
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 
zo 4.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17. mája 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo 4.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

 

 

Dátum konania:  17. mája 2019 

 

Prítomní:   Milan Kováč, starosta obce 

Poslanci:   Ing. Jozef Bachan  

    Mgr. Andrej Haveta 

    Ing. Radovan Nosko 

    Mgr. Dušan Pintér 

    Stanislav Pupák 

    Pavol Zachariaš 

    Miroslav Židík 

      

Ospravedlnení:  x 

 

Ďalší prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

  

 

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. 

Privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že je prítomných sedem poslancov a obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

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

overovateľov zápisnice: Pavla Zachariaša, poslanca OZ a Miroslava Židíka, poslanca OZ.  

 

 

HLASOVANIE za návrh uznesenia: 

prítomní: 7 

za: 7 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 

 



Uznesenie prijaté pod č. 31/2019 

 

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 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určení poslanci OZ – Pavol Zachariaš 

a Miroslav Židík 

 

3.  Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie 

 

Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie a z dôvodu, že na dnešnom zasadnutí má byť 

vykonaná voľba hlavného kontrolóra obce, je potrebné zriadiť aj volebnú komisiu. Návrh: 

predseda - Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu, členovia – Ing. Radovan Nosko, poslanec 

OZ, Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ 

 

HLASOVANIE za návrh uznesenia: 

prítomní: 7 

za: 7 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté pod č. 32/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

v o l í 

členov návrhovej komisie a volebnej komisie: predseda – Andrej Haveta, zástupca starostu, 

členovia – Ing. Radovan Nosko, poslanec OZ, Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ 

   

4. Schválenie programu rokovania 

 

 Milan Kováč, starosta obce  - predložil návrh programu a jeho zmenu – vypustenie 

bodu č. 10 Dodatok k zmluve o dielo – Rekonštrukcia a prístavba požiarnej zbrojnice 

Neverice: 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie 

4. Schválenie programu rokovania 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

6. Voľba hlavného kontrolóra obce Neverice 

7. Schválenie zámennej zmluvy nehnuteľností vlastníka – Obec Neverice a vlastníka – 

Poľnohospodárske družstvo Neverice 

8. Schválenie zámennej zmluvy nehnuteľností vlastníka – Obec Neverice a vlastníkov – 

Štefan Pavlis, Margita Banská, Mária Voleková, Jozef Pavlis, Elena Jančušová 

9. Správa o plnení rozpočtu obce Neverice za prvý štvrťrok 2019, Rozpočtové opatrenie 

č. 1/2019 

10. Vypustený bod 

11. Rozšírenie, revitalizácia, rekonštrukcia a modernizácia ČOV Beladice 
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12. Vypracovanie projektovej dokumentácie na opravu miestnych komunikácií – 

Športová, Pod gaštanmi 

13. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného 

zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

14. Žiadosť PD Neverice o schválenie funkčného využitia parcely E KN č. 242 

15. Rôzne – Diskusia 

a) Oprava prepadnutej časti cesty – Nitrianska ulica 

b) Návrh na dokončenie rekonštrukcie Amfiteátra pod Platanom 

c) Informácia o stretnutí so zástupcom Slovenského vodohospodárskeho podniku, a.s.  

     – čistenie potoka Drevenica 

d) Zakúpenie vertikálnych žalúzií – jedáleň kultúrneho domu 

16. Záver 

 

HLASOVANIE za návrh uznesenia: 

prítomní: 7 

za: 7 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš,  M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté pod č. 33/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach  

 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

 Informáciu predniesol Milan Kováč, starosta obce.  K plneniu uznesení z 3. zasadnutia 

OZ neboli vznesené žiadne pripomienky.  

 

HLASOVANIE za návrh uznesenia: 

prítomní: 7 

za: 7 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté pod č. 34/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

kontrolu plnenia uznesení z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

6. Voľba hlavného kontrolóra obce Neverice 

 

Starosta obce informoval, že v zmysle uznesenia číslo 29/2019 c) zo dňa 26.3.2019  boli 

doručené 4 prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra obce Neverice, ktoré spĺňali požadované 

náležitosti. Zápis z otvárania obálok  zo dňa 3. mája 2019 tvorí prílohu zápisnice č. 2.  
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a) Spôsob voľby hlavného kontrolóra 

 

Poslanci navrhli spôsob voľby verejným hlasovaním. 

 

HLASOVANIE za návrh uznesenia  
prítomní: 7 

za: 7 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté pod č. 35/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

spôsob voľby hlavného kontrolóra verejným hlasovaním 

 

b) Prezentácia kandidátov 

 

Kandidátky sa prezentovali v poradí doručenia prihlášok – l. Ing. Marta Danková, 2. Mgr. 

Ľubica Slováková, 3. PhDr. Jana Klikačová, 4. Bc. Eva Andacká. 

 

c) Voľba hlavného kontrolóra obce Neverice 

 

Po ukončení  prezentácií nasledovala voľba hlavného kontrolóra obce Neverice verejným 

hlasovaním za každú kandidátku zvlášť. Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 3. 

 

HLASOVANIE – Voľba hlavného kontrolóra obce Neverice 

Prítomní: 7 

V prvom kole volieb bola zvolená počtom hlasov za:  6  (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. 

Nosko, Mgr. D. Pintér,  P. Zachariaš, M. Židík)  PhDr. Jana Klikačová. 

 

Uznesenie prijaté pod č. 36/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

z v o l i l o  

do funkcie hlavného kontrolóra obce Neverice s nástupom od 1.6.2019 do 31.5.2025  

PhDr. Janu Klikačovú 

 

d) Plat hlavného kontrolóra obce Neverice 

 

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

v platnom znení.  

 

HLASOVANIE za návrh uznesenia  
prítomní: 7 

za: 7 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie prijaté pod č. 37/2019 

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) 

 

7.  Schválenie zámennej zmluvy nehnuteľností vlastníka – Obec Neverice a vlastníka – 

Poľnohospodárske družstvo Neverice 

 

Milan Kováč, starosta obce – zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa formou zámeny nehnuteľností, schválený uznesením Obecného zastupiteľstva 

v Nevericiach č. 28/2019 zo dňa 26.3.2019 bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej 

stránke obce od 17.4.2019 do 17.5.2019. Tvorí prílohu zápisnice č. 4. Nakoľko proces 

zámeny je dvojstupňový, predložil na schválenie zámenu nehnuteľností v zmysle schváleného 

zámeru. 

 

HLASOVANIE za návrh uznesenia: 

prítomní: 7 

za: 7 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté pod č. 38/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení zámenu nehnuteľností z majetku obce Neverice v katastrálnom území Neverice, 

a to časti parcely reg. „E“ č. 1572/1 vodná plocha o výmere 9619 m2, evidovanej na liste 

vlastníctva č. 672 na obec v 1/1, označenej v geometrickom pláne č. 22/2019, ako: parcela 

reg. „C“ č. 1572/2 zastavaná plocha o výmere 1299 m2, 

 

za parcelu reg. „E“ č. 1546 ostatná plocha o výmere 1418 m2, evidovanú na liste vlastníctva 

č. 907 v katastrálnom území Neverice, v celej výmere, 

 

ktorej vlastníkom je: 

Poľnohospodárske družstvo Neverice, 951 72  Neverice 250, IČO 00198552, v 1/1. 

a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 

 

Prevod vlastníctva sa vykoná zámennou zmluvou. Zamieňané pozemky sú rovnocenné 

a účastníci si nič nedoplácajú. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je usporiadanie vlastníctva k prístupovej ceste na 

ihrisko v zastavanom území obce. 

Pri schválení uznesenia bola dodržaná podmienka 3/5 väčšiny všetkých poslancov OZ. 
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8.  Schválenie zámennej zmluvy nehnuteľností vlastníka – Obec Neverice a vlastníkov – 

Štefan Pavlis, Margita Banská, Mária Voleková, Jozef Pavlis, Elena Jančušová 

 

Milan Kováč, starosta obce – zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa formou zámeny nehnuteľností, schválený uznesením Obecného zastupiteľstva 

v Nevericiach č. 27/2019 zo dňa 26.3.2019 bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej 

stránke obce od 17.4.2019 do 17.5.2019. Tvorí prílohu zápisnice č. 5. Nakoľko proces 

zámeny je dvojstupňový, predložil na schválenie zámenu nehnuteľností v zmysle schváleného 

zámeru. 

 

HLASOVANIE za návrh uznesenia: 

prítomní: 7 

za: 7 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté pod č. 39/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení  zámenu nehnuteľností z majetku obce Neverice v katastrálnom území Neverice, 

a to časť z parcely reg. „E“ č. 81 trvalý trávny porast o výmere 818 m2 evidovanej na liste 

vlastníctva č. 672 na obec v 1/1, označenej v geometrickom pláne č. 23/2019, ako parcela „C“ 

č. 81/3 o výmere 201 m2 

 

za parcelu reg. „C“ č. 96/2 záhrada o výmere 75 m2, evidovanú na liste vlastníctva č. 300 

v katastrálnom území Neverice, v celej výmere, 

za parcelu reg. „E“ č. 94 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 126 m2, evidovanú na liste 

vlastníctva č. 674 v katastrálnom území Neverice, v celej výmere. 

Celková výmera zamieňaných parciel je 201 m2, 
 

ktorých vlastníkmi sú: 

Štefan Pavlis, rod. Pavlis, nar. 24.09.1938, r.č. 380924/739, trvale bytom Radošina, 

Piešťanská 46/40, 956 05 v 1/5 

Margita Banská, rod Pavlisová, nar. 19.9.1941, r.č. 415919/757, trvale bytom Martin nad 

Žitavou 60, 953 01 v 1/5 

Mária Voleková, rod. Pavlisová, nar. 24.3.1937, r.č. 375324/745, trvale bytom Trnava, 

Bulharská 7,  917 01 v 1/5 

Jozef Pavlis, rod. Pavlis, nar. 2.6.1946, r.č. 460602/755, trvale bytom Topoľčianky, SNP 1, 

951 93 v 1/5 

Elena Jančušová, rod. Pavlisová, nar. 13.7.1947, r.č. 475713/780, trvale bytom Bratislava, 

Bebravská 9, 821 07 v 1/5 

 

Prevod vlastníctva sa vykoná  zámennou zmluvou. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je usporiadanie vlastníctva k prístupovej ceste na 

ihrisko a pôdy pod chodníkom v zastavanom území obce. 

Pri schválení uznesenia bola dodržaná podmienka 3/5 väčšiny všetkých poslancov OZ. 
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9. Správa o plnení rozpočtu obce Neverice za prvý štvrťrok 2019, Rozpočtové  

    opatrenie č. 1/2019 

 

Návrh na rozpočtové opatrenie a Správu o finančnom hospodárení obce Neverice k 31.3.2019 

predniesla Monika Zúziková, referentka OcÚ. Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 6 a 7. 

 

HLASOVANIE za návrh uznesenia: 

prítomní: 7 

za: 7 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté pod č. 40/2019  

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

    zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019 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. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach  

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

      správu o finančnom hospodárení obce Neverice k 31.3.2019 

 

10. Dodatok k zmluve o dielo – Rekonštrukcia a prístavba požiarnej zbrojnice Neverice 

– bod bol vypustený 

 

11. Rozšírenie, revitalizácia, rekonštrukcia a modernizácia ČOV Beladice 

 

Informáciu o spoločnom projekte v rámci Združenia obcí MIKROREGIÓN „Podtríbečie – 

Drevenica“ podal starosta obce p. Milan Kováč. 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu obce – na vysvetlenie uviedol prítomným občanom, že 

materiály zasadnutia boli riešené aj v rámci pracovného stretnutia poslancov. Požaduje 

priebežné podávanie informácií poslancom, aby bola zabezpečená spätná väzba. 

 

HLASOVANIE za návrh uznesenia: 

prítomní: 7 

za: 7 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 
Uznesenie prijaté pod č. 41/2019 

 
a)  Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

     s c h v a ľ u j e 

     rozšírenie a rekonštrukciu ČOV Beladice, kat. územie Malé Chrašťany 
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b) Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

    p o v e r u j e 

    starostu obce, aby v rámci Združenia obcí MIKROREGIÓN „Podríbečie – Drevenica“,  

    konal vo všetkých úkonoch, ktoré súvisia s rozšírením a rekonštrukciou ČOV Beladice, kat. 

    územie Malé Chrašťany 

 

c) Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

     s c h v a ľ u j e 

     prevod finančných prostriedkov na účet Združenia obcí MIKROREGIÓN „Podtríbečie –  

     Drevenica“ za účelom vypracovania projektovej dokumentácie spolufinancovaním  

    projektu podľa počtu obyvateľov 

 

 

12. Vypracovanie projektovej dokumentácie na opravu miestnych komunikácií – 

      Športová, Pod gaštanmi 

 

Milan Kováč, starosta obce - projektovú dokumentáciu je potrebné vypracovať z dôvodu 

pripravenosti obce na vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o podporu na rekonštrukciu 

ciest. Projektová dokumentácia na Nitriansku ulicu je vyhotovená.  

    

HLASOVANIE za návrh uznesenia: 

prítomní: 7 

za: 7 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté pod č. 42/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

vypracovanie projektovej dokumentácie na opravu miestnych komunikácií – Športová, Pod 

gaštanmi 

 

13. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného  

      zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

      funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.  

 

Správu Komisie Obecného zastupiteľstva Neverice na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov obce predložil Mgr. Andrej Haveta, predseda komisie. Tvorí 

prílohu zápisnice č. 8. 

 

HLASOVANIE za návrh uznesenia: 

prítomní: 7 

za: 7 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie prijaté pod č. 43/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

Správu Komisie Obecného zastupiteľstva Neverice na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov obce o tom, že verejný funkcionár p. Milan Kováč (starosta 

obce, volebné obdobie 2018-2022) odovzdal Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov a doklady na daňové účely potvrdzujúce sumu príjmov za rok 2017 

a 2018 a verejný funkcionár p. Eduard Kajaba (starosta obce, volebné obdobie 2014-2018) 

odovzdal Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov a doklad na na 

daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov za rok 2018. Verejní funkcionári si splnili svoju 

povinnosť v zákonnej lehote a v súlade s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov. 

 

14. Žiadosť PD Neverice o schválenie funkčného využitia parcely E KN č. 242 

 

Starosta obce predložil žiadosť Poľnohospodárskeho družstva Neverice a príslušné odborné 

podklady k vysvetleniu otázok poslancov, ktoré konzultoval s právnikom. Materiál tvorí 

prílohu zápisnice č. 9. 

 

HLASOVANIE za návrh uznesenia: 

prítomní: 7 

za: 7 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, P. Zachariaš, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie prijaté pod č. 44/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

funkčné využitie parcely E KN č. 242, evidovanej na liste vlastníctva č. 968 ako trvalý 

trávny porast o výmere 5249 m2 v katastrálnom území Neverice, nachádzajúcej sa mimo 

zastavaného územia obce, susediacej s hranicou intravilánu a so zástavbou podľa § 24 ods. 3 

písm. d) zákona č. 180/1995 Z. z. v platnom znení na zriadenie záhrad 

 

15. Rôzne – Diskusia 

a) Oprava prepadnutej časti cesty – starosta obce oboznámil poslancov o realizácii 

neodkladných prác, týkajúcich sa  prepadnutej časti miestnej komunikácie Nitrianskej 

ulice. Havarijný stav bol vyriešený zasypaním a zabetónovaním povrchu cesty. Práce 

vykonala firma Vodostav. 

b) Návrh na dokončenie rekonštrukcie Amfiteátra pod Platanom – v minulom roku 

bola vykonaná čiastočná rekonštrukcia amfiteátra (prestrešenie, javisko, čiastočne 

jedna šatňa). Vyzval poslancov, aby navrhli ďalší postup ukončenia rekonštrukcie 

z vlastných zdrojov, nakoľko dotácia bola už vyčerpaná. 

Poslanci navrhli prestrešenie šatní lepenkou - s realizáciou prác pomôžu. Na 

vykonanie stolárskych prác navrhujú osloviť odborníkov z radov občanov, alebo 

blízkeho okolia. Navrhujú zmenu materiálu obloženia a uzamknutie priestoru šatní 

z oboch strán.                                 
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c) Informácia o stretnutí so zástupcom Slovenského vodohospodárskeho podniku, 

a.s. – čistenie potoka Drevenica  - stretnutie sa uskutočnilo 10.5.2019 na základe 

žiadosti obce. Výrub náletových drevín a krovín bude vykonaný v čase vegetačného 

pokoja, podľa plánu predmetného podniku, do ktorého bude žiadosť zaradená. 

d) Zakúpenie vertikálnych žalúzií – jedáleň kultúrneho domu – záclony sú poškodené 

dôsledkom dlhoročného opotrebovania. Žalúzie zabezpečia dekoratívny prvok a 

zároveň aj reguláciu množstva svetla v predmetných priestoroch. 

 

Pavol Zachariaš, poslanec OZ – informuje sa na termín dodania kompostérov do domácností. 

 

Milan Kováč, starosta obce – dodávateľ záhradných kompostérov nedodržal dodacie 

podmienky v zmysle uzatvorenej zmluvy. Záujmové združenie obcí Záhrada Európy 

uskutoční nové verejné obstarávanie, čo predĺži čas dodávky kompostérov do domácností. 

 

Ing. Juraj Paluška, občan obce – informuje sa vo veci vrátenia finančných prostriedkov za 

kanalizačné prípojky niektorým občanom, ďalej na časový harmonogram vybudovania 

obecnej kanalizácie, dodatočné zhotovenie prípojky k novostavbe jeho rodinného domu na 

Ladickej ulici a na čerpanie finančných prostriedkov prostredníctvom  výziev. 

 

Milan Kováč, starosta obce – finančné prostriedky boli vrátené iba určitým občanom, ktorí ich 

zaplatili za kanalizačné prípojky v minulosti. Podkladom bol zoznam platieb a uznesenie  

obecného zastupiteľstva o vrátení finančných prostriedkov z roku 2018. Prípojky budú 

zhotovené k všetkým domom. Dobudovanie kanalizácie je priorita č. 1. Výzvy na čerpanie 

finančných prostriedkov majú nastavené konkrétne podmienky. My, môžeme žiadať o dotáciu 

z Environmentálneho fondu, kde nám žiadosť pre rok 2019 schválená nebola. 

 

Milan Kováč, starosta obce – upriamil pozornosť na potrebu vyhotovenia geometrických 

plánov aj pre ostatné ulice v obci a následnú realizáciu zmeny pozemkov registra “E“ do 

registra „C“, kde sú hranice v teréne viditeľné a zobrazené v katastrálnej mape. 

 

16. Záver 

 

 Starosta obce p. Milan Kováč skonštatoval, že program 4. zasadnutia Obecného 

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

zasadnutie za ukončené. 

 

V Nevericiach dňa 22. mája 2019 

 

         Milan    K o v á č 

                starosta obce Neverice 

 

Overovatelia: 

 

Pavol Zachariaš, poslanec OZ 

 

Miroslav Židík, poslanec OZ 

 

Zapísala: 

Zuzana Bugárová, referentka OcÚ 
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