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

 

 

 

Z á p i s n i c a 

z 9.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

 

Dátum konania:  5. marca 2020 

 

Prítomní:   Milan Kováč, starosta obce 

Poslanci:   Mgr. Andrej Haveta 

    Ing. Jozef Bachan 

    Ing. Radovan Nosko 

    Mgr. Dušan Pintér 

    Stanislav Pupák 

    Pavol Zachariaš 

    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 siedmi poslanci z celkového počtu 

sedem poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

 Starosta obce určil zapisovateľku zápisnice: Kristínu Glosovú, referentku OcÚ a 

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

 

O určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

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 č. 95/2020 

 

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. Kristínu Glosovú a za overovateľov zápisnice 

z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určení  – Miroslav Židík, poslanec OZ a Pavol 

Zachariaš, poslanec OZ 

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 

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

Pupák, poslanec OZ 

 

O obsadení návrhovej komisie dal hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

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 č. 96/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

v o l í 

členov návrhovej komisie: Ing. Radovan Nosko, poslanec OZ, Stanislav Pupák, 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 o kontrolnej činnosti kontrolóra od 01.06.2019 do 31.12.2019 

7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 

8. Správa rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami k 31.12.2019 

9. Schválenie dotácie pre TJ Družstevník Neverice 

10. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Neverice na rok 2020 a viacročného 

rozpočtu na roky 2021 a 2022 

11. Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 

12. Žiadosť o schválenie účelu využitia pozemku – p. Kajabová 

13. Žiadosť o povrchovú úpravu ulice – p. Matušík 

14. Zapojenie do výzvy – MAS Tribečsko  - kabíny na futbalovom ihrisku 

15. Žiadosť o dotáciu z MF – Verejné osvetlenie 

16. Rôzne – Diskusia 

17. Záver 
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O programe rokovania dal starosta obce hlasovať. 

 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

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 č. 97/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach  

 

 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

 S plnením uznesení z 8. zasadnutia OZ oboznámila poslancov PhDr. Jana Klikačová, 

hlavná kontrolórka obce. 

 Na predchádzajúcom zasadnutí boli prijaté uznesenia č. 76/2019 – 94/2019 z toho: 

- 1 uznesenie volilo členov návrhovej komisie 

- 9 schvaľovacích uznesení, pričom uznesenie č. 87/2019 malo 3 schvaľovacie body 

- 7 uznesení bolo braných na vedomie 

- 1 uznesenie udeľovalo súhlas 

- 1 uznesenie bolo vymenúvacie 

 

K plneniu uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva tvorí 

prílohu zápisnice č. 2. 

  

O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

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 č. 98/2020 

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 

 

 

6. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra od 01.06.2019 do 31.12.2019 

 PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka obce predniesla správu o kontrolnej činnosti 

v roku 2019, presne za obdobie od 01.06.2019 do 31.12.2019. Správa o finančnej kontrole je 

súčasťou prílohy zápisnice č. 3. 
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O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

 

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 č. 99/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Neverice od 01.06.2019 do 

31.12.2019.  

 

7.  Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 

 

 Monika Zúziková, referentka OcÚ oboznámila prítomných s rozpočtovým opatrením 

č. 4/2019. 

 K rozpočtovému opatreniu neboli žiadne pripomienky ani námietky. 

 

O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

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 č. 100/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019 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. 

 

 

8. Správa rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami k 31.12.2019 v obci 

Neverice 

 

 PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka obce predniesla výsledky Správy 

rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami k 31.12.2019 v obci Neverice, 

pričom: 

- príjmy boli plnené na 101,44% 

- výdavky predstavujú 99,99% plnenia. 

 

Presný rozpis kontrolných zistení dala PhDr, Jana Klikačová kolovať poslancom OZ. Tento 

rozpis tvorí súčasť prílohy zápisnice č. 4. 
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 Súčasne bola udelená pochvala pani Monike Zúzikovej, referentke OcÚ za presné 

plnenie rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami. 

 

O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

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 č. 101/2020 

 
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 31.12.2019 v obci Neverice. 

 

 

 

9. Žiadosť o dotáciu pre TJ Družstevník Neverice 

 

 So žiadosťou o dotáciu pre TJ Družstevník Neverice, prítomných oboznámila Monika 

Zúziková, referentka OcÚ, pričom poslanci OZ následne medzi sebou diskutovali a zhodli sa 

na tom, že dotácia bude poskytnutá v požadovanej výške. Poslanci požadovali do zmluvy 

zapracovať fakt, aby táto dotácia bola vyplatená v dvoch splátkach: 

- prvá splátka v sume 1 800,- € 

- druhá splátka až po prihlásení futbalového mužstva do súťaže v sume 1 000,- € 

 

Do diskusie sa zapojila aj PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka obce, ktorá 

poslancom OZ vysvetlila, že peniaze určené na dotáciu sa v prípade nevyčerpania nestratia, 

a musia byť vrátené.  

 

O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

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 č. 102/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

poskytnutie dotácie pre TJ Družstevník Neverice vo výške 2 800,- Eur. 

 

 

 



7 

 

10. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Neverice na rok 

2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022 

 

 PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov OZ so 

stanoviskom hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Neverice na rok 2020 

a viacročnému rozpočtu na roky 2021-2022 (príloha zápisnice č. 5) 

 

 K stanovisku a ani k rozpočtu neboli žiadne pripomienky, ani námietky. 

 

O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

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 č. 103/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

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

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Neverice na rok 2020 

a viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022. 

 

 

Zo zasadnutia OZ odišiel Pavol Zachariaš, poslanec OZ. 

 

 

11. Návrh rozpočtu obce Neverice na roky 2020-2022 

 

 Monika Zúziková, referentka OcÚ informovala poslancov OZ o návrhu rozpočtu 

a o vyhodnotení pripomienkového konania k uvedenému návrhu. V lehote do 01.03.2020 

neboli doručené 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, S. Pupák, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 104/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Rozpočet obce Neverice na rok 2020 

b e r i e   n a   v e d o m i e 
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Rozpočet obce Neverice na roky 2021 – 2022 

 

Použitie rezervného fondu 

 

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, S. Pupák, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 105/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky, na zákazku: 

a) „Budovanie kanalizácie“ v sume 29 550,- Eur 

b) „Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia“ v sume 1 670,- Eur 

c) „Rekonštrukcia amfiteátra“ v sume 2 000,- Eur 

 

Zo zasadnutia OZ odišla PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka obce. 

 

 

12. Žiadosť o schválenie účelu využitia pozemku – p. Kajabová 

 

 Milan Kováč, starosta obce Neverice oboznámil poslancov OZ so žiadosťou p. 

Kajabovej o schválenie účelu využitia pozemku. Žiadosť bola podaná 09.01.2020. 

 

 Voči žiadosti nemal nikto námietky. 

 

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, S. Pupák, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 106/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

spôsob využitia pozemku p. č. 232/2 reg. C v k. ú. Neverice na stavebné účely na individuálnu 

bytovú výstavbu.  
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13. Žiadosť o povrchovú úpravu ulice – p. Matušík 

 

 Milan Kováč, starosta obce Neverice oboznámil prítomných so žiadosťou p. Matušíka 

o povrchovú úpravu Myjavskej ulice. Žiadosť bola podaná 15.01.2020. 

 

 Voči žiadosti nemal nikto námietky. 

 

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, S. Pupák, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 107/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

vykonať úpravu Myjavskej ulice formou návozu kameniva. 

 

 

14. Zapojenie do výzvy – MAS Tribečsko –  kabíny na futbalovom ihrisku 

 

 Milan Kováč, starosta obce Neverice informoval prítomných o výzve – MAS 

Tribečsko – rekonštrukcia kabín na futbalovom ihrisku (výmena okien a elektroinštalácie 

podľa vypracovaného projektu) ako aj našej možnosti získať dotáciu vo výške cca 10 000,- €. 

 

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, S. Pupák, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 108/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov a zapojenie sa do výzvy MAS 

Tribečsko na projekt „Rekonštrukcia budovy šatní na ihrisku“. 

 

 

15. Žiadosť o dotáciu podľa §1 a §2 Výnosu MF SR na individuálne potreby obce 

 

 

 Milan Kováč, starosta obce Neverice oboznámil prítomných so žiadosťou o dotáciu 

z MF na individuálne potreby obce, ktorá by bola využitá na rekonštrukciu, prípadne 
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doplnenie verejného osvetlenia v obci. Poznamenal, že vypracovanú žiadosť si podáme sami 

za seba. Vyjadril sa v zmysle, že okrem výmeny súčasného osvetlenia, je potrebné doplniť 

verejné osvetlenie na ulicu Nitriansku, taktiež pri p. Mikolajčíka a súčasne sa doplní 

osvetlenie podľa potreby, aby bola obec dostatočne osvetlená z bezpečnostného hľadiska. 

 

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, S. Pupák, M. Židík) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 109/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

podanie žiadosti o dotáciu z Ministerstva financií SR s využitím na rekonštrukciu a doplnenie 

verejného osvetlenia v obci Neverice. 

 

 

16. Rôzne – Diskusia 

 

 

 Monika Zúziková, referentka OcÚ informovala o priebehu a výsledkoch inventarizácie 

majetku obce k 31.12.2019.  

 

 

 Informácie starostu obce 

 

Milan Kováč, starosta obce  

 

a) Informácia o zbere veľkoobjemového odpadu a elektroodpadu 

Zber je naplánovaný na mesiac marec 2020 prípadne apríl 2020 v závislosti od počasia.  

- Veľkoobjemový odpad sa bude realizovať ako na jeseň 2019 

- Elektroodpad sa bude zbierať za pomoci obecného traktora po obci 

 

b) Zber železného šrotu 

Informácia o aktivite hasičov z DHZO Neverice vyzbierať železný šrot s tým, že výnos 

z tohto zberu bude použitý na rozvoj DHZO Neverice. 

 

c) Zber papiera 

Informácia o tom, že výkup za zber papiera je nízky a je to nerentabilné. Z dôvodu, aby sa 

papier nemnožil ľuďom v domácnostiach, by sa vyzbieral do zberného kontajnera na to 

určeného a potom v rámci termínu zberu papiera by sa naraz odovzdal. 

 

d) Informácia o problémoch s vodou v bytovke a v MŠ 

Informácia o problémoch s vodou v bytovke – bol privolaný technik zo Žiliny, za účelom 

vypracovania nového návrhu fungovania úpravne vody v bytovke ako aj cenovej ponuky. 
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Technik tiež navrhol pre MŠ upraviť vodu formou reverznej osmózy. 

 

Diskusia 

 

Zo zasadnutia OZ odišiel Stanislav Pupák, poslanec OZ. 

 

 

1) Akcia „Fašiangy 2020“ - poďakovanie 

Mgr. Andrej Haveta, poslanec OZ v mene organizátorov tohto podujatia vyslovil vďaku 

svojim spoluorganizátorom, menovite – Ing. Noskovi, Ing. Bachanovi, p. Urbanovi a             

p. Kohútovi z Občianskeho združenia - Pod platanom. 

 

2) Stanovenie limitu na úhrady faktúr 

Mgr. Andrej Haveta, poslanec OZ navrhol prepracovať zásady o hospodárení s finančnými 

prostriedkami obce, resp. doplniť klauzulu o stanovení limitu na úhrady faktúr, ktoré 

schvaľuje starosta obce. Súčasne navrhol stanoviť limit tak, aby nebol ohrozený ekonomický 

chod obce. Monika Zúziková, referentka OcÚ reagovala na tento návrh slovami, že uvedené 

je potrebné preskúmať z hľadiska platnej legislatívy.  

 

 

9. Záver 

 

 Starosta obce p. Milan Kováč skonštatoval, že program 9. zasadnutia Obecného 

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

zasadnutie za ukončené. 

 

 

V Nevericiach dňa 6. marca 2020 

 

 

         Milan    K o v á č 

                starosta obce Neverice 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Miroslav Židík, poslanec OZ 

 

Pavol Zachariaš, poslanec OZ 

 

Zapísala: 

Kristína Glosová, referentka OcÚ 


