Zápisnica
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany konaného dňa
17.01.2019

Prítomní:

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

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Návrh na zriadenie obecných komisií a voľba ich členov

5.
6.
7.
8.

Rozpočet obce Nedožery-Brezany na roky 2019-2021 - návrh
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu 1 - Otvorenie
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.01.2019 otvoril starosta obce Ing.
Jaroslav Pekár, PhD.
K bodu 2 - Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Zapisovateľ: Ing. Monika Šimová
Overovatelia: Mgr. Martin Vavro
Marek Petic
Zapisovateľ ako aj 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 na zriadenie obecných komisií a voľba ich členov
Obecné zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie:
- 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,
Komisiu na ochranu verejného záujmu.

Obecné zastupiteľstvo zvolilo predsedov a členov jednotlivých komisií:
1. Predsedu komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej: Mgr. Petronela Šovčíková
Členov komisie – z radov občanov: Ing. Iveta Lorencová, Ing. Monika Pekárová, PhD.
2. -Predsedu komisie výstavby a územného plánovania pôdneho, lesného a vodného
hospodárstva: Marek Petic
Členov komisie – poslanci: PhDr. Ján Beňadik, PhD.
Členov komisie – z radov občanov: Ing. Michal Hromada
3. Predsedu komisie životného prostredia a ochrany verejného poriadku: Ing. Monika
Šimová
Členov komisie – poslanci: Eva Hromadová, Mgr. Martin Vavro
4. Predsedu komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu a mládeže: Mgr. Lucia
Šujanová
Členov komisie – poslanci: Lucia Lacko Blahová, Mgr. Martin Vavro
Členov komisie – z radov občanov: Eva Pekárová, Róbert Solár, Monika Lenhartová
5. Predsedu komisie na ochranu verejného záujmu: Lucia Lacko Blahová
Členov komisie – poslanci: Ing. Monika Šimová, Mgr. Petronela Šovčíková
Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov bolo schválené nadpolovičnou väčšinou
prítomných poslancov.
K bodu 5 – Rozpočet obce Nedožery-Brezany na roky 2019-2021 – návrh
Návrh rozpočtu obce Nedožery-Brezany na roky 2019-2021 bol zverejnený na úradnej tabuli
obce ako aj na webovom sídle obce od 19.12.2018, čím boli naplnené legislatívne podmienky.
Podľa stanoviska vyjadreného v správe hlavného kontrolóra obce je rozpočet zostavený
v súlade s platnou legislatívou a internými normami obce. V súlade s legislatívou je aj
schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2019-2021.
Rozpočet obce na roky 2019-2021 bol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných
poslancov.
K bodu 6 – Rôzne
Starosta informoval:
• Ku dňu 13. apríla 2019 bolo vyhlásené predsedom Národnej rady 2. kolo komunálnych
volieb. V našej obci budeme voliť 1 poslanca do obecného zastupiteľstva. Kandidátne
listiny je potrebné podať do 12.2.2019.
• Ku dňu 16. marca 2019 bolo vyhlásené prvé kolo prezidentských volieb a prípadné
druhé kolo 30. marca 2019.
• Majetkové priznanie starostu obce pri vzniku funkcie bolo doručené do podacieho
denníka v stanovenom termíne a postúpené komisii na ochranu verejného záujmu.
• Bol podaný projekt Wifi pre Teba obec Nedožery-Brezany v zmysle uznesenia č.
74/2018. Internet v prípade úspešnej realizácie projektu bude prístupný občanom na
verejných priestranstvách; konkrétne sa jedná o priestor pred obecným

•

•
•
•

•

úradom, kultúrna miestnosť obecného úradu, tribúna futbalového ihriska, areál Pod
vŕbičkami, športovisko základnej školy.
Bola predstavená zmena organizačnej štruktúry Obecného úradu. Zmena organizačnej
štruktúry sa týka zriadenia pozície prednostu obecného úradu. Zmena bola upravená
Dodatkom č.3 k Organizačnému poriadku Obecného úradu obce Nedožery-Brezany.
Bola podaná žiadosť na dobudovanie kanalizácie na ulici Tomáša Hromadu
a kanalizačných prípojok na existujúcej kanalizácii na ulici Žiarska.
Starosta informoval občanov o zahájení rokovaní so spoločnosťou Slovak Telekom, a.
s. o zriadení optickej siete v našej obci.
Práce na kanalizácii v časti obce Brezany budú pokračovať od 21.1.2019. Práce na
kanalizácií v časti obce Nedožery začnú na ulici V. B. Nedožerského od 15. apríla 2019
a budú trvať do 30. októbra 2019, s realizáciou prípojok. Finálna úprava cesty bude v
roku 2020. Práce na tomto úseku budú prebiehať na dvoch miestach súčasne. Práce na
Budovateľskej ulici začnú od 21.1.2019 v závislosti od poveternostných podmienok.
9.1.2019 sa konalo pracovné stretnutie s predstaviteľmi Trenčianskeho
samosprávneho kraja, Polície, Slovenskej správy ciest a zástupcu projekčnej
spoločnosti ohľadom realizácie nového mosta na ulici V. B. Nedožerského pri
Stavebninách smerom na Lazany. Boli predstavené varianty možného riešenia:
o variant dočasného premostenia,
o variant úplnej uzávierky cesty v smere na Lazany,
o variant nového mosta vedľa starého; následne zbúranie starého mosta.

Podľa predloženého plánu práce začnú na jar roku 2020, predpokladaná doba realizácie sa
odhaduje na 6-7 mesiacov.
Bola spustená nová internetová stránka obce. V prípade záujmu o odber noviniek
a upozornení na konané akcie v obci formou newslettera je potrebné registrovať svoj e-mail
na novinky@nedozery-brezany.sk. Čoskoro bude spustená služba na zasielanie podnetov
priamo z web stránky obce.
• Zimnú údržbu nám zabezpečuje poľnohospodárske družstvo Horná Nitra a firma Open
Nitrianske Pravno.
• Obec plánuje zakúpiť malé komunálne vozidlo využívané okrem iného aj na zimnú
údržbu chodníkov.
• Starosta obce informoval o žiadostiach doručených do podateľne obecného úradu.
Žiadosti boli rozdelené na prerokovanie do obecných komisií podľa svojho obsahu.
Jedná sa o žiadosti o dotáciu (mesto Prievidza na podporu činnosti detí v CVČ, Klub
dôchodcov pri OcÚ, Športmotel Raketa, Zväz záhradkárov, Zväz chovateľov, TJ
Družstevník, DHZo, SZUŠ v Nedožeroch-Brezanoch, ZPOZ, Farnosť Nedožery-Berzany);
žiadosť o zníženie daní z lesných pozemkov lesného spoločenstva Žiar, žiadosť
o jednorazovú finančnú dávku p. Júliusa Šimu, žiadosť o účinkovanie na hodoch
kolotoče Šiatinský, žiadosti o pridelenie bytu, žiadosť o záväzné stanovisko
k plánovanej stavbe Deltech, rôzne žiadosti občanov.
V rámci bodu 6 bolo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválené rozdelenie
pracovníkých obvodov poslancov OZ na volebné obdobie 2019-2022 (príloha zápisnice).

Ďalej bola prednesená správa hlavného kontrolóra obce Ing. Vladimíra Hvojnika za obdobie
január 2019. Hlavný kontrolór poukázal na potrebu aktualizácie niektorých interných noriem;
upozornil na špecifiká aktuálne platnej legislatívy ohľadom Zásad odmeňovania poslancov OZ.
K bodu 7 – Diskusia
• Pani Eva Pekárová požiadala o opätovné zasielanie rozpisu na zber odpadov občanom
do poštových schránok.
• K téme zimnej údržby bolo vznesených niekoľko sťažností na nedostatočné odhŕňanie
chodníkov a verejných priestranstiev. K danej problematike bola prednesená aj žiadosť
o riešenie parkovania osobných áut pred RD počas zimného obdobia.
Na starostom prednesený plán kúpy multifunkčného komunálneho vozidla namietal
pán Ing. Silvester Hanuska s návrhom na využívanie obecného traktora, ku ktorému
bola zakúpená radlica na sneh s menšími rozmermi a ktorá by mala byť využívaná na
odhŕňanie snehu. Rovnako upozornil, že v prípade zakúpenia nového mechanizmu
bude obec nútená riešiť otázku obsluhy. Na obsluhu obecného traktora majú
oprávnenie dvaja občania.
• Pán Jozef Regina namietal voči zmene organizačnej štruktúry Obecného úradu
zaradením prednostu Obecného úradu. Podľa jeho slov sa otvára otázka vyťaženia
pracovného času ďalšieho zamestnanca ako aj samotného starostu obce.
• Pán Jozef Šimo predniesol žiadosť o urgentné riešenie žiadosti lesného spoločenstva
Žiar na zníženie daní z lesných pozemkov, ktorá bola podaná ešte v minulom roku. Na
túto žiadosť reagoval pán Ing. Silvester Hanuska s upozornením, že táto nebola riešená
v OZ z dôvodu rozporu s platným zákonom o miestnych daniach a poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady. OZ môže upravovať sadzby dane, avšak iba za
jednotlivé druhy pozemkov, nesmie zvýhodňovať konkrétne PO alebo FO. V tejto
súvislosti poukázal na trestno-právnu zodpovednosť poslancov OZ.
• Pán Ľubomír Richter upozornil na chýbajúcu lampu na Štúrovej ulici pri železničnej
stanici; požiadal o riešenie situácie ohľadom veľkého množstva autovrakov
nachádzajúcich sa v obci ako aj návozu veľkého objemu zeme pri vstupe do dediny.
• Pani MUDr. Zuzana Kavková sa informovala ohľadom funkčnosti všetkých kamier
aktuálne umiestnených v obci ako aj o možnosti umiestnenia nových kamier, napr.
v priestoroch pri kaplnke v Nedožeroch prípadne v okolí cintorína v Nedožeroch.
• Pani Mária Valachová upozorňovala na znečistenie separovaným odpadom
v priestoroch nielen pri železničnej stanici, ale predovšetkým pred kaplnkou
v Nedožeroch. Požiadala o odstránenie kontajnerov z tohto priestoru ako aj o údržbu
zelene v jej okolí. Taktiež upozornila na nevhodné parkovanie osobných automobilov
pri pamätnej tabuli V. B. Nedožerského vedľa obchodu COOP Jednota Nedožery.
K bodu 8 - Ukončenie
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta Ing.
Jaroslav Pekár, PhD.

Zapisovateľ:

Ing. Monika Šimová

Za overovateľov:

Mgr. Martin Vavro

Marek Petic

Ing. Jaroslav Pekár, PhD.
starosta obce

