
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 
z 12.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 3. decembra 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

Z á p i s n i c a 

z 12.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

 

Dátum konania:  3. decembra 2020 

 

Prítomní:   Milan Kováč, starosta obce 

Poslanci:   Ing. Jozef Bachan 

    Mgr. Andrej Haveta 

    Mgr. Dušan Pintér (príchod po prerokovaní bodu č. 9) 

    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 štyria poslanci OZ z celkového 

počtu sedem poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Súčasne oznámil, že 

poslanec OZ Mgr. Dušan Pintér vopred ospravedlnil svoje meškanie na zasadnutie 

z pracovných dôvodov. 

 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

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

overovateľov zápisnice: Pavla Zachariaša, poslanca OZ a Ing. Jozefa Bachana, poslanca OZ. 

 

O určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za:  4 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, S. Pupák, P. Zachariaš) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 130/2020 

 

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 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určení  – Pavol Zachariaš, poslanec OZ v Ing. 

Jozef Bachan, poslanec OZ 

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 

Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie: Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu, 

Stanislav Pupák, poslanec OZ  

 

O obsadení návrhovej komisie dal hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, S. Pupák, P. Zachariaš) 
proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 131/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

v o l í 

členov návrhovej komisie: Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu, Stanislav Pupák, 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.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Neverice na I. polrok 2021 

7.   Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 

8.   Správa rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami k 30.09.2020 v obci  

      Neverice     

9.   Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Neverice 

10. Zámer previesť majetok obce formou zámeny nehnuteľností z majetku obce Neverice 

11. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov majetku a záväzkov  

      k 31.12.2020 

12. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2020 o poskytovaní finančných príspevkov  

      osobitným skupinám obyvateľov obce Neverice 
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13. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2020 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 

14. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2020 o financovaní centier voľného času      

      zriadených mimo územia obce Neverice v roku 2021 

15. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku  

      za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Neverice 

16. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a na  

       mzdy na dieťa materskej školy na kalendárny rok 2021 

17. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2020 o podmienkach prenájmu obecných bytov 

18. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci  

       Neverice 

19. Predĺženie platnosti a doplnenie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  

     Neverice na programové obdobie 2014 – 2020“. 

20. Žiadosť Občianskeho združenia POD PLATANOM o dotáciu z rozpočtu obce Neverice 

21. Rôzne – Diskusia 

      Informácie starostu obce 

22. Záver 

 

O programe rokovania dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, S. Pupák,  P. Zachariaš) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 132/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach  

 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

 S plnením uznesení z 11. zasadnutia OZ oboznámila poslancov PhDr. Jana Klikačová, 

hlavná kontrolórka obce. Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení tvorí prílohu 

zápisnice č. 2.  K plneniu uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  

O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4  (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, S. Pupák,  P. Zachariaš) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 133/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

kontrolu plnenia uznesení z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Neverice na I. polrok 2021 

 

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

neboli žiadne pripomienky. Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 3. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, S. Pupák, P. Zachariaš) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 134/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Neverice na I. polrok 2021. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4  (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, S. Pupák,  P. Zachariaš) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 

 

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

zápisnice č. 4. 
 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k rozpočtovému opatreniu. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4  (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, S. Pupák, P. Zachariaš) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 135/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020 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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8. Správa rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami k 30.09.2020 v obci 

Neverice 

 

 Správu predniesla PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka obce. Tvorí prílohu 

zápisnice č. 5. 

 

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

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4  (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, S. Pupák, P. Zachariaš,) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 136/2020 

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 30.09.2020 v obci Neverice 

 

9. Zásady rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Neverice 

 

 Návrh zásad predložila p. Monika Zúziková, referentka OcÚ. Tvorí prílohu zápisnice 

č. 6. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia o k predmetným zásadám. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4  (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, S. Pupák, P. Zachariaš,) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 137/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Neverice 

 

Na zasadnutie prišiel Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ. 

 

 

10. Zámer previesť majetok obce formou zámeny nehnuteľností z majetku obce 

Neverice 

 

 Návrh zámeru predniesol starosta obce p. Milan Kováč. Zámer tvorí prílohu 

zápisnice č. 7. Jedná sa o pôdu na ihrisku. Rozdiel výmery obec finančne vyrovná 

Poľnohospodárskemu družstvu. Po prerokovaní dal starosta obce hlasovať o návrhu zámeru. 
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Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 138/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení formou zámeny 

nehnuteľností z majetku obce Neverice v katastrálnom území Neverice, a to: 

- parcelu E KN č. 1556/1 ostatná plocha o výmere 1194 m2 z LV 672, 
 

   novovytvorené parcely podľa geometrického plánu č. 93/2020: 

- parcelu C KN č. 272/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 529 m2 

- parcelu C KN č. 356/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2 

  a novovytvorené parcely podľa geometrického plánu č. 92/2020: 

- parcelu C KN č. 696/9 orná pôda o výmere 322 m2 

- parcelu C KN č. 698/12 ostatná plocha o výmere 546 m2 

   Spolu o výmere 2690 m2 

 

za  časť parciel E KN č. 696 a 697 z majetku Poľnohospodárskeho družstva Neverice 

v katastrálnom území Neverice, začlenených geometrickým plánom č. 92/2020 do 

novovytvorenej parcely C KN č. 696/10 orná pôda o výmere 2845 m2 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je usporiadanie vlastníctva obce k pozemkom v areáli 

obecného ihriska. 

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

 

11. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov majetku 

a záväzkov k 31.12.2020 

 

 Návrh predniesla Monika Zúziková, referentka OcÚ. Tvorí prílohu zápisnice č. 8. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh príkazu. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 139/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov majetku a záväzkov 

k 31.12.2020 
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12. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2020 o poskytovaní finančných príspevkov 

osobitným skupinám obyvateľov obce Neverice 

 

Monika Zúziková, referentka OcÚ – návrh VZN bol zverejnený v súlade s platným zákonom. 

K predmetnému návrhu nebola do dňa ukončenia pripomienkového konania zaslaná ani jedna 

pripomienka. Návrh tvorí prílohu zápisnice č. 9. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh VZN 1/2020. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4  (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Mgr. Dušan Pintér, S. Pupák) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 140/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2020 o poskytovaní finančných príspevkov 

osobitným skupinám obyvateľov obce Neverice. 

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

 

13. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2020 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 – návrh VZN bol zverejnený v súlade s platným zákonom. 

K predmetnému návrhu nebola do dňa ukončenia pripomienkového konania zaslaná ani jedna 

pripomienka. Návrh tvorí prílohu zápisnice č. 10. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh VZN 2/2020. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 141/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2020 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. 
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14. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2020 o financovaní centier voľného času 

zriadených mimo územia obce Neverice v roku 2021 

 

Monika Zúziková, referentka OcÚ – návrh VZN bol zverejnený v súlade s platným zákonom. 

K predmetnému návrhu nebola do dňa ukončenia pripomienkového konania zaslaná ani jedna 

pripomienka. Návrh tvorí prílohu zápisnice č. 11. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh VZN č. 3/2020. 

 

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. 142/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2020 o financovaní centier voľného času zriadených 

mimo územia obce Neverice v roku 2021. 

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

 

 

15. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2020 o miestnych daniach a o miestnom 

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

 

 

Monika Zúziková, referentka OcÚ  – návrh VZN bol zverejnený v súlade s platným zákonom. 

K predmetnému návrhu nebola do dňa ukončenia pripomienkového konania zaslaná ani jedna 

pripomienka. Návrh tvorí prílohu zápisnice č. 12. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh VZN č. 4/2020. 

 

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. 143/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2020 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. 
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16. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a na mzdy na dieťa materskej školy na kalendárny rok 2021 

 

Monika Zúziková, referentka OcÚ – návrh VZN bol zverejnený v súlade s platným zákonom. 

K predmetnému návrhu nebola do dňa ukončenia pripomienkového konania zaslaná ani jedna 

pripomienka. Návrh tvorí prílohu zápisnice č. 13. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh VZN č. 5/2020. 

 

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. 144/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a na mzdy 

na dieťa materskej školy na kalendárny rok 2021. 

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

 

17. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2020 o podmienkach prenájmu obecných 

bytov 

 

Monika Zúziková, referentka OcÚ  – návrh VZN bol zverejnený v súlade s platným zákonom. 

K predmetnému návrhu nebola do dňa ukončenia pripomienkového konania zaslaná ani jedna 

pripomienka.  

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – navrhol  spresniť a doplniť článok 3 VZN 

(upresnenie zloženia komisie, riešenie v prípade rovnosti hlasov, spresnenie kritérií 

prideľovania bytov). Návrh VZN a návrh so zapracovanými zmenami tvorí prílohu zápisnice 

č. 14. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh VZN č. 6/2020 so zapracovanými zmenami, navrhnutými 

Mgr. Andrejom Havetom, zástupcom starostu. 

 

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. 145/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2020 o podmienkach prenájmu obecných bytov. Pri 

schválení uznesenia bola dodržaná podmienka 3/5 väčšiny prítomných poslanocov OZ. 
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18. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska 

v obci Neverice 

 

Monika Zúziková, referentka OcÚ – návrh VZN  bol zverejnený v súlade s platným zákonom. 

K predmetnému návrhu nebola do dňa ukončenia pripomienkového konania zaslaná ani jedna 

pripomienka. Návrh tvorí prílohu zápisnice č. 15. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh VZN č. 7/2020. 

 

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. 146/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci 

Neverice. 

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

 

19. Predĺženie platnosti a doplnenie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Neverice na programové obdobie 2014 – 2020“ 

 

Návrh predložený starostom obce poslanci prerokovali. Tvorí prílohu zápisnice č. 16. 

 

Starosta obce dal hlasovať o predĺžení platnosti a doplnení PHSR. 

 

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. 147/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

predĺženie platnosti „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Neverice na 

programové obdobie 2014 – 2020 do 31.12.2022 a jeho doplnenie v zmysle prílohy 

k programu číslo 1. 

 

20. Žiadosť Občianskeho združenia POD PLATANOM o dotáciu z rozpočtu obce 

Neverice 

 

Starosta obce oboznámil poslancov so znením žiadosti občianskeho združenia o dotáciu 

z rozpočtu obce vo výške 750,-- Eur. Žiadosť tvorí prílohu zápisnice č. 17. 

 

 

- 11 - 



Po prerokovaní žiadosti dal starosta obce hlasovať za návrh dotácie vo výške 500,-- Eur. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

dotáciu z rozpočtu obce Neverice na rok 2021 pre Občianske združenie POD PLATANOM 

vo výške 500,-- Eur. 

 

21. Rôzne – Diskusia 

 

     Informácie starostu obce 

 

Milan Kováč, starosta obce  

 

a) Informácia o príprave žiadostí o nenávratné dotácie z Environmentálneho fondu, ktoré 

je potrebné podať v termíne do 15. decembra 2020: 

- na výstavbu obecnej kanalizácie 

- na zakúpenie nového traktora z dôvodu opotrebovania obecného traktora a    

  zvyšovania finančných prostriedkov do jeho opráv 

      - na zakúpenie prídavných zariadení k traktoru – mulčovač a šiepkovač. 

       b)  Informácia o vytvorení podmienok na separovanie odpadov na obecnom cintoríne. 

       c)  Informácia o návrhu pána Romana Kajabu na osadenie dopravnej značky „Pozor deti“, 

 v úseku cesty pri kostole, ktorá by upozorňovala  na zvýšený pohyb detí, 

 vystupujúcich zo školského autobusu. 

 

Stanislav Pupák, poslanec OZ – informoval sa na priebeh prác na rekonštrukcii kuchyne 

v kultúrnom dome. 

 

Milan Kováč, starosta obce – práce sú uskutočňované dodávateľským spôsobom. Zatiaľ je 

ukončená elektroinštalácia a obnova náterov stien.  Prebiehajú práce na obkladoch stien 

kuchyne, zostáva osadiť kazetový strop. Zariadenie (2 chladničky, 3 pracovné stoly, stolička 

na plyn, regále, gastronádoby) sme objednali prostredníctvom RM Gastro – JAZ s.r.o. na 

základe najvýhodnejšej cenovej ponuky. 

        

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu obce – poslancom nebol zaslaný spracovaný zámer na 

vybavenie kuchyne. Zaujímal sa, či zariadenie kuchyne riešil odborník, aby to spĺňalo účel. 

Vo vybavení mu chýba umývačka riadu. 

 

Milan Kováč, starosta obce – návrh bol vypracovaný po osobnej konzultácii so špecialistom 

z odboru gastronómie v súlade s priestorovými možnosťami kuchyne. V rámci rekonštrukcie 

priestoru kuchyne bola urobená predpríprava na doplnenie kuchyne umývačkou riadu, ktorú 

zatiaľ odborníci nedoporučili inštalovať z dôvodu problémov s vodou, keďže v obci nemáme 

obecný vodovod. 
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PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka – upozornila na nefunkčné svietidlo verejného 

osvetlenia pri zastávke na  ceste I 65, pri odbočke na Nitriansku ulicu. 

 

22. Záver 

 

 Starosta obce p. Milan Kováč skonštatoval, že program 12. zasadnutia Obecného 

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

zasadnutie za ukončené. 

 

V Nevericiach dňa 9. decembra 2020 

 

 

 

 

 

         Milan    K o v á č 

                starosta obce Neverice 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

 

Pavol Zachariaš, poslanec OZ 

 

 

Ing. Jozef Bachan, poslanec OZ 

 

 

Zapísala: 

Zuzana Bugárová, referentka OcÚ 
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