
Zápisnica 

z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany konaného dňa 

28.01.2021 

 

Prítomní: starosta: Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

prednosta obecného úradu: Vladimír Zaťko  

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

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

Lucia Šujanová, Marek Petic 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2021 

5. Informácia Komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej 

6. Určenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

K bodu 1 - Otvorenie  

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 28.01.2021 otvoril starosta obce Ing. 

Jaroslav Pekár, PhD.  

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa, zvolenie overovateľov zápisnice 

Zapisovateľ:  Silvia Paulíková 

Overovatelia:  PhDr. Ján Beňadik, PhD. 

  Lucia Lacko Blahová 

 

Overovatelia zápisnice boli schválení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

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 – Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2021  

Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2021 predniesol v zmysle predloženého návrhu starosta 

obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 bolo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

schválené a je súčasťou uznesenia. 



K bodu 5 – Informácia komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej 

• Predsedníčka komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej Mgr. Petronela Šovčíková, 

PhD. informovala o zasadnutí komisie zo dňa 25.01.2021, na ktorej sa spolu s jej členmi 

zaoberali vyúčtovaniami poskytnutých dotácií za rok 2020, ktoré boli pridelené 

niektorým organizáciám pôsobiacim v obci, novými žiadosťami o dotácie, taktiež 

príspevkami do členských organizácií a poprosila p. starostu, aby dal hlasovať o týchto 

uzneseniach. 

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  

informáciu o vyúčtovaniach poskytnutých dotácií za rok 2020: 

-  Občianske združenie TEOFIL so sídlom v Nedožeroch-Brezanoch (doručené dňa 11.11.2020; ev. č. 

942/2020), 

-  Telovýchovná jednota Družstevník Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch-Brezanoch (doručené dňa 

08.12.2020; ev. č. 1020/2020), 

- Tenisový klub RAKETA so sídlom v Nedožeroch-Brezanoch (doručené dňa 09.12.2020; ev. č. 

1038/2020). 

 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 
 

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  

prijaté žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, ktoré tvoria položky schváleného rozpočtu na rok 2021: 

- Dobrovoľný hasičský zbor Obce Nedožery-Brezany – vo výške 14 000 €, 

- Klub dôchodcov pri OcÚ Nedožery-Brezany – vo výške 2 000 €, 

- Mužstvo ŠK Slovan Brezany – vo výške 300 €, 

- Tenisový klub RAKETA – vo výške 80 € na každé dieťa s trvalým pobytom v obci v celkovej výške 480 € , 

- Súkromná základná umelecká škola Nedožery-Brezany – dotáciu podľa § 6 odst. 12, písmena b Zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v celkovej výške 93 000 €, 

- TJ Družstevník Horná Nitra Nedožery-Brezany – vo výške 13 000 €, 

- Občianske združenie TEOFIL Nedožery-Brezany – vo výške 2 000 €, 



- Slovenský zväz chovateľov Nedožery-Brezany – výdavky na čiastočné zabezpečenie 28. ročníka 

Hornonitrianskej výstavy drobného zvieratstva a plemenných kohútov sú zahrnuté v položke na kultúru. 

 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

 
Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

uhradenie členských príspevkov na rok 2021: 

- Združenie ZPOZ Človek človeku – vo výške 30 € + 0,04 € na jedného obyvateľa, 

- Občianske združenie HORNONITRIE – vo výške 3 147 €, 

- Občianske združenie ŽIAR – vo výške 1 050 €. 

 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

• Predsedníčka komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej Mgr. Petronela Šovčíková, 

PhD. ďalej informovala o doručených žiadostiach o poskytnutie jednorazového 

finančného príspevku. Komisia odporučila obecnému zastupiteľstvu tieto žiadosti 

neschváliť, nakoľko sa situácia p. Šimovej medzičasom vyriešila a p. Fábryová uviedla 

dôvody, ktoré sú riešené súdnou cestou. Po ich vyriešení si môže p. Fábryová opäť 

podať žiadosť o poskytnutie príspevku. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

 
Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

 

žiadosti o poskytnutie jednorazového finančného príspevku: 

- p. Jarmila Šimová – žiadosť bola doručená na obecný úrad 18.11.2020 (ev. č- 950/2020), 

- p. Barbora Fábryová – žiadosť bola doručená na obecný úrad 16.12.2020 (ev. č. 1062/2020). 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo dané žiadosti. Uznesenie nebolo prijaté. 

• Predsedníčka komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej Mgr. Petronela Šovčíková, 

PhD. ďalej informovala, že sa na poslednom zasadnutí komisie zaoberali predlžovaním 

už uzatvorenej nájomnej zmluvy v obecných nájomných bytoch, pridelením 

trojizbového nájomného bytu, ktorý podľa poradovníka prináleží p. Eve Bakusovej a p. 

Marekovi Bakusovi, novými žiadosťami o pridelenie obecného nájomného bytu a 



aktualizovaním poradovníka žiadateľov o nájomné byty a odporučila obecnému 

zastupiteľstvu tieto žiadosti schváliť. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

 
Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

 
uzatvorenie nájomných zmlúv na dobu šesť mesiacov 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: 

- Mariana Lehotská, Dušan Randziak – trojizbový byt; Družby 685/14-8, Nedožery-Brezany (ev. č. 

1084/2020). 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

 
žiadosť (ev. č. 542/2020) o pridelenie nájomného 3-izbového bytu, Družby 686/16-7, 972 12 Nedožery-Brezany 

p. Eve Bakusovej a p. Marekovi Bakusovi od 01.02.2021. 

 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

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 pridelenie bytu na základe VZN č. 1/2016: 

- Bc. Matej Bugár, Tímea Turicová – záujem odvojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 

13.01.2021 (ev. č. 38/2021), 

- Timotej Valchovník, Denisa Minárová – záujem o dvojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný 

úrad 18.01.2021 (ev. č. 51/2021). 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia: 



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 25. 01. 2021. 

 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

K bodu 6 – Určenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra 

 

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  predniesol návrh rozsahu výkonu funkcie 

hlavného kontrolóra a dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

 
určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra vo výške 7,50 hodín týždenne (t. j. 20% pracovný úväzok). 

 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

K bodu 7 – Rôzne 

 

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. informoval o požiadavke Trenčianskeho 

samosprávneho kraja o vysporiadaní pozemku pod prípravnou realizáciou nového 

mosta pri Šport Moteli Raketa. Na rok 2021 bolo pre našu obec schválených 805 000 

EUR. Začiatok  realizácie je naplánovaný na máj, súčasný most bude kompletne 

obnovený a počas realizácie bude vedľa neho k dispozícii náhradný most. Bol 

vypracovaný znalecký posudok na cenu pozemku, ktorý bol vo výške 28,77 €/m2. Ing. 

Kubovič sa dohodol s obcou na základe toho, že je to pre obec veľká investícia na 

hodnote pozemku vo výške 13,56 €/m2. Starosta obce poďakoval p. Kubovičovi, od 

ktorého by mala obec predmetnú parcelu odkúpiť, pretože pri výstavbe náhradného 

mosta budú športoviská pri ceste, ktoré sú v jeho vlastníctve kompletne zničené. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

 
Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

 



- kúpu novovytvoreného pozemku parcela registra C KN 2370/88 o výmere 273 m2  vyhotoveného 

geometrickým plánom spoločnosťou GEOMAP Prievidza s.r.o. so sídlom J. Kráľa č. 1713/1A, 972 01  

Bojnice, IČO: 46896180, číslo plánu: 15/2021,  úradne overeného Ing. Zuzanou Fašánekovou, Okresný 

úrad v Prievidzi, katastrálny odbor dňa: 28.01.2021, pod číslom úradného overenia: 49/21 v celkovej 

hodnote 3 701,88 Eur, t.j. 13,56 Eur/m2. Znalecký posudok bol vyhotovený znalcom Ing. Hamáček 

Miroslav, Vrbany č. 348, 972 24 Diviacka Nová Ves ku dňu 19.10.2020 pod číslom 294/2020 

a 

- uzatvorenie predmetnej kúpnej zmluvy. 

 

Uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. poďakoval všetkým poslancom, ktorí hlasovali za toto 

uznesenie, pretože vďaka nim príde do našej obce investícia v celkovej výške cca 1,2 mil. EUR. 

 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia: 
 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

 

zámer obce uzatvoriť nájomnú zmluvu budúcemu nájomcovi Terézia Valovičová - Terrytex, Družby 683/7, 972 

12 Nedožery-Brezany, IČO: 50770110 na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2023 na pozemok, parc. č. 46/2 na 

ulici Družstevnej č. 367/1 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Brezany, vedenej na katastrálnom úrade 

v Trenčíne, Správa Katastra Prievidza, LV č. 1, na ktorom je umiestnený predajný stánok textilu v rozsahu 18 m2 

v celkovej výške 394,20 Eur/rok spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov. Pre potreby obce je pozemok nevyužiteľný a na danej parcele je dlhodobo 

umiestnený predajný stánok, ktorý je vo vlastníctve budúceho nájomcu. 

a 

zámer obce uzatvoriť nájomnú zmluvu budúcemu nájomcovi Greschnerová Katarína – KETY, Družby 683/9, 972 

12  Nedožery-Brezany, IČO: 43747329  na obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2023 na pozemok, parc. č. 89/11 

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Brezany, vedenej na Okresnom úrade Prievidza, katastrálny odbor, LV č. 

1, na ktorom je umiestnený predajný  stánok vo výmere 13 m2 v celkovej výške 316,02 Eur/rok spôsobom podľa 

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Pre potreby obce je 

pozemok nevyužiteľný a na danej parcele je dlhodobo umiestnený predajný stánok, ktorý je vo vlastníctve 

budúceho nájomcu. 

 

Uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 



• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. informoval o výrube drevín, ktoré sa 

nachádzajú na pozemku pred obecným úradom. Tento pozemok už onedlho prejde 

rekonštrukciou, v pláne je výstavba obecného parku s výsadbou nových drevín. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

 
Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

 

- výrub drevín rastúcich mimo lesného pôdneho fondu v zastavanom území obce Nedožery-Brezany – 5ks stromu 

čerešňa vtáčia (obvody kmeňov 160 cm, 129 cm, 114 cm, 107 cm, 96 cm), 2 ks stromu čerešňa obyčajná (obvody 

kmeňov 133 cm, 130 cm), 4 ks stromu lipa malolistá (obvody kmeňov 142 cm, 125 cm, 123 cm a 78 cm) 

s obvodmi kmeňov meranými vo výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú v katastrálnom území Brezany na 

pozemku registra CKN parc. č. 88/2, druh pozemku záhrada nádvorie, vo vlastníctve obce, 

- výrub drevín rastúcich mimo lesného pôdneho fondu v zastavanom území obce Nedožery-Brezany – 4 ks 

stromu smrek (obvody kmeňov 123 cm, 104 cm a 90 cm) s obvodmi kmeňov meranými vo výške 130 cm nad 

zemou, ktoré rastú v katastrálnom území Brezany na pozemku registra CKN parc. č. 46/1, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve obce. 

 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

 
Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa parc. reg. C KN č. 290/3 zastavaná plocha o výmere 20 

m2 v k. ú. Nedožery, obec Nedožery-Brezany vytvoreného geometrickým plánom č. 21/2020 zo dňa 30.01.2020, 

úradne overeným pod číslom 639/20 zo dňa 10.06.2020, vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP Prievidza s.r.o., J. 

Kráľa č. 1713/1A, 972 01 Bojnice, IČO: 46896180, autorizačne overeným Ing. Petrom Petrášom dňa 30.01.2020 

do vlastníctva žiadateľa Ing. Katarína Turčanová, trvale bytom Za priepasťou 492, 972 11  Lazany za účelom 

nadobudnutia stavebného povolenia z dôvodu nutnej opravy strechy, ktorá je v havarijnom stave, ohrozujúca 

život, majetok a zdravie žiadateľa a z toho dôvodu vynútenej prestavby rodinného domu na ulici V. B. 

Nedožerského 189/90, 972 12  Nedožery-Brezany spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov. Pre potreby obce je pozemok nevyužiteľný. Predajná cena je 100 Eur. 

Prevádzaný pozemok je odčlenený z parcely reg. CKN č. 290, zastavaná plocha o výmere 183 m2 v k.ú. Nedožery, 

Obec Nedožery-Brezany zapísanej na LV č. 1 Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor. 



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

Obecným zastupiteľstvom Nedožery-Brezany na rokovaní dňa 10.12.2020, uznesením číslo 106/2020. 

 

Uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

 
Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

 

zámer previesť majetok obce – verejnú kanalizáciu z rúr PVC DN 400 mm v celkovej dĺžke 3094,0 m v zmysle § 

9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. do vlastníctva Stredoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01  Banská Bystrica. Predmetom prevodu je skolaudovaná stavba 

„Poruba, Lazany, Nedožery-Brezany – spoločná kanalizácia na ČOV Prievidza“. Trasa verejnej kanalizácie je 

zameraná v Geometrickom pláne č. 50/2019 vyhotovenom spoločnosťou GEOmark s.r.o., G. Švéniho 6, 971 01  

Prievidza dňa 16.08.2019, úradne overenom Okresným úradom Prievidza dňa 13.09.2019 pod č. 946/19 a v 

Geometrickom pláne č. 51/2019 vyhotovenom spoločnosťou GEOmark s.r.o., G. Švéniho 6, 971 01  Prievidza dňa 

16.08.2019, úradne overenom Okresným úradom Prievidza dňa 13.09.2019 pod č. 947/19 a v Geometrickom 

pláne č. 55/2019 vyhotovenom spoločnosťou GEOmark s.r.o., G. Švéniho 6, 971 01  Prievidza dňa 30.08.2019, 

úradne overenom Okresným úradom Prievidza dňa 13.09.2019 pod č. 948/19. Predajná cena je 12 000 Eur 

(slovom Dvanásťtisíc eur). 

Dôvody hodného osobitného zreteľa: V súčasnosti prebieha v obciach Nedožery-Brezany, Lazany a Poruba 

výstavba diela „Aglomerácia Nedožery-Brezany – kanalizácia“, ktorej investorom je Stredoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01  Banská Bystrica. Existujúci úsek skolaudovanej stavby „Poruba, 

Lazany, Nedožery-Brezany – spoločná kanalizácia na ČOV Prievidza“ bude tvoriť spolu s budovanou 

aglomeráciou jeden celok. Prevodom majetku dôjde k jeho efektívnejšiemu využitiu, z dôvodu doterajšej 

nevyužiteľnosti obcou. Pre potreby obce je nevyužiteľný. 

 

Uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 

 

K bodu 8 – Diskusia 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. sa vyjadril ku sťažnosti, ktorá bola doručená na obecný 
úrad. Táto sťažnosť bola doručená ako anonym. Bola to sťažnosť týkajúca sa riaditeľky 
základnej školy, starosta obce kontaktoval pani riaditeľku, aby sa vyjadrila k predmetnej 
sťažnosti. Pán starosta informoval, že obdržal vyjadrenie pani riaditeľky. Takisto kontaktoval 
aj predsedníčku rady školy a požiadal ju o zvolanie rady školy, kde by boli prizvané všetky 
dotknuté strany, akonáhle to pandemická situácia dovolí. 



Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. prečítal svoje vyjadrenie na súčasnú situáciu 
v základnej škole (príloha zápisnice). 
 

V diskusii vystúpili: 

• PaedDr. Jana Mendelová - učiteľka ZŠ sa vyjadrila, že za sťažnosťou na p. riaditeľku stojí 

takmer celý pedagogický zbor, ktorý je aj prítomný na zastupiteľstve. 

• Mgr. Veronika Mokrá – učiteľka ZŠ a predsedníčka odborovej organizácie pri základnej 

škole v Nedožeroch-Brezanoch prečítala otvorený list adresovaný p. starostovi 

a poslancom obecného zastupiteľstva (príloha zápisnice). 

• Mgr. Viera Čavojská sa vyjadrila, že v obci žije celý život a na tejto ZŠ pracuje 18 rokov. 

Pani riaditeľku informovala o tom, že nebude vyučovať, takisto o tom informovala 

rodičov žiakov. Odozva p. riaditeľky bola, aby si p. Čavojská podala výpoveď.  Mgr. 

Čavojská informovala pána starostu, že ju riaditeľka školy PaedDr. Václava Juríková 

nazvala pani učiteľkou neschopnou a nespolupracujúcou a vyzvala pána starostu, aby 

zaujal k danej veci stanovisko.  

• Mgr. Veronika Mokrá informovala, že kolegyňa Čavojská nie je jediná, na ktorú bol 

vyvíjaný nátlak, aby si podala výpoveď. Žiadala starostu o vyjadrenie, na základe čoho 

si majú učitelia podať výpovede, keď im do dnešného dňa nebolo doručené 

upozornenie o nevykonávaní si svojich povinností. 

• Mgr. Viera Čavojská sa vyjadrila, že o tento problém sa zaujímajú aj rodičia žiakov, 

podporili ju starostovia obcí Pravenec a Poluvsie a mrzí ju, že chýbala podpora nášho 

starostu.  

• Mgr. Veronika Mokrá sa vyjadrila, že pani riaditeľka Juríková sa snaží p. starostovi 

predostrieť iba svoj pohľad na vec. Mrzí ju, že sa pán starosta o daný problém 

nezaujímal a neinformoval sa u zamestnancov ZŠ, iba u jej vedenia. Vyzvala 

poslankyňu Mgr. Petronelu Šovčíkovú, PhD. , ktorá je zároveň aj zamestnankyňou ZŠ, 

aby sa vyjadrila, pretože tvrdí, že ju v tejto veci nikto nekontaktoval, pričom ju samotná 

Mgr. Veronika Mokrá kontaktovala ešte v decembri ohľadom situácie v škole. 

• Mgr. Viera Čavojská sa vyjadrila, že PaedDr. Václava Juríková je žena mnohých tvárí, 

inak sa správa pred pánom starostom, inak pred predsedníčkou rady školy Mgr. 

Petronelou Šovčíkovou, PhD., inak pred poslankyňou OZ Mgr. Luciou Šujanovou, ktorá 

je takisto zamestnankyňou ZŠ, inak pred učiteľmi a inak pred správnymi 

zamestnancami. 

Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. uviedla, že o danej situácii informovala poslancov OZ 

na pracovnej porade.  Vyjadrila sa, že na základe komunikácie s riaditeľkou odboru 

školstva v Trenčíne nie je možné v momentálnej epidemiologickej situácií udeliť 

výnimku na zorganizovanie zasadnutia.  

• Mgr. Veronika Mokrá reagovala, že za prísnych epidemiologických opatrení je možné 

voľbu riaditeľa uskutočniť.  

Starosta obce sa vyjadril, že urobí všetko preto, aby stretnutie prebehlo budúci týždeň, 

a že mu na vzniknutej situácii záleží. 



• PaedDr. Jana Mendelová požiadala starostu obce, aby bolo okamžite vyhlásené 

výberové konanie na riaditeľa ZŠ, nakoľko p. riaditeľke uplynie polročná doba 

poverenia riadením ZŠ. 

• Mgr. Katarína Dubcová informovala, že pod sťažnosť sa podpísalo viac ako 50 % 

zamestnancov školy a sťažnosť nebola anonymná. Ale nakoľko sa zamestnanci báli 

o šikanu, poprosili o nezverejnenie podpisov. 

• p. Valovičová ako zástupca rodičov žiakov ZŠ vyjadrila podporu učiteľom školy. 

Informovala o petícií za odvolanie riaditeľky ZŠ. 

Starosta obce sa vyjadril, že mu na danej situácií mimoriadne záleží, rieši ju, aj ju bude   

riešiť. Poďakoval učiteľkám a rodičom, že prišli vyjadriť svoj názor. 

• p. Kucharovičová vyjadrila sklamanie zo starostu obce, že už pri prvých náznakoch 

problému nepodnikol žiadne kroky k vyriešeniu danej situácie. 

• p. Humajová ako bývalá zamestnankyňa vo vedení školy vyjadrila podporu svojej 

bývalej kolegyni Mgr. Viere Čavojskej na základe vlastnej skúsenosti s jej pracovnými 

schopnosťami. 

• p. Palovčík Andrej – Poluvsie, ako rodič dieťaťa, ktorého tr. učiteľkou je Mgr. Viera 

Čavojská, na základe faktov vyjadril podporu p. uč. Čavojskej. Uviedol, že  pokiaľ majú 

učitelia pracovať pod stresom, zvažuje prestup svojho syna na inú školu. 

• Mgr. Veronika Mokrá vyjadrila názor, že si pán starosta určite všimol kvality Mgr. 

Čavojskej, nakoľko sa stretávajú na podujatí organizovanom obecným úradom – 

uvítanie detí do života. 

 

Zástupca starostu PhDr. Ján Beňadik, PhD. sa obrátil na prítomných učiteľov a opýtal 

sa, na základe čoho obviňujú starostu obce, že nemá záujem riešiť danú situáciu 

a vyjadril sa, že ich o tomto probléme nikto nekontaktoval. Mgr. Veronika Mokrá 

odpovedala, že o danom probléme vedela Predsedníčka rady školy, ktorá je zároveň aj 

poslankyňou obecného zastupiteľstva a je v pravidelnom kontakte s pánom starostom. 

Nespokojnosť vyjadrili zamestnanci školy začiatkom januára v liste adresovanom p. 

starostovi a takisto aj na odborovej schôdzi zamestnancov v decembri minulého roka. 

Zástupca starostu PhDr. Ján Beňadik, PhD. uviedol, že prebehli výberové konania na 

miesto riaditeľa školy a vedeniu obce záleží na jej lepšom fungovaní. 

• p. Kvočiková sa vyjadrila, že potenciálnych voličov p. starostu zaujíma predovšetkým 

jeho názor, pretože rodičom žiakov záleží, aby sa situácia vyriešila na mieste. 

Zástupca starostu argumentoval zákonnými lehotami vyhlásenia výberového konania 

na riaditeľa ZŠ, načo Mgr. Čavojská upozornila, že už prebehli dve výberové konania 

a riaditeľ nebol stále zvolený. Zástupca starostu, ako člen rady školy sa vyjadril, že 

riaditeľ nebol zvolený na základe nesplnených kritérií uchádzačov o túto pozíciu. 

• p. Klopček vyjadril rozhorčenie k vzniknutej situácií a zároveň položil otázku vedeniu 

obce, či im nestačí, že pred nimi stojí celý učiteľský zbor. Vyzval starostu obce, aby 

prišiel v pondelok ráno do školy a odvolal p. Juríkovú z postu riaditeľky, aby nemala 



dosah na učiteľky. Taktiež sa vyjadril, že ak sa situácia na škole nezmení, prehlási dieťa 

do inej školy.  

Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. poznamenala, že pani riaditeľka nebola zvolená radou 

školy, ale iba poverená na pol roka. 

• Mgr. Veronika Mokrá sa opýtala predsedníčky rady školy Mgr. Petronely Šovčíkovej, 

PhD., prečo doteraz nebol vyhlásený konkurz na riaditeľa školy, keď to v mesiaci 

september a október epidemiologická situácia dovoľovala. Podľa jej slov, povesť pani 

riaditeľky nie je mesačnou záležitosťou. 

Pán starosta inicioval stretnutie s p. Mokrou nasledujúci deň, na čo p. Mokrá uviedla, 

že sa stretnutia zúčastní spolu s kolegyňami Čavojskou a Šujanovou.  

• p. Hromada vyjadril názor, že za chyby p. Juríkovej bude doplácať nielen starosta, ale 

celá obec. Smeroval otázku na p. starostu, či je za touto situáciou vplyv politickej 

strany. Zástupca starostu odpovedal, že p. starosta je apolitický a nezávislý.  

• PaedDr. Gabriela Šestáková sa vyjadrila ako členka rady školy ku dvom uskutočneným 

výberovým konaniam na pozíciu riaditeľa školy, že aj napriek dvom kandidátom, ktorí 

spĺňali podmienky, riaditeľ nebol zvolený. 

• p. Horniaková chcela vedieť dôvod, prečo jej neboli preplatené finančné náklady na 

nevyhnutnú opravu v obecnom nájomnom byte, žiadosť bola doručená na obecný úrad 

v októbri minulého roku a do dnešného dňa jej žiadosť nebola vybavená.  

Predsedníčka komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej Mgr. Petronela Šovčíková, 

PhD. uviedla, že každá žiadosť je posudzovaná individuálne a v priebehu februára budú 

všetky doručené žiadosti vyriešené. 

K bodu 9 – Záver 

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

 

Zapisovateľ:   Silvia Paulíková 

 

Za overovateľov:  PhDr. Ján Beňadik, PhD. 

 

   Lucia Lacko Blahová 

  

 

  

        Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 
                 starosta obce 
 

 

 

 


