
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 
z 10.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 18. júna 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecný úrad Neverice, Hlavná č. 119/29, 951 72  Neverice 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

z 10.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

 

Dátum konania:  18. júna 2020 

 

Prítomní:   Milan Kováč, starosta obce 

Poslanci:   Ing. Jozef Bachan 

    Mgr. Andrej Haveta 

    Mgr. Dušan Pintér 

    Stanislav Pupák 

    Pavol Zachariaš 

      

Ospravedlnení:  Ing. Radovan Nosko 

    Miroslav Židík 

     

Ďalší prítomní:   
Hlavná kontrolórka obce: PhDr. Jana Klikačová 

  

Hostia: podľa prezenčnej listiny 

 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice č. 1. 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

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

privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že sú prítomní piati poslanci z celkového počtu 

sedem poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

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

overovateľov zápisnice: Mgr. Dušana Pintéra, poslanca OZ a Pavla Zachariaša, poslanca OZ. 

 

O určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za:  5 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta,  Mgr. D. Pintér, S. Pupák,  P. Zachariaš) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 110/2020 

 

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  – Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ 

a Pavol Zachariaš, poslanec OZ 

 

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 

Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie: Ing. Jozef Bachan, poslanec OZ a Mgr. 

Andrej Haveta, zástupca starostu  

 

O obsadení návrhovej komisie dal hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš) 
proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 111/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

v o l í 

členov návrhovej komisie: Ing. Jozef Bachan, poslanec OZ,  Mgr. Andrej Haveta, zástupca 

starostu 

   

4. Schválenie programu rokovania 

 

 Milan Kováč, starosta obce  - predložil návrh programu podľa pozvánky. 

 

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. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obce Neverice za rok 2019 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Neverice za rok 2019 

8. Záverečný účet Obce Neverice za rok 2019 

9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

10. Správa hlavného kontrolóra obce o rozpočtovom hospodárení s finančnými 

prostriedkami k 31.3.2020 

11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Neverice na II. polrok 2020 

12. Rôzne – Diskusia 

Informácie starostu obce 

13. Záver 
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O programe rokovania dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta,  Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 112/2020 

 

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 

 

 S plnením uznesení z 9. zasadnutia OZ oboznámila poslancov PhDr. Jana Klikačová, 

hlavná kontrolórka obce.  

 Na predchádzajúcom zasadnutí boli prijaté uznesenia č. 95 – 109/2020, z toho: 

     -     1 uznesenie volilo členov návrhovej komisie, 

     -     7 schvaľovacích uznesení, 

     -     6 uznesení bolo braných na vedomie, 

     -     uznesenie č. 104/2020 malo dva body, jeden bol schválený a druhý braný na vedomie. 

 

K plneniu uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  

Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva tvorí  

prílohu zápisnice č. 2.   
  

O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5  (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta,  Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš)  

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 113/2020 

 

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 

 

 

6. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obce Neverice za rok 2019  

 

 Monika Zúziková, referentka OcÚ  –  oboznámila  prítomných  so správou  z  auditu  
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účtovnej  závierky, vypracovanou nezávislým audítorom Ing.  Jozefom Adamkovičom dňa 

13. mája 2020. Štatutárny audítor na základe overenia dodržiavania povinností podľa 

požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu 

v znení neskorších predpisov konštatoval, že Obec Neverice konala v súlade s požiadavkami 

zákona o rozpočtových pravidlách. Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 3. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k správe nezávislého audítora. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5  (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 114/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Neverice 

z auditu účtovnej závierky za rok 2019 

 

 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Neverice 

 

 PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka obce – predniesla stanovisko hlavného 

kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Neverice za rok 2019. Skonštatovala, že obec splnila 

všetky zákonmi stanovené podmienky pri spracovaní záverečného účtu obce. Odporúča 

schváliť celoročné hospodárenie v obci bez výhrad. Stanovisko tvorí prílohu zápisnice č. 4. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k predmetnému stanovisku. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5  (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 115/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Neverice za rok 2020 

 

 

8. Záverečný účet Obce Neverice za rok 2019 

 

 Monika Zúziková, referentka OcÚ – predložila návrh Záverečného účtu Obce 

Neverice za rok 2019,   ktorý  bol   zverejnený  v úradnej  tabuli  a  na  webovom   sídle  obce  
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od 2.6.2020. V zákonom stanovenej lehote neboli doručené žiadne pripomienky. 

Hospodárenie obce za rok 2019 skončilo prebytkom vo výške 5951,77 EUR. Súčasťou návrhu 

Záverečného účtu je aj návrh na použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu v plnej výške. Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 5. 

 

 Milan Kováč, starosta obce – v súlade s opatrením Ministerstva financií SR 

samosprávy budú môcť používať na svoje bežné výdavky aj financie z rezervného fondu. 

Cieľom je, aby samosprávy mohli financovať výdavky v súvislosti s koronavírusom a 

reagovať na výpadok daňových príjmov. Prognóza výpadku financií je horšia ako sa zdalo. 

 

Starosta obce dal hlasovať o schválení Záverečného účtu obce Neverice za rok 2019 

a schválení použitia prebytku hospodárenia. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5  (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Mgr. D. Pintér, S.Pupák, P. Zachariaš) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 116/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

a)    s c h v a ľ u j e 

Záverečný účet obce Neverice za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

b)    s c h v a ľ u j e 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  

5951,77 EUR 

 

9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

 

 S materiálom oboznámila poslancov Monika Zúziková, referentka OcÚ. Tvorí prílohu 

zápisnice č. 6. K rozpočtovému opatreniu neboli žiadne pripomienky ani námietky. 

 

O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5  (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta,  Mgr. D. Pintér, S. Pupák,  P. Zachariaš) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 117/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020 v zmysle § 21 vnútorného predpisu Zásady 

hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Neverice (schváleného uznesením obecného 

zastupiteľstva č. 133/2017 zo dňa 8.12.2017) podľa prílohy. 
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10. Správa hlavného kontrolóra obce o rozpočtovom hospodárení s finančnými 

prostriedkami k 31.3.2020 

  

 PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka obce predniesla výsledky Správy 

rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami k 31.3.2020 v obci Neverice, pričom: 

- príjmy boli plnené na 26,23 % 

- výdavky predstavujú 21,92 % plnenia. 

Správa tvorí prílohu zápisnice č. 7. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k správe hlavného kontrolóra. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5  (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta,  Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 118/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

Správu rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami k 31.3.2020 

 

11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Neverice na II. polrok 2020 

 

 Návrh plánu predniesla PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka obce. K návrhu 

neboli žiadne pripomienky. Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 8. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5  (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 119/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Neverice na II. polrok 2020. 

 

12. Rôzne - Diskusia 

 

Informácie starostu obce 

 

Milan Kováč, starosta obce 

 

a) ČOV Beladice 

Informácia o stave vybavovania stavebného povolenia pre rozšírenie ČOV Beladice pre obce  
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združené v Združení obcí Mikroregión „Podtríbečie – Drevenica“.  Povolenie bude vydané 

Okresným úradom v Zlatých Moravciach, odborom životného prostredia, budúci týždeň. 

Verejné obstarávanie bude zabezpečovať firma eBIZ. Jedná sa o zložitý a náročný proces. 

V tejto súvislosti sa zúčastnil konania v Bratislave, spoločne so starostom Beladíc a Ing. 

Vontorčíkom, ktorý pre združenie vykonáva inžiniersku činnosť. 

 

 

b) Obecný vodovod 

Informácia o príprave projektovej dokumentácie. V súčasnosti prebieha projektovanie hlavnej 

trasy vodovodu. Dňa 24.6.2020 sa uskutoční Valné zhromaždenie Západoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti. Zhromaždenia sa nemôže zúčastniť z dôvodu školenia. Počas 

hlasovania ho bude zastupovať pani starostka z Kostolian pod Tribečom na základe 

písomného plnomocenstva. 

 

 

c) Projekt  „WIFI pre Teba“ 

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt „WIFI pre Teba“ bola 

podaná na Úrad vlády SR. V súčasnosti prebieha kontrola procesu. Vzhľadom k tomu obec 

požiadala o posunutie termínu realizácie projektu. 

 

 

d) Projekt – vodozádržné opatrenia 

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu zameranú na vodozádržné opatrenia 

v intraviláne obcí. Plánovali sme podať projekt na vybudovanie chodníkov na cintoríne, ale 

po konzultácii s RRA sme zistili, že tento projekt má malú nádej na schválenie. Z dôvodu 

finančne a časovo náročných podmienok sme sa do projektu nezapojili. 

 

 

e) Hody 2020 

Hody sa budú konať v dňoch 15. -16.8.2020. Navrhuje tradičný program, tak ako po minulé 

roky. Obec podala žiadosť o dotáciu z VÚC na kultúru a žiadosť o dotáciu na propagačné 

materiály. Účelové dotácie sú momentálne pozastavené. Informoval poslancov, že tradičný 

sobotný program máme už zabezpečený a požiadal ich o návrhy účinkujúcich počas 

nedeľného večera. 

Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ – navrhol hudobnú skupinu Profil, ktorá ešte v obci 

nevystupovala. Účinkujúci vedia zabezpečiť dobrú zábavu formou hudobnej produkcie 

a hovoreného slova. 

 

 

f) Informácia o problémoch s vodou v bytovke 

Riešime pretrvávajúce problémy s úpravňou vody v bytovke, jedná sa o komplikovaný 

a zdĺhavý proces. 

 

 

g) Optický kábel 

Slovak Telekom, a.s. ako investor líniovej stavby bude v obci realizovať stavbu optickej siete 

– výkop a pokládku optických káblov. V tejto súvislosti boli občanom  doručené informačné 

listy a návratky k vyjadreniu súhlasu a spôsobu ukončenia káblov na ich nehnuteľnostiach. 
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Diskusia 

 

Roman Kajaba, občan – kriticky poukázal na dlhodobý problém s pitnou vodou v obci. 

V domových studniach je nedostatok vody a nie je vhodná na pitie. Občania vynakladajú 

veľké peniaze na nákup úpravní vody  a  zhotovenie nových studní. Sme jedna z mála obcí, 

ktorá nemá vybudovaný obecný vodovod. Je potrebné vyvinúť väčší tlak, aby sa to začalo 

konečne riešiť, veď sa nachádzame v ochrannom pásme atómovej elektrárne Mochovce. 

 

 

Milan Kováč, starosta obce  –  nariadenie,  ktoré  riešilo  vybudovanie  vodovodu  pre  obce   

v  ochrannom  pásme jadrovej elektrárne Mochovce je už neplatné, taktiež  aj  pôvodne vypra- 

covaná projektová dokumentácia. V súčasnosti vodárne riešia novú projektovú dokumentáciu 

pre prívod vody pre obce Neverice, Ladice a Kostoľany pod Tribečom. Ďalej poznamenal, že 

stavba vodovodu je podmienená vybudovaním vodojemu v obci Ladice. Výstavbe vodovodu 

predchádzajú prípravné práce, týkajúce sa vysporiadania ciest v obci. Tieto práce momentálne 

prebiehajú, zamerané sú dve ulice. 

 

 

Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ – v súvislosti s vodojemom v Ladiciach poznamenal, že stále 

na niekoho čakáme a ostatné obce vodojem nepotrebovali. 

 

 

Mgr. Andrej Haveta, poslanec OZ – zaspali sme dobu. Už to malo  byť dávno hotové.  Mohli 

sme si to urobiť sami. 

 

 

Pavol Zachariaš, poslanec OZ – treba vybavovať osobne, nie písať ako doteraz. Neverí, že to 

do 5 rokov bude vybudované. 

 

 

PhDr. Jana Klikačová, kontrolórka obce – je naša obec zaradená do investičného zámeru 

vodární? 

 

 

Milan Kováč, starosta obce – v investičnom zámere Západoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti a. s. sme zaradení na budúci rok. 

 

 

Ing. Juraj Paluška, občan – informuje sa na archeologický prieskum v obci. Ďalej upozorňuje, 

že je  potrebné opraviť prepadnutý terén chodníka vedúceho cez most v centre obce. 

 

 

Milan Kováč, starosta obce – vysvetlil prítomným, že záchranný archeologický výskum sa 

uskutoční v súvislosti so stavbou optickej siete, ktorú bude realizovať Slovak Telekom a.s. 

Verejná vyhláška je zverejnená na webovom sídle obce. 

Čo sa týka opravy prepadnutého chodníka, túto už máme naplánovanú. 
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13. Záver 

 

 Starosta obce p. Milan Kováč skonštatoval, že program 10. zasadnutia Obecného 

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

zasadnutie za ukončené. 

 

V Nevericiach dňa 19. júna 2020 

 

 

         Milan    K o v á č 

                starosta obce Neverice 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ 

 

Pavol Zachariaš, poslanec OZ 

 

Zapísala: 

Zuzana Bugárová, referentka OcÚ 
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