
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24. marca 2022 
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Obecný úrad Neverice, Hlavná č. 119/29, 951 72  Neverice 

 

 

Z á p i s n i c a 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

 

Dátum konania:  24. marca 2022 

 

Prítomní:   Milan Kováč, starosta obce 

 

Poslanci:   Ing. Jozef Bachan 

    Mgr. Andrej Haveta 

    Ing. Radovan Nosko 

    Mgr. Dušan Pintér 

    Anton Škula  

 

Ospravedlnení poslanci:  Stanislav Pupák 

    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. 

 Milan Kováč, starosta obce a Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – oznámili, že 

z rokovania bude vytvorený zvukový záznam. 

 

 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

 Starosta obce určil zapisovateľku zápisnice: Kristínu Glosovú, referentku OcÚ a 

overovateľov zápisnice: Ing. Jozefa Bachana, poslanca OZ a Mgr. Dušana Pintéra, poslanca 

OZ. 

 

O určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, A. Škula) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 203/2022 

 

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. Kristína Glosová a za overovateľov zápisnice z 

18. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určení – Ing. Jozef Bachan, poslanec OZ a Mgr. 

Dušan Pintér, poslanec OZ 

 

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 

Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie: Ing. Radovan Nosko, poslanec OZ, Anton 

Škula, poslanec OZ 

 

O obsadení návrhovej komisie dal hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, A. Škula) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 204/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

v o l í 

členov návrhovej komisie: Ing. Radovan Nosko, poslanec OZ, Anton Škula, 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. 4/2021 

7. Správa rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami k 31.12.2021 v obci 

Neverice 

8. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Neverice za rok 2021 

9. Záverečný účet obce Neverice za rok 2021 

10. Schválenie dotácie pre TJ Družstevník Neverice 

11. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Neverice na rok 2022 

a viacročnému rozpočtu na roky 2023 - 2024 

12. Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024 

13. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Neverice 

14. Zámena nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemky 

medzi obcou Neverice a p. Pavlom Zachariašom 
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15. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Jana Skovajsová Hritzová a Milan 

Skovajsa 

16. Rôzne – Diskusia 

17. Záver 

 

O programe rokovania dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, A. Škula) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 205/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach  

 

 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

 S plnením uznesení zo 17. zasadnutia OZ oboznámila poslancov PhDr. Jana 

Klikačová, hlavná kontrolórka obce. 

 K plneniu uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení zo zasadania 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, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, A. Škula) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 206/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

kontrolu plnenia uznesení zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

 

6.  Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 

 

 Monika Zúziková, referentka OcÚ oboznámila prítomných s rozpočtovým opatrením 

č. 4/2021. Tvorí prílohu zápisnice č. 3. 

 K rozpočtovému opatreniu neboli žiadne pripomienky ani námietky. 

 

O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať. 
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Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, A. Škula) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 207/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2021 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. 

 

 

7. Správa rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami k 31.12.2021 v obci 

Neverice 

 

 PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka obce predniesla výsledky Správy 

rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami k 31.12.2021 v obci Neverice. 

Presný rozpis kontrolných zistení dala PhDr. Jana Klikačová kolovať poslancom OZ. 

Tento rozpis tvorí súčasť prílohy zápisnice č. 4. 

 

O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, A. Škula) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 208/2022 

 
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 31.12.2021 v obci Neverice. 

 

 

8. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Neverice za rok 2021 

 

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

kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Neverice za rok 2021. 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. 5.  

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k predmetnému stanovisku. 
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Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, A. Škula) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 209/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Neverice za rok 2021. 

 

 

9. Záverečný účet Obce Neverice za rok 2021 

 

 Monika Zúziková, referentka OcÚ – predložila návrh Záverečného účtu Obce 

Neverice za rok 2021, ktorý bol zverejnený v úradnej tabuli a na webovom sídle obce od 

8.3.2022. V zákonom stanovenej lehote neboli doručené žiadne pripomienky. Hospodárenie 

obce za rok 2021 skončilo prebytkom vo výške 55 579,47 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. 6.  

 

Starosta obce dal hlasovať o schválení Záverečného účtu obce Neverice za rok 2021 a 

schválení použitia prebytku hospodárenia. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, A. Škula) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 210/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

a) s c h v a ľ u j e  

Záverečný účet obce Neverice za rok 2021 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         

55 579,47 EUR. 

 

 

10. Žiadosť o dotáciu pre TJ Družstevník Neverice 

 

So žiadosťou o dotáciu pre TJ Družstevník Neverice (futbalový a stolnotenisový 

oddiel), prítomných oboznámila Monika Zúziková, referentka OcÚ. 

 

O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať. 
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Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, A. Škula) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 211/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach  

s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre Telovýchovnú jednotu Družstevník Neverice na rok 2022 vo výške 3 800,00 Eur. 

 

 

11. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Neverice na rok 2022 

a viacročnému rozpočtu na roky 2023 - 2024 

 

PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov OZ                  

so stanoviskom hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Neverice na rok 2022 a 

viacročnému rozpočtu na roky 2023 a 2024. Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 7.  

K stanovisku neboli žiadne pripomienky, ani námietky.  

 

O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, A. Škula) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 212/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Neverice na rok 2022 

a viacročnému rozpočtu na roky 2023 – 2024. 

 

 

12. Návrh rozpočtu obce Neverice na roky 2022 - 2024 

 

 Monika Zúziková, referentka OcÚ informovala poslancov OZ o návrhu rozpočtu a       

o vyhodnotení pripomienkového konania k uvedenému návrhu. Súčasne zodpovedala            

na otázky Mgr. Andreja Havetu, zástupcu starostu, vo veci niektorých položiek rozpočtu. V 

lehote do 18.3.2022 neboli k návrhu doručené žiadne pripomienky. Materiál tvorí prílohu 

zápisnice č. 8.  

 

O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať 
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Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, A. Škula) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 213/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Rozpočet obce Neverice na rok 2022 

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

Rozpočet obce Neverice na roky 2023 – 2024 

 

 

13. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Neverice 

 

 Milan Kováč, starosta obce dal hlasovať k jednotlivým uzneseniam týkajúcim sa 

voľby hlavného kontrolóra obce Neverice  

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, A. Škula) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 214 a/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

u r č u j e 

v zmysle § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce Neverice na celé funkčné 

obdobie rokov 2022 – 2028 na kratší pracovný čas 10% úväzkom (3,75 hodiny týždenne) 

s nástupom 1. júna 2022. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, A. Škula) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 214 b/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

v y h l a s u j e 

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Neverice na deň 05.05.2022 na 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nevericiach. 
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Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, A. Škula) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 214 c/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach  

u s t a n o v u j e 

v zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti 

prihlášky takto: 

Predpoklady na výkon funkcie: 

- kvalifikačný predpoklad je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

- bezúhonnosť 

- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy 

Náležitosti prihlášky: 

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje 

- doklady o vzdelaní – úradne osvedčené fotokópie 

- štruktúrovaný životopis 

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) 

zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov 

- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 

18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel 

voľby hlavného kontrolóra 

Hlavný kontrolór obce podľa § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo 

vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných 

orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. V dôsledku 

uvedeného je potrebné spolu s prihláškou písomne požiadať obecné zastupiteľstvo 

o súhlas na vykonávanie podnikateľskej činnosti alebo inej zárobkovej činnosti, o súhlas 

na členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré 

vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

Termín, miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: 

- termín ukončenia podávania prihlášok: 21. apríl 2022 do 12.00 h 

- miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými 

dokladmi musia kandidáti doručiť poštou, alebo osobne v zalepenej obálke na adresu: 

Obec Neverice, Hlavná 119/29, 951 72  Neverice s označením „Voľba hlavného 

kontrolóra obce – NEOTVÁRAŤ!“. 

Spôsob vykonania voľby: 

- voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční hlasovaním poslancov Obecného 

zastupiteľstva v Nevericiach  

- otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná schválená komisia 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, A. Škula) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 214 d/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach  

s c h v a ľ u j e 

komisiu na preverenie splnenia podmienok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 

v tomto zložení: 

 

Milan Kováč, starosta obce 

Zuzana Bugárová, referentka OcÚ 

Ing. Jozef Bachan, poslanec OZ 

Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ 

Anton Škula, poslanec OZ 

 

 

14. Zámena nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – 

pozemky medzi obcou Neverice a p. Pavlom Zachariašom 

 

 Starosta obce Neverice informoval, že na predchádzajúcom zastupiteľstve bol 

schválený zámer zámeny pozemkov medzi p. Zachariašom a obcou Neverice, na základe 

ktorého bol vypracovaný geometrický plán, ktorým bol nový pozemok riadne vytýčený. 

Zároveň informoval, že bude pripravená zámenná zmluva medzi jednotlivými účastníkmi.  

Geometrický plán tvorí prílohu zápisnice č. 9. 

 

O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, A. Škula) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 215/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

zámenu  nehnuteľností z majetku obce v katastrálnom území  Neverice z listu vlastníctva č. 

672 z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9 a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení, podľa geometrického plánu č. 16/2022: 

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

parcelu č. 696/11 orná pôda o výmere 591 m2 a  časť z parcely č. 698/2 ostatná plocha  o 

výmere 1966 m2  - novovytvorenú parcelu č. 698/14 ostatná plocha o výmere 677 m2,  

obe v zastavanom území obce, spolu výmera zamieňaných parciel 1268 m2 

- 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,  zmluvné strany si vzájomne nič nedoplácajú a 

náklady spojené s prevodom znáša Pavol Zachariaš. 

 

Dôvod  hodný osobitného zreteľa je usporiadanie pozemkov na plánované zriadenie zberného 

dvora.           
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15. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Jana Skovajsová Hritzová a       

Milan Skovajsa 

 

 Starosta obce informoval o doručenej žiadosti (16.03.2022, osobne) o odkúpenie časti 

obecného pozemku – Jana Skovajsová Hritzová a Milan Skovajsa. K žiadosti bol priložený aj 

novovytvorený geometrický plán. Príloha č. 10. 

 

O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, A. Škula) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 216/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

a) s c h v a ľ u j e 

zámer odpredaja nehnuteľnosti z majetku obce v katastrálnom území Neverice z listu 

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

č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

- časť z parcely reg. „C“ č. 1550/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2561 m2 – 

novovytvorená parcela, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50 m2– reg. „C“ č. 

1550/6, odčlenená geometrickým plánom č. 102013/2022, zo dňa 14.02.2022, 

vytvoreným Ing. Jánom Vozafom (GEO – PRE, s.r.o., Nitra) 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je – žiadatelia predmetnú nehnuteľnosť dlhodobo užívajú 

a udržiavajú, ako aj ich predchádzajúce generácie. Ide o úzky, svahovitý pozemok priľahlý 

k pozemku žiadateľa, ktorý pre obec nemá žiadne využitie. 

b) s t a n o v u j e 

predajnú cenu za novovytvorenú parcelu reg. „C“ č. 1550/6 – zastavaná plocha a nádvorie vo 

výške 5,00 EUR za 1 m2, čo činí 250,00 EUR za celú výmeru – 50 m2. 

 

 

16. Rôzne – Diskusia, Informácie starostu 
 

Milan Kováč, starosta obce informoval o doručených žiadostiach do podateľne OcÚ  a síce: 

 

 Marián Gubo – žiadosť o prekládku prečerpávacej stanice vo vlastníctve obce, ktorá je 

na jeho pozemku (žiadosť doručená 23.03.2022, osobne), týka sa konkrétnej parc. č. 

242/12 reg. „C“ vo vlastníctve žiadateľa. Ako dôvod uviedol, že mu táto 

prečerpávacia stanica bráni vo vybudovaní oplotenia okolo svojho pozemku. 

Starosta obce informoval, že už dávnejšie bol na túto prekládku vytvorený projekt, 

ktorý sa však v súčasnej dobe tak ľahko realizovať nedá. Navrhol, že sa skúsi 

dohodnúť s firmou, ktorá by p. Gubovi túto prečerpávaciu stanicu vybrala, zasypala 

dieru a túto prácu by obec Neverice zaplatila. Starosta súčasne informoval o tom, že aj 

prečerpávacia stanica ako aj celá kanalizácia je vo vlastníctve firmy, ktorá ju buduje 

a nie vo vlastníctve obce.  

Mgr. Andrej Haveta, poslanec OZ sa pýtal, prečo nebola na LV ťarcha, keď sa 

pozemky predávali.  
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Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ sa pýtal, či to p. Gubovi nevadilo, keď ten dom 

kupoval. 

Ing. Radovan Nosko, poslanec OZ sa pýtal, či nebude problém, keď dá obec 

premiestniť prečerpávaciu stanicu, ktorá nie je jej majetkom, ale vlastní ho iná firma. 

Milan Kováč, starosta obce povedal, že je na to projekt, ktorý musí zrealizovať tá 

konkrétna firma a súčasne informoval, že sa skúsi dohodnúť s tou firmou. 

Roman Kajaba sa opýtal, či suma 60 000,00 EUR (cena projektu) zahŕňa celkovú 

sumu prekládky aj s technológiami. Zároveň informoval, že on, ako predchádzajúci 

majiteľ pozemku tiež nevie, kde sa stala chyba, prečo táto šachta nebola zakreslená 

v projektoch.  

Milan Kováč, starosta obce uzavrel tému s tým, že sa musí stretnúť a dohodnúť 

s firmou, ktorej prečerpávacia stanica patrí a podľa toho sa bude ďalej konať. 

 

 Milan Kováč, starosta obce informoval o ďalších dvoch doručených žiadostiach, ktoré 

sú však duplicitné. Jedna prišla od OZ Pod Platanom a druhá priamo od Mgr. Sabíny 

Veselovskej, rod. Jurčovej. Obe žiadosti boli v znení, že Mgr. S. Veselovská má 

záujem o vypožičanie priestorov bývalej lekárskej ambulancie. Ďalej starosta 

informoval, že sa s menovanou stretli, pričom jej vysvetlil, že miestnosť, ktorú si chce 

vypožičať, musí zostať priechodná z dôvodu, že na ňu nadväzuje ďalšia miestnosť, 

kde má OcÚ archív. Súčasne oznámil, že žiadateľka by vypožičanú miestnosť 

potrebovala jeden či dvakrát za týždeň, pričom by tam vykonávala poradenstvo  - 

psychologická pomoc pre deti od 3 do 8 rokov – „terapia hrou“. Jednalo by sa 

o výpožičku priestorov na obdobie do konca súčasného kalendárneho roku. Súčasne 

starosta oslovil zapisovateľku – Kristínu Glosovú, aby doplnila ďalšie uznesenie 

k predmetnej výpožičke a dal o tom hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, A. Škula) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 217/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

výpožičku nebytových priestorov pre Mgr. Sabínu Veselovskú v budove KD – miestnosť 

bývalej ambulancie praktického lekára za účelom poskytovania psychologického poradenstva 

pre deti a ich rodičov. Výpožička nebytových priestorov bude trvať do 31.12.2022. 

 

 

 Milan Kováč, starosta obce informoval, že to je čo sa týka žiadostí všetko. 

 Roman Kajaba sa ešte na záver opýtal, či prišla nejaká odpoveď z ministerstva 

ohľadom našich žiadostí a listov, ktoré tam boli doručené koncom roka 2021, na čo 

mu starosta obce odpovedal, že zatiaľ žiadnu odozvu neevidujeme. 
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17. Záver 

 

 Starosta obce p. Milan Kováč skonštatoval, že program 18. zasadnutia Obecného 

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

zasadnutie za ukončené. 

 

 

V Nevericiach dňa 25. marca 2022 

 

 

         Milan    K o v á č 

                starosta obce Neverice 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Ing. Jozef Bachan, poslanec OZ 

 

Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ 

 

Zapísala: 

Bc. Kristína Glosová, referentka OcÚ 


