
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 
z 19.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 5. mája 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Z á p i s n i c a 

z  19.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

 

Dátum konania:  5. máj 2022 

 

Prítomní:   Milan Kováč, starosta obce 

Poslanci:   Ing. Jozef Bachan 

    Erika Balková  

    Mgr. Andrej Haveta 

    Mgr. Dušan Pintér  (prítomnosť od bodu č. 3) 

    Stanislav Pupák 

    Anton Škula 

    Miroslav Židík 

         

Ďalej prítomní: 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra: Mgr. Juraj Švarc 

 

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, z pracovných dôvodov príde trochu 

neskôr. Prítomná je pani Erika Balková, náhradníčka za poslanca Mgr. Radovana Nosku, 

ktorý sa vzdal mandátu poslanca. Zloží sľub poslanca na dnešnom zasadnutí.  

  Oznámil, že z rokovania obecného zastupiteľstva bude vykonaný zvukový záznam. 

 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

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

overovateľov zápisnice: Anton Škula, poslanec OZ a Erika Balková, po zložení sľubu 

poslankyňa OZ. 

 

O určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice 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 
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Uznesenie č. 218/2022 

 

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 

z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určení: Anton Škula, poslanec OZ a Erika 

Balková 

 

 

3.  Voľba návrhovej a volebnej komisie  

 

Starosta obce navrhol členov návrhovej a súčasne aj volebnej komisie, z dôvodu voľby 

hlavného kontrolóra obce:  Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu a Stanislav Pupák, poslanec 

OZ. 

  

O obsadení návrhovej a volebnej komisie dal 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 219/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

v o l í 

členov návrhovej a volebnej komisie: Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu a Stanislav 

Pupák, poslanec OZ 

 

 

4. Schválenie programu rokovania 

 

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

prišiel poslanec Mgr. Dušan Pintér. 

 

1.   Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.   Voľba návrhovej a volebnej komisie 

4.   Schválenie programu rokovania 

5.   Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva – zloženie    

      sľubu 

6.   Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

7.   Voľba hlavného kontrolóra obce Neverice 

8.   Predaj nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Jana  

      Skovajsová Hritzová, r. Jankulárová a Milan Skovajsa, r. Skovajsa 

9.   Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie 

      2022 – 2026 
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10. Určenie  rozsahu  výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie 

      2022 - 2026 

11. Rôzne – Diskusia 

      Informácie starostu obce 

12. Záver 

 

O programe rokovania dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 220/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach  

 

 

5. Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva –  

    zloženie sľubu 

 

 

 Monika Zúziková, referentka OcÚ - informovala prítomných o vzdaní sa mandátu 

poslanca Ing. Radovana Nosku, písomnou formou ku dňu 13.4.2022. Oznámenie o zániku 

mandátu poslanca a nastúpení náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

bolo zverejnené v zákonnej lehote dňa 22.4.2022.  Podľa zápisnice Miestnej volebnej komisie 

v Nevericiach o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 

sa tretím náhradníkom do obecného zastupiteľstva stala Bc. Michaela Franková. Náhradníčka 

za poslanca OZ sa na základe výzvy písomne vyjadrila, že na uvoľnený mandát poslanca OZ 

nenastúpi. Ako štvrtá v poradí skončila Erika Balková, ktorá sa písomne vyjadrila, že mandát 

poslanca OZ prijíma. 

  

 Milan Kováč, starosta -  vyzval pani Eriku Balkovú k zloženiu sľubu poslanca. Pani 

poslankyňa  prečítala sľub poslanca a podpísala sa pod jeho písomné znenie.  

 

Materiály k bodu č. 5 tvoria prílohy zápisnice č. 2 – 7.  

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 7 

za: 7 (Ing. J. Bachan, E. Balková, Mgr. A. Haveta, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, A. Škula, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 221/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Nevericiach Ing. Radovana Nosku 

v zmysle § 25 ods. 2 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. Mandát poslanca zanikol 13.04.2022 

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

informáciu o tom, že Bc. Michaela Franková, náhradníčka na uvoľnený mandát poslanca 

Obecného zastupiteľstva v Nevericiach na treťom mieste, sa vzdala mandátu poslanca 

obecného zastupiteľstva 

c)  k o n š t a t u j e ,   ž e 

náhradníčka za poslanca Obecného zastupiteľstva v Nevericiach na štvrtom mieste pani Erika 

Balková, zložila zákonom predpísaný sľub poslanca 

 

 

6. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

 Správu o plnení uznesení z 18. zasadnutia OZ predniesol starosta obce, keďže nemáme 

hlavného kontrolóra. Boli prijaté uznesenia č. 203 - 217, boli podpísané a zverejnené.  

K plneniu uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky.  

  

O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 7 

za: 7 (Ing. J. Bachan, E. Balková, Mgr. A. Haveta, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, A. Škula, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 222/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

kontrolu plnenia uznesení z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

 

7.  Voľba hlavného kontrolóra 

 

 Starosta obce informoval, že Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce s uvedením 

podmienok bolo zverejnené od 25.3.2022 do 21.4.2022 – príloha zápisnice č. 8.  V zmysle 

uznesenia číslo 214c/2022 zo dňa 24.3.2022 bola doručená 1 prihláška a spĺňala požadované 

náležitosti. Zápis z otvárania obálky zo dňa 28.4.2022 tvorí prílohu zápisnice č. 9. Požiadal 

kandidáta Mgr. Juraja Švarca, aby sa osobne predstavil. 

 Mgr. Juraj Švarc – pozdravil prítomných a osobne sa predstavil. Pracuje  pre obce 

a mestá 18 rokov. Nadviazal na písomné informácie, ktoré priložil k prihláške. Pokiaľ bude 

do funkcie zvolený, bude mu cťou spolupracovať s poslancami a obecným úradom. Bude rád 

ak bude pre obec Neverice prínosom. Rád zodpovie na otázky poslancov ešte pred voľbou. 
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 Nakoľko neboli žiadne otázky, starosta obce dal hlasovať k jednotlivým návrhom 

uznesení: 

 

a) Spôsob voľby hlavného kontrolóra 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 7 

za: 7 (Ing. J. Bachan, E. Balková,  Mgr. A. Haveta, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, A. Škula, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 223/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

spôsob voľby hlavného kontrolóra verejným hlasovaním  

 

 

b) Voľba hlavného kontrolóra obce Neverice 

 

Nasledovala voľba hlavného kontrolóra obce Neverice verejným hlasovaním. Materiál tvorí 

prílohu zápisnice č. 10.  

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 7 

za: 7 (Ing. J. Bachan, E. Balková,  Mgr. A. Haveta, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, A. Škula, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 224/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

v o l í 

do funkcie hlavného kontrolóra obce Neverice s nástupom od 1. júna 2022  do 31. mája 2028 

Mgr. Juraja Švarca 

 

 

c) Plat hlavného kontrolóra obce Neverice 

 

Plat hlavného kontrolóra upravuje § 18c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení. Podklady tvoria prílohu zápisnice č. 11. 

 

Uznesenie č. 225/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

u r č u j e 

plat hlavného kontrolóra podľa § 18c ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení s poukazom na ust. § 18c ods. 2, podľa závislosti od dĺžky 

pracovného času – 10 % pracovný úväzok  
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d) Žiadosť Mgr. Juraja Švarca o súhlas, týkajúci sa vykonávanie iných činností a  

    členstiev 

 

Žiadosť je súčasťou prihlášky na funkciu kontrolóra obce a tvorí prílohu zápisnice č. 12. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 7 

za: 7 (Ing. J. Bachan, E. Balková,  Mgr. A. Haveta, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, A. Škula, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 226/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s ú h l a s í  

s tým, aby  Mgr. Juraj Švarc  po zvolení do funkcie hlavného kontrolóra obce  vykonával 

podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť a bol členom v riadiacich, kontrolných alebo 

dozorných orgánoch  právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Súhlas sa 

vydáva na základe žiadosti, priloženej k prihláške do voľby hlavného kontrolóra obce 

Neverice.  

 

8. Predaj nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Jana  

   Skovajsová Hritzová, r. Jankulárová a Milan Skovajsa, r. Skovajsa 

 

Monika Zúziková, referentka obce – zámer previesť majetok obce Neverice z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa bol schválený uznesením č. 216/2022 zo dňa 24.03.2022. 

Zverejnený bol v zákonnej lehote od 14.04.2022 do 5.5.2022. Tvorí prílohu zápisnice č. 13. 

 

O návrhu uznesenia dal starosta hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 7 

za: 7 (Ing. J. Bachan, E. Balková,  Mgr. A. Haveta, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, A. Škula, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 226/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce v katastrálnom území Neverice  z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa podľa § 9 a) ods. 8, písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení: 

 

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

z listu vlastníctva č. 672 – novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 1550/6, druh pozemku  

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50 m2, odčlenenej geometrickým plánom č. 

102013/2022, zo dňa 14.02.2022, vytvoreným Ing. Jánom Vozafom (GEO – PRE, s.r.o., 

Nitra) za kúpnu cenu 5,00 €/m2, čo činí 250,00 € za celú výmeru – 50 m2,  manželom Milanovi  
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Skovajsovi rod. Skovajsovi, nar. 03.12.1977, trvale bytom Golianovo 232 a Jane Skovajsovej 

Hritzovej, rod. Jankulárovej, nar. 27.08.1984, trvale bytom Nitra, Hollého 1497/2 do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov v 1/1.  

Náklady spojené s prevodom znášajú kupujúci spoločne a nerozdielne. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: žiadatelia predmetnú nehnuteľnosť dlhodobo užívajú 

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

k pozemku žiadateľov, ktorý pre obec nemá žiadne využitie. 

Uznesenie bolo schválené 7 hlasmi z celkového počtu 7 poslancov. Pri schválení uznesenia 

bola dodržaná podmienka 3/5 väčšiny všetkých poslancov OZ. 

 

 

 9. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie   

     2022 – 2026 – uznesenie č. 228/2022 

 

Milan Kováč, starosta obce – najneskôr 90 dní pred voľbami je potrebné určiť počet 

poslancov na nasledujúce volebné obdobie. Vzhľadom na to, že  termín komunálnych volieb 

je tento rok v novembri  a blíži sa dovolenkové obdobie, zaradili sme tento bod ešte pred 

vyhlásením volieb. Podľa počtu obyvateľov je naša obec zaradená v rozpätí 501 – 1000 

obyvateľov s možnosťou 5 až 7 poslancov.  Poslanci navrhli ponechať rovnaký počet 

poslancov ako v minulých volebných obdobiach t. j. 7. Materiál tvorí prílohu k zápisnici č. 

14. 
 

O návrhu uznesenia dal starosta hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 7 

za: 7 (Ing. J. Bachan, E. Balková,  Mgr. A. Haveta, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, A. Škula, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 227/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

u r č u j e 

v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Neverice na celé volebné obdobie 

2022 - 2026 nasledovne: 

7 (sedem)  poslancov v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec Neverice. 

 

 

10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie  

      2022 - 2026 

 

Milan Kováč, starosta obce – ďalšou povinnosťou je určenie rozsahu výkonu funkcie starostu  

obce na celé funkčné obdobie. V minulých volebných obdobiach to bolo vždy 100 %.  

Poslanci navrhli ponechať plný pracovný úväzok aj pre funkčné obdobie 2022 – 2026. 

Materiál tvorí prílohu k zápisnici č. 15. 
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O návrhu uznesenia dal starosta hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 7 

za: 7 (Ing. J. Bachan, E. Balková,  Mgr. A. Haveta, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, A. Škula, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 228/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

u r č u j e 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov na celé funkčné  obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu starostu obce 

Neverice takto: úväzok 1,0 - plný pracovný úväzok 

 

11. Rôzne – Diskusia, Informácie starostu 

 

Milan Kováč, starosta obce – informácia prítomných o prípravách a podrobnostiach  oslavy 

Dňa matiek, spojenej s oslavami 77. výročia ukončenia 2. svetovej vojny, ktoré sa budú konať 

dňa 7. mája 2022. 

 

Anton Škula, poslanec OZ – dotaz vo veci návštevy poslanca ohľadne riešenia vodovodu. 

 

Milan Kováč, starosta obce –  informácia o návšteve poslanca Európskeho parlamentu 

Michala Wiezika, plánovanej na 24.5.2022 a zbere podkladov - výsledkov laborátornych 

rozborov zo studní občanov.   

 

Anton Škula, poslanec OZ – dotaz vo veci vysporiadania pozemku na cintoríne. 

 

Milan Kováč, starosta obce – informácia o podrobnostiach riešenia prostredníctvom právnika, 

ďalších možnostiach a prípadnom vyvlastnení pozemku. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – preferovanie osobného stretnutia a riešenia ponúk 

s vlastníkom pozemku. 

 

Milan Kováč, starosta obce – komunikácia s vlastníkom je problematická, nemá záujem 

o osobné stretnutie. 

 

Miroslav Židík, poslanec OZ – dotaz na aktuálny stav prípravy rekonštrukcie domu smútku. 

 

Milan Kováč, starosta obce – informácia vo veci pripravených podkladov a príprave 

verejného obstarávania k rekonštrukcii domu smútku. 

 

Anton Škula, poslanec OZ – žiadosť o upozornenie občanov vo veci odkladania odstránených 

náhrobných kameňov na cintoríne. 
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Milan Kováč, starostu obce – vysvetlenie, že kamene pochádzajú z minulosti, dlhšiu dobu si  

už zabezpečujú odpratanie kameňov pozostalí, na základe usmernenia obce. Vývoz starých 

kameňov bude zabezpečený v rámci rekonštrukcie domu smútku. 

 

Roman Kajaba, občan – dotaz vo veci zabezpečenia kosenia lúky na cintoríne. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu –  dotaz a kritika osadenia novovzniknutých 

hrobových miest na cintoríne. 

 

Milan Kováč, starosta obce – vysvetlenie systému osadenia nových hrobov, prísľub 

sprostredkovania nápravy. 

 

Milan Kováč, starosta obce – návrh na zakúpenie a zapožičiavanie štiepkovača na  

štiepkovanie priamo v  domácnostiach občanov. 

 

Miroslav Židík, poslanec OZ – poukázanie na nutnosť zabezpečenia obsluhy štiepkovača 

obcou. 

 

Roman Kajaba, občan – kritika návrhu zapožičiavania štiepkovača, návrh centrálneho 

štiepkovania v obci, štiepkovanie súkromníkmi, nutné vyčistenie priestranstva pod bývalou 

školou. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu obce – kritika návrhu štiepkovania v domácnostiach 

formou objednávania štiepkovača, návrh centrálneho štiepkovania. 

 

Milan Kováč, starosta obce –  informácia o problematike centrálneho štiepkovania na 

pôvodne určenom mieste (rozmočenie terénu, zlý prístup kamióna, problémy s likvidáciou  

štiepky). Návrh na riešenie prostredníctvom projektov - zriadením zberného dvora po získaní 

pozemku v rámci pozemkových úprav, na prístupnom mieste.  

 

Miroslav Židík, poslanec OZ – dotaz ohľade nájmu bytu v bývalej škole, vyčistenie dvora,  

vraky áut a iný neporiadok v priestoroch. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – návrh na riešenie odstránenia neporiadku. 

 

Anton Škula, poslanec OZ – výzva nájomcom na odpratanie neporiadku. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – poukázanie na nebezpečenstvo poškodenia kamery 

na ihrisku z dôvodu jej umiestnenia v blízkosti hracej plochy. 

 

Milan Kováč, starosta obce – umiestnenie podľa požiadavky z dôvodu monitorovania vchodu. 

 

Stanislav Pupák, poslanec OZ – treba urobiť ochrannú klietku okolo kamery. 

 

Roman Kajaba, občan – dotaz na ďalší radar v obci. 

 

Milan Kováč, starosta obce -  plán osadenia na Beladickú ulicu. 
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Zuzana Bugárová, referentka OcÚ – je potrebný aj na Nitriansku ulicu. 

 

Anton Škula, poslanec OZ  - dotaz vo veci prechodu pre chodcov na návrh D. Pintéra. 

 

Milan Kováč, starosta obce – informácia o problémoch pri  riešení (povoľovacie konanie 

prísne normy, problém prechodu v kopci, prístup z chodníka na chodník, vzdialenosti od 

autobusových zastávok). 

 

Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ – návrh na miesto zriadenia prechodu oproti hasičskej 

zbrojnici, v prípade jeho neschválenia riešiť odvolanie. 

 

Miroslav Židík, poslanec OZ – kritika nepozornosti chodcov pri kostole, upozorniť ich. 

 

Roman Kajaba, občan – upozornenia: nesvieti neón v uličke, na detskom ihrisku nad 

šmýkalkou sú dva suché konáre. 

 

Milan Kováč, starosta obce – je informovaný, zabezpečíme. 

 

Roman Kajaba, občan – aké sú očakávania od návštevy europoslanca v obci? 

 

Milan Kováč, poslanec OZ – má záujem o riešenie situácie. Musíme niečo skúsiť a robiť.  

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – návrh na ušetrenie finančných prostriedkov pri 

rekonštrukcii domu smútku, návrh začať riešiť vodovod použitím  ušetrených vlastných 

zdrojov, názor na budovanie spoločnej čistiarne odpadových vôd. 

 

Anton Škula, poslanec OZ – obhajoba projektu rekonštrukcie domu smútku, pietne miesto. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu  - dotaz na rekonštrukciu unimobunky pri 

multifinkčnom ihrisku (dvere, okná, opláštenie, vymaľovanie), dodržiavať systém 

zapožičiavania priestorov a zabezpečiť vypínanie svetla. 

 

Milan Kováč, starosta obce – informácia o prevádzkovom poriadku - zapožičiavanie  kľúčov, 

riešenie vypínania osvetlenia, harmonogram tréningov, platby.  Vyjadrenie k oprave, všetko 

bude zabezpečené, použitie trapézového plechu. 

 

Miroslav Židík, poslanec OZ – žiadosť o určenie človeka, zodpovedného za prevádzku. 

 

Roman Kajaba, občan – dotaz na verejné obstarávanie ČOV. 

 

Milan Kováč, starosta obce – podpis zmluvy do konca mája, výzva vyjde v máji. 

 

Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ – návrh na preplácanie časti nákladov na vývoz žúmp. 

 

Milan Kováč, starosta obce – doplácanie nie je v súlade so zákonmi.  

 

Roman Kajaba, občan, Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ, Mgr. Andrej Haveta – dotazy:  

vodojem v Ladiciach, cena, možnosť vybudovania v obci. 
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Milan Kováč, starosta obce – informácia o strategickom dokumente rozvoja kanalizácií 

a verejných vodovodov, zaradenie do plánu najbližšieho obdobia. 

 

Milan Kováč, starosta obce - návrh na zakúpenie malotraktora na kosenie. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu –  uvedenie skúseností, dôvodov a prejavenie záujmu 

byť pri kúpe traktora na kosenie. 

 

Roman Kajaba, občan – návrh parametrov a značiek traktorových kosačiek, možnosť kúpy na 

inzerát. 

 

Milan Kováč, starosta obce – poverenie  Mgr. Havetu vykonaním prieskumu. 

 

 

12. Záver 

 

 Starosta obce p. Milan Kováč skonštatoval, že program 19. zasadnutia Obecného 

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

zasadnutie za ukončené. 

 

V Nevericiach dňa 12. mája 2022 

 

 

 

 

 

 

 

         Milan    K o v á č 

                starosta obce Neverice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Anton Škula, poslanec OZ 

 

Erika Balková, poslankyňa OZ 

 

 

Zapísala: Zuzana Bugárová, referentka OcÚ 
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