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

konaného dňa  11.12.2013       
___________________________________________________________________________  

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

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Kontrola plnenia ukladacích uznesení 
5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2013 
6. Návrh VZN č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012 o miestnom poplatku za 

komunálne a drobné stavebné odpady 
7. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nedožery-Brezany  
8. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly a návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na I. polrok 2014 
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: Ľudmila Ľahká a Peter Paulík 
                                                                                                                
       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 
  
            Kontrolu vykonal zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska, ktorý skonštatoval, že na 

septembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva neboli uložené žiadne ukladacie 
uznesenia. Správa o plnení ukladacích uznesení za rok 2013 bude predložená na rokovanie 
obecného zastupiteľstva vo februári 2014. 
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       K bodu 5  - Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2013 
 

     Návrh predložil Ing. Silvester  Hanuska,  predseda  komisie  finančnej, sociálnych vecí 
a bytovej (príloha zápisnice). Tento bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov 
obecného zastupiteľstva dňa 27.11.2013 a počas doby zverejnenia na úradnej tabuli neboli 
vznesené žiadne pripomienky. Rozpočtovým opatrením č. 2/2013 sa zvyšujú rozpočtové 
príjmy obce o 22 536 EUR na sumu 1 261 258 EUR  a takisto boli zvýšené aj rozpočtové 
výdavky, čím bol dosiahnutý vyrovnaný rozpočet. Stanovisko k návrhu rozpočtového 
opatrenia č. 2/2013 predniesol hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik, ktoré bolo obecným 
zastupiteľstvom zobraté na vedomie. Návrh rozpočtového opatrenia bol nadpolovičnou 
väčšinou prítomných poslancov schválený.                      

           V rámci tohto bodu rokovania obecného zastupiteľstva predložil  Ing. Silvester  Hanuska,  
predseda  komisie  finančnej, sociálnych vecí a bytovej informáciu o plnení rozpočtu obce 
Nedožery-Brezany za 3. štvrťrok 2013 (príloha zápisnice). Rozpočtové príjmy celkom boli 
splnené na 76,93 % a rozpočtové výdavky celkom na 66,62 %. Informácia bola zobratá 
obecným zastupiteľstvom na vedomie.           

.                
K bodu 6 - Návrh VZN č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012 o miestnom 

poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 
 

     Návrh predložil starosta obce JUDr, Martin Mokrý (príloha zápisnice). Návrh bol 
zverejnený na úradnej tabuli dňa 19.11.2013 a neboli z nemu podané žiadne pripomienky. 
Takisto bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov obecného zastupiteľstva dňa 
27.11.2013. Predmetným návrhom sa zvyšuje sadza poplatku na zdaňovacie obdobie na 
výšku 0,0440 eura za osobu a kalendárny deň. Návrh bol trojpätinovou väčšinou prítomných 
poslancov schválený.                      

             
K bodu 7  - Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nedožery-Brezany 
 

            Návrh predložil starosta obce JUDr. Martin Mokrý, tento bol zverejnený na 
pripomienkovanie na úradnej tabuli obce. Počas doby zverejnenia a ani na rokovaní 
poslancov obecného zastupiteľstva neboli voči nemu vznesené pripomienky; návrh bol 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.   

 
       K bodu 8 - Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly a návrh plánu kontrolnej   

činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014 
 
             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. Takisto obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Návrh plánu 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014 a nadpolovičnou väčšinou 
prítomných poslancov poverilo hlavného kontrolóra vykonaním kontrol podľa 
predloženého plánu. 

 
       K bodu 9  -  Rôzne 
  

1.  Starosta obce JUDr. Martin Mokrý informoval poslancov a prítomných občanov 
o pripravovanom návrhu pasportu dopravného značenia v obci Nedožery-Brezany, ktorý po 
schválení bude realizovaný v priebehu I. polroka 2014. 
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2.  Správy predsedov komisii o ich činnosti: 
 
       Ing. Bohuslav Znamenák - predseda komisie výstavby a územného plánovania, lesného 

a vodného hospodárstva:      
 

          Informoval o činnosti komisie, ktorá riešila žiadosti: 
 

- Žiadosť p. Nikolety Ondovčinovej, bytom ul. Rudnaya 18/6, 971 01 Prievidza zo dňa 
29.7.2013 o dlhodobý prenájom pozemku parcelné číslo 969 o výmere 20487 m2 vedeného 
na LV č. 1 k. ú. Brezany za účelom chovu koní. Komisia odporúča obecnému 
zastupiteľstvu, aby po preverení súčasného nájomného vzťahu, najmä dĺžky jeho trvania 
a možnosti ukončenia, bola žiadosť predmetom rokovania obecného zastupiteľstva v roku 
2014. Žiadosť bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie. 

 
- Žiadosť p. Kataríny Grešnerovej, bytom ul. Družby 683/9, 972 12 Nedožery-Brezany zo 
dňa 9.10.2013 zaevidovanej pod číslom 367/2013 o prenájom pozemku parcelné číslo 89/2 
vedeného na LV č. 1 k. ú. Brezany pod predajným stánkom s cukrárňou na 10 rokov.  
Komisia skonštatovala, že súčasná nájomná zmluva je platná do 31.12.2015 a pred 
ukončením jej platnosti sa bude obecné zastupiteľstvo zaoberať je prípadným predĺžením 
na dobu 10 rokov. Žiadosť bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie. 

 
 
       P. Eva Kucharovičová, predsedníčka komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu 

a mládeže: 
 
       - Vyhodnotila kultúrnu činnosti za november a december 2013; vyhodnotenie bolo 

obecným zastupiteľstvom zobraté na vedomie.     
       -   Pripomenula blížiace sa výročie 50 rokov od zlúčenia obce Nedožery-Brezany a 750 

rokov od prvej písomnej zmienky o obci Nedožery. Pripomenula, aby v rozpočte obce na 
rok 2014 boli rozpočtované finančné prostriedky určené na zabezpečenie dôstojného 
priebehu týchto osláv, na organizovaní ktorých by sa mali podieľať aj spoločenské 
organizácie v našej obci. 

 
 
       Peter Paulík,  predseda komisie životného prostredia a ochrany verejného poriadku: 
 
      Informoval o činnosti komisie, ktorá riešila žiadosti: 
 
       -  Žiadosť Ing. Jozefa Humaja, bytom V. B. Nedožerského 154, 972 12 Nedožery-Brezany 

zaevidovanej dňa 24.9.2013 pod číslom 325/2013 o prešetrenie stavu, kde sa žiadateľ 
domáha riešenia previsu konárov z orechov, ktoré sa nachádzajú na pozemku rodiny 
Peticovej a v tesnej blízkosti pozemku v jeho vlastníctve. Po prešetrení skutočného stavu 
komisia skonštatovala, že obec nie je oprávnená zasahovať do súkromného vlastníctva 
rodiny Peticovej, t.j. nie je v zmysle § 127 Občianskeho zákonníka oprávnená prikázať 
opílenie alebo vypílenie stromov rastúcich na hranici pozemku, avšak vlastník susedného 
pozemku je oprávnený vo vhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu 
alebo odstraňovať vetvy presahujúce na jeho pozemok, ak tak neurobí vlastník pozemku, na 
ktorom strom rastie. Žiadosť bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie. 

       
       - Žiadosť Ing. Lucie Barcíkovej, bytom Štúrova 21, 972 12 Nedožery-Brezany 

zaevidovanej dňa 7.8.2013 pod číslom 275/2013 o vypílenie stromu (čerešne) v areáli 
materskej školy. Komisia odporučila obecnému zastupiteľstvu, aby žiadosť nebola 
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schválená z dôvodu, že strom nevykazuje napadnutie chorobami a ani vysychanie a v čase 
horúčav zabezpečuje tieň pre žiakov materskej školy. Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou 
väčšinou prítomných poslancov žiadosť neschválilo.  

 
 
       Ing. Silvester Hanuska – predseda  komisie  finančnej, sociálnych vecí a bytovej: 
 
       Predložil na rokovanie obecného zastupiteľstva: 
 
       - Žiadosť p. Bohuša Cicka, bytom ul. Družstevná 369, 972 12 Nedožery-Brezany 

zaevidovanú dňa 18.11.2013 pod číslom 465/2013 o poskytnutie jednorazovej výpomoci 
z dôvodu zlej finančnej situácie, nakoľko žiadateľ poberá len sociálnu dávku, ktorá 
nepostačuje na krytie nákladov na energie a poplatkov spojených s užívaním bytu. 
Odporučil obecnému zastupiteľstvu žiadosť neschváliť,  nakoľko uvádzaný stav nevyplýva 
z mimoriadnej životnej situácie, ale je spôsobený tým, že žiadateľ už dlhšiu dobu nie je 
zamestnaný a je odkázaný na poberanie sociálnej dávky, ktorá nestačí na úhradu jeho 
nákladov spojených s bývaním. Odporučil, aby v priebehu mesiaca január 2014 bol 
žiadateľ oslovený za účelom nastúpenia na aktivačné práce. Obecné zastupiteľstvo 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov žiadosť neschválilo.  

  
-  Návrh na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií za činnosť v  II. polroku 2013 
na základe písomného prehľadu vypracovaného zástupcom starostu v zmysle Zásad 
odmeňovania činností pri výkone obecnej samosprávy zo dňa 24.02.2011. Návrh bol 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený. 

  
 

3. Zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska: 
 
       a)  Žiadosti o pridelenie obecného bytu: 
        - Mgr. Robert Ulbrik, F. Madvu 14/1, 971 01 Prievidza 
           a Mgr. Lucia Ulbriková, Clementisova 15/3, 971 01 Prievidza 
 
        - Stanislav Vojtko, ul. Štúrova 591/16, 972 12 Nedožery-Brezany 
        - Jaroslav Boško, Bojnická cesta 26/1, 972 17 Kanianka 
           a Ing. Jana Šuňalová, Domovina 295/54, 972 43 Zemianske Kostoľany 
        - Peter Zelenák, Matušku 12/12, 971 01 Prievidza 
           a Monika Jahnátková, Urbárska 24/14, 971 01 Prievidza 
 

b)  Žiadosti o poskytnutie dotácie, finančného príspevku na rok 2014: 
- Telovýchovná jednota Družstevník Nedožery-Brezany 
- Klub dôchodcov pri Obecnom úrade Nedožery-Brezany 
- Futbalové mužstvo ŠK Slovan Brezany 
- Tenisový klub RAKETA 
- Spojená škola internátna Prievidza 
- Mesto Prievidza pre Centrum voľného času SPEKTRUM 

 
c)   Návrh rozpočtu Dobrovoľného hasičského zboru obce Nedožery-Brezany na rok 2014. 

             Žiadosti o pridelenie obecného bytu boli obecným zastupiteľstvo zobraté na vedomie, 
ako aj žiadosti o poskytnutie dotácie, finančného príspevku a návrh rozpočtu DHZ 
Nedožery-Brezany; tieto budú zapracované do návrhu rozpočtu obce na rok 2014.               
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       K bodu 10  -  Diskusia    
 

Poslanec Peter Paulík poďakoval predsedom pozemkových spoločenstiev za poskytnutie 
dreva na opravu stolov a lavíc v areáli pod Vrbičkami. 

 
       Z prítomných občanov v diskusii nikto nevystúpil. 
      
       K bodu 11  -  Záver 
 
            Zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta                 
       JUDr. Martin  Mokrý.                                                        
 
 
 
  
       Zapisovateľ:  Ing. Silvester Hanuska 
  
 
 
                                                                                                                              
       Overovatelia: Ľudmila Ľahká  
   
 
 
 
                              Peter Paulík 
 
 
 
 
                                                                                                                   JUDr. Martin Mokrý  
                                                                                                                        starosta obce 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               


