Zápisnica
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany konaného dňa
19.06.2019

Prítomní:

starosta Ing. Jaroslav Pekár, PhD.
hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik
poslanci: PhDr. Ján Beňadik, PhD., Eva Hromadová, Monika Lenhartová,
Marek Petic, Ing. Monika Šimová, Mgr. Petronela Šovčíková,
Mgr. Lucia Šujanová, Mgr. Martin Vavro

Program:
1. Otvorenie
2. Zloženie sľubu zvoleného poslanca
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
4. Určenie zapisovateľa, zvolenie overovateľov zápisnice
5. Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
6. Návrh záverečného účtu za rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra
7. Návrh rozpočtového opatrenia č.1/2019
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2019, správa o výsledkoch kontroly
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
K bodu 1 - Otvorenie
Tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.06.2019 otvoril starosta obce Ing.
Jaroslav Pekár, PhD.
Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie Ing.
Lenku Djokičovú, PhD., aby oznámila výsledky volieb do orgánov samosprávy obce zo dňa
13.04.2019. (príloha zápisnice).
K bodu 2 – Zloženie sľubu zvoleného poslanca
Zvolená poslankyňa do obecného zastupiteľstva Monika Lenhartová zložila zákonom
stanovený sľub poslanca, ktorý potvrdila svojím podpisom (príloha zápisnice).
K bodu 3 - Schválenie programu rokovania
Program zasadnutia predniesol starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD., tento bol bez
pripomienok a doplňujúcich návrhov schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných
poslancov.
K bodu 4 - Určenie zapisovateľa, zvolenie overovateľov zápisnice
Zapisovateľ: Eva Hromadová

Overovatelia: PhDr. Ján Beňadik, PhD.
Mgr. Petronela Šovčíková
Overovatelia zápisnice boli schválení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
K bodu 5 – Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
Zástupca starostu predniesol stanovisko k rokovaciemu poriadku na rok 2019. Materiál
obsahuje novelizované znenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva s prílohou
(príloha zápisnice).
K bodu 6 – Návrh záverečného účtu za rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra
Návrh záverečného účtu obce Nedožery-Brezany za rok 2018 predložil zástupca starostu PhDr.
Ján Beňadik, PhD. (príloha zápisnice). Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej
stránke obce, neboli k nemu podané žiadne pripomienky. Súčasťou návrhu záverečného účtu
je aj návrh na vysporiadanie upraveného prebytku rozpočtového hospodárenia obce
Nedožery-Brezany, vo výške 110 898,38 Eur, ktorý bude použitý na tvorbu rezervného fondu.
Správu nezávislého audítora pre obec Nedožery-Brezany za rok 2018 predniesol zástupca
starostu (príloha zápisnice), táto bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie. Hlavný
kontrolór obce Ing. Vladimír Hvojnik predniesol stanovisko k predloženému návrhu (príloha
zápisnice), v ktorom na základe použitých účtovných podkladov a zhodnotenia ich prezentácie
bolo odporučené obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet obce za rok 2018 a
celoročné hospodárenie bez výhrad. Návrh záverečného účtu obce Nedožery-Brezany za rok
2018 a celoročné hospodárenie obce boli obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou
prítomných poslancov schválené bez výhrad. Takisto bol obecným zastupiteľstvom
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený aj návrh na vysporiadanie
upraveného prebytku rozpočtového hospodárenia obce Nedožery-Brezany vo výške
110 898,38 Eur na tvorbu rezervného fondu.
K bodu 7 – Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2019
Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. vyzval predsedníčku Komisie finančnej, sociálnych vecí
a bytovej Mgr. Petronelu Šovčíkovú, aby zaujala stanovisko k Rozpočtovému opatreniu č.
1/2019. Predsedkyňa Komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej Mgr. Petronela Šovčíková
odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočtové opatrenie č. 1/2019.
Návrh predniesol starosta Ing. Jaroslav Pekár, PhD. (príloha zápisnice).
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 bolo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
schválené a je súčasťou zápisnice.

K bodu 8 – Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2019, správa o výsledkoch kontroly
Návrh predložil hlavný kontrolór (príloha zápisnice) a tento bol obecným zastupiteľstvom
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený. Hlavný kontrolór predložil správu
o výsledkoch kontroly (príloha zápisnice).

K bodu 9 – Rôzne
Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD.:
• Podal návrh na úpravu článku 6 ods. 3 v Zásadách odmeňovania. Nové znenie článku 6
ods. 3 znie: „Poslancom, predsedom a členom komisií obecného zastupiteľstva sa bude
odmena vyplácať polročne na osobný účet, alebo v hotovosti z pokladnice obecného
úradu. Dodatok č. 1/2019 k zásadám odmeňovania činností pri výkone obecnej
samosprávy obce Nedožery-Brezany bol schválený nadpolovičnou väčšinou
prítomných poslancov a je súčasťou zápisnice.
• Informoval o výsledku posúdenia programu odpadového hospodárstva Okresným
úradom Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý uviedol, že je
v súlade s ustanoveniami o odpadoch a so záväznou časťou programu odpadového
hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 2016 – 2020. Program odpadového
hospodárstva na roky 2016-2020 bol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných
poslancov.
• v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 12 písm. h) zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Vyhlášky MŠ SR č.
291/2004 Z. z.
podal návrh na odvolanie z Rady školy pri ŽŠ s MŠ V. B. Nedožerského:
Ivana Blattová
Ing. Silvester Hanuska
Ing. Iveta Lorencová
Bibiána Šimová
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.
podal návrh na delegovanie do Rady školy pri ŽŠ s MŠ V. B. Nedožerského:
PhDr. Ján Beňadik, PhD.
Lucia Lacko Blahová
Ing. Zoran Djokič
Mgr. Petronela Šovčíková
Návrh bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
schválený.
•

Navrhol za kronikárku obce Ing. Moniku Šimovú. Návrh bol obecným zastupiteľstvom
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.

•

Zástupca starostu PhDr. Ján Beňadik, PhD. vyhodnotil účasť poslancov a členov komisií
na zasadnutiach v I. polroku 2019 a podal návrh na vyplatenie odmien poslancom a
členom komisií za činnosť v I. polroku 2019 na základe písomného prehľadu
vypracovaného zástupcom starostu (príloha zápisnice) v zmysle Zásad odmeňovania
činností pri výkone obecnej samosprávy. Návrh bol obecným zastupiteľstvom
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
Starosta obce odovzdal slovo predsedníčke Komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej
Mgr. Petronele Šovčíkovej.
Predsedníčka Komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej Mgr. Petronela Šovčíková na
svojich zasadnutiach riešila:
• Ukončenie nájomnej zmluvy – Michal Ľahký (Družby 684/11).
Komisia vzala na vedomie žiadosť o ukončenie nájmu z obecného nájomného bytu
Družby 684/11 p. Michala Ľahkého (ev. č. 403/2019) k 30.04.2019 s trojmesačnou
výpovednou lehotou. OZ vzalo na vedomie ukončenie nájomnej zmluvy.
• Ukončenie nájomnej zmluvy – Zuzana Hodžová, Richard Marhefka (Družby 683/7).
Komisia vzala na vedomie ukončenie nájomnej zmluvy (ev. č. 415/2019). Nájomnú
zmluvu ukončuje k 31.05.2019. Komisia odporúča OZ schváliť ukončenie nájomnej
zmluvy k 30.06.2019. Obecné zastupiteľstvo schválilo ukončenie nájomnej zmluvy
k 30.06.2019 nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
• Pridelenie voľných bytov podľa poradovníka. Na základe preskúmania priložených
dokumentov (Komplexný posudok zdravotného stavu syna p. Mihalikovej
a Rozhodnutie o výške príspevku na opatrovanie) komisia odporúča OZ vyhovieť
Žiadosti o pridelenie bytu (ev. č. 560/2017) k 01.07.2019 a byt Družby 683/7/5
prideliť p. Zuzane Mihalikovej. Obecné zastupiteľstvo schválilo pridelenie
nájomného trojizbového bytu Družby 683/7/5 p. Mihalikovej nadpolovičnou
väčšinou prítomných poslancov.
• Žiadosti o pridelenie nájomného bytu.
Komisia finančná, sociálnych vecí a bytová berie na vedomie podané žiadosti
o pridelenie nájomného bytu:
- Jaroslav Jamriško – záujem o jednoizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný
úrad 23.01.2019. (ev. č. 79/2019),
- Viktória Boďová a Drahomír Pádej - záujem o dvojizbový, prípadne trojizbový byt.
Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 23.01.2019. (ev. č. 85/2019),
- Mária Pekárová - záujem o jednoizbový, prípadne dvojizbový byt. Žiadosť bola
doručená na Obecný úrad 20.02.2019. (ev. č. 171/2019),
- Linda Šinková - záujem o dvojizbový, prípadne trojizbový byt. Žiadosť bola
doručená na Obecný úrad 25.02.2019. (ev. č. 180/2019),
- Mária Šinková - záujem o jednoizbový, prípadne dvojizbový byt. Žiadosť bola
doručená na Obecný úrad 01.03.2019. (ev. č. 200/2019),
- Andrea Pekárová - záujem o jednoizbový, prípadne dvojizbový byt. Žiadosť bola
doručená na Obecný úrad 04.03.2019. (ev. č. 208/2019),
- Katarína Pavlovičová - záujem o dvojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný
úrad 04.03.2019. (ev. č. 209/2019),
- Erik Hock a Natália Rybárová - záujem o trojizbový byt. Žiadosť bola doručená na
Obecný úrad 18.03.2019. (ev. č. 261/2019),

- Anna Riljaková - záujem o trojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad
18.03.2019. (ev. č. 262/2019),
- Juraj Macko - záujem o dvojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad
20.03.2019. (ev. č. 273/2019),
- Tomáš Danko a Veronika Bielaková - záujem o trojizbový byt. Žiadosť bola
doručená na Obecný úrad 23.03.2019. (ev. č. 277/2019),
- Frederik Rajčo a Kristína Rajčová - záujem o trojizbový byt. Žiadosť bola doručená
na Obecný úrad 01.04.2019. (ev. č. 321/2019),
- Magdaléna Záziková - záujem o jednoizbový, prípadne dvojizbový byt. Žiadosť
bola doručená na Obecný úrad 03.04.2019. (ev. č. 327/2019),
- Eva Karáseková - záujem o dvojizbový, prípadne trojizbový byt. Žiadosť bola
doručená na Obecný úrad 05.06.2019. (ev. č. 523/2019),
- Marta Feherváryová a Jozef Feherváry - záujem o trojizbový byt. Žiadosť bola
doručená na Obecný úrad 14.06.2019. (ev. č. 560/2019).
- Katarína Bartošová – záujem o trojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný
úrad 19.06.2019 (ev. č. 577/2019).
Obecné zastupiteľstvo vzalo žiadosti o pridelenie nájomného bytu na vedomie.
• Informovala o aktualizácii poradovníka o pridelenie nájomného bytu. Komisia
odporúča schváliť aktualizovaný poradovník o pridelenie nájomného bytu. Poradovník
žiadateľov o pridelenie nájomného bytu aktualizovaného k 19.06.2019 bol obecným
zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
• Uzatvorenie nových nájomných zmlúv.
Komisia podala návrh a odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť nájomné zmluvy
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:
- Dušan Richter a Ivana Richterová – Družby 683/8, Nedožery-Brezany (ev. č.
561/2019),
- Silvia Paulíková a Jozef Letavay – Družby 685/14, Nedožery-Brezany (ev. č. 562/2019),
- Roman Čičmanec a Mária Čičmancová – trojizbový byt; Družby 684/10, NedožeryBrezany (ev. č. 567/2019),
- Tibor Kurina a Táňa Kurinová – dvojizbový byt; Družby 685/13, Nedožery-Brezany (ev.
č. 568/2019),
- Veronika Adamcová a Andrej Očenáš – trojizbový byt; Družby 685/15, NedožeryBrezany (ev. č. 570/209),
- Dušan Hruška a Alena Hrušková – trojizbový byt; Družby 684/10, Nedožery-Brezany
(ev. č. 571/2019).
- Miroslav Brida a Ing. Eva Bridová – trojizbový byt; Družby 685/15, Nedožery-Brezany
(ev.č. 573/2019).
- Miroslav Dado a Monika Dadová – dvojizbový byt; Družby 685/15, Nedožery-Brezany
(ev. č. 574/2019).
Návrh bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
schválený.
•

Žiadosť o poskytnutie príspevku - Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nedožery-Brezany.

Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Nedožery-Brezany o poskytnutie príspevku vo
výške 2 000€ (ev. č. 1327/2018) bola doručená po oficiálnom termíne, komisia na
zasadnutí skúmala, či žiadosť zahŕňa objektívne potreby, resp. riešenie mimoriadneho
prípadu podľa VZN č. 9/2011 §5 bod 2. Nakoľko neboli preukázané uvedené
skutočnosti komisia neodporúča obecnému zastupiteľstvu žiadosť schváliť.
Návrh bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
schválený.
•

Žiadosť o poskytnutie príspevku – Lesné pozemkové spoločenstvo ŽIAR.
Žiadosť Lesného pozemkového spoločenstva ŽIAR o poskytnutie príspevku vo výške
300€ (ev. č. 89/2019) bola doručená po oficiálnom termíne predkladania žiadostí.
Komisia na zasadnutí skúmala, či žiadosť zahŕňa objektívne potreby, resp. riešenie
mimoriadneho prípadu podľa VZN č. 9/2011 §5 bod 2. Nakoľko neboli preukázané
uvedené skutočnosti komisia neodporúča obecnému zastupiteľstvu žiadosť schváliť.
Návrh bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
schválený

Starosta obce udelil slovo predsedníčke Komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu
a mládeže Mgr. Lucii Šujanovej, ktorá informovala o výsledkoch zo zasadnutia komisie.
Predsedníčka komisie informovala o žiadosti p. Petra Mláku, ktorý má záujem premietať filmy
v kultúrno-spoločenskej miestnosti OcÚ pre deti, ktorá je v štádiu riešenia. Obecné
zastupiteľstvo vzalo na vedomie danú žiadosť.
Starosta obce informoval o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu, ktorá prerokovala
doručené Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce
Nedožery-Brezany a prečítal stanovisko Komisie na ochranu verejného záujmu, ktorá nezistila
porušenie ustanovení zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
verejných funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov na základe doručeného
Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce NedožeryBrezany Ing. Jaroslava Pekára, PhD. pri nástupe do funkcie a za rok 2018 a bývalého starostu
obce Nedožery-Brezany JUDr. Martina Mokrého za rok 2018. Stanovisko komisie bolo
obecným zastupiteľstvom zobraté na vedomie.
Starosta obce udelil slovo predsedovi Komisie výstavby a územného plánovania, pôdneho,
lesného a vodného hospodárstva Marekovi Peticovi.
Predseda Komisie výstavby a územného plánovania, pôdneho, lesného a vodného
hospodárstva Marek Petic informoval:
• O činnostiach komisie, ktorá zasadala dňa 11.6.2019 a riešila nasledovné žiadosti
občanov a subjektov:
žiadosť spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. (ev. č. 455/2019) týkajúca sa umiestnenia elektronickej
komunikačnej siete na parcele EKN č. 2288/2, toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia,
povolenia alebo vyjadrenia vyžadované podľa osobitných právnych predpisov.
Komisia výstavby a územného plánovania, pôdneho, lesného a vodného hospodárstva
odporúča žiadosti vyhovieť. Žiadosť bola obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou

väčšinou prítomných poslancov schválená. (Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č.
22/2019).
o žiadosť pani Márii Šlenkerovej (ev. č. 326/2019) týkajúcej sa odkúpenia časti
obecného pozemku,
doloženú geometrickým plánom č. 310/2018
vyhotoveným spoločnosťou Patricius Sova – GEOSKTEAM. Komisia výstavby
a územného plánovania, pôdneho, lesného a vodného hospodárstva
neodporúča žiadosti vyhovieť. Žiadosť bola prerokovaná na obecnom
zastupiteľstve. Uznesenie nebolo prijaté.
o žiadosť pani Mgr. Hedviky Szibillovej o vybúranie nenosnej priečky v objekte
zdravotného strediska (ev. č. 370/2019).
Komisia výstavby a územného plánovania, pôdneho, lesného a vodného
hospodárstva neodporúča žiadosti vyhovieť. Žiadosť bola obecným
zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválená za
podmienky uvedenia do pôvodného stavu po skončení nájmu.
o žiadosť o napojenie budov vo vlastníctve obce na optickú sieť realizovanú
spoločnosťou Slovak Telekom (ev. č. 550/2019). Komisia výstavby a územného
plánovania, pôdneho, lesného a vodného hospodárstva odporúča žiadosti
vyhovieť. Žiadosť bola obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou
prítomných poslancov schválená.
o žiadosť spoločnosti Slovak Telekom týkajúcej sa stavebných úprav navrhnutých
spoločnosťou Slovak Telekom v nehnuteľnosti súp. č. 105/48 v obci NedožeryBrezany (ev. č. 496/2019). Komisia výstavby a územného plánovania, pôdneho,
lesného a vodného hospodárstva odporúča žiadosti vyhovieť. Žiadosť bola
obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
schválená.
o žiadosť Vladimíra Gandela, bytom Budovateľská 270/44, Nedožery-Brezany
(ev. č. 435/2019 ) o zrušenie predkupného práva na pozemok CKN p. č. 250/72
k.ú. Nedožery.
Komisia výstavby a územného plánovania, pôdneho, lesného a vodného
hospodárstva odporúča žiadosti vyhovieť. Žiadosť bola obecným
zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválená.

Starosta obce podal správu o využívaní služobného motorového vozidla PEUGEOT PARTNER
EČ PD188FJ za rok 2018:
•

V zmysle Čl. II. ods. 3 Zásad prevádzky osobného vozidla obce vyhodnotil zástupca
starostu prevádzku motorového vozidla PEUGEOT PARTNER EČ PD188FJ za rok 2018.
Skonštatoval, že v roku 2018 boli náklady na PHM vo výške 828,44 EUR, čo
predstavuje 618,51 l PHM, na údržbu 186,82 Eur, na havarijné a povinné poistenie
bolo vynaložených 360,56 Eur, a za diaľničnú známku 50,-Eur, za parkovné 4,50 Eur.
Spolu boli náklady vo výške 1 430,32 Eur. Záznam o prevádzke vozidla je riadne vedený,
mesačne sa uzatvára a je vypočítavaná priemerná spotreba PHM.

Starosta obce podal správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 (príloha zápisnice).
Predmetom inventarizácie k 31.12.2018 bol:
•
•
•
•
•

dlhodobý majetok – nehmotný, hmotný a finančný
obežný majetok
vlastné imanie
záväzky
podsúvahové účty

Ústredná inventarizačná
inventarizačných komisií:
•
•
•
•
•
•
•
•

komisia

zhodnotila

výsledky

inventarizácie

čiastkových

Obecný úrad
Knižnica, Obecné múzeum
Požiarna zbrojnica
Šatne – futbalové ihrisko
Dom smútku Nedožery
Dom smútku Brezany
Základná škola s MŠ
Budova starej školy

Inventarizáciou nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel.
K bodu 10 – Diskusia
V diskusii vystúpili:
• Ján Gandel, ktorý sa informoval na plošinu pri vstupe do budovy OcÚ. Žiadal
prispôsobiť priestory v OcÚ (konkrétne toalety) pre osoby s obmedzenou schopnosťou
pohybu. Apeloval na to, že bezbariérový prístup do budovy OcÚ nestačí, keďže
v samotnej budove si v dôsledku neprispôsobenia budovy pre mobilitu osôb
s obmedzenou schopnosťou pohybu nevybavia úradné záležitosti.
• P. Kerata sa dotazoval na realizáciu kanalizácie na ulici Žiarska a Hviezdoslavova ulica.
Starosta obce informoval že požiadavka na ulici Žiarska a T. Hromadu je stále v riešení
• P. Pekárová poďakovala poslancovi PhDr. Jánovi Beňadikovi, PhD., za odpratanie
stavebného odpadu na pozemku pred kostolom.
• Pani Zuzana Plicová - predniesla pripomienky týkajúce sa:
o kosby vedľa železničnej stanice;
o vyčistenia potoka;
o posilnenia autobusových liniek počas realizácie kanalizácie cez obec.
- upozornila:
o na hlučnosť vo večerných hodinách v Potok PUBe a na parkovanie pri Potok
PUBe, ktoré bránia voľnému prejazdu;
o na nakladanie s nebezpečným odpadom na Družstve v Nedožeroch.
Prednosta úradu informoval o kosbe na železničnej stanici a vyčistení potoka, ktoré sú
momentálne v štádiu riešenia.

•
•

P. Ján Hromada apeloval na úpravu celej cesty nielen pásu po finalizácii kanalizácie.
Pani Valachová žiada:
o vysporiadanie pozemkov v obci;
o doplniť aktuálne informácie o dianí v obci na webovú stránku týkajúce sa
jednotlivých spoločenstiev v obci, ako napríklad: DHZ, Futbalový klub
(dospelých), Klub dôchodcov, atď. a zároveň udelila pochvalu za jej
spracovanie;
o upraviť okolie kaplnky v Nedožeroch.

K bodu 11 - Ukončenie
Tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta
Ing. Jaroslav Pekár, PhD.

Zapisovateľ:

Eva Hromadová

Za overovateľov:

PhDr. Ján Beňadik, PhD.

Mgr. Petronela Šovčíková

Ing. Jaroslav Pekár, PhD.
starosta obce

