
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 
zo 6.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12. septembra 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo 6.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

 

Dátum konania:  12. septembra 2019 

 

Prítomní:   Milan Kováč, starosta obce 

Poslanci:   Mgr. Andrej Haveta 

    Ing. Radovan Nosko 

    Mgr. Dušan Pintér 

    Stanislav Pupák 

    Miroslav Židík  

      

Ospravedlnení:  Ing. Jozef Bachan 

    Pavol Zachariaš 

     

 

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 a poďakoval poslancom za spoluprácu pri príprave a realizácii 

hodových slávností v obci. Konštatoval, že sú prítomní piati 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: Stanislava Pupáka, poslanca OZ a Ing. Radovana Nosku, poslanca 

OZ. 

 

O určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za:  (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér,  S. Pupák, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 



 

 

Uznesenie č. 55/2019 

 

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 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určení  – Stanislav Pupák, poslanec OZ a Ing. 

Radovan Nosko, poslanec OZ 

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 

Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie: Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu, Mgr. 

Dušan Pintér, poslanec OZ  

 

O obsadení návrhovej komisie dal hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 56/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

v o l í 

členov návrhovej komisie: Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu, Mgr. Dušan Pintér, 

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. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018 

7. Zámena pozemkov medzi Máriou Marčákovou, Ing. Františkom Sakáčom,  

Poľnohospodárskym družstvom Neverice a obcou Neverice 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2019 

9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 

10. Správa hlavného kontrolóra obce o rozpočtovom hospodárení s finančnými 

prostriedkami za II. štvrťrok 

11. Prehodnotenie príspevku obce na poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby 
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12. Žiadosť hlavného kontrolóra obce o súhlas na vykonávanie funkcie hlavného 

kontrolóra vo viacerých samosprávach 

13. Žiadosť TJ Družstevník Neverice na rok 2019 vo výške 1.500,00 EUR z dôvodu 

registrácie mládežníckeho družstva 

14. Oznámenie o schválenej dotácii na zníženie energetickej náročnosti – budova MŠ 

Neverice 

15. Oznámenie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Obecný kamerový 

systém 

16. Rôzne – Diskusia 

Informácie starostu obce 

      17.  Záver 

 

O programe rokovania dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 57/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach  

 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

 S plnením uznesení z 5. zasadnutia OZ oboznámila poslancov PhDr. Jana Klikačová, 

hlavná kontrolórka obce. 

  Na predchádzajúcom zasadnutí boli prijaté uznesenia č. 45/2019 – 54/2019. 

Z uznesení č. 45 - 51 nevyplynuli žiadne úlohy. Uznesenia č. 51/2019 – 54/2019 boli splnené.  

K plneniu uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  

O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 58/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

kontrolu plnenia uznesení z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 
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6. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018 

 

 Monika Zúziková, referentka OcÚ – oboznámila prítomných so správou vypracovanou 

nezávislým audítorom Ing. Jozefom Adamkovičom zo dňa 6. septembra 2019. 

Milan Kováč, starosta obce – vyjadril spokojnosť s výsledkom auditu. 

Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 2. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k správe nezávislého audítora. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 59/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo obce Neverice 

z auditu účtovnej závierky za rok 2018 

 

7.  Zámena pozemkov medzi Máriou Marčákovou, Ing. Františkom Sakáčom, 

Poľnohospodárskym družstvom Neverice a Obcou Neverice 

 

 Milan Kováč, starosta obce – zámer previesť predmetný majetok obce Neverice 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený na druhom zasadnutí OZ pod číslom 

uznesenia č. 16/2019. Zámena nehnuteľností môže byť schválená na dnešnom zasadnutí OZ, 

nakoľko dedičské konanie po neb. Rozálii Sakáčovej bolo ukončené. Vlastníkom 

nehnuteľností po neb. Rozálii Sakáčovej sa stal  Ing. František Sakáč.  

 

Starosta obce dal hlasovať o schválení zámeny pozemkov. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za:  (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 60/2019 

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 

častí parciel reg. „E“ : 

 

č. 1573/1 ostatná plocha o výmere 1193 m2 

č. 698/1 orná pôda o výmere 17646 m2 
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evidovaných na liste vlastníctva č. 672 na obec v 1/1, označených v geometrickom pláne č. 

148/2016, ako: 

- diel č. 1 o výmere 440 m2 z parcely E KN č. 1573/1 

- diel č. 3 o výmere 956 m2 z parcely E KN č. 698/1 

- diel č. 5 o výmere 2085 m2 z parcely E KN č. 698/1 

- diel č. 6 o výmere 1336 m2 z parcely E KN č. 698/1 

- diel č. 14 o výmere 95 m2 z parcely E KN č. 1573/1 

Spolu o výmere     4912 m2                    

 

za časti parcely reg. „E“ č. 698/2 orná pôda o výmere 8282 m2, evidovanej na liste 

vlastníctva č. 428 v katastrálnom území Neverice, označené v geometrickom pláne č. 

148/2016 ako: 

- diel č. 10 o výmere 140 m2 z parcely E KN č. 698/2 

- diel č. 12 o výmere 4772 m2 z parcely E KN č. 698/2. 

Spolu o výmere        4912 m2 

ktorej spoluvlastníkmi sú: 

1) Mária Marčáková, r. Jankulárová, nar. 15.8.1947, r.č. 475815/781, bytom Beladice, Nová 

262/3, 951 75  Beladice – Veľké Chrašťany v 1/3 

2) Ing. František Sakáč, r. Sakáč, nar. 10.11.1959, r.č. 591110/6718, bytom Piešťany, 

Adama Trajana 4834/23, 921 01  Piešťany v 1/3 

3) Poľnohospodárske družstvo Neverice 951 72  Neverice 250, IČO 00198552 v 1/3 

Zámenou nadobudne Obec Neverice diely č. 10 a 12 v 1/1, Mária Marčáková a Ing. František 

Sakáč diely č. 1, 3 a 5 každý po ½ a Poľnohospodárske družstvo Neverice diely č. 6 a 14 

v 1/1. 

Prevod vlastníctva sa vykoná zámennou zmluvou. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je usporiadanie vlastníctva k obecnému ihrisku a 

k prístupovej ceste na ihrisko v zastavanom území obce. 

Pri schválení uznesenia bola dodržaná podmienka 3/5 väčšiny všetkých poslancov OZ. 

 

 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2019 

 

 PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka obce – predložila poslancom návrh 

predmetného plánu. K návrhu neboli žiadne pripomienky. Tvorí prílohu zápisnice č. 3. 

 

Starosta obce dal hlasovať o schválení plánu kontrolnej činnosti. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za:  (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 61/2019  

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Neverice na II. polrok 2019 
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9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 

 

 S materiálom oboznámila poslancov Monika Zúziková, referentka OcÚ. Tvorí prílohu 

zápisnice č. 4. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k rozpočtovému opatreniu. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za:  (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 62/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2019 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. 

 

10. Správa hlavného kontrolóra obce o rozpočtovom hospodárení s finančnými 

prostriedkami za II. štvrťrok 

 

 Správu predniesla PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka obce. Tvorí prílohu 

zápisnice č. 5. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k správe hlavného kontrolóra. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za:  (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 63/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

Správu rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami za II. štvrťrok 2019 v Obci 

Neverice 

 

11. Prehodnotenie príspevku obce na poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby 

 

 Poslanci prerokovali z dôvodu nepriaznivého dopadu na rozpočet obce poskytovanie 

príspevku obce Neverice na terénnu opatrovateľskú službu, schváleného uznesením č. 

156/2018 zo dňa 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach zo dňa 11. mája 2018.  

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k zrušeniu príspevku obce. 
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Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 64/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

r u š í   

dňom 1. novembra 2019 príspevok obce Neverice na poskytovanie terénnej opatrovateľskej 

služby vo výške 1,00 € za jednu hodinu opatrovania, najviac za 8 hodín denne, schválený 

uznesením č. 156/2018 zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach zo dňa 11. 

mája 2018. 

 

12. Žiadosť hlavného kontrolóra obce o súhlas na vykonávanie funkcie hlavného 

kontrolóra vo viacerých samosprávach 

 

PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka obce  Neverice – požiadala poslancov o predmetný 

súhlas, písomná žiadosť tvorí prílohu zápisnice č. 6. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k žiadosti. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 65/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

u d e ľ u j e   s ú h l a s 

hlavnej kontrolórke obce PhDr. Jane Klikačovej na vykonávanie funkcie hlavného kontrolóra 

vo viacerých samosprávach 

 

13. Žiadosť TJ Družstevník Neverice o dotáciu po registrácii mládežníckeho družstva 

 

So žiadosťou oboznámil poslancov OZ Milan Kováč, starosta obce. Žiadosť tvorí prílohu 

zápisnice č. 7.  

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k žiadosti. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 66/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

poskytnutie dotácie pre Telovýchovnú jednotu Družstevník Neverice na rok 2019 vo výške 

1.500,00 EUR z dôvodu registrácie mládežníckeho družstva 

 

14. Oznámenie o schválenej dotácii na zníženie energetickej náročnosti – budova MŠ 

Neverice 

 

Milan Kováč, starosta obce – informoval poslancov o schválenej dotácii a rozsahu prác na 

budove Materskej školy Neverice, ktoré majú byť ukončené do 31.10.2019.  

Zmluva o dielo bola uzavretá s úspešným uchádzačom – COMERCIA SK, s.r.o. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia o schválenej dotácii. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 67/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

Oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na Zníženie 

energetickej náročnosti Materskej školy Neverice vo výške 60.000,00 EUR 

 

15. Oznámenie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Obecný 

kamerový systém 

 

Milan Kováč, starosta obce – informoval poslancov o schválení žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok na Obecný kamerový systém, ktorá bola podaná v roku 2017.  

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k žiadosti o schválení nenávratného finančného 

príspevku. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 68/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

Oznámenie o schválení nenávratného finančného príspevku z Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na Obecný kamerový systém vo výške 

56.314,80 EUR 

 

- 8 - 



16. Rôzne – Diskusia 

 

     Informácie starostu obce 

 

Milan Kováč, starosta obce  

 

a) Informácia o verejnom osvetlení 

Na základe upozornenia poslanca OZ Ing. Radovana Noska bola preverená nefunkčnosť 

verejného osvetlenia na Hlavnej ulici, oproti kostolu. Chyba je v prívodnom káblovom 

vedení. Prisľúbil zabezpečenie odstránenia poruchy oprávnenou osobou. 

Súčasne informoval o stave verejného osvetlenia v obci. Svietidlá svietia slabo, sú zastaralé 

a na niektorých uliciach je takmer tma (Beladická a Nitrianska). Rokoval o súčasných 

možnostiach výmeny svietidiel s niekoľkými odborníkmi. Zatiaľ navrhuje vymeniť na skúšku 

svietidlá na jednej ulici a následne zvážiť ďalšie kroky. 

 

b) Informácia o posedení dôchodcov 

Posedenie s dôchodcami je naplánované na nedeľu 13.10.2019 o 15.00 h vo veľkej sále 

kultúrneho domu. Pozval  poslancov a požiadal  ich o pomoc na podujatí. 

 

c) Informácia o komisii pre prideľovanie obecných nájomných bytov 

V zmysle VZN o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov rozhoduje komisia. 

Navrhuje, aby komisia bola zložená zo všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia o zriadení predmetnej komisie. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

za: 5 (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, S. Pupák, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 69/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

z r i a ď u j e 

komisiu pre prideľovanie obecných nájomných bytov, zloženú zo všetkých poslancov 

Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

d) Informácie – ČOV Beladice 

Oboznámil poslancov o začatí posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) vo veci 

Rozšírenia ČOV Beladice. Po jeho ukončení bude prebiehať konania vo veci územného 

rozhodnutia a povolenia stavby. 

 

e) Zvyšovanie poplatku za odvoz tuhého komunálneho odpadu 

Na základe predbežnej kalkulácie poplatkov navrhol vo veci riešenia problematiky tuhého 

komunálneho odpadu (spôsob zberu, nastavenie podmienok, množstvo smetných nádob, 

zvyšovanie poplatkov, nedostatočné separovanie) uskutočniť pracovné stretnutie poslancov.  
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Diskusia 

 

Matúš Kohút, občan – ako zástupca občianskeho združenia POD Platanom by sa rád 

informoval, či by poslanci podporili žiadosť o prenájom priestorov pre potreby združenia. Sú 

jedným z dvoch fungujúcich združení v obci a priestory by potrebovali rovnako ako športovci 

pre svoju činnosť.   

 

Milan Kováč, starosta obce – osobne by podporil takúto žiadosť a očakáva väčšiu spoluprácu 

s obcou. 

 

Matúš Kohút, občan – v minulosti organizovali Ples kvetov, Fašiangový sprievod, 

Halloweensku  párty a ďalšie podujatia pripravujú. Spolupráca sa odvíja od pracovných 

povinností v zamestnaní. 

 

Stanislav Pupák, poslanec OZ – dopočul sa, že máme problém s chladiacim zariadením 

v dome smútku. 

 

Milan Kováč, starosta obce – oficiálne nám poruchu chladiaceho zariadenia nikto  nenahlásil, 

informáciu sa tiež iba dopočul. Kontaktoval opravára chladiacich zariadení, ktorý príde 

zariadenie skontrolovať.  

 

 

17. Záver 

 

 Starosta obce p. Milan Kováč skonštatoval, že program 6. zasadnutia Obecného 

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

zasadnutie za ukončené. 

 

 

V Nevericiach dňa 16. septembra 2019 

 

 

         Milan    K o v á č 

                starosta obce Neverice 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Stanislav Pupák, poslanec OZ 

 

Ing. Radovan Nosko, poslanec OZ 

 

Zapísala: 

Zuzana Bugárová, referentka OcÚ 
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