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Zápisnica 

zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany konaného 

 dňa 23.12.2021 

 

Prítomní: starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

prednosta obecného úradu Vladimír Zaťko 

hlavný kontrolór Mgr. Ľudovít Fábry 

poslanci: PhDr. Ján Beňadik, PhD., Eva Hromadová, Lucia Lacko Blahová, 

Monika Lenhartová, Ing. Monika Mištinová, Mgr. Petronela Šovčíková, PhD., 

Marek Petic, Mgr. Lucia Ziburová 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022 

6. Návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2021 

7. Návrh rozpočtu obce Nedožery-Brezany na rok 2022, 2023, 2024 

8. Informácia Komisie výstavby a územného plánovania, pôdneho, lesného a vodného 

hospodárstva 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

K bodu 1 - Otvorenie  

Šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 23.12.2021 otvoril starosta obce 

Ing. Jaroslav Pekár, PhD..  

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa, zvolenie overovateľov zápisnice 

Zapisovateľ:  Silvia Paulíková 

Overovatelia:  Monika Lenhartová 

  Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. 

 

Overovatelia zápisnice boli schválení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

K bodu 3 - Schválenie programu zasadnutia 

Program zasadnutia predniesol starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD., tento bol bez 

pripomienok a doplňujúcich návrhov schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov.  

 

K bodu 4 – Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení predniesol hlavný kontrolór Mgr. Ľudovít Fábry. 
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Starosta obce dal 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  

kontrolu plnenia uznesení. 

Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

K bodu 5 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022 predniesol hlavný 

kontrolór Mgr. Ľudovít Fábry. 

Starosta obce dal 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  

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 

a 

s c h v a ľ u j e  

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra a schválilo plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. 

 

K bodu 6 - Návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2021 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2021 predniesol v zmysle predloženého návrhu starosta 

obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. a informoval, že zmeny sa týkajú presunu finančných 

prostriedkov na projekty Rekonštrukcie autobusových zastávok a Rekonštrukcie kultúrnej 

miestnosti z dôvodu zdĺhavého procesu refundácie. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:  

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany  

s  c  h  v  a  ľ  u  j  e   

rozpočtové opatrenie č. 5/2021 v zmysle predloženého návrhu. 
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Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 bolo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

schválené a je súčasťou uznesenia. 

K bodu 7 – Návrh rozpočtu obce Nedožery-Brezany na rok 2022, 2023, 2024 

Návrh rozpočtu obce Nedožery-Brezany na rok 2022, 2023, 2024 predniesol hlavný kontrolór, 

ktorý odporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu obce na rok 2022 a zobrať 

na vedomie návrh rozpočtu na rok 2023, 2024. 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. podal návrh na presun finančných prostriedkov v rámci 

kapitálových výdavkov. 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

presun finančných prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov v návrhu rozpočtu na rok 2022 v celkovej výške 

556 000 Eur v zmysle predloženého návrhu: 

 

Finančná kapitola Výdavky Pôvodný návrh 2022 Nový návrh 2022 

Kapitálové výdavky 556 000 556 000 

08.1.0 Rekreačné a 
športové služby 

70 000 150 000 

06.2.0 Rozvoj obcí 180 000 140 000 
04.5.1 Cestná doprava 300 000 260 000 
03.2.0 Ochrana pred požiarmi 6 000 6 000 

 

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

a) stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2022, 
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s c h v a ľ u j e  

a) rozpočet na rok 2022 vrátane programov a podprogramov: 

 

Bežné príjmy 2 043 735 Bežné výdavky 1 844 624 

Z toho RO 80 000 Z toho RO 924 800 

Kapitálové príjmy 0 Kapitálové výdavky 556 000 

Z toho RO 0 Z toho RO 0 

Príjmy FO 443 000 Výdavky FO 86 111 

Príjmy celkom 2 486 735 Výdavky celkom 2 486 735 

 

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

a) rozpočty na rok 2023 a na rok 2024 vrátane programov a podprogramov. 

 

Návrh rozpočtu obce Nedožery-Brezany na rok 2022, 2023, 2024 bol nadpolovičnou väčšinou 

prítomných poslancov schválený. 

K bodu 8 – Informácia Komisie výstavby a územného plánovania, pôdneho a lesného 

a vodného hospodárstva. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:  

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce – pozemok o výmere 136 m2 parcela CKN, p. č. 2376/5, 

k. ú. Nedožery, vedený na liste vlastníctva č. 1, do vlastníctva žiadateľa Tibor Belák, bytom Kanianka za účelom 

užívania pozemku ako záhrada, pestovania produktov pre vlastnú spotrebu podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. (ev. č.1047/2021-139, zo 06.07.2021). 

Hlasovanie: 

Za – 0 

Proti – PhDr. Ján Beňadik, PhD., Eva Hromadová,  Lucia Lacko Blahová, Monika Lenhartová, Ing. Monika 

Mištinová, Marek Petic, Mgr. Petronela Šovčíková, PhD., Mgr. Lucia Ziburová 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:  

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  
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zámer prevodu pozemkov parcely registra CKN 223/1, k. ú. Brezany, vo vlastníckom podiele obce 1/3 z celkovej 

výmery 70 m2, druh pozemku vedený ako záhrada, a parcely registra CKN 227/4 vo vlastníckom podiele obce 

1/3 z celkovej výmery 155 m2, druh pozemku vedený ako zastavaná plocha a nádvorie, evidovaných na liste 

vlastníctva č. 174, do vlastníctva žiadateľa Bohumír Novák a Daniela Nováková, bytom M. Rázusa 447/12, 972 

12  Nedožery-Brezany za účelom zaistenia si stáleho prístupu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa podľa § 

9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ev. č. 1427/2021, zo dňa 

12.10.2021) 

Hlasovanie: 

Za – 0 

Proti – PhDr. Ján Beňadik, PhD., Eva Hromadová,  Lucia Lacko Blahová, Monika Lenhartová, Ing. Monika 

Mištinová, Marek Petic, Mgr. Petronela Šovčíková, PhD., Mgr. Lucia Ziburová 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie nebolo prijaté. 

• Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:  

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s ú h l a s í  

s umiestnením elektrického vedenia cez parcelu registra CKN 1320/1, k. ú. Nedožery pre stavbu s názvom 

Záhradná chatka, ulica Budovateľská, Nedožery-Brezany, p. č. 1395/1 Beriacová Andrea, Lúčky 7/4 Bojnice 

podľa výkresu E1 – Situačná schéma vonkajších el. rozvodov pre objekt Elektroinštalácia, zhotoveného 

projektantom elektrických zariadení Ing. Jozefom Hlinkom za podmienok uloženia el. kábla pred realizáciou 

rekonštrukcie miestnej komunikácie a za podmienok uvedenia jestvujúcej cesty do pôvodného stavu. 

 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

K bodu 9 – Rôzne 

Starosta obce dal 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  

• žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku parc. reg. C KN č. 301/5 zastavaná plocha o výmere 74 

m2 v k. ú. Brezany, obec Nedožery-Brezany vytvoreného geometrickým plánom č. 130/2021 zo dňa 

08.06.2021, úradne overeným pod číslom 579/21 zo dňa 17.06.2021, vyhotoveným spoločnosťou 

GEOMAP Prievidza s.r.o., J. Kráľa č. 1713/1A, 972 01 Bojnice, IČO: 46896180, autorizačne overeným 

Ing. Petrom Petrášom dňa 08.06.2021 do vlastníctva žiadateľov Ing. Mário Klopan, trvale bytom Kpt. 

Nálepku 613/10, 972 12 Nedožery-Brezany a Vladimír Klopan, trvale bytom Hlavná 259/68, 972 11 

Lazany za účelom scelenia pozemkov vo vlastníctve žiadateľov spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) 
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zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, bude o predmetnom zámere na 

prevod majetku obce rozhodnuté po právnom vyriešení sporných otázok týkajúcich sa nasledovných 

žiadostí: 

1. žiadosť ev. č. 796/2021 zo dňa 11.05.2021, 

2. doplnenie žiadosti ev. č. 1188/2021 zo dňa 03.08.2021, 

3. opakovanú žiadosť ev. č. 1339/2021 zo dňa 21.09.2021; 

• nesúhlas s odpredajom obecného majetku ev. č. 1624/2021 zo dňa 08.12.2021. 

 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

• Starosta obce predložil návrh na schválenie odmien poslancom a členom komisií za 

svoju činnosť na základe predloženého návrhu zástupcu starostu obce na vyplatenie 

odmien poslancom a členom komisií za činnosť v II. polroku 2021, ktorý bol 

vypracovaný v zmysle zásad odmeňovania činnosti pri výkone obecnej samosprávy. 
 

Starosta obce dal 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 2021 na základe písomného 

prehľadu vypracovaného zástupcom starostu obce v zmysle Zásad odmeňovania činnosti pri výkone 

obecnej samosprávy. 

 

Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

• Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:  

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

z r u š u j e  

uznesenie č. 74/2021 zo dňa 21.10.2021. 

s c h v a ľ u j e  

spolufinancovanie projektu „Zvýšenie atraktivity nemotorovej dopravy v Základnej škole s materskou školou 

Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany“ v maximálnej výške 7 460 eur. 

 

• Starosta obce poďakoval za prácu obecného zastupiteľstva, za pomocnú ruku občanov, 

ktorí prispeli k zveľadeniu našej obce. Zároveň zaželal všetkým občanom do nového 

roka hlavne veľa pevného zdravia, vzájomného pokoja a harmónie a príjemné prežitie 

vianočných sviatkov. 

Zástupca starostu obce poďakoval starostovi obce, zamestnancom obecného úradu 

a zamestnancom obecného sociálneho podniku za vykonanú prácu v prospech obce. 
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K bodu 12 - Záver 

Šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta 
obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD.. 
 

 

Zapisovateľ:   Silvia Paulíková 

 

Za overovateľov:  Monika Lenhartová 

 

   Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. 

  

 

  

        Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 
                 starosta obce 


