podtríbečie - 

Drevenica zvažujeme možnosť prehodnotenia pôvodného zámeru rozšírenia ČOV v 

Beladiciach a jej výstavbu v katastri obce Neverice. 

f) Budovanie vodovodu - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. vo veci 

možnosti napojenia obcí Mikroregiónu Podtríbečie – Drevenica (Neverice, Ladice, 

Kostoľany pod Tribečom, Jelenec) na hlavnú vetvu prívodu vody, zatiaľ písomné 

stanovisko nevydala. Prísľub je do konca roka 2017. 

g) Parkovisko pred predajňou COOP Jednoty, s. d. Neverice  - požiadal poslanca Ing. 

Tomáša Viciana o spoluprácu, aby bol nápomocný pri riešení problémov, týkajúcich 

sa parkoviska pred predmetnou predajňou. Od roku 2016  je  tam  umiestnený materiál  
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na spevnenie parkoviska, čím je znížená kapacita na parkovanie. Vedenie dalo prísľub 

na spevnenie parkoviska, ale do dnešného dňa tieto práce neboli vykonané. Fasáda na 

budove Jednoty v centre obce (Hlavná ul.) je ošarpaná, na čo sme už v minulosti 

taktiež upozornili, ale bezvýsledne. Poslanec Ing. Tomáš Vician prisľúbil pomoc pri 

riešení predmetných záležitostí. 

h) Poďakovanie poslancom - vyslovil poďakovanie poslancom za pomoc počas 

hodových slávností a posedenia pre dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 

i) Vývoz žúmp v bytovom dome - poukázal na potrebu vybudovania domovej čistiarne 

odpadových vôd pre bytovku, ktorá by bola pre nájomníkom lacnejšou alternatívou 

ako vývoz žúmp. 

j) Rekonštrukcia obradnej miestnosti, zakúpenie plynových kotlov, budovanie 

prístrešku na cintoríne - informoval poslancov o priebehu rekonštrukcie obradnej 

miestnosti (podlaha, demontáž pôvodných obkladov, stierkovanie, osvetlenie, kúrenie, 

žalúzie, stoličky). Pokračujú práce na budovaní prístrešku na cintoríne – v súčasnosti 

prebieha kladenie dlažby. Realizovali sme výmenu plynových kotlov v budove bývalej 

ZŠ a v objekte kultúrneho domu. 

 

Mgr. Andrea Havetová, poslankyňa OZ – informuje sa, či už bol vyriešený problém 

s plesňami v byte, nachádzajúcom sa v obecnej bytovke. Ďalej ju zaujíma, vypracovanie 

kalkulácie, týkajúcej sa spracovania monografie našej obce. 

 

Eduard Kajaba, starosta obce – riešenie problému s plesňami stroskotalo na probléme 

sprístupnenia priestorov bytu nájomníkom susedného bytu z dôvodu pracovných 

povinností. 

 

Ingrid Kohútová, zástupkyňa starostu obce – pripomína, nutnosť realizovať opravu 

stropov v priestoroch obecnej knižnice, ktoré boli poškodené následkom zatekania strechy 

a výmenu podlahovej krytiny.  

 

Imrich Gubo, poslanec OZ – po odstránení retardérov na Nitrianskej ulici sa zvýšil počet 

áut, ktoré využívajú túto ulicu a bezohľadnou jazdou ohrozujú bezpečnosť chodcov. 

Občanom ulice prekáža, že sa odstránenie uskutočnilo na základe podnetu jedného 

občana, ktorému retardéry vadili a umiestnenie v minulosti žiadali všetci obyvatelia tejto 

ulice.  

 

Ing. Ľudovít Bugár, poslanec OZ – pridáva sa k podnetu pána Gubu, v prípade 

vybudovania novej cesty je potrebné osadiť originál retardéry. Informuje sa vo veci 

prenájmu priestorov bývalej základnej školy. 

 

Eduard Kajaba, starosta obce – projekt dopravných značiek bol na návrh obce schválený. 

Správa ciest zatiaľ ich osadenie nezrealizovala. Firma, ktorá prejavila v minulosti záujem 

o prenájom priestorov bývalej ZŠ za účelom prevádzky BioFarmy Neverice, projekt 

realizovať nebude. 
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16. Rekapitulácia uznesení 

 

 Predsedníčka návrhovej komisie konštatovala, že všetky body programu  zasadnutia 

boli riadne prerokované a boli k nim riadne odhlasované uznesenia, súčasne prečítala 

prítomným prijaté uznesenia. 

 

 

 

17. Záver 

 

 Starosta obce p. Eduard Kajaba skonštatoval, že program 14. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Nevericiach je vyčerpaný.  Poďakoval všetkým za účasť, poprial príjemné 

prežitie Vianočných sviatkov a vyhlásil zasadnutie za ukončené. 

 

V Nevericiach dňa 14. decembra 2017 

 

 

 

 

 

 

         Eduard   K a j a b a 

                starosta obce Neverice 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Imrich Gubo, poslanec OZ 

 

 

Ing. Ľudovít Bugár, poslanec OZ 

 

 

 

 

Zapísala: 

Zuzana Bugárová, referentka OcÚ 
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