
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 
z 20.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Z á p i s n i c a 

z  20.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

 

Dátum konania:  22. septembra 2022 

 

Prítomní:   Milan Kováč, starosta obce 

Poslanci:   Ing. Jozef Bachan 

    Erika Balková  

    Mgr. Andrej Haveta 

    Mgr. Dušan Pintér   

    Anton Škula 

     

Ospravedlnení:  Stanislav Pupák 

    Miroslav Židík 

         

Ďalej prítomní:  Mgr. Juraj Švarc, hlavný kontrolór 

 

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. 

  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: Ing. Jozef Bachan, poslanec OZ a Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ. 

 

O určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 230/2022 

 

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 20. 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, Eriku Balkovú, poslankyňu OZ a Mgr. 

Andreja Havetu, zástupcu starostu. 

  

O obsadení návrhovej komisie dal hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: (Ing. J. Bachan, E. Balková, Mgr. A. Haveta, Mgr. D. Pintér, A. Škula) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie 231/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

v o l í 

členov návrhovej komisie: Eriku Balkovú, poslankyňu OZ a Mgr. Andrej Haveta, zástupca 

starostu  

 

 

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 hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 

7. Rozpočtové opatrenia č. 1/2022 a 2/2022 

8. Rekonštrukcia domu smútku – čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu 

9. Návrh na výmenu žiaroviek verejného osvetlenia 

10. Návrh na úpravu kotolne kultúrneho domu 

11. Návrh na odkúpenie pozemku – orná pôda 

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, E. Balková, Mgr. A. Haveta, Mgr. D. Pintér, A. Škula) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 232/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach  

 

5. Kontrola plnenia uznesení  

 

 Mgr. Juraj Švarc, hlavný kontrolór skonštatoval, že uznesenia z 19. zasadnutia 

obecného zastupiteľstva boli splnené.  K plneniu uznesení neboli vznesené žiadne 

pripomienky.  

  

O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 233/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

kontrolu plnenia uznesení z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

 

6.  Plán hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 

 

 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Neverice na II. polrok 2022, 

predniesol Mgr. Juraj Švarc, hlavný kontrolór obce. K návrhu neboli žiadne pripomienky. 

Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 2. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 234/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Neverice na II. polrok 2022. 

 

7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 a 2/2022 

 

 S materiálom oboznámila poslancov Monika Zúziková, referentka OcÚ. 

 

  Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 – úprava sa týka navýšenia bežných príjmov vo výške 

110,00 Eur. Ďalšie úpravy nastali len presunom medzi jednotlivými položkami príjmov 

a výdavkov, pričom sa nezmenila výška výdavkov obce. Podrobný rozpis tvorí prílohu 

zápisnice č. 3.  

 

 Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 sa týka navýšenia príjmov vo výške 2260,19 Eur. 

Bežné výdavky sa znížili o sumu 3 906,01 Eur, kapitálové výdavky sa zvýšili o 5 079,00 Eur 

(nákup unimobunky 1 200,00 Eur, a nákup záhradnej traktorovej kosačky 3879,00 Eur).  

Celkové výdavky sa menia o sumu 1 172,00 Eur. Ďalšie úpravy nastali len presunom medzi 

jednotlivými položkami výdavkov, pričom sa nezmenila výška výdavkov obce. Podrobný 

rozpis tvorí prílohu zápisnice č. 4. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k rozpočtovým opatrenia 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Ing. J. Bachan, E. Balková, Mgr. A. Haveta, Mgr. D. Pintér, A. Škula) 
proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 235/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

a) zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022 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 

b) zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022 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. Rekonštrukcia domu smútku – čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu 

 

 Monika Zúziková, referentka OcÚ – rekonštrukcia domu smútku prebieha, v rozpočte 

obce na rok 2022 sú finančné prostriedky na tento účel narozpočtované.  Potrebné je 

schválenie použitia rezervného fondu na predmetnú zákazku. 

 

 Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – informoval sa, či bude spravená celá budova 

a kedy je termín ukončenia prác. 
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 Milan Kováč, starosta obce – rekonštrukcia sa týka strechy, vrátane prekrytia 

novovzniknutých prístreškov, rín, bleskozvodu, elektroinštalácie, interiéru obradnej 

miestnosti, vrátane priľahlej miestnosti, v ktorej sa nachádza chladiace zariadenie. Ukončenie 

uvedených prác je naplánované na koniec mesiaca september. Zostávajúce práce budú 

zabezpečené svojpomocne (sociálne zariadenia, výmena okien, skladové priestory, fasáda 

a vstupné schody). 

 

O návrhu čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu dal starosta hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 4 (Ing. J. Bachan, E. Balková,  Mgr. D. Pintér, A. Škula) 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (Mgr. A. Haveta) 

 

Uznesenie č. 236/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

použitie rezervného fondu do výšky 75 000,00 Eur na kapitálové výdavky na zákazku 

„Rekonštrukcia domu smútku“. 

 

9. Návrh na výmenu žiaroviek verejného osvetlenia  

 

 Milan Kováč, starosta obce – účelom návrhu je zníženie spotreby elektrickej energie 

výmenou úsporných žiaroviek s účinnejšou svietivosťou. Týka sa 100 lámp verejného 

osvetlenia v obci. Navrhované žiarovky boli  v obci použité už pri výmene nefunkčných 

svietidiel a doplnení lámp verejného osvetlenia. Zodpovedal na otázky poslancov. 

 

 Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu obce – vyjadril nespokojnosť s tým, že o bode 9 

a 10 neboli poslanci bližšie informovaní v časom predstihu. Nebude v týchto bodoch 

hlasovať. 

 

 O návrhu na výmenu žiaroviek verejného osvetlenia dal starosta hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 4 (Ing. J. Bachan, E. Balková,  Mgr. D. Pintér, A. Škula) 

proti: 0 

zdržal sa: 1 (Mgr. A. Haveta) 

 

 

Uznesenie č. 237/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

výmenu žiaroviek verejného osvetlenia v celkovej výške do 4 000,00 Eur 
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10. Návrh na úpravu kotolne kultúrneho domu 

 

 Milan Kováč, starosta obce – informoval poslancov o situácii a havarijnom stave 

zastaralého systému plynovej kotolne kultúrneho domu (rozvádzače, poruchové čerpadlá, 

vrátane nefunkčného ohrevu teplej vody). Situáciu je potrebné vyriešiť čím skôr. Na 

financovanie havarijnej situácie navrhuje využiť prostriedky rezervného fondu obce. 

Zodpovedal na otázky poslancov. O návrhu uznesenia dal starosta hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 3 (E. Balková,  Mgr. D. Pintér, A. Škula) 

proti: 0 

zdržal sa: 2 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta) 

 

Uznesenie č. 238/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

a) použitie rezervného fondu do výšky 8 500,00 Eur na kapitálové výdavky na zákazku 

„Rekonštrukcia kotolne a ohrevu teplej vody v kultúrnom dome“ z dôvodu jej havarijného 

stavu. 

b) zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2022 v zmysle § 20 vnútorného predpisu 

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Neverice (schváleného uznesením 

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

 

11. Návrh na odkúpenie pozemku – orná pôda 

 

 Milan Kováč starosta obce – informoval poslancov o usporiadaní vlastníckych práv 

k pozemku v k. ú. Neverice (LV 857), o zakúpenie ktorého prejavili poslanci záujem už pred 

majetkovo-právnym usporiadaním. Predložil návrh na schválenie odkúpenia predmetného 

pozemku nachádzajúceho sa mimo zastavaného územia obce, parc. č. E-KN 691/3 – orná 

pôda o výmere 5320 m2, zapísaného na LV č. 857, od vlastníka Imricha Fintu, bytom Školská 

1480/4, Zlaté Moravce. Po prerokovaní dal starosta obce hlasovať za návrh na odkúpenie 

pozemku. 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 239/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

a) s c h v a ľ u j e 

odkúpenie pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Neverice, mimo zastavaného 

územia obce, parc. č. E-KN 691/3 – orná pôda o výmere 5320 m2, zapísaného na LV č. 857, 

od vlastníka Imricha Fintu, r. Fintu, narodeného 02.01.1940, bytom Školská 1480/4, Zlaté 

Moravce, zapísaného v liste vlastníctva ako vlastníka pod poradovým číslom 1 – 

spoluvlastnícky podiel ½ a vlastníka pod poradovým číslom 2 – spoluvlastnícky podiel ½, 

z čoho vyplýva že je výlučným vlastníkom pozemku o výmere spolu 5320 m2. Cena za celú 

výmeru spolu činí 2 660,00 Eur. Spôsob úhrady: na určený účet, po podpise zmluvy. 
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b) p o v e r u j e 

starostu obce vyhotovením kúpnej zmluvy a prevodom majetku. 

 

12. Rôzne – Diskusia, Informácie starostu 

 

Milan Kováč, starosta obce: 

 

- Informácia o kontrole BOZP. 

- Informácia o výpovedi zmluvy o dodávke elektriny zo strany dodávateľa – Magna 

energia a.s. ku dňu 31.12.2022. Zmluva bola uzavretá na obdobie do 31.12.2023. 

- Informácia o poskytnutí dotácie na nákup kníh do obecnej knižnice 

 

Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ – požiadal o informáciu, týkajúcu sa ČOV Beladice 

 

Milan Kováč, starosta obce – vo veci rozšírenia ČOV Beladice informoval o podmienkach 

vyhlásenej výzvy B-1, nejasnostiach v posúdení oprávnenosti žiadateľov, príprave 

a technických problémoch pri podávaní žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu 

prostredníctvom systému GRANT. Zodpovedal na otázky poslancov. 

 

 

13. Záver 

 

 Starosta obce p. Milan Kováč v závere poďakoval poslancom za účasť na slávnostnom 

posedení s dôchodcami Neveríc a Podbiela. Skonštatoval, že program 20. zasadnutia 

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

vyhlásil zasadnutie za ukončené. 

 

V Nevericiach dňa 26. septembra 2022 

 

 

 

 

 

 

 

         Milan    K o v á č 

                starosta obce Neverice 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Ing. Jozef Bachan, poslanec OZ 

 

Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ 

 

 

Zapísala: Zuzana Bugárová, referentka OcÚ 
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