
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 
zo 7.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17. októbra 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo 7.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

 

Dátum konania:  17. októbra 2019 

 

Prítomní:   Milan Kováč, starosta obce 

Poslanci:   Mgr. Andrej Haveta 

    Ing. Jozef Bachan 

    Ing. Radovan Nosko 

    Mgr. Dušan Pintér 

    Pavol Zachariaš 

    Miroslav Židík  

      

Ospravedlnení:  Stanislav Pupák 

     

     

 

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: Moniku Zúzikovú, referentku OcÚ a 

overovateľov zápisnice: Miroslava Židíka, poslanca OZ a Ing. Jozefa Bachana, 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, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 70/2019 

 

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. Monika Zúziková a za overovateľov zápisnice 

zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určení  – Miroslav Židík, poslanec OZ a Ing. 

Jozef Bachan, poslanec OZ 

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 

Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie: Ing. Radovan Nosko, poslanec OZ, 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, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 71/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

v o l í 

členov návrhovej komisie: Ing. Radovan Nosko, poslanec OZ, Pavol Zachariaš, poslanec OZ 

 

Na zasadnutie prišiel poslanec OZ Ing. Jozef Bachan. 

 

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. Municipálny úver – EUROFONDY – na predfinancovanie projektu „Obecný 

kamerový systém – Neverice“ 

7. Použitie rezervného fondu – Rekonštrukcia Materskej školy Neverice 

8. Rôzne – Diskusia 

9. Záver 

 

O programe rokovania dal starosta obce hlasovať. 
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Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 5 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 72/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach  

 

Na zasadnutie prišiel poslanec OZ Pavol Zachariaš. 

 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

 S plnením uznesení zo 6. zasadnutia OZ oboznámila poslancov PhDr. Jana Klikačová, 

hlavná kontrolórka obce. 

  Na predchádzajúcom zasadnutí boli prijaté uznesenia č. 55/2019 – 69/2019. 

Z uznesení č. 55 – 59, 62 – 63, 67 - 68 nevyplynuli žiadne úlohy. Uznesenia č. 60 – 61, 64 – 

66, 69/2019 boli splnené.  

K plneniu uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  

O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

za: 6 (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, Ing. J.Bachan, P.Zachariaš, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 73/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

kontrolu plnenia uznesení zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

6. Municipálny úver – EUROFONDY – na predfinancovanie projektu „Obecný 

kamerový systém – Neverice“ 

 

 Monika Zúziková, referentka OcÚ – oboznámila prítomných s potrebou a možnosťami 

financovania projektu „Obecný kamerový systém – Neverice“ z úveru, a to nového 

s výhodnou úrokovou sadzbou, bez započítania do dlhu obce a splátkou z refundácie z PPA. 

Milan Kováč, starosta obce – pripomenul možnosť financovania čerpaním staršieho úveru. 

Monika Zúziková, referentka OcÚ – upresnila, že ide o úver s vyššou úrokovou sadzbou, 

pravidelnými splátkami a navýšením dlhu obce. Stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu 

návratných zdrojov financovania tvorí prílohu zápisnice č. 2. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k prijatiu nového úveru. 
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Výsledky HLASOVANIA: 

 

prítomní: 6 

za: 6 (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, Ing. J.Bachan, P.Zachariaš , M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 74/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j  e 

prijatie úveru vo výške 56 314,80 Eur poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a. s., 

so sídlom: Hodžova 11, 010 11  Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: 

SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka 

číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, 

s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý 

termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu:  

„Obecný kamerový systém – Neverice“ 

s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej 

z fondov Európskeho spoločenstva formou: 

Nenávratného finančného príspevku vo výške 56 314,80 Eur poskytnutého v zmysle zmluvy 

č. 074NR220166 uzatvorenej medzi Obcou Neverice a Pôdohospodárskou platobnou 

agentúrou, Hraničná 12, Bratislava a to nasledovne:  

- 75 % t. j. 42 236,10 Eur z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 

vidieka 

- 25 % t. j. 14 078,70 Eur z prostriedkov štátneho rozpočtu SR 

 

7.  Použitie rezervného fondu – Rekonštrukcia Materskej školy Neverice 

 

 Milan Kováč, starosta obce – informoval, že sa jedná o financovanie kapitálových 

výdavkov na projekt „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Neverice“ v sume 

3 400,- Eur, ktoré sú povinnou spoluúčasťou obce k dotácii z Environmentálneho fondu. 

 

Starosta obce dal hlasovať o schválení použitia rezervného fondu na krytie týchto 

kapitálových výdavkov. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

za: 6 (Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, Ing. J.Bachan, P.Zachariaš , M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 75/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

použitie rezervného fondu vo výške 3 400,-- EUR  na kapitálové výdavky, na zákazku 

„Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Neverice“. 
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8. Rôzne – Diskusia 

 

     Informácie starostu obce 

 

Milan Kováč, starosta obce  

 

a) Informácia o zbere veľkoobjemového odpadu 

Zber je naplánovaný na sobotu 26.10.2019 v čase od 8,00 hod do 15,00 hod. Poslanec OZ 

Pavol Zachariaš poskytne nákladné auto s vlekom a zabezpečí aj vývoz odpadu na skládku.  

 

b) Informácia o osvetlení na Fundušskej ulici 

Sú vymenené dve žiarovky a vidieť, že svetlo z týchto LED svietidiel je jasnejšie. Keby sa 

vymenili všetky svietidlá, ušetrili by sme na spotrebe elektrickej energie. Výmena v celej obci 

by stála cca 2 500,- Eur. 

 

c) Informácia o vianočnom osvetlení obce 

Prišli ponuky na zakúpenie nového aj repasovaného osvetlenia. Je možnosť si aj prenajať na 

určité obdobie. Starostka obce Kostoľany pod Tribečom takto spolupracuje s jednou firmou 

a osvedčilo sa jej to, lebo každý rok má iné osvetlenie. Navrhujem zabezpečiť 3 – 4 kusy, 

ktoré budú inštalované popri Hlavnej ulici. 

 

Miroslav Židík, poslanec OZ – treba zistiť, čo je výhodnejšie, či kúpa alebo prenájom. 

 

Ing. Radovan Nosko, poslanec OZ – treba porovnať viac firiem, urobiť prieskum. 

 

Zo zasadnutia odišiel poslanec OZ Pavol Zachariaš. 

 

d) Informácia o zmene vývozcu odpadu 

Obec sa v rámci združenia obcí Mikroregión Podtríbečie – Drevenica zapojí do verejného 

obstarávania na zberovú spoločnosť na odvoz komunálneho odpadu. Dá sa tak vysúťažiť 

lepšia cena aj pri súčasnej frekvencii vývozu 1 x za 14 dní.  

 

e) Informácia o kompostéroch 

Zatiaľ nám neboli dodané, lebo prebiehala kontrola verejného obstarávania. Pochybenia 

neboli zistené a tak budúci týždeň dovezú kompostéry. Občania budú o kompostovaní 

preškolení odborníkmi, ktorých zabezpečí dodávateľská firma. Pri tejto príležitosti musíme 

informovať občanov aj o dôslednejšom separovaní odpadu a nenavyšovaní množstva 

komunálneho odpadu, lebo sa to odzrkadlí na platení poplatku za odpady.  

 

Miroslav Židík, poslanec OZ – ak sa zvýši poplatok, bude problém s úhradami, budú sa tvoriť 

čierne skládky 

 

Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ – bude možnosť kontroly cez nový kamerový systém 

 

Milan Kováč, starosta obce  - nebudú skládky, 4-členná domácnosť bude mať nárok na vývoz 

jednej 120 lit. nádoby a bude možnosť si priplatiť za vrecia a pásky a dať ich vyviezť 

zberovou spoločnosťou. Podľa mojich výpočtov vychádza platiť poplatok za odpad 

v budúcom roku cca 30,- € na osobu a rok. Vo VZN si môžeme určiť sadzbu za osobu a rok, 

alebo zaviesť množstvový zber. 
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p.Paluška, občan – bolo by dobré v obci umiestniť aj veľké kontajnery na papier, tak ako sú 

na sklo. Doma sa nám hromadia vrecia s papierovým odpadom, nie je to kde skladovať. Zber 

3 či 4 krát do roka je nepostačujúci. 

 

Milan Kováč, starosta obce  - vieme o tomto probléme, žiaľ nevieme to ovplyvniť 

Na bioodpad plánujeme zriadiť malú kompostáreň, aby ho občania nedávali do komunálneho 

odpadu. 

 

Miroslav Židík, poslanec OZ – skúsiť objednať firmu ako v Ladiciach. Za papierový odpad 

ponúka papierenské výrobky, napr. toaletný papier.  

 

f) Informácia o pripravovanom zvýšení miestnych daní 

Vypracoval som pre Vás tabuľku o navrhovanom zvýšení miestnych daní. Tiež mám 

podklady z obcí zlatomoraveckého okresu pre porovnanie. Treba sa pripraviť na zmenu 

príslušného VZN. 

 

PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka obce – nakoľko už boli medializované zmeny, 

ktoré nepriaznivo ovplyvnia naše tzv. podielové dane, treba zabezpečiť príjem financií do 

rozpočtu obce aj z takýchto zdrojov 

 

Diskusia 

 

p.Paluška, občan – vo vláde rokujú o vodovodoch, ako sú na tom Neverice? 

 

Milan Kováč, starosta obce – podľa mojich informácií by mali Nitrianske vodárne dostať 

financie aj pre výstavbu vodovodu v Nevericiach, Ladiciach a Kostoľanoch pod Tribečom. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – počas dovolenky starostu som riešil v materskej 

škole problémy s vodou v studni. Je potrebné čerpadlom prečistiť studňu, lebo je v nej málo 

vody a je zanesená . 

 

p.Paluška, občan – kto monitoruje kamery? 

 

Milan Kováč, starosta obce – my tu v rozhlasovej miestnosti, zajtra ich ešte nastavia a potom 

by to malo byť už ukončené. Dali sme tiež natiahnuť internetový kábel ku kabínam na ihrisku. 

Vypracováva sa projektová dokumentácia na kabíny a novú elektroinštaláciu. Je možnosť 

financovania dotáciou z MAS Tribečsko. Išlo by aj o výmenu okien a dverí v celkovej 

hodnote cca 11 000,- €. Projekt bude stáť cca 1 000,- €. 

 

Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu – naozaj máme problémy s elektrinou, vypadávajú 

fázy, chyba je v ističoch, sú zlé. Kedy sa to bude realizovať ? 

 

Milan Kováč, starosta obce – to žiaľ nevieme, ale zatiaľ môžeme vymeniť ističe. 

 

 

 

 

 

 

- 6 - 



9. Záver 

 

 Starosta obce p. Milan Kováč skonštatoval, že program 7. zasadnutia Obecného 

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

zasadnutie za ukončené. 

 

 

V Nevericiach dňa 23. októbra 2019 

 

 

         Milan    K o v á č 

                starosta obce Neverice 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Miroslav Židík, poslanec OZ 

 

Ing. Jozef Bachan, poslanec OZ 

 

Zapísala: 

Monika Zúziková, referentka OcÚ 
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