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Zoznam uznesení 
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany konaného                            

dňa 12.09.2018                       

________________________________________________________________________ 

              
 

Uznesenie č. 46/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

 

S c h v a ľ u j e:   
 

Program tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany. 

 

    Hlasovanie:      

     Za – Ing. Pavol Cipov, Pavel Grom, Ing. Silvester Hanuska, Ľudmila Ľahká,  

     Ing. Jozef Mazán, Jozef Regina, Anna Šovčíková   

     Proti – 0 

     Zdržal sa – 0 

           Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

 

 Uznesenie č. 47/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

 

S c h v a ľ u j e:  
 

Overovateľov zápisnice z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-

Brezany poslancov Ing. Jozefa Mazána a Annu Šovčíkovú. 

 

    Hlasovanie:      

     Za – Ing. Pavol Cipov, Pavel Grom, Ing. Silvester Hanuska, Ľudmila Ľahká,  

     Ing. Jozef Mazán, Jozef Regina, Anna Šovčíková   

     Proti – 0 

     Zdržal sa – 0 

           Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

 

Uznesenie č. 48/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

 

B e r i e   n a   v e d o m i e:  
 

Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva – uznesenie č. 37/2018 zo dňa 27.06.2018 

bolo vyhodnotené ako nesplnené a zostáva v plnení. 
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Uznesenie č. 49/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

 

B e r i e   n a   v e d o m i e:  
 

Informáciu o plnení a čerpaní rozpočtu obce Nedožery-Brezany k 30.06.2018. 

 

 

Uznesenie č. 50/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

 

S c h v a ľ u j e: 

 

Zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3/2018 v 

zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a, b, c, d zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov podľa predloženého návrhu: 

Bežné príjmy:                1 695 069 Eur Bežné výdavky:   804 486 Eur 

z toho RO:            12 538 Eur z toho RO:       15 165 Eur 

Kapitálové príjmy:          1 500 Eur Kapitálové výdavky:   217 000 Eur 

z toho RO:                   0 Eur           z toho RO:                                         0 Eur 

      Finančné príjmové operácie: 159 219 Eur Finančné výdavkové operácie: 79 000 Eur 

      z toho RO:                               1 700 Eur z toho RO:                               0 Eur 

      Vlastné príjmy ZŠ s MŠ:         85 500 Eur Transfer ZŠ s MŠ:                   840 802 Eur 

      z toho RO:                               56 000 Eur z toho RO:      55 073 Eur 

      Príjmy celkom     1 941 288 Eur Výdavky celkom           1 941 288 Eur                                        

 

    Hlasovanie:      

     Za – Ing. Pavol Cipov, Pavel Grom, Ing. Silvester Hanuska, Ľudmila Ľahká,  

     Ing. Jozef Mazán, Jozef Regina, Anna Šovčíková   

     Proti – 0 

     Zdržal sa – 0 

           Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

    
Uznesenie č. 51/2018 

 

B e r i e    n a   v e d o m i e:  

 

Konsolidovanú výročnú správu obce Nedožery-Brezany za rok 2017.  

  
 

Uznesenie č. 52/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 
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S c h v a ľ u j e: 

 

Správu o  výsledkoch a  podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 

s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany za školský rok 2017/2018. 

 

    Hlasovanie:      

     Za – Ing. Pavol Cipov, Pavel Grom, Ing. Silvester Hanuska, Ľudmila Ľahká,  

     Ing. Jozef Mazán, Jozef Regina, Anna Šovčíková   

     Proti – 0 

     Zdržal sa – 0 

           Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

 

Uznesenie č. 53/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

 

B e r i e    n a   v e d o m i e:  

 

Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly v roku 2018.  

 

Z r u š u j e: 

 

Internú normu: 

č. 4/2008 Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce, 

č. 5/2008 Pravidlá vykonávania finančnej kontroly v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. 

o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení. 

 

    Hlasovanie:      

     Za – Ing. Pavol Cipov, Pavel Grom, Ing. Silvester Hanuska, Ľudmila Ľahká,  

     Ing. Jozef Mazán, Jozef Regina, Anna Šovčíková   

     Proti – 0 

     Zdržal sa – 0 

           Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

 

Uznesenie č. 54/2018 

 

B e r i e    n a   v e d o m i e:  

 

Oznámenie spoločnosti Team s.r.o. Banská Bystrica a TMG a.s. Prievidza o začatí realizácie 

stavebných prác na kanalizácii na ceste I. triedy I/64 na ulici V. B. Nedožerského na úseku od 

začiatku dediny v smere od Prievidze, kde bude doprava regulovaná svetelnou signalizáciou 

a na ulici Hviezdoslavovej na úseku medzi COOP Jednota Brezany a ulicou Mladých, kde 

bude doprava odklonená po vyznačenej obchádzke. 

 

 

Uznesenie č. 55/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

 

B e r i e    n a   v e d o m i e: 
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Oznámenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Žilina o prerušení distribúcie elektriny 

v termíne od 19.09.2018 od 7:30 hod. do 19.09.2018 do 15:00 hod. z dôvodu plánovaných 

práv na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. 

 

 

Uznesenie č. 56/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

 

B e r i e    n a   v e d o m i e: 
 

Žiadosť p. Lýdie Vrábelovej, bytom sv. Cyrila 26/3, 971 01 Prievidza ev. číslo 734/2018 zo 

dňa 25.07.2018 o vydanie súhlasu na výrub dreviny – tuje a jalovca na pohrebisku v časti 

obce Nedožery z dôvodu zasahovania konárov do dvojhrobu a znečisťovania jeho okolia. Po 

doplnení žiadosti o súhlas vlastníka pozemku ako aj správcu pohrebiska bude táto postúpená 

na riešenie príslušnému orgánu ochrany prírody a krajiny. 

 

 

Uznesenie č. 57/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

 

B e r i e    n a   v e d o m i e: 
 

Odloženie anonymnej sťažnosti adresovanej obecnému zastupiteľstvu ev. číslo 883/2018 zo 

dňa 04.09.2018 v zmysle zákona o sťažnostiach spolu s vyjadrením veliteľa DHZo Nedožery-

Brezany. 

 

Uznesenie č. 58/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

 

B e r i e    n a   v e d o m i e: 
 

Požiadavku Slovak Telekom, a.s. Bratislava o odovzdanie časti nebytových priestorov 

v objekte pošty v časti obce Nedožery, ktoré už nepotrebuje využívať a táto bude zohľadnená 

v novej nájomnej zmluve po uplynutí platnosti súčasnej zmluvy. 

 

 

Uznesenie č. 59/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

 

S c h v a ľ u j e: 

 

Zmenu a doplnenie uznesenia č. 91/2017 zo dňa 13.12.2017 tak, aby predmet záložného práva 

bol totožný so zmluvou a aktuálnymi údajmi katastra nehnuteľností: 

 

V bytovom dome „4“  sa nachádza 22 nájomných bytov :  

 

1. - byt č. 1, prízemie, vchod 16, Bytový dom (popis stavby: Bytový dom "4"), číslo 

súpisné 686 postavený na parc.reg. CKN č. 102/5, podiel priestoru 5783/123980 na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu; 
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2. - byt č. 2, prízemie, vchod 16, Bytový dom (popis stavby: Bytový dom "4"), číslo súpisné 

686 postavený na parc.reg. CKN č. 102/5, podiel priestoru 5783/123980 na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu; 

3.  - byt č. 3, 1.p., vchod 16, Bytový dom (popis stavby: Bytový dom "4"), číslo súpisné 686 

postavený na parc.reg. CKN č. 102/5, podiel priestoru 7270/123980 na spoločných častiach a 

spoločných zariadeniach domu; 

4. - byt č. 4, 1.p., vchod 16, Bytový dom (popis stavby: Bytový dom "4"), číslo súpisné 686 

postavený na parc.reg. CKN č. 102/5, podiel priestoru 7270/123980 na spoločných častiach a 

spoločných zariadeniach domu; 

5.   - byt č. 5, 1.p., vchod 16, Bytový dom (popis stavby: Bytový dom "4"), číslo súpisné 

686 postavený na parc.reg. CKN č. 102/5, podiel priestoru 2268/123980 na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu; 

6.   - byt č. 6, 2.p., vchod 16, Bytový dom (popis stavby: Bytový dom "4"), číslo súpisné 

686 postavený na parc.reg. CKN č. 102/5, podiel priestoru 7270/123980 na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu; 

7.  - byt č. 7, 2.p., vchod 16, Bytový dom (popis stavby: Bytový dom "4"), číslo súpisné 686 

postavený na parc.reg. CKN č. 102/5, podiel priestoru 7270/123980 na spoločných častiach a 

spoločných zariadeniach domu; 

8. - byt č. 8, 2.p., vchod 16, Bytový dom (popis stavby: Bytový dom "4"), číslo súpisné 686 

postavený na parc.reg. CKN č. 102/5, podiel priestoru 2268/123980 na spoločných častiach a 

spoločných zariadeniach domu; 

9.  - byt č. 9, 3.p., vchod 16, Bytový dom (popis stavby: Bytový dom "4"), číslo súpisné 686 

postavený na parc.reg. CKN č. 102/5, podiel priestoru 7270/123980 na spoločných častiach a 

spoločných zariadeniach domu; 

10.   - byt č. 10, 3.p., vchod 16, Bytový dom (popis stavby: Bytový dom "4"), číslo súpisné 

686 postavený na parc. CKN č. 102/5, podiel priestoru 7270/123980 na spoločných častiach a 

spoločných zariadeniach domu; 

11. - byt č. 11, 3.p., vchod 16, Bytový dom (popis stavby: Bytový dom "4"), číslo súpisné 

686 postavený na parc.reg. CKN č. 102/5, podiel priestoru 2268/123980 na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu; 

 

12. - byt č. 1, prízemie, vchod 17, Bytový dom (popis stavby: Bytový dom "4"), číslo 

súpisné 686 postavený na parc.reg. CKN č. 102/5, podiel priestoru 5783/123980 na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu; 

13.  - byt č. 2, prízemie, vchod 17, Bytový dom (popis stavby: Bytový dom "4"), číslo 

súpisné 686 postavený na parc.reg. CKN č. 102/5, podiel priestoru 5783/123980 na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu; 

14. - byt č. 3, 1.p., vchod 17, Bytový dom (popis stavby: Bytový dom "4"), číslo súpisné 686 

postavený na parc.reg. CKN č. 102/5, podiel priestoru 7270/123980 na spoločných častiach a 

spoločných zariadeniach domu; 

15.  - byt č. 4, 1.p., vchod 17, Bytový dom (popis stavby: Bytový dom "4"), číslo súpisné 686 

postavený na parc.reg. CKN č. 102/5, podiel priestoru 7270/123980 na spoločných častiach a 

spoločných zariadeniach domu; 

16. - byt č. 5, 1.p., vchod 17, Bytový dom (popis stavby: Bytový dom "4"), číslo súpisné 686 

postavený na parc.reg. CKN č. 102/5, podiel priestoru 2268/123980 na spoločných častiach a 

spoločných zariadeniach domu; 
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17. - byt č. 6, 2.p., vchod 17, Bytový dom (popis stavby: Bytový dom "4"), číslo súpisné 

686 postavený na parc.reg. CKN č. 102/5, podiel priestoru 7270/123980 na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu; 

18. - byt č. 7, 2.p., vchod 17, Bytový dom (popis stavby: Bytový dom "4"), číslo súpisné 686 

postavený na parc.reg. CKN č. 102/5, podiel priestoru 7270/123980 na spoločných častiach a 

spoločných zariadeniach domu; 

19. - byt č. 8, 2.p., vchod 17,  Bytový dom (popis stavby: Bytový dom "4"), číslo 

súpisné 686 postavený na parc.reg. CKN č. 102/5, podiel priestoru 2268/123980 na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu; 

20. - byt č. 9, 3.p., vchod 17,  Bytový dom (popis stavby: Bytový dom "4"), číslo 

súpisné 686 postavený na parc.reg. CKN č. 102/5, podiel priestoru 7270/123980 na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu; 

21. - byt č. 10, 3.p., vchod 17, Bytový dom (popis stavby: Bytový dom "4"), číslo súpisné 

686 postavený na parc.reg. CKN č. 102/5, podiel priestoru 7270/123980 na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu 

22. -  byt č. 11, 3.p., vchod 17, Bytový dom (popis stavby: Bytový dom "4"), číslo súpisné 

686 postavený na parc.reg. CKN č. 102/5, podiel priestoru 2268/123980 na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu; 

    Hlasovanie:      

Za – Ing. Pavol Cipov, Pavel Grom, Ing. Silvester Hanuska, Ľudmila Ľahká,  

Ing. Jozef Mazán, Jozef Regina, Anna Šovčíková   

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

 

Uznesenie č. 60/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

 

S c h v a ľ u j e: 

 

Žiadosť p. Evy Hromadovej, bytom ul. Hviezdoslavova 476/48, 972 12 Nedožery-Brezany 

ev. číslo 877/2018 zo dňa 30.08.2018 o povolenie výkopových prác na prípojku k verejnej 

kanalizácii cez parcelu č. 1259/8, ktorá susedí s jej pozemkom a je vo vlastníctve obce 

z dôvodu, že jej pozemok (dvor) je bezbariérovo upravený a navrhované riešenie by 

zjednodušilo vybudovanie kanalizačnej prípojky. 

 

    Hlasovanie:      

Za – Ing. Pavol Cipov, Pavel Grom, Ing. Silvester Hanuska, Ľudmila Ľahká,  

Ing. Jozef Mazán, Jozef Regina, Anna Šovčíková   

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

 

Uznesenie č. 61/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 
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S c h v a ľ u j e: 

 

Domový poriadok obecných nájomných bytov v obci Nedožery-Brezany vypracovaný Mgr. 

Martinom Vavrom. 

 

    Hlasovanie:      

Za – Ing. Pavol Cipov, Pavel Grom, Ing. Silvester Hanuska, Ľudmila Ľahká,  

Ing. Jozef Mazán, Jozef Regina, Anna Šovčíková   

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

 

Uznesenie č. 62/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

 

S c h v a ľ u j e: 

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu tri roky pre nájomníčku v obecnom nájomnom byte, 

ktorej končí platnosť už uzatvorenej nájomnej zmluvy a ktorá spĺňa podmienky pre jej 

predĺženie: 

 

Daša Hutárová, Družby 683/9-5, 972 12 Nedožery-Brezany od 01.12.2018 do 30.11.2021. 

 

    Hlasovanie:      

Za – Ing. Pavol Cipov, Pavel Grom, Ing. Silvester Hanuska, Ľudmila Ľahká,  

Ing. Jozef Mazán, Jozef Regina, Anna Šovčíková   

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

 

Uznesenie č. 63/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

 

S c h v a ľ u j e: 

 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu šesť mesiacov pre nájomníkov v obecnom nájomnom 

byte, ktorí znovu spĺňajú podmienky pre jej uzatvorenie: 

 

Mariana Lehotská a Dušan Randziak, Družby 685/14, 972 12 Nedožery-Brezany od 

01.10.2018 do 31.03.2019. 

 

    Hlasovanie:      

Za – Ing. Pavol Cipov, Pavel Grom, Ing. Silvester Hanuska, Ľudmila Ľahká,  

Ing. Jozef Mazán, Jozef Regina, Anna Šovčíková   

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 
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Uznesenie č. 64/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

 

S ú h l a s í: 

 

Na základe žiadosti Ing. Michala Hanusku, Družstevná 667/3, 972 12 Nedožery-Brezany ev. 

číslo 869/2018 zo dňa 24.08.2018 s podnájmom obecného nájomného bytu, ktorý má žiadateľ 

v prenájme na základe nájomnej zmluvy č. 107/1/2018 inej fyzickej osobe počas jeho 

študijného pobytu v zahraničí v zmysle Čl. 6 VZN č. 1/2016 na dobu od 01.02.2019 do 

01.02.2021, t.j. na dva roky.   

 

   Hlasovanie:      

Za – Ing. Pavol Cipov, Pavel Grom, Ing. Silvester Hanuska, Ľudmila Ľahká,  

Ing. Jozef Mazán, Anna Šovčíková   

Proti – 0 

Zdržal sa – Jozef Regina 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

 

Uznesenie č. 65/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

 

B e r i e    n a   v e d o m i e: 

 

Program odpadového hospodárstva obce Nedožery-Brezany na roky 2016 – 2020, ktorý po 

schválení Okresným úradom Prievidza, odborom odpadového hospodárstva bude predmetom 

schvaľovania obecným zastupiteľstvom. 

 

 

Uznesenie č. 66/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

 

B e r i e    n a   v e d o m i e: 
  

Ukončenie platnosti poistných zmlúv majetku obce ku dňu 31.12.2018 a ich opätovné 

uzatvorenie s možnosťou ich prípadného ukončenia k 31.12.2019. 

 

 

Uznesenie č. 67/2018 

 

B e r i e    n a   v e d o m i e: 
 

Žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu: 

- Monika Hajdušeková, Družstevná 369/7, Nedožery-Brezany a Marek Šnirc, Žarnova 

821/24, Prievidza (ev. č. 647/2018), 

-   Alena Píšová a Dušan Píš, č. 200, Poruba (ev. č. 656/2018), 

-   Ľubica Čížková – Beláňová, Poľná 86, Prievidza (ev. č. 711/2018), 

-  Adrián Pavelka, Š. Králika22/7, Prievidza a Erika Minárová, Hlavná ulica 364/89, Lazany  

(ev. č. 804/2018), 

-   Jarmila Hrdá a Vladislav Hrdý, č. 302, Opatovce nad Nitrou (ev. č. 923/2018). 
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Uznesenie č. 68/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

 

N e s ch v a ľ u j e: 

 

Zmenu poradovníka žiadateľov o pridelenie obecného nájomného bytu k 26.03.2018, 

predloženú predsedom komisie finančnej, bytových vecí a sociálnej. 

 

    Hlasovanie:      

Za – Ing. Pavol Cipov, Jozef Regina  

Proti – 0 

Zdržal sa – Pavel Grom, Ing. Silvester Hanuska, Ľudmila Ľahká,  

Ing. Jozef Mazán, Anna Šovčíková   

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

 

Uznesenie č. 69/2018 

 

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 2018 na základe 

písomného prehľadu vypracovaného zástupcom starostu v zmysle Zásad odmeňovania 

činností pri výkone obecnej samosprávy zo dňa 25.03.2015.  

 

    Hlasovanie:      

Za – Ing. Pavol Cipov, Pavel Grom, Ing. Silvester Hanuska, Ľudmila Ľahká,  

Ing. Jozef Mazán, Jozef Regina, Anna Šovčíková   

Proti – 0 

Zdržal sa – 0 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

      Zoznam uznesení tvorí nedeliteľnú súčasť zápisnice z tretieho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva zo dňa 12.09.2018. 

 

 

 

Zapisovateľ:  Ing. Silvester Hanuska 

 

 

 

Za  overovateľov:  Ing. Jozef Mazán 

 

 

 

                               Anna Šovčíková 

  

  

 

                                                                                                                 JUDr. Martin Mokrý 

                                                                                                                        starosta obce 


