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Z á p i s n i c a 
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany   

konaného dňa  25.09.2013       
___________________________________________________________________________  

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

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Kontrola plnenia ukladacích uznesení obecného zastupiteľstva 
5. Informácia o plnení rozpočtu obce Nedožery-Brezany za I. polrok 2013 
6. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2013 a stanovisko hlavného kontrolóra 

k rozpočtovému opatreniu č. 1/2013 
7. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej školy s 

materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany za školský rok 2012/2013  
8. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. 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: Bibiána Šimová, Ing. Bohuslav Znamenák 
                                                                                                                
       K bodu 3  -  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
  
            Program  zasadnutia  predniesol  starosta  JUDr. Martin Mokrý, tento bol bez 

pripomienok nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.  
 
       K bodu 4  -  Kontrola plnenia ukladacích uznesení obecného zastupiteľstva 
  
            Kontrolu vykonal zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska, ktorý skonštatoval, že na 

júnovom zasadnutí obecného zastupiteľstva neboli uložené žiadne ukladacie uznesenia.  



 2

 
                                          
       K bodu 5  - Informácia o plnení rozpočtu obce Nedožery-Brezany za I. polrok 2013 
 
            Informáciu predložil  Ing. Silvester  Hanuska,  predseda  komisie  finančnej, sociálnych 

vecí a bytovej (príloha zápisnice). Rozpočtové príjmy boli plnené na 59,20 % a rozpočtové 
výdavky na 46,47 %. Súčasťou plnenia je aj monitorovacia správa k programovému 
rozpočtu obce Nedožery-Brezany na roky 2013 – 2015  k 30.06.2013, ktorá je takisto 
prílohou zápisnice. Zároveň bolo vyhodnotené finančné hospodárenie obce za I. polrok 
2013. Obec neeviduje záväzky po lehote splatnosti a  pohľadávky tvoria hlavne nezaplatené 
miestne dane a poplatky a nájomné za obecné nájomné byty, ktoré je v súčasnosti riešené 
súdnou cestou.    

       Informácia bola zobratá obecným zastupiteľstvom na vedomie.           
.                

K bodu 6 - Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2013 a stanovisko hlavného kontrolóra 
k rozpočtovému opatreniu č. 1/2013 

 
     Návrh predložil Ing. Silvester  Hanuska,  predseda  komisie  finančnej, sociálnych vecí 
a bytovej (príloha zápisnice). Tento bol prerokovaný na finančnej komisii dňa 09.09.2013 a 
na obecnej rade dňa 19.09.2013 a bol odporučený obecnému zastupiteľstvu na schválenie. 
Rozpočtovým opatrením č. 1/2013 sa zvyšujú rozpočtové príjmy obce o 132 655 Eur na 
čiastku 1 238 722 Eur a takisto aj rozpočtové výdavky. Stanovisko k návrhu rozpočtového 
opatrenia č. 1/2013 predniesol hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik, ktoré bolo obecným 
zastupiteľstvom zobraté na vedomie. Návrh rozpočtového opatrenia bol nadpolovičnou 
väčšinou prítomných poslancov schválený.                      

             
K bodu 7  - Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej                   

                           školy  s materskou  školou  Vavrinca  Benedikta Nedožery-Brezany za školský                
                           rok 2012/2013 
 
            Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej školy 

s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany za školský rok 2012/2013 
predložil riaditeľ školy PaedDr. Dušan Schut (príloha zápisnice). Poslankyňa p. Eva 
Kucharovičová v rozprave zablahoželala vedeniu školy a žiakom k dosiahnutým 
výsledkom a poďakovala sa za spoluprácu týkajúcu sa miestnej ľudovej knižnice, ktorá 
vyvrcholila vydaním zborníka k 745. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Brezany.  
Kladne zhodnotila zavedenie tvorivého písania a rozprávkového čítania na I. stupni. 
Vyslovila presvedčenie, že spolupráca so školou bude pokračovať aj v budúcom roku pri 
príprave zborníka k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Nedožery. 

       Predložená správa bola nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválená. 
 
       K bodu 8  -  Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly 
 
             Správu predložil hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik (príloha zápisnice). 

Z predloženej správy nevyplynul žiadny návrh na prijatie uznesenia a obecné zastupiteľstvo 
ju zobralo na vedomie. 

 
       K bodu 9  -  Rôzne 
  

1.  Správy predsedov komisii o ich činnosti: 
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       P. Eva Kucharovičová, predsedníčka komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu 
a mládeže: 

 
       - Vyhodnotila kultúrnu a športovú činnosť za I. polrok 2013, vyhodnotenie bolo obecným 

zastupiteľstvom zobraté na vedomie.      
   

       -   Predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie zápisy do kroniky obce Nedožery-
Brezany za rok 2012, ktoré boli zverejnené na úradnej tabuli obce a neboli k nim podané 
žiadne pripomienky. Zápisy do kroniky za rok 2012 boli nadpolovičnou väčšinou 
prítomných poslancov schválené. 

 
 
       Ing. Bohuslav Znamenák - predseda komisie výstavby a územného plánovania, lesného 

a vodného hospodárstva:      
 

          Informoval o činnosti komisie, ktorá zasadala dňa 19.09.2013 a riešila žiadosti: 
 

1. Žiadosť p. Milana Kubačného a manželky Moniky Kubačnej, bytom ul. Budovateľská 
268/42, 972 12 Nedožery-Brezany zo dňa 24.7.2013 zaevidovanú pod č. 257/2013 
o odkúpenie pozemku parcelné číslo 463 o výmere 313 m2 z celkovej výmery 626 m2 

uvedeného na LV č. 1 k. ú. Nedožery. Komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu 
neodsúhlasiť predaj, nakoľko parcela je v užívaní ZO Slovenského zväzu chovateľov 
Nedožery-Brezany. Žiadosť nebola nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
schválená. 

 
2.  Žiadosť p. Nikolety Ondovčinovej, bytom ul. Rudnaya 18/6, 971 01 Prievidza zo dňa 
29.7.2013 zaevidovanú pod č. 263/2013 o odkúpenie pozemku parcelné číslo 969 o výmere 
20487 m2 uvedeného na LV č. 1 k. ú. Brezany. Komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu 
neodsúhlasiť predaj. Žiadosť nebola nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
schválená. 
 
      Zároveň požiadal aby pri preberaní žiadostí boli tieto pracovníčkou obecného úradu 
skontrolované či obsahujú potrebné prílohy, najmä snímku z katastrálnej mapy, z ktorej je 
zrejmé o aké parcely sa v žiadosti jedná. 
 
      Starosta obce Nedožery-Brezany predložil návrh na predaj  majetku obce ako prípad 
hodný osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov podľa ust. § 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov – parcela č. 1109/8 zastavané plochy o výmere 54 m2 
v celosti v  k. ú. Brezany za cenu 3,19 Eur/m2, ktorá vznikla odčlenením z parcely č. 1254 
o výmere 1119 m2 evidovanej na LV č. 1 vo vlastníctve obce Nedožery-Brezany na základe 
geometrického plánu č. 163/2013 zo dňa 11.06.2013 do vlastníctva žiadateľky p. Evy 
Hromadovej, bytom ul. Hviezdoslavova 476/48, 972 12 Nedožery-Brezany 

       Dôvod hodným osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov je, že nehnuteľnosť sa odpredáva za účelom 
vysporiadania pozemku vo dvore žiadateľa p. Evy Hromadovej, bytom ul. Hviezdoslavova 
476/48, 972 12 Nedožery-Brezany. 
Zámer odpredaja majetku obce bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 
32/2013 zo dňa 26.06.2013 a bol takisto zverejnený dňa 09.09.2013 na úradnej tabuli obce, 
čím bola splnená zákonná 15 - dňová lehota pred jeho schválením obecným 
zastupiteľstvom.  

       Predaj majetku obce bol trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov schválený.  



 4

 
        Ing. Silvester Hanuska – predseda  komisie  finančnej, sociálnych vecí a bytovej: 
 
             Informoval o činnosti komisie, ktorá zasadala dňa 09.09.2013 a okrem návrhu 

rozpočtového opatrenia č. 1/2013 a nedoplatkoch na miestnych daniach a poplatkoch a na 
nájomnom za nájomné obecné byty prerokovala: 

 
1.  Žiadosť p. Zuzany Rozenbergerovej, bytom ul. V. B. Nedožerského 47/24, 972 12 
Nedožery-Brezany zo dňa 2.9.2013 zaevidovanej pod č. 301/2013 o vyrovnanie spoluúčasti 
poisteného vo výške 33,00 eur vzniknutej pri likvidácii poistnej udalosti č. 4090011975 
poškodeného Michala Rozenberga. Komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu vyplatiť 
žiadateľke spoluúčasť vo výške 33,00 eur, nakoľko toto vyplýva z uzatvorenej poistnej 
zmluvy. Žiadosť bola nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválená. 

 
            Predseda komisie predložil na rokovanie obecného zastupiteľstva materiál týkajúci sa 

prerokovania platu  starostu v súlade s ustanovením § 4 ods. 4 zákona č. 154/2011 Z.z., 
ktorým bol novelizovaný zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (príloha 
zápisnice). Obecné zastupiteľstvo  nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov potvrdilo 
do termínu ďalšieho prerokovania platu starostu platnosť uznesenia č. 41/2011 zo dňa 
29.6.2011, ktorým bolo schválené zvýšenie platu starostu o 11 % a konštatuje, že v roku 
2013 je výška platu starostu 1 770 eur.  

 
 

2. Zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska: 
 
        a)  Žiadosti o pridelenie obecného bytu: 
             -  Monika Micháleková, Francisciho 6/16, 971 01 Prievidza 
             -  Renáta Pálešová, č. 293, 038 22 Slovenské Pravno  
             -  Mgr. Lucia Šujanová, V. B. Nedožerského 185, 972 12 Nedožery-Brezany 
             -  Michal Sloboda, V. B. Nedožerského 157/74, 972 12 Nedožery-Brezany 
             -  Emil Šimo, ul. Družstevná 369/7, 972 12 Nedožery-Brezany  
 
        b)  Žiadosti o prijatie do zamestnania: 
             -  Žaneta Lahká, Budovateľská 278/52, 972 12 Nedožery-Brezany 
 
 
       3.  Starosta obce JUDr. Martin Mokrý:          
 
                Z dôvodu skončenia funkčného obdobia členov Rady školy pri Základnej škole 

s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany, podal starosta obce návrh na 
nových členov za zriaďovateľa a to p. Ivanu Blattovú, Ing. Silvestra Hanusku, p. Bibiánu 
Šimovú a  Ing. Bohuslava Znamenáka. Návrh bol nadpolovičnou väčšinou prítomných 
poslancov schválený. 

                Informoval o vypracovanom návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce Nedožery-Brezany na programovacie obdobie 2014 – 2023, ktorý má slúžiť hlavne 
pre prípadné potreby podávania žiadostí o čerpanie dotácií z eurofondov a štátnych fondov. 
Je zverejnený na internetovej stránke obce a bude predmetom schvaľovania obecným 
zastupiteľstvom. Zároveň požiadal obyvateľov obce o podanie pripomienok k návrhu.         
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                Starosta poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na úprave areálu pod Vrbičkami, či už 
pri oprave stolov a lavíc alebo pri zhotovení nových podláh v unimobunkách. Poďakoval 
pozemkovým spoločenstvám za poskytnutie dreva potrebného na opravu.                                 

                          
 
       K bodu 10  -  Diskusia    
 
       V diskusii vystúpili občania: 
 
            P. Eva Pekárová a Ing. Ján Šimo – informovali sa o dopade novelizovaného zákona 

o ochrane osobných údajov na činnosť klubu dôchodcov, pri organizovaní spoločenských 
podujatí, zhotovovaní fotodokumentácie, pri zverejňovaní údajov v tlači a pod. Vysvetlenie 
podal starosta obce s tým, že niektoré ustanovenia nie sú dostatočne jasné a nevie ako sa 
budú uplatňovať v praxi, nakoľko ani na školeniach, ktorých sa spolu s pracovníčkou 
obecného úradu zúčastnili im zo strany školiteľov neboli podané zrozumiteľné výklady 
niektorých ustanovení tohto zákona.   

      
 
       K bodu 11  -  Záver 
 
            Zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta                 
       JUDr. Martin  Mokrý.                                                        
 
 
 
  
       Zapisovateľ:  Ing. Silvester Hanuska 
  
 
 
                                                                                                                              
       Overovatelia: Bibiána Šimová  
   
 
 
 
                              Ing. Bohuslav Znamenák 
 
 
 
 
                                                                                                                   JUDr. Martin Mokrý  
                                                                                                                        starosta obce 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               


