
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 
z 5.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 20. júna 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

Z á p i s n i c a 

z 5.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

 

 

Dátum konania:  20. júna 2019 

 

Prítomní:   Milan Kováč, starosta obce 

Poslanci:   Mgr. Andrej Haveta 

    Ing. Radovan Nosko 

    Mgr. Dušan Pintér 

    Pavol Zachariaš 

      

      

Ospravedlnení:  Ing. Jozef Bachan 

    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 štyria poslanci z celkového počtu 

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: Mgr. Andreja Havetu, zástupcu starostu a Mgr. Dušana Pintéra, 

poslanca OZ. 

 

O určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4 (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér,  P. Zachariaš) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 



 

 

Uznesenie č. 45/2019 

 

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 

z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určení poslanci OZ – Mgr. Andrej Haveta, 

zástupca starostu a Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ 

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 

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

Zachariaš, poslanec OZ  

 

O obsadení návrhovej komisie dal hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4 (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, P. Zachariaš,) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 46/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

v o l í 

členov návrhovej komisie: Ing. Radovan Nosko, poslanec OZ a Pavol Zachariaš, 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. Záverečný účet obce Neverice za rok 2018 

7. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2019 – Prevádzkový poriadok pohrebiska 

8. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov 

na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so 

stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec 

Neverice 

9. Rôzne – Diskusia 

Informácie starostu obce: 

- ČOV Beladice 

- Dokončenie rekonštrukcie Amfiteátra pod Platanom 
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- Cenová ponuka za vypracovanie projektovej dokumentácie na opravu 

  miestnych komunikácií 

- Oprava vnútorných priestorov materskej školy 

      10.  Záver 

 

O programe rokovania dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4 (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, P. Zachariaš) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 47/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach  

 

 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

 S plnením uznesení zo 4. zasadnutia OZ oboznámila poslancov PhDr. Jana Klikačová, 

hlavná kontrolórka obce, ktorá v úvode poďakovala poslancom za zvolenie do funkcie. 

  Na predchádzajúcom zasadnutí boli prijaté uznesenia č. 31/2019 – 44/2019. 

Z uznesení č. 31, 32, 33, 34 nevyplynuli žiadne úlohy. Uznesenia č. 35/2019, 36/2019, 

37/2019 boli splnené – voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila verejným hlasovaním, bola 

zvolená za hlavnú kontrolórku obce. Pracovná zmluva bola uzavretá v určenom termíne 

s nástupom od 1.6.2019, oznámenie o plate jej bolo doručené. Uznesenie č. 38/2019 – 

zámenná zmluva medzi Obcou Neverice a Poľnohospodárskym družstvom bola podpísaná, 

zverejnená na webovom sídle obce, návrh na vklad s prílohami bol dňa 6.6.2019 doručený do 

podateľne OÚ Zlaté Moravce, katastrálny odbor. Uznesenie č. 39/2019 – zámená zmluva bola 

uzavretá medzi účastníkmi Obcou Neverice a Štefanom Pavlisom, Margitou Banskou, Máriou 

Volekovou, Jozefom Pavlisom a Elenou Jančušovou, zastúpenými Andrejom Banským na 

základe splnomocnenia, zverejnená na webovom sídle obce a návrh na vklad s prílohami 

doručený do podateľne OÚ Zlaté Moravce, katastrálny odbor dňa 6.6.2019. Uznesenie č. 

40/2019 – a) Správu o plnení rozpočtu obce Neverice za prvý štvrťrok 2019 a b) rozpočtové 

opatrenie č. 1/2019 poslanci zobrali na vedomie, uznesenie č. 41/2019 k bodu Rozšírenie, 

revitalizácia, rekonštrukcia a modernizácia ČOV Beladice a uznesenie 42/2019 – 

vypracovanie projektovej dokumentácie na opravu miestnych komunikácií – Športová, Pod 

gaštanmi sú v plnení. Uznesenie č. 43/2019 Správu Komisie Obecného zastupiteľstva 

Neverice na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce  

o splnení povinnosti verejných funkcionárov poslanci zobrali na vedomie. Uznesenie č. 

44/2019 –  odpoveď na žiadosť Poľnohospodárskeho družstva Neverice o schválenie 

funkčného využitia parcely E KN č. 242 bola odovzdaná žiadateľovi. 

  

O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať. 
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Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4 (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, P. Zachariaš) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 48/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

kontrolu plnenia uznesení zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

6. Záverečný účet obce Neverice za rok 2018 

 

Monika Zúziková, referentka OcÚ –  predložila Návrh Záverečného účtu obce Neverice za 

rok 2018. Návrh obdržali všetci poslanci. Bol zverejnený v úradnej tabuli a na webovom sídle 

obce od 4.6.2019. V zákonom stanovenej lehote neboli doručené žiadne pripomienky. 

Hospodárenie obce za rok 2018 skončilo prebytkom vo výške 43 438,55 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. 2. 

 

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

kontrolóra  k Záverečnému účtu za rok 2018. Skonštatovala, že obec splnila všetky zákonmi 

stanovené podmienky pri spracovaní záverečného účtu obce. Odporúča schváliť Záverečný 

účet obce Neverice za rok 2018 bez výhrad. Stanovisko tvorí prílohu  zápisnice č. 3. 

 

Milan Kováč, starosta obce – predložil návrh na použitie rezervného fondu vo výške 4 481,50 

EUR  na kapitálové výdavky súvisiace s úhradou zákazky „Rekonštrukcia a prístavba 

požiarnej zbrojnice“. Vysvetlil dôvody navýšenia výdavkov, ktoré sa vyskytli v priebehu 

realizácie zákazky (riešenie statického posudku, doplnenie nosníkov,  nekvalitná projektová 

dokumentácia, problémy pri založení základov  a realizácii strechy prístavby objektu). 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu obce – s navýšením zákazky nesúhlasí, zdá sa mu to 

predražené,  je to nekorektné. 

 

Ing. Radovan Nosko, poslanec OZ – poukazuje na neskoré informovanie poslancov 

o navýšení zákazky. Nevedel, že dnes sa bude prejednávať spôsob úhrady navýšených 

výdavkov. Niekto spravil chybu a zaplatiť to musíme všetci. 

 

Milan Kováč, starosta obce – o probléme informoval poslancov už na pracovnom stretnutí 

v máji. Pri takýchto projektoch sa veľa vecí mení za pochodu, čiastočný dôvod vidí aj 

v nepripravenosti pri nadviazaní na pokračovanie v začatých prácach. Uvedomuje si 

počiatočné nedostatky, ale k práci firmy nemá žiadne výhrady a vyjadruje sa k nej pochvalne. 

Svojpomocne by obec tieto práce neukončila ani za niekoľko rokov a pridelené hasičské 

vozidlo a protipovodňový vozík je potrebné umiestniť. Do budúcnosti navrhuje zriadiť 

komisiu obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude realizácii nového projektu venovať podrobne. 

Zaplatiť sa to musí v každom prípade, použitie rezervného fondu na predmetné výdavky je 

pre obec výhodnejšie. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu obce – do budúcnosti navrhuje upraviť disponibilný 

limit starostu obce. 
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Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k stanovisku hlavného kontrolóra. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4 (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, P. Zachariaš) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 49/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018 

 

Starosta obce dal hlasovať o schválení Záverečného účtu obce Neverice za rok 2018. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4 (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, P. Zachariaš) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 50/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Záverečný účet obce Neverice za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

 

Starosta obce dal hlasovať o schválení použitia prebytku hospodárenia. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4 (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, P. Zachariaš) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 51/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  

43 438,55 EUR 

 

Starosta obce dal hlasovať o schválení použitia rezervného fondu na kapitálové výdavky na 

zákazku „Rekonštrukcia a prístavba požiarnej zbrojnice“. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4 (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, P. Zachariaš) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 52/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

použitie rezervného fondu vo výške 4 481,50 EUR na kapitálové výdavky na zákazku 

„Rekonštrukcia a prístavba požiarnej zbrojnice“ 

 

 

7. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2019 – Prevádzkový poriadok pohrebiska 

Neverice 

 

Monika Zúziková, referentka OcÚ – oboznámila prítomných s návrhom VZN obce č. 1/2019 

– Prevádzkový poriadok pohrebiska. Uviedla, že návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a na 

webovom sídle obce Neverice v čase od 4.6.2019 do 15.6.2019. K predmetnému návrhu 

neboli doručené žiadne pripomienky. Návrh tvorí prílohu zápisnice č. 4. 

 

Starosta obce dal hlasovať o schválení VZN obce č. 1/2019  

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4 (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, P. Zachariaš) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 53/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2019 – Prevádzkový poriadok pohrebiska Neverice 

 

 

8. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so 

stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec 

Neverice 

 

Monika Zúziková, referentka OcÚ – oboznámila prítomných s predmetným návrhom VZN 

obce č. 2/2019. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Neverice 

v čase od 5.6.2019 do 15.6.2019. K predmetnému návrhu neboli doručené žiadne 

pripomienky. Návrh tvorí prílohu zápisnice č. 5. 

 

Starosta obce dal hlasovať o schválení VZN obce č. 2/2019. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4 (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, P. Zachariaš) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 54/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním 

v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Neverice 

 

9. Rôzne – Diskusia 

 

     Informácie starostu obce:  

 

a) ČOV Beladice – Združenie obcí MIKROREGIÓN „Podtríbečie – Drevenica“  

zabezpečilo vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie „Beladice – 

rozšírenie ČOV“, v ktorej bude prebiehať čistenie komunálnych odpadových vôd 

z obcí mikroregiónu Beladice, Neverice, Jelenec, Ladice a Kostoľany pod Tribečom. 

V súčasnosti prebiehajú úkony potrebné na vybavenie územného rozhodnutia pre 

uvedenú stavbu.  

  

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – kriticky sa vyjadruje k situácii, pretože veci 

okolo čističky  sa  pohli  po  dlhých  rokoch  až  teraz, keď sa investície na realizáciu 

diela dostávajú do vysokých čísel. 

  

 Milan Kováč, starosta obce – v minulosti boli problémy v Beladiciach. Teraz ideme  

           v spolupráci s obcami mikroregiónu dopredu a rozšírenie ČOV je našou prioritou. 

             

 

b) Dokončenie Amfiteátra pod Platanom – vo veci dokončenia prác na amfiteátri boli 

oslovení traja dodávatelia, po prerokovaní s poslancami, záväzne sa vyjadril jeden. 

Cenová ponuka na práce a materiál v rozsahu zhotovenia stien šatní, vrátane dverí 

a podláh  (materiál - drevo) činí približne detisícštyristo eur, termín zhotovenia dva 

týždne. Prestrešenie šatní a náter podlahy javiska plánujeme zabezpečiť svojpomocne, 

klampiarske práce dodávateľsky. Napílenie dreva na opravu lavičiek už prebieha 

dodávateľskou firmou v susednej obci Beladice. Čas nás dosť tlačí, hody sú v auguste.    

                                                                  

c) Cenová ponuka za vypracovanie projektovej dokumentácie na opravu miestnych 

komunikácií – starosta obce informoval poslancov o cenovej ponuke za vypracovanie 

projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ulíc Športová 2500 EUR a Pod gaštanmi 

800 EUR. 

 

d) Oprava vnútorných priestorov materskej školy – obec podala žiadosť  

o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR na opravu vnútorných 

priestorov materskej školy. 

 

e) Vývoz odpadových vôd     –   vývoz   a  zneškodnenie   odpadových   vôd   zo   žúmp          

     obecných objektov (bytový dom, materská škola, obecný úrad) zabezpečuje  

 dodávateľsky Septik Trans, Štefan Mišuta, Sľažany. Zmluva je uzatvorená na obdobie      

            jedného roka.  Na základe  iniciatívy  Mgr. Andreja Havetu,  zástupcu starostu, ako  aj  
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doručenia cenovej ponuky  od ďalšieho záujemcu o poskytovanie uvedených služieb pre obec, 

oslovil pána  Mišutu vo veci zníženia ceny za predmetné služby. Výsledkom je zníženie ceny 

od 1. júla 2019 na 53 EUR za vývoz jednej cisterny (10 m3). Zmluva bude upravená 

dodatkom na obdobie od 1.7.2019 – 31.12.2019. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – je spokojný s tým, že cena bola znížená. Podľa jeho 

výpočtov úspora pre obec činí asi 800 EUR za obdobie jedného roka. 

 

Pavol Zachariaš, poslanec OZ – informuje sa na rozbory vody v bytovke. 

 

Milan Kováč, starosta obce – monitorovanie kvality vody – pravidelné odbery obec 

zabezpečuje prostredníctvom dodávateľa AQUA trade Slovakia s.r.o. Cena sa odvíja od počtu 

sledovaných ukazovateľov, či sa jedná o minimálny alebo úplný rozbor. Vysvetlil systém 

prevádzky úpravne vody (preplachy fliaš, navýšenie spotreby vody). Náklady na úpravu vody 

sú platené z nájomného. 

Monika Zúziková, referentka OcÚ – vysvetlila systém platieb za vývoz žúmp nájomcami 

bytov. 

 

Milan Kováč, starosta obce - informoval poslancov o nefunkčnosti obecného krovinorezu. 

Porucha si vyžaduje generálnu opravu, ktorá sa vzhľadom k vysokým finančným nákladom 

už neoplatí. Súčasne skonštatoval, že aj prevádzka ďalšej obecnej kosačky je vzhľadom k jej 

technickému stavu nebezpečná. So zástupcom starostu sa už radil vo veci zakúpenia 

multifunkčného zariadenia (motorová jednotka P70, mulčovač, zametač) vhodného aj pre 

prácu v náročnejšom teréne. Vzhľadom k nevyhnutnému zabezpečeniu údržby verejnej zelene 

a priestranstiev v obci, poslanci navrhli zakúpiť multifunkčné zariadenie s 

potrebným príslušenstvom v prípade potvrdenia možnosti použiť na tento účel  prostriedky 

z rezervného fondu.  

 

Matúš Kohút, občan – informuje sa na bežné výdavky zahrnuté v  položke rozpočtu Kultúrne 

služby. 

 

Monika Zúzková, referentka OcÚ  -  výdavky na knižnicu, obecné podujatia, účinkujúcich, 

energie na kultúrny dom. 

 

Andrej Haveta, zástupca starostu, predseda TJ Družstevník Neverice – v prípade postupu 

futbalového družstva TJ Družstevník Neverice do 6. ligy je nevyhnutná podmienka 

vytvorenia mládežníckeho družstva. V žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce  na rok 2019 bola 

táto požiadavka uvedená vo výške 1 500 EUR. Ako sa to bude riešiť?  Ďalej vyslovil 

nespokojnosť pri zabezpečovaní termínu a kvality prác obecného traktora pri valcovaní hracej 

plochy ihriska. 

 

Monika Zúziková, referentka OcÚ – v súvislosti s navýšením dotácie bude potrebné prijať 

rozpočtové opatrenie na úpravu výdavkovej časti rozpočtu obce. 

 

Milan Kováč, starosta obce – traktorista má určenú pracovnú dobu a zodpovednosť za traktor 

- o techniku sa vzorne stará. Pokiaľ sa jedná o zabezpečenie valcovania v mimoriadnych 

situáciách ponúkol osobnú pomoc pri valcovaní ihriska, spojenú  s poskytnutím  súkromnej 

techniky. Pochvalne sa vyjadril k práci vedenia a členov futbalového oddielu TJ Družstevník 

Neverice pri starostlivosti o hraciu plochu a celý futbalový štadión. 
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10. Záver 

 

 Starosta obce p. Milan Kováč skonštatoval, že program 5. zasadnutia Obecného 

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

zasadnutie za ukončené. 

 

 

V Nevericiach dňa 25.6.2019 

 

 

 

 

 

 

 

         Milan    K o v á č 

                starosta obce Neverice 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu 

 

 

Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ 

 

 

 

 

 

Zapísala: 

Zuzana Bugárová, referentka OcÚ 
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