
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 
z 11.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10. septembra 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

Z á p i s n i c a 

z 11.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

 

Dátum konania:  10. septembra 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 Mgr. Andreja Havetu, zástupcu 

starostu. 

 

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. 120/2020 

 

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 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určení  – Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ 

a Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu 

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 

Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie: Stanislav Pupák, poslanec OZ a Ing. Jozef 

Bachan, poslanec OZ. 

 

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. 121/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

v o l í 

členov návrhovej komisie: Stanislav Pupák, poslanec OZ,  Ing. Jozef Bachan, poslanec OZ 

   

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. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

7. Správa hlavného kontrolóra obce o rozpočtovom hospodárení s finančnými 

prostriedkami k 30.6.2020 

8. Dotácia z MAS Tríbečsko na Rekonštrukciu budovy šatní na ihrisku 

9. Návratná finančná výpomoc obci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických 

osôb v roku 2020 

10. Žiadosť o schválenie spôsobu využitia pozemkov v KÚ Neverice na záhradkárske 

a rekreačné účely – Bernardína Hodásová 

11. Žiadosť o schválenie spôsobu využitia pozemku v KÚ Neverice na stavebné účely – 

Ing. Jana Chybová, Karol Chyba 

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. 122/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach  

 

 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

 S plnením uznesení z 10. zasadnutia OZ oboznámila poslancov PhDr. Jana Klikačová, 

hlavná kontrolórka obce.  

 Na predchádzajúcom zasadnutí boli prijaté uznesenia č. 110 – 119/2020, z toho: 

     -     1 uznesenie volilo členov návrhovej komisie, 

     -     2 schvaľovacie uznesenia 

     -     6 uznesení bolo braných na vedomie, 

     -     uznesenie č. 116/2020 malo dva body, obidva body boli schválené. 

 

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. 123/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

kontrolu plnenia uznesení z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

 

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

zápisnice č. 3. K rozpočtovému opatreniu neboli žiadne pripomienky ani námietky. 
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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. 124/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020 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. 

 

 

7. Správa hlavného kontrolóra obce o rozpočtovom hospodárení s finančnými 

prostriedkami k 30.6.2020 

  

 PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka obce predniesla výsledky Správy 

rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami k 30.6.2020 v obci Neverice, pričom: 

- príjmy boli plnené na 59,61 % 

- výdavky predstavujú 58,80 % plnenia. 

Správa tvorí prílohu zápisnice č. 4. 

 

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. 125/2020 

 

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 30.6.2020 

 

8. Dotácia z MAS Tríbečsko na Rekonštrukciu budovy šatní na ihrisku 

 

Milan Kováč, starosta obce – informoval poslancov o podaní žiadosti obce o uvedenú dotáciu 

na základe súhlasu poslancov z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach. 

Vzhľadom k tomu, že vypracovaný rozpočet k projektu nezahŕňal všetky položky na ucelený 

blok prác (výmena okien, dverí a elektroinštalácia)  a niektoré položky boli podhodnotené, 

musela obec pristúpiť k jeho prepracovaniu. Projekt je potrebné preto dofinancovať 

z vlastných zdrojov obce vo výške 3416,40 EUR. 

 

- 4 - 



Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – vyjadril nespokojnosť s dofinancovaním projektu 

obcou aj napriek tomu, že by ako predseda telovýchovnej jednoty mal byť rád.  Projekt bol 

vypracovaný bez poslancov a nebol konzultovaný s pripomienkami zo strany TJ. Projekt mal 

byť vypracovaný na sumu 10.000,00 EUR, bez spoluúčasti obce. K tomu sa mali prispôsobiť 

aj práce. Nie je treba doplácať za zle vyhotovený projekt a keď áno, starosta to môže aj bez 

súhlasu poslancov, takže nie je potrebné aby sa hlasovalo. 

 

Pavol Zachariaš, poslanec OZ – sú v obci aj dôležitejšie veci, na ktoré by sme potrebovali 

finančné prostriedky. 

 

Milan Kováč, starosta obce – v minulosti bola vznesená kritika, že práce v kabínach sa 

kúskujú a všetko dlho trvá. Po konzultácii s PPA, cez ktorú má byť dotácia poskytnutá, sme 

boli usmernení, že projekt sa musí zrealizovať ako celok. Práce musia byť vykonané podľa 

položiek rozpočtu v projekte, nedá sa pristúpiť k čiastkovej realizácii prác vo výške 

požadovanej dotácie. Pre dotiahnutie projektu do úspešného konca je potrebné dofinancovanie 

projektu z vlastných zdrojov, akoby mala celá dotácia vo výške 9999,63 EUR prepadnúť.  

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – nesúhlasí s tým, že všetko dlho trvá a nepozná 

kritiku. Všetko, čo bolo naplánované sa na športovisku spravilo. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 3  (Ing. J. Bachan,  Mgr. D. Pintér, S. Pupák ) 

proti: 0 

zdržal sa: 2 (Mgr. A. Haveta, P. Zachariaš) 

 

Uznesenie č. 126/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

dofinancovanie zákazky „Rekonštrukcia budov šatní na ihrisku“ vo výške 3416,40 EUR 

z vlastných zdrojov obce 

 

9. Návratná finančná výpomoc obci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických 

osôb v roku 2020 

 

Milan Kováč, starosta obce – informoval poslancov o možnosti poskytnutia návratných 

finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. V súvislosti s negatívnym vývojom 

hospodárenia obcí v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 

má vláda Slovenskej republiky záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej 

samosprávy. Reagujúc na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb 

v nadväznosti na schválené uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 

budú poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na 

výkon ich samosprávnych pôsobností. Výška návratnej finančnej výpomoci pre našu obec je 

stanovená čiastkou 11 974,00 EUR. Žiadosť sa predkladá do 31.10.2020. Poskytnuté finančné 

prostriedky je možno použiť do 31.12.2020. Ročné splátky sú rozvrhnuté do štyroch rokov. 

Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. 
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PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka – predniesla stanovisko k dodržiavaniu podmienok 

na prijatie návratných zdrojov financovania, z ktorého vyplýva, že obec Neverice spĺňa 

zákonné podmienky na prijatie návratnej finančnej výpomoci z MF SR vo výške 11 974,00 

EUR. Stanovisko tvorí prílohu zápisnice č. 5. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – navrhol použiť návratnú pôžičku na rekonštrukciu 

a obnovu vybavenia kuchyne v kultúrnom dome, ktorá je v dezolátnom stave. 

 

Pavol Zachariaš, poslanec OZ – súhlasí, pôžička by mala byť použitá cielene. 

 

Milan Kováč, starosta obce – v prvom rade je potrebné začať rekonštrukciou elektroinštalácie 

v kuchyni. 

 

Starosta obce dal hlasovať o stanovisku 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. 127/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

stanovisko hlavného kontrolóra obce Neverice k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania vo výške 11 974,00 EUR – návratná finančná výpomoc (pôžička) obci 

na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

 

Starosta obce dal hlasovať o schválení predloženia žiadosti o návratnú finančnú výpomoc. 

 

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. 127/2020 a) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

predloženie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc (pôžičku) od MF SR v zmysle uznesenia 

vlády SR č. 494/2020 zo dňa 12.8.2020 vo výške 11 974,00 EUR – na kompenzáciu výpadku 

dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19 

 

Starosta obce dal hlasovať o konkrétnom účele použitia návratnej finančnej výpomoci. 
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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. 127/2020 b) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

použitie návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) od MF SR na rekonštrukciu a obnovu 

vybavenia kuchyne kultúrneho domu 

 

10. Žiadosť o schválenie spôsobu využitia pozemkov v KÚ Neverice na záhradkárske 

a rekreačné účely – Bernardína Hodásová 

 

Milan Kováč, starosta obce – oboznámil poslancov so žiadosťou p. Hodásovej. Táto tvorí 

prílohu zápisnice č. 6. 
 

Starosta obce dal hlasovať vo veci horeuvedenej žiadosti. 

 

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. 128/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

spôsob využitia pozemkov parcelné číslo 549/3 a 549/18, podľa GP č. 23/2020 zo dňa 

23.3.2020, overeného OÚ Zlaté Moravce, katastrálny odbor, pod číslom 182/2020, 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Neverice na záhradkárske a rekreačné účely, podľa § 

24, ods. 3, písm. d, zákona číslo 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov 

 

11. Žiadosť o schválenie spôsobu využitia pozemku v KÚ Neverice na stavebné účely – 

Ing. Jana Chybová, Karol Chyba 

 

Milan Kováč, starosta obce – oboznámil poslancov so žiadosťou Ing. Chybovej a p. Chybu. 

Táto tvorí prílohu zápisnice č. 7. 

 

Starosta obce dal hlasovať vo veci horeuvedenej žiadosti. 

 

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. 129/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

spôsob využitia pozemku parcelné číslo 702/55 reg. C v katastrálnom území Neverice na 

stavebné účely na individuálnu bytovú výstavbu 

 

 

12. Rôzne - Diskusia 

 

Informácie starostu obce 

Milan Kováč, starosta obce: 

 

a) Zámena pozemkov medzi Obcou Neverice a Poľnohospodárskym družstvom Neverice 

Z dôvodu majetkovo-právneho usporiadania časti pozemku pod ihriskom formou zámeny je 

potrebné pripraviť podklady pre proces zámeny. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu - navrhol predmetnú zámenu prerokovať na stretnutí 

poslancov. 

 

 

b) Zmluva o odbere a zhodnocovaní dreveného odpadu 

Uvedená zmluva bola uzatvorená s firmou KRONOSPAN, s.r.o. Zvolen. Predmetom zmluvy 

je odber, preprava a zhodnocovanie dreveného odpadu zdarma s tým, že obec bude hradiť iba 

dopravu. Jedná sa o masívne drevo – palety, drevené obaly, stavebné drevo – dosky, trámy, 

okenné rámy, drevotriesky, nábytok, postele, stoly, korene stromov, očistené od zeminy 

a pod.  Pri nábytku a oknách je potrebné odstrániť sklenené výplne, a gumové tesnenia, 

polystyrén, molitan a textil z čalúnenia. Všetok nábytok je potrebné rozobrať na jednotlivé 

dosky a minimalizovať.  

Budúci mesiac plánujeme aj zber elektroodpadu. 

 

 

c) Slávnostné posedenie s dôchodcami v roku 2020 

Vzhľadom k opatreniam v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 obce hromadne rušia 

posedenia s dôchodcami. Keďže sa jedná o rizikovú skupinu občanov, navrhuje taktiež 

plánované posedenie s dôchodcami zrušiť. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – pripomína, že by sa mal zrušiť aj príspevok pre 

dôchodcov, ktorý bol vyplácaný vo výške 5,00 EUR. Hovorili sme o tom už minulý rok. 

 

Monika Zúziková, referentka OcÚ – v prípade  zrušenia príspevku je potrebné pripraviť 

aktualizáciu Všeobecne záväzného nariadenia obce o poskytovaní finančných príspevkov 

osobitným skupinám obyvateľov obce Neverice. 
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Diskusia 

 

Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ – ako sme postúpili s kanalizáciou a vodou? 

 

Milan Kováč, starosta obce – povolenie pre rozšírenie ČOV Beladice už nadobudlo 

právoplatnosť, dnes bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotovenie diela. V  investičnom 

zámere Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. sme zaradení na  budúci rok. 

 

Pavol Zachariaš, poslanec OZ – čo urobíme s veľkou kopou konárov pod záhradami Školskej 

ulice? Treba to zmulčovať. V ostatných dedinách majú zberný dvor na konáre. 

 

Milan Kováč, starosta obce – upriamil pozornosť na problém po zmulčovaní – štiepku nikto 

nechce. Pokúsi sa vybaviť povolenie ORHaZZ v Zlatých Moravciach na spaľovanie. 

 

Monika Zúzková, referentka OcÚ – sme na dedine – občania by mali vo väčšej miere 

využívať kompostéri, ktoré dostali od obce. 

 

Milan Kováč, starosta obce – ocenil skutočnosť, že po zavedení opatrení v roku 2020 výrazne 

kleslo množstvo vyprodukovaného tuhého komunálneho odpadu. Kriticky sa vyjadril k 

stanovisku zástupcu zberovej spoločnosti Waste transport, ktorý na spoločnom stretnutí 

namietal, že obec nespĺňa zazmluvnené hodnoty produkcie odpadu. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu 

- v komunikácii s obcou by mal nájomníkov obecnej bytovky  zastupovať určený  zástupca, 

  ktorý by zabezpečoval ich požiadavky 

- nájomníci bytovky chcú svojpomocne vybudovať  prístrešok za účelom spoločných  

   posedení 

- na cintoríne chýba kontajner na sklo 

- pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva navrhuje pripravovať vo väčšom predstihu,  

  na základe pracovného stretnutia poslancov 

- kritizuje nedostatočnú vzájomnú komunikáciu medzi poslancami a starostom 

- poslanci by mali zodpovedať za  jednotlivé úseky – napr. materská škola, cintorín,   

  bytovka.... 

- treba pripraviť nové zásady hospodárenia, o čom sme hovorili už minulý rok 

- na zastávku pri cintoríne je potrebné dať odpadkový kôš 

 

Monika Zúziková, referentka OcÚ – zástupcov by si mali zvoliť nájomníci. V minulosti si 

zvolil každý vchod po jednom zástupcovi - bohužiaľ jeden sa odsťahoval a jeden zomrel. 

 

Milan Kováč, starosta obce 

- vo veci prístrešku pri bytovke sa nikto z nájomníkov neinformoval 

- sklenené kahance sú komunálnym odpadom z dôvodu znečistenia voskom, súčasne obsahujú  

   plastové a kovové  časti. Voľný kontajner na sklo nemáme a presun z iného miesta nie je     

   možný z dôvodu  preplnenosti kontajnerov, rozmiestnených v obci. 
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13. Záver 

 

 Starosta obce p. Milan Kováč skonštatoval, že program 11. zasadnutia Obecného 

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

zasadnutie za ukončené. 

 

V Nevericiach dňa 14.9.2020 

 

 

         Milan    K o v á č 

                starosta obce Neverice 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu 

 

 

Zapísala: 

Zuzana Bugárová, referentka OcÚ 
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