
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 
zo 17.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10. februára 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo  17.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

 

Dátum konania:  10. február 2022 

 

Prítomní:   Milan Kováč, starosta obce 

Poslanci:   Ing. Jozef Bachan 

    Mgr. Andrej Haveta 

    Mgr. Dušan Pintér  

    Stanislav Pupák 

    Anton Škula 

    Miroslav Židík 

          

Ospravedlnení poslanci: Ing. Radovan Nosko  

 

Ďalej 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 OZ z celkového 

počtu sedem poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Poslanec Mgr. Dušan 

Pintér ospravedlnil svoju neúčasť na začiatku zasadnutia, príde trochu neskôr. 

 Mgr. Andrej Haveta,  zástupca starostu – oznámil, že zvukový záznam z rokovania 

bude nahrávať. 

 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

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

overovateľov zápisnice: Anton Škula, poslanec OZ a Stanislav Pupák, poslanec OZ. 

 

O určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za:  4 (Ing. J. Bachan, S. Pupák, A. Škula, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (Mgr. A. Haveta) 



Uznesenie č. 191/2022 

 

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 

17. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určení: Anton Škula, poslanec a Stanislav Pupák, 

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,  S. Pupák, A. Škula, M. Židík) 
proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie 192/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

v o l í 

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

starostu 

 

 

4. Schválenie programu rokovania 

 

      Milan Kováč, starosta obce  - navrhol úpravu bodu  č. 11, upravené znenie: Zámer 

zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemky medzi 

Obcou Neverice a p. Pavlom Zachariašom. 

 

      Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – predložil návrh na doplnenie programu o bod – 

Stanovisko Telovýchovnej jednoty Neverice – futbalového oddielu k vyjadreniu starostu obce 

v MY Nitrianske noviny. 

 

Návrh upraveného programu: 

 

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.   Informácie o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra 

7.   Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 
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8.   Správa rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami k 30.09.2021 v obci   

      Neverice 

9.   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2021 

10. Návrh na schválenie priestoru na umiestnenie ZBoxu 

11. Zámer zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa –  

       pozemky  medzi Obcou Neverice a p. Pavlom Zachariašom 

12. Žiadosť o schválenie výstavby rodinných domov – Bc. Veronika Lukáčová, Vlasta  

      Jakabová, Ing. Ján Šramka 

13. Stanovisko Telovýchovnej jednoty Neverice – futbalového oddielu k vyjadreniu starostu  

      obce v MY Nitrianske noviny 

14. Rôzne – Diskusia 

      Informácie starostu obce 

15. Záver 

O programe rokovania dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, S. Pupák, A. Škula, M. Židík) 
proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 193/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach  

 

Na zasadnutie prišiel Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ. 

 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

 Správu o plnení uznesení zo 16. zasadnutia OZ predniesla PhDr. Jana Klikčová. 

Správa tvorí prílohu zápisnice č. 2.  K plneniu uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  

O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

za: 6 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, A. Škula, M. Židík) 
proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 194/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

kontrolu plnenia uznesení zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 
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6. Informácia o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra 

 

       Informáciu podala PhDr. Jana Klikačová, kontrolórka obce. Tvorí prílohu zápisnice č. 3. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k vzdaniu sa hlavnej kontrolórky. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

za: 5 (Ing. J. Bachan,  Mgr. D. Pintér, S. Pupák, A. Škula, M. Židík) 
proti: 1 (Mgr. A. Haveta) 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 195/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

b e r i e    n a   v e do m i e 

vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky PhDr. Jany Klikačovej podľa § 18a ods. 8, písm. a) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení k 31.03.2022. 

 

 

7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

 

 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: 6 

za: 6 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, A. Škula, M. Židík) 
proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 196/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021 v zmysle § 21 vnútorného predpisu Zásady 

hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Neverice (schváleného uznesením obecného 

zastupiteľstva č. 137/2020 zo dňa 3.12.2020) podľa prílohy. 

 

 

8. Správa rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami k 30.09.2021 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. 
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Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

za: 6 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, A. Škula, M. Židík) 
proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 197/2022 

 

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 30.09.2021 v obci Neverice 

 

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2021 

 

 Správu predniesla PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka obce. Materiál tvorí 

prílohu zápisnice č. 6. 
Starosta obce dal hlasovať o správe o kontrolnej činnosti. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

za: 6 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, A. Škula, M. Židík) 
proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 198/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2021 

 

10. Návrh na schválenie priestoru na umiestnenie ZBoxu 

 

Milan Kováč, starosta obce – vo veci umiestnenia samoobslužného automatu ZBox v našej 

obci sme sa obrátili na spoločnosť Packeta Slovakia s.r.o.. V obci nemáme žiadnu prevádzku, 

ktorá by uvedenú službu poskytovala a oslovení podnikatelia neprejavili záujem o zriadenie 

služby zásielkovne. Umiestnením ZBoxu by sa zvýšila dostupnosť služby nielen pre našich 

občanov, ale aj občanov okolitých obcí. Náklady na inštaláciu a prevádzku bude znášať 

spoločnosť Packeta s.r.o. K jeho umiestneniu je potrebná iba spevnená plocha 1,36 m2 

a prístup z chodníka. Funkčnosť automatu je zabezpečená  prostredníctvom solárnej energie 

a obec nebude mať s jeho prevádzkou žiadne výdavky. Miesto sme vybrali po vzájomnej 

obhliadke vhodných priestorov - v centre obce.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

za: 6 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, A. Škula, M. Židík) 
proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 199/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s ú h l a s í 

s výpožičkou časti pozemku vo vlastníctve obce KN E parc. č. 1572/1 v k. ú. Neverice, 

evidovaného na LV 672, o výmere 1,36 m2 za účelom umiestnenia „ZBoxu“ – 

samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok, spoločnosťou Packeta Slovakia 

s.r.o. na dobu neurčitú 

 

11. Zámer zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – 

pozemky medzi Obcou Neverice a p. Pavlom Zachariašom 

 

Milan Kováč, starosta obce - oboznámil prítomných so zámerom zámeny nehnuteľného 

majetku. Vysvetlil presnú polohu zamieňaných častí pozemkov, ktoré budú  zamerané a 

odčlenené geometrickým plánom. Navrhovaná zámena je prospešná pre obe strany. Obec 

získa zámenou väčší pozemok, ktorý v budúcnosti využije na zberný dvor a pán Zachariaš 

priestory pre podnikanie. 

Pavol Zachariaš - oboznámil prítomných o zámere presunúť svoju firmu z prenajatých 

priestorov na nehnuteľnosť, ktorá  bude v jeho vlastníctve.  Pozemky, ktoré získa zámenou 

upraví a súčasne vybuduje aj potrebný jarok, cesta zostane priechodná.   

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – upresnil si miesto zámeny pozemkov. Uistil sa, že 

predmetná zámena nenaruší plán TJ Družstevník Neverice - vybudovať pieskové volejbalové 

ihrisko v blízkosti futbalového ihriska.  

 

Zámer zámeny tvorí prílohu zápisnice č. 6. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh zámeru zámeny. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

za: 6 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, A. Škula, M. Židík) 
proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 200/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Zámer zameniť nehnuteľnosti z majetku obce v katastrálnom území Neverice z listu 

vlastníctva č. 672 z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení  

 

- časť z parcely reg. „C“ č. 696/2 orná pôda o výmere 12163 m2 – novovytvorenú parcelu, 

orná pôda o výmere cca 800 m2, ktorá bude odčlenená geometrickým plánom 

a časť z parcely reg. „C“  698/2 ostatná plocha o výmere 1966 m2, - novovytvorenú parcelu, 

ostatná plocha o výmere 546 m2, ktorá bude odčlenená geometrickým plánom. 

Obe parcely sa nachádzajú v zastavanom území obce. 
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- za parcelu reg. „E“ č. 646 orná pôda o výmere 5954 m2 z listu vlastníctva č. 863 vo 

vlastníctve Pavla Zachariaša, nar. 04.09.1984, bytom Neverice, Fundušská 23/30, 

nachádzajúcu sa mimo zastavané územie obce 

s tým, že zamieňané pozemky sú rovnocenné a zmluvné strany si vzájomne nič nedoplácajú. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je – zámenou získame väčší pozemok, ktorý v budúcnosti 

využijeme na zberný dvor. V súčasnosti obec nedisponuje vhodným pozemkom. 

 

 

12. Žiadosť o schválenie výstavby rodinných domov – Bc. Veronika Lukáčová, Vlasta 

Jakabová, Ing. Ján Šranka 

 

Milan Kováč, starosta obce – oboznámil prítomných s predmetnou žiadosťou. Jedná sa 

o pozemky vo vlastníctve žiadateľov, z ktorých 2/3 plánujú odpredať. Výstavbu by realizoval 

developer. V minulosti bola k pozemkom navrhovaná prístupová cesta z Beladickej ulice. Na 

tomto mieste v súčasnosti stojí stavba rodinného domu, čiže ako prístupová cesta  má byť 

Slávičia ulica. Predmetnú záležitosť konzultoval na spoločnom stavebnom úrade. 

K plánovanej zmene využívania územia bude potrebné uskutočniť územné konanie na základe 

územno-plánovacej dokumentácie, vyhotovenej v súlade s platnými predpismi. Súčasťou 

procesu budú stanoviská dotknutých orgánov (elektrikári, plynári, polícia, životné prostredie – 

studne, žumpy...). Je to beh na dlhé trate. 

 

Ing. Jozef Bachan, poslanec OZ – prístup bude zo Slávičej ulice? 

 

Anton Škula, poslanec OZ – bude problém sa tam dostať. 

 

Miroslav Židík, poslanec OZ – cesta bude zničená. 

 

PhDr. Jana Klikačová, kontrolórka obce – poukázala na katastrofálny stav Nitrianskej ulice. 

Pri schvaľovaní výstavby dvanástich domov na začiatku tejto ulice problém cesty poslancov 

nezaujímal. Chodia tam napriek zákazu aj nákladné autá. Nezmestia sa tu ani dve osobné autá 

vedľa seba. 

 

Anton Škula, poslanec OZ – je to rozdiel, Slávičia ulica je úzka. 

 

Milan Kováč, starosta obce – projekt na opravu Nitrianskej ulice je vypracovaný, ale ešte 

nevyšla výzva. Cesta sa nedá len tak uzatvoriť. Osadiť značky by sa tam mohli. Vlani sme 

vykonali nutnú opravu cesty, spotrebovalo sa 20 vriec asfaltu. Dáme žiadosť na VÚC. 

Rozpočet bol na 80 tisíc Eur, teraz to bude určite viac. 

 

Monika Zúziková, referentka OcÚ – navrhuje zaviazať developera, aby potom cestu opravil.  

 

Milan Kováč, starosta obce – žiadosť priniesol Ing. Ján Šramka. Navrhoval mu, aby cestu 

naplánoval z Beladickej ulice, po svojich pozemkoch vedľa domu, s čím on nesúhlasil. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – treba si uvedomiť, že treba aby sa obec rozrastala. 

Zaviazať staviteľa, aby to dal do poriadku. Treba, aby sa zabezpečil rozvoj obce – zabezpečiť 

územný plán. 
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Anton Škula, poslanec OZ – treba urobiť cestu od Baranov. 

 

Milan Kováč, starosta obce – sú možnosti – vlastníci sa spoja a cesta zostane v ich 

vlastníctve, alebo cestu vybudujú a venujú samospráve. Preto je územné konanie – budú sa 

vyjadrovať všetky inštitúcie. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – kedysi boli pracovné stretnutia. Teraz nie sú. Sú to 

vážne veci. Je to zásah. Bude rád za každý jeden dom. My sa nerozrastáme a máme 

existenčný problém. Sme dobre situovaní – Zlaté Moravce, Nitra, Vráble. 

 

PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka – prídu nové rodiny, deti. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – na to sme tu. 

 

Milan Kováč, starosta obce – obec nemá pozemky na stavanie. V Beladiciach pribudlo 40 

domov a k pobytu sa prihlásilo asi len 7 rodín. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – úlohou samosprávy je riešiť to. 

 

Milan Kováč, starosta obce – nevieš prinútiť nikoho k prihláseniu na trvalý pobyt. Podmienky 

sa môžu klásť v územnom konaní. 

 

Anton Škula, poslanec OZ – nie je proti stavaniu, ale cesta robí problémy, nech si vymyslia 

cestu inde. 

 

Milan Kováč, starosta obce – budeme sa vyjadrovať ako obec. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – bavme sa vecne. Nech si to vysporiadajú. Obec má 

na tom záujem. Zoberieme tam úver, odkúpme pozemok ako obec a budeme riešiť. Je to 

v záujme obce, to treba riešiť. Strategické veci nechávaš a potom to riešime do polnoci. Mali 

sme si sadnúť a porozprávať sa.  

 

Milan Kováč, starosta obce – oni si podali žiadosť, to vybavovanie je boj a zobrať si veľký 

úver – obec na to nemá. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – my sme sa s tými ľuďmi nestretli, neviem aké máme 

možnosti. 

 

PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka – celá cesta a infraštruktúra, viete čo je to za vojnu. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – dedina môže osloviť developera. Dnes chceme za 10 

minút záver. Vie, že to nie je jednoduché. On hovorí len o možnostiach. Nebavili sme sa s 

nimi. 

 

Milan Kováč, starosta obce – do toho sa obce nepúšťajú, aj Martin nad Žitavou, ktorý mal 

svoje pozemky, nemá teraz peniaze na cesty. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – my sme sa s nimi nebavili. 
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Milan Kováč, starosta obce – mal si to navrhnúť. Oni už majú asi niečo dohodnuté. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – nespravil si stretnutie, nevieme sa dohodnúť. 

 

Milan Kováč, starosta obce – v minulosti sa pýtal, záujem bol tak dvaja, niekedy traja 

poslanci. Stretnutia nerobia ani v iných obciach. Čo sa týka vlastníkov, majú developera, 

ktorý má záujem o odkúpenie. Ak to chceme kúpiť, môžeme sa s nimi porozprávať. 

 

Anton Škula, poslanec OZ – požaduje podmienky, bude proti. 

 

Stanislav Pupák, poslanec OZ – v Štitároch spravili nové domy – tiež sa musia dohodnúť. 

 

Mgr. Dušan Pintér , poslanec OZ – na Zobori sa tiež stavia. 

 

Milan Kováč, starosta obce – bol na stavebnom úrade, cesta musí byť po novom 5,5 m asfalt, 

chodník 1,5 m a 1 m priestor na odhádzanie snehu. V novej časti na Lapáši je cesta široká 

10,5 m. Môže sa spýtať, či by to predali a informovať bude poslancov na obecnom 

zastupiteľstve 24.3.2022. 

 

Starosta obce dal o žiadosti, ktorá tvorí prílohu zápisnice č. 7 hlasovať. 

Výsledky HLASOVANIA 

prítomní: 6 

za: 5 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Mgr. D. Pintér, S. Pupák,  M. Židík) 
proti: 1 (A. Škula) 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 201/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s ú h l a s í 

s využitím územia na individuálnu bytovú výstavbu na parcelách CKN č. 345/1, 345/10-25 

v k. ú. Neverice. 

Záväzné stanovisko obce bude vydané po územnom konaní na základe projektu pre územné 

konanie. 

 

13. Stanovisko Telovýchovnej jednoty Neverice – futbalového oddielu k vyjadreniu 

starostu obce v MY Nitrianske noviny 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu (predseda TJ Družstevník Neverice) – prečítal 

vyjadrenie starostu obce - článok uverejnený v MY Nitrianske noviny. Starosta asi nepochopil 

vec, zamrzelo ho vyjadrenie starostu, že občania sa ho pýtajú, načo obec dotuje futbal pre 

cudzích hráčov, ktorých ani nepoznajú. Má Telovýchovná jednota Neverice aj naďalej 

reprezentovať a hrať futbal?  

 

Milan Kováč, starosta obce – prečo by mal končiť futbal? Má výhrady, ale nevidí dôvody na 

zánik futbalu. Prečítal článok, ktorý vyšiel v MY Nitrianske noviny minulý týždeň. Svojim 

vyjadrením iba reagoval na vyjadrenie predsedu TJ uvedené v predmetnom článku:„V malých 

obciach ako v tej našej je futbal  závislý  od  podpory  samosprávy.  Preto nás mrzí, že 

starosta sa o futbal nezaujíma,“ 
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 Je pravdou, že sa ho traja – štyria ľudia na to pýtali. Prácu v TJ si váži, ale niektoré veci 

nechápe. Napr. keď hrali šiestu ligu ho predseda informoval, že idú ďalej – a potom sa 

odhlásili. Žiadosť o dotáciu doniesli posledný deň. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – keď nenastúpi jedenásť hráčov, tak nemôžem hrať 

sám. 

 

Mgr. Andrea Havetová, občianka  – žiadosť nosia posledný deň každý rok. 

 

Milan Kováč, starosta obce – vyjadrenie padalo na celé obecné zastupiteľstvo, že sa 

nezaujíma samospráva, čo nie je pravda. Obec zaplatila okná, lapače, kosenie, elektriku.  

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – zabezpečíš kosenie, polievanie, lajnovanie?  Čo si 

zaplatil je materiál, ale kto tam tie lapače zavesil?  

 

Milan Kováč, starosta obce – obec hradí materiálové výdavky. Za prácu som vďačný. 

 

Mgr. Andrej Haveta – zástupca starostu – mali sme mať dávno 10 tisíc na kabíny. Firma 

nepodpísala zmluvu, preto padol projekt. Ty si dal podmienky - prepadlo Ti to. 

 

Milan Kováč, starosta obce – projekt je otvorený, zlyhala MAS-ka – projekty idú cez PPA. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – nikto to nechcel spraviť. Z Bystrici firma 

nepodpísala zmluvu. 

 

Milan Kováč, starosta obce – nedá sa to za tie peniaze zrealizovať. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – všetko si vybavujem za svoje sedem rokov. Keby 

mal aspoň jedno ďakujem za rok. Tu je viac združení. Si negatívny človek. Ty si menil zopár 

okien! Všetko som si zabezpečil sám. Keby si bol nadšenec futbalu, tak by si tam išiel. Ja tu 

sedem rokov robím, urobil som závlahy, Paľo tam vykopal brázdu. Teba zaujíma elektrika. 

 

Milan Kováč, starosta obce – dnes som článok redaktorovi diktoval. Ako osoba sa o futbal 

nezaujímam, ale ako reprezentant obce áno. Nech ľudia vidia, že obec pre futbal robí. Málo 

obcí robí futbal. Vytkol, že sa nedáva vyhlasovať oznam o konaní futbalu. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – chce mať výsledok, či chcú poslanci, aby bol v obci 

futbal. 

 

Milan Kováč, starosta obce – aj ja chcem, aby tu bol futbal. 

 

Hlasovanie za návrh Mgr. Andreja Havetu, zástupcu obce 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

za: 5 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, S. Pupák, A. Škula, M. Židík) 
proti: 0 

zdržal sa: 1 (Mgr. D. Pintér) 
proti: 0 
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Uznesenie č. 202/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s ú h l a s í 

s tým, aby Telovýchovná jednota Družstevník, futbalový oddiel, naďalej reprezentoval obec 

Neverice a hral futbal 

 

14. Rôzne – Diskusia, Informácie starostu 

 

Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ  – koľko ľudí sa prihlásilo do knižnice? 

 

Milan Kováč, starosta obce – zatiaľ nikto. Keď sa to rozbehne a bude požiadavka, 

zabezpečíme výpožičky aj mimo pracovného týždňa. Pritiahneme návštevníkov napr. 

usporiadaním besedy. 

 

Stanislav Pupák, poslanec OZ – treba dopredu zistiť, či by bol záujem, aby sa vedeli pripraviť 

priestory. 

 

Milan Kováč, starosta obce  

- Bol sklamaný účasťou občanov na divadle, muselo sa to zrušiť. V Novej Vsi nad Žitavou 

bola účasť takisto minimálna. Kultúra je na ústupe. 

-  Proces ÚVO na výstavbu čističky bol úspešne ukončený – mala by výjsť výzva koncom 

februára, začiatkom marca. Vo veci  problematiky vody a čističky písal list, ktorý rozposlal 

v decembri minulého roka predstaviteľom vlády  (p. Sulík,  p. Kollár, p.  Remišová,), taktiež 

p. Hargašovi. Do dnešného dňa nikto neodpovedal. 

 

Stanislav Pupák, poslanec OZ – máme niečo nové s vodou? 

 

Milan Kováč, starosta obce – od minulého zasadnutia nie. 

 

Roman Kajaba, občan – kolotoč sa zakúpil? 

 

Monika Zúziková, referentka OcÚ – kolotoč je zakúpený, firma ho osadí po zlepšení počasia. 

 

15. Záver 

 

 Starosta obce p. Milan Kováč skonštatoval, že program 17. zasadnutia Obecného 

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

zasadnutie za ukončené. 

 

V Nevericiach dňa 16.2.2022 

 

         Milan    K o v á č 

                starosta obce Neverice 

Overovatelia: 

Anton Škula, poslanec OZ 

Stanislav Pupák, poslanec OZ 

Zapísala: Zuzana Bugárová, referentka OcÚ 
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