
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 
z 8.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 5. decembra 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

Z á p i s n i c a 

z 8.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

 

Dátum konania:  5. decembra 2019 

 

Prítomní:   Milan Kováč, starosta obce 

Poslanci:   Ing. Jozef Bachan 

    Mgr. Andrej Haveta 

    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 šiesti 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: Ing. Radovana Nosku, poslanca OZ a Mg. Dušana Pintéra, poslanca 

OZ. 

 

O určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 

 



Uznesenie č. 76/2019 

 

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 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určení  – Ing. Radovan Nosko, poslanec OZ 

a Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ 

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 

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

Miroslav Židík, poslanec OZ  

 

O obsadení návrhovej komisie dal hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

za: 6 (Ing. J. Bachan, Mgr. A. Haveta, Ing. R. Nosko, Mgr. D. Pintér, P. Zachariaš,  M. Židík) 
proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 77/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

v o l í 

členov návrhovej komisie: Mgr. Andrej Haveta, zástupca starostu, Miroslav Židík, 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. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Neverice na I. polrok 2020 

7. Správa o finančnej kontrole na mieste od 1.6.2019 do 30.9.2019 

8. Žiadosť o súhlas na vykonávanie inej zárobkovej činnosti, poprípade podnikateľskej 

činnosti hlavného kontrolóra obce 

9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 

10. Správa rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami k 30.09.2019 v obci 

Neverice 

11. Prokurátorská previerka stavu zákonnosti v činnosti hlavného kontrolóra a obecného 

zastupiteľstva – informácia 

12. Dodatok č. 1 k zmluve o Združení obcí  MIKROREGIÓN „Podtríbečie – Drevenica“, 

uzavretej dňa 5.11.2003 
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13. Výpožička nebytového priestoru v budove súpisné číslo 119 - Obecný úrad a kultúrny 

dom  - Občianskemu združeniu POD PLATANOM 

14. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2019 o určení výšky úhrady nákladov na 

zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode obce Neverice 

15. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a na mzdy na dieťa materskej školy na kalendárny rok 2020 

16. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2019 o financovaní centier voľného času 

zriadených mimo územia obce Neverice v roku 2020 

17. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2019 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Neverice 

18. Rôzne – Diskusia 

Informácie starostu obce (sadzobníky úhrad, menovanie veliteľa DHZO, zakúpenie 

auta, ďalšie informácie) 

19. Záver 

 

O programe rokovania dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 78/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach  

 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

 S plnením uznesení zo 7. zasadnutia OZ oboznámila poslancov PhDr. Jana Klikačová, 

hlavná kontrolórka obce. Spáva z vykonanej kontroly plnenia uznesení tvorí prílohu 

zápisnice č. 2.  K plneniu uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  

O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 79/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

kontrolu plnenia uznesení z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 
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6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Neverice na I. polrok 2020 

 

 Návrh plánu predniesla PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka obce. K návrhu 

neboli žiadne pripomienky. Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 3. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 80/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Neverice na I. polrok 2020. 

 

7. Správa o finančnej kontrole na mieste od 1.6.2019 do 30.9.2019 

 

 Správu predniesla PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka obce. Materiál tvorí 

prílohu zápisnice č. 4. 

Starosta obce dal hlasovať o správe z finančnej kontroly. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 81/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

Správu o finančnej kontrole na mieste od 1.6.2019 do 30.9.2019 

 

8. Žiadosť hlavného kontrolóra obce o súhlas na vykonávanie inej zárobkovej činnosti, 

poprípade podnikateľskej činnosti hlavného kontrolóra obce 

 

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

súhlas, písomná žiadosť tvorí prílohu zápisnice č. 5. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k žiadosti. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č.82/2019 

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 inej zárobkovej činnosti, 

poprípade podnikateľskej činnosti  

 

9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 

 

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

zápisnice č. 6. 
 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k rozpočtovému opatreniu. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 83/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019 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 rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami k 30.09.2019 v obci 

Neverice 

 

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

zápisnice č. 7. 

 

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

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 84/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

Správu rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami k 30.09.2019 v obci Neverice 
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11. Prokurátorská previerka stavu zákonnosti v činnosti hlavného kontrolóra 

a obecného zastupiteľstva - informácia 

 

S protokolom z prokurátorskej previerky za obdobie od 1.1.2018 – 31.8.2019 oboznámila 

prítomných Monika Zúziková, referentka OcÚ. Prokurátorskou previerkou neboli obci 

uložené žiadne opatrenia. Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 8.  

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k predmetnej prokurátorskej previerke. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 85/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

Informáciu o prokurátorskej previerke stavu zákonnosti v činnosti hlavného kontrolóra 

a obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.1.2018 do 31.8.2019 

 

 

12. Dodatok č. 1 k zmluve o Združení obcí MIKROREGIÓN „Podtríbečie – Drevenica“, 

uzatvorenej dňa 5.11.2003  

 

So znením dodatku č. 1 oboznámil prítomných starosta obce Milan Kováč. Tvorí prílohu 

zápisnice č. 9. 
 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia o schválení dodatku č. 1. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 86/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 k zmluve o Združení obcí MIKROREGIÓN „Podtríbečie – Drevenica“ , 

uzavretej dňa 5.11.2003 

 

13. Výpožička nebytového priestoru v budove súpisné číslo 119 – Obecný úrad 

a kultúrny dom – Občianskemu združeniu POD PLATANOM  

 

Milan Kováč, starosta obce – prečítal žiadosť občianskeho združenia. Zámer prenechať 

nebytový priestor  do výpožičky podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov bo zverejnený v súlade so zákonom. Žiadosť a zámer tvoria 

prílohu zápisnice č. 10. 
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Starosta obce dal hlasovať k výpožičke nebytových priestorov. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 87/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

A)   s c h v a ľ u j e 

Nasledovný majetok Obce Neverice ako dočasne prebytočný majetok: 

nebytový priestor – miestnosť č. 1 (skladový pracovný priestor) o výmere 11,52 m2 na prvom 

poschodí budovy – Obecný úrad a kultúrny dom, Neverice, Hlavná 119/29, stavba vedená 

Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom na LV č. 459, k. ú. Neverice, 

vlastníctvo 1/1 Obec Neverice, na parcele č. 162/4 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

B)   s c h v a ľ u j e 

výpožičku nehnuteľnosti uvedenej v bode A) tohto uznesenia 

ako výpožičku podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov. 

Zdôvodnenie prenechania do výpožičky podľa § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov (osobitný zreteľ): 

 Občianske združenie vytvára svojou aktívnou činnosťou kultúrno – spoločenské 

projekty, ktoré obohacujú všetky vekové kategórie obyvateľstva a sú pre obec 

Neverice veľkým prínosom. 

 Občianske združenie má vážny záujem vyvíjať svoju činnosť prevažne v kultúrnom 

dome, preto je potreba priestorov na fungovanie združenia nevyhnutná. 

 Hlavným dôvodom je podpora a rozvoj kultúrnej organizovanej činnosti na území 

obce. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

C)   s c h v a ľ u j e 

prenechanie výpožičky podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov nehnuteľnosti uvedenej v bode A) tohto uznesenia Občianskemu  
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združeniu POD PLATANOM, so sídlom Nitrianska 125/11, 951 72  Neverice, IČO: 

51715066, 

za podmienok: 

 doba výpožičky 2.1.2020 – 2.1.2022 

 výpovedná lehota: 2 – mesačná 

 zmeny na nehnuteľnosti: občianske združenie je oprávnené vykonávať zmeny na 

nehnuteľnosti (stavebné práce a pod.) len s predchádzajúcim písomným súhlasom 

prenajímateľa, 

 ostatné zmluvou neupravené práva a povinnosti strán sa riadia príslušnými 

ustanoveniami občianskeho zákonníka. 

 

14. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2019 o určení výšky úhrady nákladov na 

zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode obce Neverice – uznesenie č. 

88/2019 

 

Milan Kováč, starosta obce – návrh VZN bol zverejnený v súlade s platným zákonom. 

K predmetnému návrhu nebola do dňa ukončenia pripomienkového konania zaslaná ani jedna 

pripomienka. Návrh tvorí prílohu zápisnice č. 11. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh VZN č. 3/2019. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 88/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2019 o určení výšky úhrady nákladov na 

zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode obce Neverice 

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

 

 

15. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a na mzdy na dieťa materskej školy na kalendárny rok 2020  

 

Monika Zúziková, referentka OcÚ – návrh VZN bol zverejnený v súlade s platným zákonom. 

K predmetnému návrhu nebola do dňa ukončenia pripomienkového konania zaslaná ani jedna 

pripomienka. Návrh tvorí prílohu zápisnice č. 12. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh VZN č. 4/2019. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 89/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a na mzdy 

na dieťa materskej školy na kalendárny rok 2020 

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

 

16. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2019 o financovaní centier voľného času 

zriadených mimo územia obce Neverice v roku 2020 

 

Monika Zúziková, referentka OcÚ – návrh VZN bol zverejnený v súlade s platným zákonom. 

K predmetnému návrhu nebola do dňa ukončenia pripomienkového konania zaslaná ani jedna 

pripomienka. Návrh tvorí prílohu zápisnice č. 13. 

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh VZN č. 5/2019. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 90/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2019 o financovaní centier voľného času zriadených 

mimo územia obce Neverice v roku 2020 

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

 

17. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2019 o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Neverice  

 

 

Milan Kováč, starosta obce – návrh VZN bol zverejnený v súlade s platným zákonom. 

K predmetnému návrhu nebola do dňa ukončenia pripomienkového konania zaslaná ani jedna 

pripomienka. Návrh tvorí prílohu zápisnice č. 14. 

V tomto bode starosta informoval poslancov o separovanom zbere v obci a boli prerokované 

aj pripravované zmeny zberu tuhého komunálneho odpadu z domácností z dôvodu 

narastajúceho množstva odpadov a poplatkov za služby. Obec sa pripravuje na verejnú súťaž 

vo veci dodávateľa služieb zvozu tuhého komunálneho odpadu. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh VZN č. 6/2019. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 91/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Neverice 

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

 

 

18. Rôzne – Diskusia 

 

     Informácie starostu obce 

 

Milan Kováč, starosta obce  

 

a) Informácia o sadzobníkoch úhrad  

Informoval o nových sadzobníkoch úhrad platných od 1.1.2020. Zdôraznil, že občania obce 

Neverice sú v sadzbách zvýhodnení.  Sadzobníky tvoria prílohy zápisnice č. 15.  

 

Starosta obce dal hlasovať o sadzobníkoch obce. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 92/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

Sadzobníky úhrad  

- za poskytované služby 

- za požičiavanie nábytku – domov 

- za práce traktorom 

- za zapožičiavanie riadov 

platné od 1. januára 2020 

 

b) Menovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce 

Veliteľom je  Ing. Ľudovít Bugár, ktorý je odborne spôsobilý na výkon funkcie veliteľa 

obecného hasičského zboru. Na základe kontroly HaZZ Zlaté Moravce je potrebné menovať 

ho do funkcie veliteľa uznesením. 

 

Starosta obce dal hlasovať o vymenovaní veliteľa DHZO. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 93/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

v y m e n ú v a 

Ing. Ľudovíta Bugára, bytom Neverice, Nitrianska 127/15 do funkcie veliteľa Dobrovoľného 

hasičského zboru obce Neverice 

 

c) Zakúpenie nového motorového vozidla na leasing 

Poslanci prerokovali návrh na zakúpenie motorového vozidla pre obec.  

Pavol Zachariaš, poslanec OZ – na čo by bolo auto využívané? Navrhuje pracovné 

s valníkom. 

Milan Kováč, starosta obce - vozidlo by slúžilo na rôzne účely – rozvoz obedov, dovoz vody, 

nákup materiálu, prepravu na školenia, účely vybavovania rôznych obecných záležitostí 

a pod. 

Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ – určite by nekupoval jazdené auto. 

Poslanci sa zhodli, že auto je pre obec potrebné a navrhli zakúpiť vozidlo v cene cca 12 000 

Eur v prevedení COMBI, forma zakúpenia – na leasing. Starosta obce bude informovať 

poslancov o výsledku verejného obstarávania auta. 

 

Starosta obce dal hlasovať za zakúpenie nového motorového vozidla pre obec.  

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 6 

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

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 94/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

zakúpenie nového motorového vozidla na leasing 

 

d) Informácia – Tendernet 

Obec zakúpila licenciu na software Tendernet, prostredníctvom ktorého budeme realizovať 

verejné obstarávania a súčasne zadávať do systému súhrnné správy. 

 

e) Inventarizácia k 31.12.2019 

Monika Zúziková, referentka OcÚ informovala o príkaze starostu obce na vykonanie 

inventarizácie majetku záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na základe zákona NR SR 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov k 31.12.2019. Poslanci sa rozdelili 

do čiastkových inventarizačných komisií.  

 

Jozef Bachan, poslanec OZ – v akom stave sú kompostéry? 

 

Milan Kováč, starosta obce – pripravujú sa administratívne záležitosti k odovzdaniu 

kompostérov občanov, podľa pokynov združenia „Záhrada Európy“. 

Súčasne informoval, že obec pripravuje podklady k žiadosti o nenávratnú dotáciu na výstavbu 

obecnej kanalizácie, ktorú je potrebné podať do 23.12.2019. Informoval, že stavebné 

povolenie na čistiareň odpadových vôd by malo byť vydané do konca januára 2020. 
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Pavol Zachariaš, poslanec OZ – prečo sa nežiada aj na vodovod? 

 

Milan Kováč, starosta obce – nemáme potrebné podklady. Vodárne majú zatiaľ vypracovanú 

koncepciu pre Neverice, Ladice, Kostoľany pod Tribečom. Prípojný bod bude v Beladiciach. 

 

Milan Kováč, starosta obce – 13. decembra 2019 sa bude konať Mikulášska slávnosť. 

Vianočnú výzdobu obce tento rok v rámci šetrenia finančných prostriedkov nezakúpime. 

Ďalej sa spýtal sa na názor poslancov na zorganizovanie stretnutia občanov pri novoročnej 

kapustnici, čo poslancov neoslovilo.  

 

Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ – účasť na zhotovení obecného adventného venca bola zo 

strany občanov veľmi nízka. 

 

Andrej Haveta, zástupca starostu obce – navrhuje, aby sa na cintoríne uzamkla iba jedna 

strana brány, aby mohli občania prechádzať s káričkami. Súčasne sa informuje na vývoz 

obecných žúmp v roku 2020 (dodávateľ služby). 

 

Milan Kováč, starosta obce – bránku na cintoríne doriešime v jarnom období. Vo verejnom 

obstarávaní na dodávku služby - vývoz žúmp, bola úspešná firma Madostav. 

 

Ing. Radovan Nosko, poslanec OZ – navrhuje aspoň novoročný ohňostroj pre deti.  

 

Poslanci sa k návrhu súhlasne nevyjadrili. 

 

 

19. Záver 

 

 Starosta obce p. Milan Kováč skonštatoval, že program 8. zasadnutia Obecného 

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

zasadnutie za ukončené. 

 

V Nevericiach dňa 10. decembra 2019 

 

 

         Milan    K o v á č 

                starosta obce Neverice 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Ing. Radovan Nosko, poslanec OZ 

 

Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ 

 

Zapísala: 

Zuzana Bugárová, referentka OcÚ 
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