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Z á p i s n i c a 
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany   

konaného dňa  24.10.2012       
___________________________________________________________________________  

 
 
       Prítomní:  starosta JUDr. Martin Mokrý 
                        hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik 
                        poslanci: Ing. Pavol Cipov, Pavol Grom, Ing. Silvester Hanuska,  
                        Eva Kucharovičová, Ľudmila Ľahká, Peter Paulík, Ing. Bohuslav Znamenák 
       Neprítomní: Marian Lajčiak, Bibiána Šimová 
       Hostia: PaedDr. Dušan Schut 
        
       Program:  
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Kontrola plnenia ukladacích uznesení 
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2011/2012 v Základnej škole s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-
Brezany 

6. Návrh zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou Vavrinca Benedikta 
Nedožery-Brezany 

7. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly 
8.   Rôzne   

      9.   Diskusia 
      10. Záver  
     
 
       K bodu l   -  Otvorenie   
 
            Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta JUDr. Martin Mokrý. Podľa 

počtu prítomných poslancov vyhlásil, že zasadnutie je spôsobilé rokovať a uznášať sa.                                                      
        
       K bodu 2  -  Určenie  zapisovateľa, overovateľov zápisnice   
 
       Zapisovateľ: Ing. Silvester Hanuska, zástupca starostu  
       Overovatelia: Pavol Grom, Ľudmila Ľahká  
                                                                                                                
       K bodu 3  -  Schválenie programu zasadnutia 
  
            Program  zasadnutia  predniesol  starosta  JUDr. Martin Mokrý, tento bol bez 

pripomienok nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.  
        
       K bodu 4  -  Kontrola plnenia ukladacích uznesení 
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            Kontrolu  plnenia ukladacích uznesení Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany 
vykonal zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska. 

       Uznesenie č. 56/2012 v bode 1. je v plnení, v bode 2. je takisto v plnení a v bode 3. v prvej 
časti je v plnení a v druhej časti bolo splnené. 

        
       K bodu 5  -  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2011/2012 v Základnej škole s materskou školou Vavrinca Benedikta 
Nedožery-Brezany 

  
            Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2011/2012 v Základnej škole s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany 
predložil riaditeľ školy PaedDr. Dušan Schut (príloha zápisnice). V rozprave vystúpila 
poslankyňa p. Eva Kucharovičová, ktorá vyslovila potešenie nad skutočnosťou, že z 28 
vidieckych škôl sa naša umiestnila na druhom mieste, poďakovala sa za spoluprácu 
učiteľkám ročníka 1-4 najmä p. Čavojskej a p. Krähenbilovej, ktoré častejšie navštevujú 
múzeum a miestnu ľudovú knižnicu. Zhodnotila krúžkovú činnosť – dramatický krúžok, 
ktorý mal tridsaťročnú tradíciu zanikol, detský folklórny súbor Briezka bude potrebovať 
nové vedenie, nakoľko doterajšie tohto roku končí a bolo by na škodu keby zanikol. 
Basketbalový krúžok bol naposledy v roku 2010 - 2011, pričom v obci sa už organizoval 
21.ročník NON STOP Basketbalu a je problém zapojiť mladých hráčov. Na vystúpenie 
reagoval riaditeľ ZŠ s MŠ PaedDr. Dušan Schut. 

       Správa bola obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
schválená. 

  
                
       K bodu 6  -   Návrh zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou Vavrinca        
                             Benedikta Nedožery-Brezany 
 
             Návrh zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou Vavrinca Benedikta 

Nedožery-Brezany predložil riaditeľ školy PaedDr. Dušan Schut (príloha zápisnice). 
Nakoľko posledná zriaďovacia listina bola schválená v roku 2005, bolo nutné pristúpiť 
k vypracovaniu novej z dôvodu legislatívnych zmien v oblasti školstva. Zriaďovacia listina 
bola obecným zastupiteľstvom schválená nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.  

 
       K bodu 7  -  Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly 
 
                 Správu predložil hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik (príloha zápisnice). Obecné 

zastupiteľstvo správu zobralo na vedomie.  
                                   

         K bodu 8  -  Rôzne 
                                   

1. Informácie starostu obce: 
 

Starosta JUDr. Martin Mokrý informoval o: 
 

-  Zmene organizačného poriadku s účinnosťou od 01.10.2012 z dôvodu, že sme vystúpili 
zo spoločného obecného úradu Bojnice a je na 0,24 úväzok prijatá pracovníčka s odbornou 
spôsobilosťou na vydávanie rozhodnutí týkajúcich sa stavebných povolení, kolaudačných 
a iných rozhodnutí týkajúcich sa stavebnej činnosti, jej pracovná doba je v stredu od 7,30 
hod. do 17,00 hod. 
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       -  Na základe výsledkov rokovania predchádzajúceho obecného zastupiteľstva, kde sa 

riešila otázka predlžovania resp. nepredlžovania nájomných zmlúv bude nutné pristúpiť 
k deložovaniu nájomníkov, ktorým nebola predĺžená nájomná zmluva na nájomné obecné 
byty, pričom je možné použiť ust. § 174b Občianskeho súdneho poriadku - rozkaz na 
plnenie.  

 
      - Informoval občanov o článku v regionálnej tlači, kde sme boli označení ako 

najzadlženejšia obec s úverovým zaťažením na obyvateľa 714 eur ako aj o krokoch, ktoré 
podnikol k náprave. Dňa 23.10.2012 bol uverejnený opravný článok a úverové zaťaženie 
bolo len 33 eur, nakoľko do predchádzajúceho výpočtu boli zahrnuté aj úvery na obecné 
byty zo štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sú splácané nájomníkmi a nemajú vplyv na 
úverové zaťaženie.  

 
2.  Správy predsedov komisii o ich činnosti: 

 
Ing. Bohuslav Znamenák - predseda komisie výstavby a územného plánovania, pôdneho, 
lesného a vodného hospodárstva: 
 

       -  Podal návrh na  doplnenie uznesenia č. 44/2012 o dôvod hodný osobitného zreteľa 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorým 
je, že zámena pozemkov sa vykonáva za účelom majetkoprávneho vysporiadania 
pozemkov pod miestnou komunikáciou. 

       Parcela č. 1109/7 o výmere 82 m2 a parcela č. 1273/4 o výmere 76 m2, spolu o celkovej 
výmere158 m2, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa sa nachádzajú pod miestnou komunikáciou 
a pozemok parcela č. 1272/2 o výmere 121 m2 a parcela č. 1109/6 o výmere 6 m2, spolu 
o celkovej výmere 127 m2, ktoré sú vo vlastníctve obce sa nachádzajú vo dvore žiadateľa. 

      Správa katastra Prievidza prerušila konanie o vklad zámennej zmluvy, ktorá bola schválená 
uznesením č. 44/2012 z dôvodu, že nebol presne uvedený dôvod hodný osobitného zreteľa. 

       Vyššie uvedený dôvod bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
 
       P. Eva Kucharovičová, predsedníčka komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu 

a mládeže: 
 
       - Vyhodnotila kultúrne a vzdelávacie podujatia v III. štvrťroku 2012, vyhodnotenie bolo 

obecným zastupiteľstvom zobraté na vedomie.      
   
-   Predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie zápisy do kroniky za rok 2011 ako aj 
vyplatenie odmeny kronikárke obce Nedožery-Brezany podľa tabuľky za tieto zápisy. 
Obecným zastupiteľstvom boli zápisy za rok 2011 a takisto aj vyplatenie odmeny schválené 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 
 
Ing.Silvester Hanuska – predseda komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej: 

 
      -  Predložil plnenie rozpočtu obce Nedožery-Brezany za III. štvrťrok 2012 ako aj  správu 

o hospodárení a stave finančných prostriedkov obce Nedožery-Brezany k 23.10.2012. 
Plnenie rozpočtu a správa boli obecným zastupiteľstvom zobraté na vedomie. 

 
      3.  Hlavný kontrolór obce Ing. Vladimír Hvojnik: 
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       Nadviazal na vystúpenie starostu ohľadom článku o zadlženosti obce, kedy aj on bol 
oslovený niekoľkými občanmi, ako mohol dopustiť takúto situáciu a vyslovil poďakovanie 
starostovi za ústretové a operatívne konanie, keď kontaktoval spoločnosť, ktorá zverejnila 
nepravdivé údaje na svojej webovej stránke a vyšiel opravný článok. 

 
       K bodu 9 -  Diskusia 
 
       V diskusii vystúpili občania: 
 
            P. Jozef Regina – informoval o svojom postupe pri objasnení nepravdivej informácie 

o zadlženosti obce, keď do dlhu boli zarátané aj úvery na obecné byty poskytnuté zo 
štátneho fondu rozvoja bývania. 

 
            Ing. Ján Šimo – navrhol, aby boli schválené zápisy do kroniky prístupné aj občanom 

napr. vyvesením na úradnej tabuli, aby aj oni mali možnosť si ich prečítať. P. Eva 
Kucharovičová prisľúbila, že zápisy budú zverejnené aj na webovej stránke obce. 

 
           MUDr. Zuzana Kavková – vzniesla požiadavku či by nedalo osadiť zrkadlo na výjazde 

z Budovateľskej ulice na hlavnú cestu a takisto osadiť merače rýchlosti v obci. Starosta 
obce na prvú požiadavku reagoval tým, že keď príde súhlas od dopravného inžiniera, obec 
zrkadlo zakúpi a toto bude zaznačené aj v pasporte značenia obce. Na merače rýchlosti sme 
podali projekt cez Slovenskú poisťovňu, kde sme neboli úspešní a v rozpočte na rok 2012 
neboli vyčlenené finančné prostriedky na merače rýchlosti.   

  
           P. Boris Hromada – uviedol, že vo viacerých obciach videl umiestnené tabule s nápisom 
      „Úsek meraný radarom“ a jeho ako šoféra aj toto prinútilo znížiť rýchlosť, pritom je to lacné 

riešenie.   
 
                                                     
       K bodu 10  -  Záver 
 
           Zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta                 
      JUDr. Martin Mokrý.                                                        
 
 
 
       Zapisovateľ:  Ing. Silvester Hanuska 
  
 
                                                                                                                              
       Overovatelia: Pavol Grom  
   
 
 
                              Ľudmila Ľahká 
 
 
                                                                                                                   JUDr. Martin Mokrý  
                                                                                                                        starosta obce 
                                                                                                                                                                               


