
Zápisnica 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany konaného 

 dňa 13.12.2022 

 

Prítomní:  prednosta obecného úradu: Vladimír Zaťko 

poslanci: Ing. Michal Hanuska, Ing. Peter Klopček, Monika Lenhartová, Marek 

Měrka, Ing. Peter Mokrý, Marek Petic, Mgr. Petronela Šovčíková, PhD.,  

Mgr., Bc. Martin Vavro, Mgr. Lucia Ziburová 

 

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu zasadnutia. 

4. Vyhodnotenie uznesení Obecného zastupiteľstva v Nedožeroch-Brezanoch. 

5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2022. 

6. Návrh rozpočtu obce Nedožery-Brezany na roky 2023-2025 a Stanovisko hlavného 

kontrolóra obce Nedožery-Brezany k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a 

viacročnému rozpočtu na roky 2024 a 2025. 

7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023. 

8. Návrh VZN č. 7/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie                           

č. 1/2021 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na 

čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej 

jedálni. 

9. Návrh VZN č. 8/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie                            

č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

podľa zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

10. Návrh na zriadenie obecných komisií a voľba ich členov. 

11. Delegovanie členov Rady školy v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie           

§ 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. 

12. Návrh komunitného plánu sociálnych služieb. 

13. Prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

14. Rôzne. 

15. Diskusia. 

16. Záver. 

K bodu 1 – Otvorenie  

Druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 13.12.2022 otvorila poslankyňa 

obecného zastupiteľstva Mgr. Petronela Šovčíková, PhD., ktorá je poverená viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v prípade neprítomnosti starostu obce. Starosta obce Ing. Jaroslav 

Pekár, PhD. sa zasadnutia zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť. 



K bodu 2 – Určenie zapisovateľa, zvolenie overovateľov zápisnice 

Zapisovateľ:  Silvia Paulíková 

Overovatelia:  Mgr., Bc. Martin Vavro 

  Marek Petic 

   

Overovatelia zápisnice boli schválení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

K bodu 3 – Schválenie programu zasadnutia 

Program zasadnutia predniesla poslankyňa obecného zastupiteľstva Mgr. Petronela 

Šovčíková, PhD., tento bol bez pripomienok a doplňujúcich návrhov schválený nadpolovičnou 

väčšinou prítomných poslancov.  

 

K bodu 4 – Vyhodnotenie uznesení Obecného zastupiteľstva v Nedožeroch-Brezanoch 

Vyhodnotenie uznesení predniesol hlavný kontrolór obce Mgr. Ľudovít Fábry (príloha 

zápisnice). 

Poslankyňa OZ Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany  

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

vyhodnotenie uznesení Obecného zastupiteľstva v Nedožeroch-Brezanoch. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie vyhodnotenie uznesení Obecného zastupiteľstva 

v Nedožeroch-Brezanoch. 

 

K bodu 5 – Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2022 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2022 predniesla v zmysle predloženého návrhu 

poslankyňa obecného zastupiteľstva Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. 

Poslankyňa OZ Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

rozpočtové opatrenie č. 4/2022 v zmysle predloženého návrhu. 

 



 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 bolo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

schválené a je súčasťou uznesenia. 

K bodu 6  – Návrh rozpočtu obce Nedožery-Brezany na roky 2023-2025 a Stanovisko 

hlavného kontrolóra obce Nedožery-Brezany k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a 

viacročnému rozpočtu na roky 2024 a 2025 

Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. predniesla návrh rozpočtu obce na roky 2023-2025 

a požiadala o stanovisko hlavného kontrolóra obce. 

Poslankyňa obecného zastupiteľstva Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. dala hlasovať o návrhu 

uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

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

1. Návrh rozpočtu obce Nedožery-Brezany na roky 2024 a 2025. 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Nedožery-Brezany k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a 

viacročnému rozpočtu na roky 2024 a 2025. 

s c h v a ľ u j e  

rozpočet obce na rok 2023. Rozpočtové príjmy celkom vo výške 2 429 391 Eur a výdavky celkom vo výške 

2 429 391 Eur. 

Uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 

K bodu 7 – Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 predniesol hlavný kontrolór obce Mgr. Ľudovít 

Fábry (príloha zápisnice). 



Poslankyňa OZ Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany  

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

plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie plán kontrolnej činnosti. 

 

K bodu 8 – Návrh VZN č. 7/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie                           

č. 1/2021 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú 

úhradu výdavkov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni 

Návrh VZN č. 7/2022 prečítal poslanec obecného zastupiteľstva Mgr., Bc. Martin Vavro. 

Poslankyňa OZ Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

p r i j í m a  

VZN č. 7/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení príspevkov od 

zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, v školskom klube 

detí a v školskej jedálni. 

VZN č. 7/2022 bolo prijaté trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 

K bodu 9 – Návrh VZN č. 8/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie                            

č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa 

zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Návrh VZN č. 8/2022 prečítal poslanec OZ Mgr., Bc. Martin Vavro. 

Poslankyňa OZ Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

p r i j í m a  

VZN č. 8/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona 79/2015 Z. z. odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

VZN č. 8/2022 bolo prijaté trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 

K bodu 10  – Návrh na zriadenie obecných komisií a voľba ich členov 

Poslankyňa OZ Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. predniesla návrh na zriadenie obecných 

komisií, voľbu predsedov a členov a dala hlasovať o návrhu uznesenia: 



Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

z r i a ď u j e  

stále komisie, a to: 

- Komisia finančná, sociálnych vecí a bytová, 

- Komisia výstavby a územného plánovania, pôdneho, lesného a vodného hospodárstva, 

- Komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku, 

- Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu a mládeže, 

- Komisia na ochranu verejného záujmu. 

v o l í  

1. Predsedu komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej: Mgr. Petronela Šovčíková, PhD., 

Členov komisie – poslanci: Ing. Michal Hanuska, Monika Lenhartová, Ing. Peter Mokrý 

Členov komisie – z radov občanov: PhDr. Ján Beňadik, PhD., Boris Kochan, Jana Klopanová, Bc. 

2. Predsedu komisie výstavby a územného plánovania, pôdneho, lesného a vodného hospodárstva: Ing. 

Michal Hanuska 

Členov komisie – poslanci: Ing. Peter Klopček, Marek Petic 

Členov komisie – z radov občanov: Ing. Michal Hromada 

3. Predsedu komisie životného prostredia a ochrany verejného poriadku: Marek Měrka 

Členov komisie – poslanci: Ing. Peter Klopček, Mgr. Lucia Ziburová 

Členov komisie – z radov občanov: Peter Paulík 

4. Predsedu komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu a mládeže: Mgr. Lucia Ziburová 

Členov komisie – poslanci: Monika Lenhartová, Marek Petic, Mgr. Martin Vavro 

Členov komisie – z radov občanov: Lucia Lacko Blahová, Silvia Paulíková, Eva Pekárová, 

5. Predsedu komisie na ochranu verejného záujmu: Monika Lenhartová 

Členov komisie – poslanci: Ing. Peter Klopček, Mgr. Petronela Šovčíková, PhD., Mgr., Bc. Martin Vavro. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

K bodu 11 – Delegovanie členov Rady školy v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie           

§ 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  

a Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. 

Poslankyňa OZ Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, s 

poukazom na ustanovenie § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. 

d e l e g u j e  

do Rady školy pri ZŠ s MŠ V. B. Nedožerského 

Ing. Juraj Bunda 

Mgr. Katarína Genzorová 

Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. 



Mgr., Bc. Martin Vavro 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

K bodu 12 - Návrh komunitného plánu sociálnych služieb  

Návrh komunitného plánu služieb predniesla poslankyňa OZ Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. 

a dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

komunitný plán sociálnych služieb obce Nedožery-Brezany na programovacie obdobie 2023-2027. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.  

K bodu 13 - Prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Poslankyňa OZ Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. informovala o prevode nehnuteľného 

majetku obce do vlastníctva žiadateľov z dôvodu dlhodobého užívania a udržiavania na 

vlastné náklady a dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

prevod majetku obce, a to nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v obci Nedožery-Brezany, kat. úz. Nedožery, parc. 
reg. CKN č. 1320/25 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 40 m², zapísanej v LV č. 1 v katastri nehnuteľností 
vedenom OÚ Prievidza, katastrálny odbor, na mene vlastníka, Obce Nedožery-Brezany, ako výlučné vlastníctvo 
v celosti, do vlastníctva žiadateľov: Marek Petic a Ivana Peticová, trvale bytom Budovateľská 251/25, 972 12 

Nedožery-Brezany, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. Keďže ide o pozemok menšej výmery priamo susediaci s nehnuteľnosťami žiadateľov, cez ktorý je 

jediný možný prístup, prechod a prejazd k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, ktorí až doposiaľ parcelu, 
ktorá má byť predmetom prevodu, už dlhé obdobie na svoje náklady udržujú, sú splnené podmienky na 

uplatnenie prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 

Predajná cena je určená znaleckým posudkom č. 439/2022, znalcom Ing. Miroslav Hamáček, Vrbany č. 348, 972 
24 Diviacka Nová Ves (evidenčné číslo znalca: 911017) na 320,00 Eur. 

 
Zámer prevodu prebytočného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania 

Obecným zastupiteľstvom Nedožery-Brezany na rokovaní dňa 23.09.2022, uznesením číslo 58/2022. 
 

Uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 

• Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva odišla kvôli pracovným povinnostiam 
poslankyňa OZ p. Monika Lenhartová. 

 

K bodu 14 – Rôzne 

• Poslankyňa OZ Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. informovala o vyplatení odmien 

poslancom a členom komisií za činnosť v II. polroku 2022 a dala hlasovať o návrhu 

uznesenia: 



Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

vyplatenie odmien poslancom a členom komisií za činnosť v II. polroku 2022 na základe písomného prehľadu 

vypracovaného starostom obce v zmysle Zásad odmeňovania činnosti pri výkone obecnej samosprávy. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

• Poslanec OZ Mgr., Bc. Martin Vavro navrhol udeliť cenu obce  Nedožery-Brezany 

dlhoročným členom Dobrovoľného hasičského zboru obce za ich činnosť hlavne pri 

náročných a život ohrozujúcich zásahoch a požiadal poslankyňu OZ Mgr. Petronelu 

Šovčíkovú, PhD., aby dala hlasovať o tomto uznesení: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

udeliť cenu obce Nedožery-Brezany na základe predloženého návrhu poslancom Mgr., Bc. Martinom Vavrom 

oceneným: 

• Frederik Škultéty 

• Róbert Solár 

• Juraj Mokrý 

• Adam Laco 

• Jozef Kubačný ml. 

• Marco Leitman 

• Marek Boško 

• Damian Hromada 

• Dominik Hromada 

• Samuel Ďuriš 

Dôvodom udelenia ceny je činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jej občanov. 

Cenu obce Nedožery-Brezany tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena v sume 100 €, ktorú slávnostne 

odovzdá oceneným starosta obce. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

• Poslankyňa OZ Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. informovala o príkaze starostu obce 

Ing. Jaroslava Pekára, PhD. na vykonanie inventarizácie majetku obce a dala hlasovať 

o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

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

príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku obce. 

Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie danú informáciu. 



• Poslankyňa OZ ako predsedníčka Komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej 

informovala o žiadostiach o ukončenie nájmu z obecných nájomných bytov, 

o pridelení bytu v obecných nájomných bytoch, o predĺžení nájomných zmlúv, 

o doručených žiadostiach o pridelenie obecného nájomného bytu, o žiadosti 

o vyradenie z poradovníka žiadateľov o pridelenie bytu a taktiež o aktualizovaní 

poradovníka o výmenu obecného nájomného bytu a poradovníka na pridelenie 

obecného nájomné bytu a dala hlasovať o týchto uzneseniach: 

 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

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

- žiadosť p. Viktórie Boďovej, Družby 683/8-7, 972 12 Nedožery-Brezany (ev. č. 1576/2022) o ukončenie 

nájmu z obecného nájomného bytu k 31.01.2023 s trojmesačnou výpovednou lehotou, 

- žiadosť p. Jaroslavy Čertíkovej, Družby 683/9-2, 972 12 Nedožery-Brezany (ev. č. 1579/2022) 

o ukončenie nájmu z obecného nájomného bytu k 31.01.2023 s trojmesačnou výpovednou lehotou, 

- žiadosť p. Jakuba Hanusku, Družby 683/7-8, 972 12 Nedožery-Brezany (ev. č. 1642/2022) o ukončenie 

spoločného nájmu s Evou Cígerovou, 

- žiadosť p. Jany Klopanovej, Družby 686/16-6, 972 12 Nedožery-Brezany (ev. č. 1576/2022) o ukončenie 

nájmu z obecného nájomného bytu k 28.02.2023 s trojmesačnou výpovednou lehotou. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosti o ukončenie nájmu z obecných 

nájomných bytov. 

Počas vyššie uvedeného uznesenia nebol na hlasovaní prítomný OZ p. Marek Měrka. 

 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

- žiadosť (ev. č. 160/2020) o pridelenie nájomného 2-izbového bytu Družby 683/9-2, 972 12 Nedožery-

Brezany p. Eve Balberčákovej od 01.01.2023, 

- žiadosť (ev. č. 714/2022) o pridelenie nájomného 3-izbového bytu Družby 683/8-7, 972 12 Nedožery-

Brezany p. Eve Kurpášovej a p. Ondrejovi Kurpášovi od 01.02.2023, 

- žiadosť (ev. č. 1154/2021) o pridelenie nájomného 1-izbového bytu Družby 686/16-8, 

- 972 12 Nedožery-Brezany p. Márii Sabovej od 01.01.2023. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

uzatvorenie nájomných zmlúv na dobu tri roky pre nájomníkov v obecných nájomných bytoch, ktorým končí 

platnosť už uzatvorených nájomných zmlúv a ktorí spĺňajú podmienky pre ich predĺženie podľa zoznamu 

vypracovaného obecným úradom: 



- Eva Cígerová – trojizbový byt; Družby 683/7-8, Nedožery-Brezany (ev. č. 1181/2022), 

- Peter Gulík, Monika Gulíková – trojizbový byt; Družby 684/12-7, Nedožery-Brezany (ev. č. 1384/2022), 

- Lenka Matiašková – trojizbový byt; Družby 684/10-3, Nedožery-Brezany (ev. č. 142/2022), 

- Mária Čičmancová, Roman Čičmanec – trojizbový byt; Družby 684/10-7, Nedožery-Brezany (ev. č. 

1535/2022), 

- Eva Paulíková, Boris Kochan – trojizbový byt, Družby 683/9-8, Nedožery-Brezany (ev. č. 1248/2022), 

- Pavel Hanko st, Pavel Hanko ml. – trojizbový byt, Družby 685/14-3, Nedožery-Brezany (ev. č. 

1230/2022), 

- Jaroslava Čertíková, Jozef Čertík – dvojizbový byt, Družby 683/9-2, Nedožery-Brezany (ev. č. 

1198/2022). 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

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

žiadosti o pridelenie bytu na základe VZN č. 1/2016: 

- Jakub Hanuska, Michaela Poljaková – záujem o trojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 

27.10.2022 (ev. č. 1654/2022), 

- Lucia Lacko Blahová – záujem o dvojizbový, resp. trojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 

23.11.2022 (ev. č. 1766/2022), 

- Tatiana Háleková – záujem o dvojizbový, resp. trojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 

09.12.2022 (ev. č. 1824/2022). 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosti o pridelenie bytu. 

 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

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

žiadosť p. Romana Žigmunda (ev. č. 1809/2022) o vyradenie z poradovníka žiadateľov o pridelenie 1-izbového 

nájomného bytu. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

poradovník žiadateľov o výmenu obecného nájomného bytu aktualizovaný k 13.12.2022. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 



s c h v a ľ u j e  

poradovník žiadateľov o pridelenie obecného nájomného bytu aktualizovaný k 13.12.2022. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

• Poslanec OZ Mgr., Bc. Martin Vavro predniesol sadzobník miestnych poplatkov, ktorý 

bude v platnosti od 1.1.2023. Dodal, že sa poslancami obecného zastupiteľstva 

dohodli, že od poplatkov za prenájom spoločenských priestorov obecného úradu 

bude oslobodený Klub dôchodcov z dôvodu, že sú súčinní a pomáhajú pri množstve 

kultúrnych podujatí v  obci a takisto našu obec reprezentujú na rôznych podujatiach 

v regióne. 

Poslankyňa OZ Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

sadzobník miestnych poplatkov platný od 1. januára 2023. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

• Poslankyňa OZ Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. informovala o rozdelení pracovných 

obvodov poslancov obecného zastupiteľstva a dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

rozdelenie pracovných obvodov poslancov OZ na volebné obdobie 2022-2026: 

Pracovný obvod  

V. B. Nedožerského Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. 

Budovateľská, Kamenný chodníček Marek Petic 

Kukučínova, 4. apríla, Komenského  Mgr., Bc. Martin Vavro 

Kpt. Nálepku, Družstevná, Sládkovičova Mgr. Lucia Ziburová 

Družby, T. Hromadu Monika Lenhartová 

Žiarska, F. Hečku, M. Rázusa Ing. Peter Klopček 

Brezianska, Mladých Marek Mĕrka 

Hviezdoslavova Ing. Michal Hanuska 

Partizánska, Kopaničky, Tajovského, Jilemnického, Štúrova Ing. Peter Mokrý 

 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

• Poslankyňa OZ Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. informovala o určení zástupcu 

starostu obce a dala hlasovať o tomto uznesení: 



Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

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

určenie za zástupcu starostu obce Mgr., Bc. Martina Vavra. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie danú informáciu. 

K bodu 15 - Diskusia 

V diskusii vystúpili: 

• p. Lorencová sa opýtala, či bude v zápisnici zaznamenané, že zo zasadnutia OZ odišla 

poslankyňa p. Monika Lenhartová. Poslanec p. Marek Petic uviedol, že si zaznamenal 

presný čas jej odchodu a ako overovateľ zápisnice bude trvať na tom, aby to v nej 

bolo uvedené. 

• p. Lorencovú zaujímalo, na aký účel sú použité kapitálové výdavky a navrhla, aby bol 

rozpočet v budúcnosti vypracovaný podrobnejšie. 

• P. Lorencová mala pripomienku, že na webovom sídle obce nie sú zverejnené zmluvy 

napr. spred piatich rokov. 

• p. Lorencová ďalej uviedla, že na obecný úrad podala Žiadosť o preverenie 

zodpovednosti za škodu spôsobenú starostom obce. Požiadala Komisiu finančnú, 

sociálnych vecí a bytovú, aby si prečítala materiály súvisiace s touto žiadosťou 

a urobila záver. 

• poslanec OZ Ing. Peter Klopček sa vyjadril, že na prvej pracovnej porade poslanci OZ 

žiadali starostu obce, aby odovzdal spracovanie webovej stránky niekomu 

kompetentnému, pretože podľa toho, ako obecná stránka vyzerá, nemá na to 

starosta obce ako správca webovej stránky čas. Dodal, že stránka je neprehľadná 

a verí, že starosta obce svoj prísľub o určení správcu webovej stránky dodrží, aby sa 

do nej vrátili dokumenty, ktoré majú byť zo zákona majú zverejnené. 

• p. Lorencová sa vyjadrila k účtovným závierkam. 

• predsedníčka Klubu dôchodcov p. Eva Pekárová sa v mene členov poďakovala 

poslancom OZ za oslobodenie od poplatku za spoločenské priestory pre Klub 

dôchodcov. 

• predsedníčka Komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu a mládeže Mgr. Lucia 

Ziburová pozvala prítomných na „Starostovskú kapustnicu“, ktorá sa bude niesť 

v duchu charitatívnej pomoci. Uviedla, že sa bude konať dobrovoľná finančná zbierka 

pre občana našej obce – Matúška, ktorý potrebuje finančné prostriedky na svoju 

liečbu. Pri tejto príležitosti sa s obcou spojila Základná škola, Klub dôchodcov, 

Komunitné centrum a výťažok z predaja výrobkov bude odovzdaný rodine, ktorá to 

potrebuje. Zároveň sa poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na kultúrnom podujatí 

„Mikuláš“. Mikuláš obdaroval balíčkom 138 detí. Poďakovala sa aj poslancom OZ, 

ktorí sa tejto akcie zúčastnili. 

• p. Valachová sa informovala o žiadosti o odkúpenie parcely vo vlastníctve obce. 

Uviedla, že by bola rada, aby jej obec oznámila písomné stanovisko, v akom stave je 

jej žiadosť. Poslanec OZ p. Marek Petic uviedol, že v čase doručenia žiadosti  



p. Valachovej ešte neboli schválené komisie. Predseda Komisie výstavby, územného 

plánovania, pôdneho, lesného a vodného hospodárstva Ing. Michal Hanuska dodal, že 

komisie sa schvaľovali na dnešnom zasadnutí OZ a na najbližšom zasadnutí komisie sa 

budú členovia jej žiadosťou zaoberať a dostane aj písomné vyjadrenie. 

• p. Šimo pripomenul, že pred viac ako rokom prosil na zasadnutí OZ, aby bol prizvaný 

na zasadnutie Komisie výstavby, územného plánovania, pôdneho, lesného a vodného 

hospodárstva s cieľom vyriešiť jeho problém s odpredajom svojho pozemku do 

vlastníctva obce a za toto obdobie ho na ňu nikto neprizval. Poslanec OZ p. Marek 

Petic ako bývalý predseda Komisie výstavby, územného plánovania, pôdneho, 

lesného a vodného hospodárstva uviedol, že na žiadosť p. Šimu obec odpovedala. 

Poslankyňa OZ Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. dala hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

ž i a d a  

Komisiu výstavby a územného plánovania, pôdneho, lesného a vodného hospodárstva, aby sa na svojom 
najbližšom zasadnutí zaoberala žiadosťou Mgr. Márie Valachovej a p. Mareka Šima a pripravila stanovisko na 

najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

K bodu 16 – Záver 

Druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila zaželaním príjemných vianočných 

sviatkov a všetkého dobrého do nového roku a taktiež poďakovala prítomným za účasť 

poslankyňa poverená viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva Mgr. Petronela Šovčíková, 

PhD.  

 

Zapisovateľ:   Silvia Paulíková 

 

Za overovateľov:  Mgr., Bc. Martin Vavro 

 

    Marek Petic 

   

Prednosta OcÚ:  Vladimír Zaťko 

 

Poslankyňa OZ:  Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. 

 

 

    
 Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

                  starosta obce 


