
Zápisnica 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany konaného dňa 

14.02.2020 

 

Prítomní: starosta Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

  prednosta obecného úradu: Vladimír Zaťko 

  hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik 

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

Monika Lenhartová, Marek Petic, Ing. Monika Šimová, Mgr. Petronela 

Šovčíková, PhD., Mgr. Lucia Šujanová, Mgr. Martin Vavro 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva  

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správy hlavného kontrolóra o výkone kontroly  

5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2020  

6. Návrh VZN č. 3/2020 o ochrannom pásme pohrebiska  

7. Rôzne  

8. Diskusia  

9. Záver 

 

K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 14.02.2020 otvoril starosta obce Ing. 

Jaroslav Pekár, PhD. 

 

K bodu 2 – Určenie zapisovateľa, zvolenie overovateľov zápisnice 

Zapisovateľ:  Silvia Paulíková 

Overovatelia:  PhDr. Ján Beňadik, PhD. 

  Ing. Monika Šimová 

Overovatelia zápisnice boli schválení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

Schválenie programu rokovania: Program druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva 

predniesol starosta obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania nadpolovičnou 

väčšinou prítomných poslancov. 

 

K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení 

Zástupca starostu PhDr. Ján Beňadik, PhD. predniesol informáciu o kontrole plnenia uznesení 

Obecného zastupiteľstva, ktorú vypracoval prednosta úradu Vladimír Zaťko: 

  

  

 

 



Na 1. zasadnutí v roku 2020 obecného zastupiteľstva v Nedožeroch-Brezanoch bolo prijatých 

celkovo 11 uznesení. Podpísané boli všetky uznesenia. 

Uznesenie č. 8/2020 zostáva v plnení, ostatné prijaté uznesenia sú splnené.  

Hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik predniesol správu o výsledkoch kontroly z plnenia 

uznesení za rok 2019 (príloha zápisnice). 

 

 

K bodu 4 - Správy hlavného kontrolóra o výkone kontroly 

Hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik predniesol správy o výsledkoch kontroly (príloha 

zápisnice). 

- Správu o kontrolnej činnosti v roku 2019 (príloha zápisnice). 

- Správu o stave a úrovni vybavovania sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 

v roku 2019 a podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. 

- Správa o výsledkoch kontroly v roku 2020. 

 

 

K bodu 5 – Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2020 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. odovzdal slovo predsedkyni Komisie finančnej, 

sociálnych vecí a bytovej Mgr. Petronele Šovčíkovej, PhD., aby zaujala stanovisko 

k Rozpočtovému opatreniu č. 1/2020. Predsedníčka Komisie finančnej, sociálnych vecí 

a bytovej Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť 

rozpočtové opatrenie č. 1/2020. 

Návrh predniesol starosta Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  (príloha zápisnice).  

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 bolo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

schválené a je súčasťou zápisnice.  

 

K bodu 6  – Návrh VZN č. 3/2020 o ochrannom pásme pohrebiska 

Zástupca starostu PhDr. Ján Beňadik, PhD. informoval o zasadnutí komisie na vyhodnotenie 

pripomienok (príloha zápisnice). Obecné zastupiteľstvo neschválilo zapracovanie pripomienok 

do návrhu VZN a zobralo na vedomie zápisnicu zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie 

pripomienok.  Zástupca starostu PhDr. Ján Beňadik, PhD. prečítal znenie návrhu VZN č. 3/2020 

a starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. dal hlasovať o jeho prijatí. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov VZN č. 3/2020. 

 

K bodu 7 – Rôzne 

 

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. udelil slovo predsedkyni Komisie finančnej, 

sociálnych vecí a bytovej Mgr. Petronele Šovčíkovej, PhD. Predsedníčka Komisie 

finančnej, sociálnych vecí a bytovej podala informáciu o vyúčtovaniach poskytnutých 

dotácií za rok 2019. 



 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 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 2019: 

• Telovýchovnou jednotou Družstevník Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch-Brezanoch 

dňa 13.12.2019 (ev. č. 1295/2019), 

• Tenisovým klubom RAKETA so sídlom v Nedožeroch-Brezanoch dňa 25.11.2019 (ev. č. 

1179/2019). 

 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o vyúčtovaniach poskytnutých 

dotácií za rok 2019. 

 

• Predsedníčka Komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej informovala o doručených 

žiadostiach o poskytnutie finančného príspevku. 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 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 poskytnutie príspevku, ktoré tvoria položky rozpočtu: 

• Dobrovoľný hasičský zbor obce Nedožery-Brezany – vo výške 15 250€, 

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

• mesto Prievidza – vo výške 60€ na každé dieťa s trvalým pobytom v obci, ktoré 

navštevuje v školskom roku 2019/2020 záujmové útvary organizované CVČ v celkovej 

výške 360€,  

• Mužstvo ŠK Slovan Brezany – vo výške 300 €,  

• Tenisový klub RAKETA – vo výške 80 € na každé dieťa s trvalým pobytom v obci 

v celkovej výške 640€. 

• 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 87 899€, 

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



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

ročníka Hornonitrianskej výstavy drobného zvieratstva a plemenných kohútov sú 

zahrnuté v položke na kultúru. 

 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. 

 

• Predsedníčka Komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej informovala o žiadostiach 

o poskytnutie dotácie nezahrnutých do rozpočtu obce a podala návrh na ich 

schválenie. 

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  

žiadosti o poskytnutie dotácie: 

• Tenisový klub RAKETA – vo výške 80 € na každé dieťa s trvalým pobytom v obci 

v celkovej výške 640 € (ev. č. 1179/2019),  

• OZ TEOFIL – vo výške 2 000 € (ev. č. 1046/2019). 

 Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosti o poskytnutie dotácie.  

 

• Predsedníčka Komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej podala informáciu 

o žiadostiach o pridelenie bytu na základe VZN č. 1/2016. 

• Michaela Zbiňovcová – záujem o dvojizbový, resp. trojizbový byt. Žiadosť bola 

doručená na Obecný úrad 29.01.2020 (ev. č. 93/2020). 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť o pridelenie bytu na základe VZN č. 

1/2016. 

 

• Predsedníčka Komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej 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 04.02.2020 bol obecným zastupiteľstvom 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený. 

 

• Predsedníčka Komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej 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: 

 

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 :  

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:  

• Katarína Ďurišová, Peter Hrdý – trojizbový byt; Družby 684/10, Nedožery-Brezany (ev. 

č. 49/2020), 

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, Nedožery-Brezany 

(ev. č. 65/2020). 

Obecné zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie nájomných zmlúv. 

• Predsedníčka Komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej informovala o žiadostiach 

o výmenu bytu.  

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 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  

žiadosť o výmenu bytu: 

• Katarína Bartošová – žiadosť o výmenu bytu z dvojizbového na trojizbový byt na 

základe VZN č. 1/2016 (ev. č. 141/2020). 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť o výmenu bytu. 

• Predsedníčka Komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej informovala o aktualizácii 

poradovníka žiadateľov o výmenu obecného nájomného bytu. Komisia odporúča 

schváliť aktualizovaný poradovník o pridelenie nájomného bytu. Poradovník žiadateľov 

o výmenu obecného nájomného bytu aktualizovaný k 04.02.2020 bol obecným 

zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený. 

 

• Predsedníčka Komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej informovala o doručenej 

žiadosti p. Richtera o zrušenie výpovede nájomnej zmluvy.  

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 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  

žiadosť p. Richtera o zrušenie výpovede nájomnej zmluvy (ev. č. 149/2020 zo dňa 07.02.2020).  

Obecné zastupiteľstvo vzalo žiadosť p. Richtera o zrušenie výpovede nájomnej zmluvy 

na vedomie.  

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. podal návrh na zrušenie uznesenia č. 8/2020 

z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2020 a informoval o inom 

spôsobe riešenia StVPS, a.s. 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

z r u š u j e   

uznesenie č. 8/2020 týkajúce sa schválenia podmienky vzájomnej spolupráce pri zabezpečení 

realizácie Stavby „Aglomerácia Nedožery-Brezany – kanalizácia“ podľa zmluvy so 

spoločnosťou Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. č. 0651/2019 o podmienkach 

spolupráce pri zabezpečení naplnenia merateľných ukazovateľov napojenosti producentov 

odpadových vôd na verejnú kanalizáciu pri zabezpečení realizácie stavby „Aglomerácia 

Nedožery-Brezany – kanalizácia“ (ev. č. 1159/2019 zo dňa 19.11.2019). 

Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 8/2020. 

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. informoval o možnosti obce zapojiť sa do 

projektu týkajúceho sa vybudovania kamerového systému v obci Nedožery-Brezany 

s maximálnou výškou spolufinancovania 2500 Eur. Obecné zastupiteľstvo schválilo 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zapojiť sa do projektu s maximálnou 

výškou spolufinancovania 2500 Eur. 

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. informoval o možnosti založenia spoločnosti 

s ručením obmedzeným so štatútom integračného sociálneho podniku. Obecný 

sociálny podnik môže významným spôsobom prispieť k súdržnosti obyvateľov a rozvoju 

našej obce a mikroregiónu, podporiť ekonomickú aktivitu občanov a zvýšiť kvalitu 

života občanov a ich spokojnosť.   

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  

založenie obchodnej spoločnosti podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka, s právnou formou 

spoločnosť s ručením obmedzeným so štatútom integračného sociálneho podniku v zmysle 

a medziach zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ktorej jediným zakladateľom – spoločníkom bude Obec 



Nedožery-Brezany, názov spoločnosti  bude NB služby, s.r.o. sídlom spoločnosti bude 

Družstevná 367/1, 972 12  Nedožery-Brezany so základným imaním vo výške 5000 EUR 

(slovom: päťtisíc eur). 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje predmet činnosti tejto spoločnosti tak, ako tento 

bude určený a špecifikovaný v Živnostenskom oprávnení a v Zakladateľskej – spoločenskej 

zmluve spoločnosti. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov. 

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. udelil slovo predsedovi DHZo Mgr. Martinovi 

Vavrovi, ktorý podal správu o činnosti DHZo Nedožery-Brezany (príloha zápisnice).  

Zároveň poďakoval starostovi obce a všetkým poslancom za dôveru a podporu, ktorú 

do DHZo vkladajú. Taktiež poďakoval zamestnancom OcÚ za spoluprácu 

a v neposlednom rade občanom, pre ktorých a kvôli ktorým túto činnosť vykonávajú. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo správu o činnosti DHZo Nedožery-Brezany na vedomie. 

 

K bodu 9 – Diskusia 

 

V diskusii vystúpili: 

 

• Pani Lipničanovú zaujímalo, kto je technický prevádzkovateľ stránky obce, kto je za ňu 

zodpovedný a akú finančnú odmenu za to berie. Dodala, že stránka je neprehľadná, 

málo informuje občanov. 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. sa vyjadril, že stránka obce spadá pod správu 

obce a zodpovednosť za ňu preberá on sám, bez nároku na odmenu aktualizuje 

informácie o dianí v obci. 

Pani Lipničanová sa dotazovala, že bez nároku na odmenu vykonáva činnosť i Vaša 

manželka. Pani Ing. Pekárovej, PhD. bolo umožnené vyjadriť sa a ubezpečila, že 

činnosti, ktoré vykonáva pre úrad robí bez nároku na odmenu, pretože sa jedná o našu 

obec a o nás všetkých, ktorí tu žijeme. Poslanec Marek Petic položil otázku pani 

Lipničanovej ohľadom chýbajúcich informácií, ktoré by mala stránka obsahovať. 

Poslanec Mgr. Martin Vavro sa vyjadril, že by bol rád, keby sa aj tí ľudia, ktorí len 

kritizujú sa aktívnejšie zapájali do diania v obci.  

• Pani Valachová dodala, že by chcela vedieť všetky informácie, pretože dnešný svet bez 

informácií nemá opodstatnenie. Vyjadrila uznanie pánovi starostovi, že stránku 

aktualizuje sám.  

• Pani Evu Pekárovú zaujímalo, čo je Občianske združenie Teofil a čím sa zaoberá. 

Predsedníčka komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej informovala, že toto 

občianske združenie vykonáva záujmovú činnosť v oblasti práce s deťmi, mládežou, 

dospelými a seniormi s cieľom vytvoriť priestor na aktivity spomínaných vekových 

kategórií. 



• Pán Jozef Matúška sa zaujímal o výstavbu kanalizácie na ulici Tomáša Hromadu, 

nakoľko plánuje vybudovanie garážového miesta na pozemku svojho rodinného 

domu. Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. uviedol, že kanalizácia je stále v štádiu 

riešenia.  

• Pána Jozefa Flimela zaujímalo, v akom poradí a podľa akých kritérií sa prijímajú 

zamestnanci na obecný úrad. 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. uviedol, že zamestnancov na obecný úrad 

vyberá na základe životopisu a následného osobného pohovoru. Výberové konanie na 

pracovné pozície je v kompetencii starostu obce.  

• Pani Homolová sa informovala na kamerový systém, či je potrebný, keďže už 

kamerový systém v obci máme. 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. uviedol, že sa jedná o rozšírenie kamerového 

systému a finančné prostriedky na jeho vybudovanie sa bude snažiť získať z iných 

zdrojov. 

 

 

K bodu 10 - Ukončenie  

Druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta 

Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 

 

 

Zapisovateľ:   Silvia Paulíková 

 

 

 

Za overovateľov:  PhDr. Ján Beňadik, PhD. 

 

 

 

   Ing. Monika Šimová 

 

 

 

Prednosta OcÚ: Vladimír Zaťko 

   

 

 

 Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 

         starosta obce 

 


