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Z á p i s n i c a 
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedoţery-Brezany   

konaného dňa  14.12.2015       

___________________________________________________________________________  

 

 

       Prítomní:  starosta JUDr. Martin Mokrý                       

                        poslanci: Ing. Pavol Cipov, Pavel Grom, Ing. Silvester Hanuska, Ľudmila Ľahká,  

                        Ing. Jozef Mazán, Jozef Regina, Anna Šovčíková, Mgr. Martin Vavro,  

                        Ing. Bohuslav Znamenák  

 

       Neprítomný: hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik 

                                                                  

       Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

5. Informácia o plnení a čerpaní rozpočtu obce Nedoţery-Brezany k 30.09.2015 

6. Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2015 

7. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej školy s 

materskou školou Vavrinca Benedikta Nedoţery-Brezany za školský rok 2014/2015 

8. Návrh VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole 

9. Návrh VZN č. 4/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

10. Návrh VZN č. 5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľností, 

o dani za psa, o dani za ubytovanie a o dani za nevýherné hracie prístroje 

11. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2016 - 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra 

k návrhu rozpočtu 

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016   

13. Rôzne 

14. Diskusia 

15. Záver 

 

       

       K bodu l - Otvorenie   

 

            Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta JUDr. Martin Mokrý. Podľa 

počtu prítomných poslancov vyhlásil, ţe zasadnutie je spôsobilé rokovať a uznášať sa.                                                       

        

 

       K bodu 2 - Určenie  zapisovateľa, overovateľov zápisnice   

 

       Zapisovateľ: Ing. Silvester Hanuska, zástupca starostu  

       Overovatelia: p. Ľudmila Ľahká, Ing. Bohuslav Znamenák 
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       K bodu 3 - Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  

            Program  zasadnutia  predniesol  starosta  JUDr. Martin Mokrý, tento bol bez 

pripomienok obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

schválený.  

 

 
       K bodu 4 - Kontrola plnenia ukladacích uznesení obecného zastupiteľstva 

  

            Kontrolu vykonal zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska, ktorý skonštatoval, ţe na 

treťom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo prijaté odporúčacie uznesenie č. 54/2015, 

ktoré v bode 1. je splnené, keď informatívnu správu následne predloţil starosta a v bode 2. 

zostáva v plnení. Na najbliţšom zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2016 bude 

podaná správa o plnení uznesení prijatých v roku 2015.  

       V rámci tohto bodu programu vystúpil starosta, ktorý informoval o vydanom príkaze na 

vykonanie inventarizácie k 31.12.2015 (príloha zápisnice), na zabezpečenie ktorej bola 

menovaná ústredná inventarizačná komisia a čiastkové inventarizačné komisie.   

       Kontrola plnenia uznesení bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie.  

        

                                         

       K bodu 5 - Informácia o plnení a čerpaní rozpočtu obce Nedoţery-Brezany k 30.09.2015  

                            

            Informáciu o plnení a čerpaní rozpočtu obce predloţil predseda komisie finančnej, 

sociálnych vecí a bytovej Ing. Pavol Cipov (príloha zápisnice). Rozpočtové príjmy celkom 

boli plnené na 39,47% a rozpočtové výdavky celkom na 30,70%. Informácia bola obecným 

zastupiteľstvom zobratá na vedomie. 

        

 

K bodu 6 - Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2015          

           

            Na úvod tohto bodu programu starosta informoval o skutočnosti, ţe rozpočtové 

opatrenie č. 2/2015 a č. 3/2015 (príloha zápisnice) boli vydané v rámci jeho kompetencie 

v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, v súlade s uznesením obecného 

zastupiteľstva č. 8/2011 a výsledkov rokovania obecného zastupiteľstva na druhom 

zasadnutí dňa 24.06.2015.  

     Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2015 predloţil predseda komisie finančnej, 

sociálnych vecí a bytovej Ing. Pavol Cipov (príloha zápisnice). Týmto opatrením bola 

vykonaná zmena príjmov celkom a výdavkov celkom na čiastku 1 395 414 EUR z dôvodu 

viazania príjmov a výdavkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b), c) a d) zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 1 237 495 EUR. Rozpočtové opatrenie č. 

4/2015 bolo obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

schválené. 

 

 
       K bodu 7 - Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej 

                           školy s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedoţery-Brezany za školský 

                           rok 2014/2015 
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           Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej školy 

s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedoţery-Brezany za školský rok 2014/2015 

predloţil riaditeľ školy PaedDr. Dušan Schut (príloha zápisnice). 

       Predloţená správa bola obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov schválená. 

 

 

       K bodu 8 - Návrh VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej    
                           školskej dochádzky v základnej škole 

 

     Návrh VZN č. 3/2015 predloţil zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska (príloha 

zápisnice), tento bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 28.10.2015 a v zákonom stanovenej 

lehote neboli k nemu podané pripomienky. Účelom tohto VZN je určiť miesto a čas zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v súlade so školským zákonom a zákonom 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a to z mesiaca február na mesiac apríl.      

Návrh VZN č. 3/2015 bol obecným zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou prítomných 

poslancov prijatý.  

 

 

       K bodu 9 - Návrh VZN č. 4/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné   

                           odpady  

 

            Starosta na úvod tohto bodu programu uviedol, ţe návrh VZN č. 4/2015 bol zverejnený 

na úradnej tabuli dňa 23.11.2015 a v zákonom stanovenej lehote neboli k nemu podané 

pripomienky. Návrh reaguje na vzniknutú situáciu v poskytovaní sluţieb na zber a odvoz 

komunálneho a drobného stavebného odpadu, keď ku dňu 30.09.2015 bola daná výpoveď 

spoločnosťou TEZAS spol. s r.o., Prievidza na poskytovanie týchto sluţieb a prebehlo 

verejné obstarávanie na nového poskytovateľa. Prijatím nového zákona o odpadoch bola 

obciam a mestám daná povinnosť prijať nové VZN o nakladaní s odpadmi, do ktorého 

musia zapracovať aj nové povinnosti na jeho zber a likvidáciu.       

            Samotný návrh predloţil predseda komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej Ing. 

Pavol Cipov (príloha zápisnice), ktorý uviedol, ţe do verejnej súťaţe na zákazku „ Zber 

a likvidácia odpadov z obce Nedoţery-Brezany“ sa prihlásili dvaja uchádzači, T+T, a.s. 

Ţilina a Márius Pedersen, a.s. Trenčín, pričom najniţšiu cenu bez DPH vo výške 

185 201,16 EUR ponúkla T+T. a.s. Ţilina, s ktorou bola následne uzatvorená zmluva. Na 

základe výsledkov tohto verejného obstarávania bola na pracovnej porade poslancov dňa 

18.11.2015 prerokovávaná aj otázka stanovenia sadzby poplatku za zber komunálneho 

odpadu a sadzby poplatku za zber drobného stavebného odpadu, ktorá je v návrhu VZN 

uvedená vo výške 0,065 eura za osobu a kalendárny deň a 0,015 eura za kilogram drobných 

stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.    

            Starosta na objasnenie uviedol, ţe za I. polrok 2016 bude náklady na separovaný zber 

znášať obec a v II. polroku 2016 budú tieto náklady fakturované oprávneným organizáciám 

výrobcov a spracovateľov. Zmení sa aj systém zberu nebezpečného odpadu, ktorý sa bude 

vykonávať mobilným spôsobom zberovými spoločnosťami.    

Návrh VZN č. 4/2015 bol obecným zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou prítomných 

poslancov prijatý.  
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       K bodu 10 - Návrh VZN č. 5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o dani z  

                             nehnuteľností, o dani za psa, o dani za ubytovanie a o dani za nevýherné   

                             hracie prístroje 

 

           Starosta upozornil prítomných občanov, ţe novelou zákona došlo k zmene a tí občania, 

ktorí sú vlastníkmi pôdy, ktorú má v prenájme poľnohospodárske druţstvo, majú povinnosť 

podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Výnimkou by bol prípad, keby nájomný 

vzťah trval alebo má trvať minimálne päť rokov a tento musí byť súčasne zapísaný 

v katastri nehnuteľností.  

       Návrh VZN č. 5/2015 bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 23.11.2015 a v zákonom 

stanovenej lehote neboli k nemu podané pripomienky. 

     Samotný návrh predloţil predseda komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej Ing. 

Pavol Cipov (príloha zápisnice), ktorý uviedol, ţe týmto návrhom sa upravuje § 6 v tom 

zmysle, ţe daň niţšia ako 2 eura sa nebude vyrubovať ani vyberať a § 7, v ktorom sa 

upravila sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok na 35 eur, so zníţením na 5 eur na 

jedného psa a kalendárny rok, ktorý je chovaný v rodinnom dome, chalupe alebo areály 

firiem.  

Návrh VZN č. 5/2015 bol obecným zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou prítomných 

poslancov prijatý.  

 

 

       K bodu 11 - Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 a stanovisko hlavného  

                             kontrolóra k návrhu rozpočtu 

 

            Návrh predloţil predseda komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej Ing. Pavol Cipov 

(príloha zápisnice). Rozpočtované príjmy celkom sú vo výške 2 594 460 EUR a takisto aj 

výdavky celkom vo výške 2 594 460 EUR. Komisia sa na zasadnutí dňa 07.12.2015 

zaoberala rozpočtom na roky 2016 – 2018, ako aj ţiadosťami o poskytnutie finančných 

prostriedkov z rozpočtu obce, ktoré sú uvedené v zápisnici z komisie, časť z nich uţ bola 

zapracovaná do rozpočtu a ostatné budú predmetom schvaľovania rozpočtového opatrenia 

v roku 2016. 

            Zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska predloţil za neprítomného hlavného kontrolóra 

jeho stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 (príloha zápisnice), ktoré bolo 

obecným zastupiteľstvom zobraté na vedomie. 

            Zástupca starostu v rámci tohto bodu programu podal návrh na realizáciu investičnej 

akcie „Rekonštrukcia priestorov WC pre chlapcov a dievčatá v ZŠ s MŠ Vavrinca 

Benedikta – 1.NP“ (príloha zápisnice), ktorou by boli zrekonštruované všetky priestory WC 

a tým vytvorené štandardné hygienické podmienky pre ţiakov navštevujúcich školu. 

Súčasťou bol aj návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 13 000,00 EUR 

z kapitoly 700 Kapitálové výdavky – projekty v obci na túto investičnú akciu. Poslanec Ing. 

Pavol Cipov podal pripomienku, aby tento návrh bol zobratý na vedomie a zaradený do 

rozpočtového opatrenia č. 1/2016 spolu so ţiadosťami prerokovávanými v komisii. 

Nakoľko návrh nebol predkladateľom stiahnutý, v zmysle rokovacieho poriadku dal 

starosta o ňom hlasovať a tento nebol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou 

prítomných poslancov schválený.  

            Rozpočet obce na rok 2016 bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou 

prítomných poslancov schválený a návrh rozpočtu na rok 2017 a rok 2018 bol obecným 

zastupiteľstvom zobratý na vedomie.      
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       K bodu 12 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016  

  

            Návrh plánu kontrolnej činnosti predloţil za neprítomného hlavného kontrolóra zástupca 

starostu Ing. Silvester Hanuska (príloha zápisnice), tento bol obecným zastupiteľstvom 

zobratý na vedomie a hlavný kontrolór bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou 

väčšinou prítomných poslancov poverený vykonaním kontrol podľa predloţeného plánu. 

 

 

       K bodu 13 - Rôzne  

 

       Správy predsedov komisii o ich činnosti: 

 

       Jozef Regina -  predseda komisie ţivotného prostredia a ochrany verejného poriadku: 

 

     Informoval o činnosti komisie, ktorá zasadala dňa 25.10.2015, 14.11.2015, 27.11.2015 a 

riešila: 

 

       1. Opakovanú ţiadosť p. Márie Humajovej, bytom Kopaničky 537/1, 972 12 Nedoţery-

Brezany evidovanú pod číslom 466/2015 dňa 19.10.2015 o výrub stromov pri cintoríne 

v časti obce Brezany. Komisia pri obhliadke zistila, ţe štyri lipy sú na parcele, ktorej 

vlastníkom je farnosť Brezany a nemoţno ich bez súhlasu vypíliť, ale odporučila opílenie 

konárov stromov, ktoré zasahujú nad miestnu komunikáciu na ulici Kopaničky tak, aby bol 

zabezpečený bezpečný prechod pre vozidlá a občanov, ako aj mladej bučiny, ktorá najviac 

zasahuje do miestnej komunikácie. Tento návrh bol obecným zastupiteľstvom 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený. 

 

       2. Ţiadosť p. Anny Mujkošovej, bytom Budovateľská 252, 972 12 Nedoţery-Brezany 

evidovanú pod číslom 514/2015 dňa 10.11.2015 o vypílenie stromu (gaštan), ktorý sa 

nachádza na pohrebisku v časti obce Nedoţery. Komisia po obhliadke neodporúča  

vypílenie tohto stromu, ale navrhuje častejšie čistiť priestor, kde padá lístie, ako aj opílenie 

suchých konárov. Ţiadosť nebola obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou 

prítomných poslancov schválená. 

 

       3. Ţiadosť p. Ľubora Boďu, bytom Kpt. Nálepku 610/7, 972 12 Nedoţery-Brezany 

evidovanú pod číslom 529/2015 dňa 20.11.2015 o vypílenie stromu, ktorý sa nachádza 

v areáli materskej škôlky z dôvodu, ţe koreňovým systémom narušuje statiku jeho domu, 

konáre zasahujú nad jeho pozemok, tienia a opadaným ihličím znehodnocujú ríny domu 

ako aj materskej škôlky. Komisia odporučila vypílenie stromu a ţiadosť bola obecným 

zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválená.  

 

 

       Ing. Bohuslav Znamenák - predseda komisie výstavby a územného plánovania, pôdneho,       

lesného a vodného hospodárstva: 

 

            Informoval o činnosti komisie, ktorá riešila: 

 

       1. Ţiadosť p. Petra Groma, bytom ul. V. B. Nedoţerského 57/29, 972 12 Nedoţery-Brezany 

evidovanú pod číslom 506/2015 dňa 06.11.2015 o zámenu časti parcely o výmere 25 m
2
, 

vzniknutej odčlenením od parcely č. 189/1 (C-KN), druh pozemku - zastavané plochy 

a nádvoria, o výmere 1247 m
2
 na základe geometrického plánu evidovanej na LV č. 1 , k. ú.  
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Brezany, za parcelu č. 108 (E-KN), druh pozemku - záhrady, o výmere 25 m
2
, evidovanú 

na LV č. 179, k. ú. Nedoţery. 

            Komisia odporučila tejto ţiadosti vyhovieť a na základe toho bol dňa 20.11.2015 

zverejnený zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle  § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

(príloha zápisnice). 

     Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe parcelu č. 108 (E-KN) druh 

pozemku - záhrady o výmere 25 m
2
, evidovanú na LV č. 179, k. ú. Nedoţery, ktorej 

vlastníkom je Peter Grom, bytom ul. V. B. Nedoţerského 57/29,  972 12 Nedoţery-

Brezany uţíva obec Nedoţery-Brezany ako miestnu komunikáciu a časť parcely o výmere 

25 m
2
, vzniknutú odčlenením od parcely č. 189/1 (C-KN), druh pozemku - zastavané 

plochy a nádvoria na základe geometrického plánu, evidovanú na LV č. 1, k. ú. Brezany, 

ktorej vlastníkom je obec Nedoţery-Brezany uţíva ako vstup do rodinného domu súpisné 

číslo 404 Peter Grom, bytom ul. V. B. Nedoţerského 57/29,  972 12 Nedoţery-Brezany. 

       Zámer zámeny pozemkov bol obecným zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov schválený. 

 

       2. Ţiadosť COOP Jednota Prievidza, SD evidovanú pod číslom 402/2015 dňa 09.09.2015 o 

predaj pozemkov, diel č.3 o výmere 4 m
2
 vzniknutý odčlenením od parcely č. 126 (C-KN), 

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria a diel č. 1 o výmere 21 m
2
 vzniknutý 

odčlenením od parcely č. 205 ( E-KN) druh pozemku - vodné plochy na základe 

geometrického plánu č. 30/2015 zo dňa 14.10.2015 evidované na LV č. 1 , k. ú. Nedoţery, 

ktoré uţíva ţiadateľ ako :  

- par. č. 126 (C-KN) druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, diel č. 3 o výmere - 4 m
2
      

(pozemok na ktorom je vybudovaná zásobovacia rampa)  

- par. č. 205 (E-KN) druh pozemku - vodné plochy diel č. 1 o výmere - 21 m
2
   

(pozemok pred predajňou potravín - vstup do predajne potravín)   

a sú vo vlastníctve obce Nedoţery-Brezany.  

           Komisia odporučila tejto ţiadosti vyhovieť a na základe toho bol dňa 20.11.2015 

zverejnený zámer predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

            Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe diel č. 3 o výmere 4 m
2
 

vzniknutý odčlenením od parcely č. 126 (C-KN), druh pozemku - zastavané plochy 

a nádvoria a diel č. 1 o výmere 21 m
2
 vzniknutý odčlenením od parcely č. 205 (E-KN), 

druh pozemku - vodné plochy na základe geometrického plánu č. 30/2015 zo dňa 

14.10.2015 sú časti pozemkov, ktoré sú zastavané a slúţia ţiadateľovi buď ako pozemok, 

na ktorom je vybudovaná zásobovacia rampa alebo ako vstup do predajne potravín. 

Zámer predaja pozemkov bol obecným zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov schválený. 

 

 

       Starosta JUDr. Martin Mokrý: 

      

1. Predloţil na schválenie návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy pre p. Marianu 

Lehotskú na dobu 6 mesiacov, t.j. od 01.01.2016 do 30.06.2016 a pre Dadu Miroslava 

s manţelkou na dobu 3 roky, t.j. od 01.02.2016 do 31.01.2019. Návrh bol obecným 

zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený. 
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2.  Predloţil na schválenie uznesenia, ktoré je potrebné prijať k tomu, aby mohla byť 

podaná nová ţiadosť na ŠFRB, nakoľko v roku 2016 končí moţnosť realizovať výstavbu 

bytových domov, ktoré nespĺňajú kritériá kategórie A, u ktorých uţ bolo vydané stavebné 

povolenie. Od roku 2017 bude moţné stavať len nízkoenergetické bytové domy.  

Formulácia týchto uznesení č. 80, 81, 82 a 83 je prílohou zápisnice a tieto neboli obecným 

zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválené. 

 

3. Predloţil ţiadosť p. Márie Zbiňovcovej, bytom č. 253, 972 15 Kľačno evidovanú pod 

číslom 547/2015 dňa 08.12.2015 o predĺţenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku - 

parcela č. 42/6 na ulici Druţstevná 367/1 so zachovaním pôvodných ustanovení, ktorá bola 

obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie. 

 

4. Informoval, ţe aj v dôsledku zvýšenia poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad, boli dlţníci, ktorí nemali do roku 2014 zaplatený poplatok aj napriek výzvam, 

postúpení súdnemu exekútorovi na vymáhanie. 

 

        

Ing. Pavol Cipov - predseda komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej: 

 

     Informoval o činnosti komisie, ktorá zasadala dňa 07.12.2015 a riešila: 

 

1. Plnenie rozpočtu k 30.09.2015, 2. Rozpočtové opatrenia 2015, 3. Informácia  o návrhu 

VZN č. 3/2015, č. 4/2015 a č. 5/2015, 4. Nájomné byty – neplatiči, pridelenie nájomného 

bytu, 5. Rozpočet 2016 – 2018, 6. Plán činností na rok 2016, 7. Rôzne. 

     Členovia komisie podali niektoré návrhy výdavkov na začlenenie do rozpočtu na rok 

2016, ako napr. úprava ciest – výmole na cestách, chodník popri škole spolu s múrikom 

a chodník v areály školy – hlavný vstup do budovy školy, výmena unimobuniek v areály 

pod Vrbičkami, vianočná výzdoba, nákup betónových košov. 

V rámci bodu rôzne bola podaná pripomienka zo strany člena komisie ohľadne penále za 

prekročenie termínu opravy chodníka na ul. V. B. Nedoţerského a za neuskutočnenie 

výstavby bytovky č. 4, ktoré ak sú opodstatnené by mali byť zahrnuté do rozpočtu. Starosta 

uviedol, ţe výška penále za prekročenie termínu opravy chodníka bude cca 420 EUR, tieto 

budú vyrubené a zahrnuté do rozpočtu obce. 

     Zástupca starostu reagoval na vystúpenie predsedu komisie a uviedol, ţe je potrebné 

zamyslieť sa aj nad opravou domov smútku, poţiarnej zbrojnice, v ZŠ s MŠ výmenou 

existujúcich radiátorov. Uvítal, ţe boli komisiou predloţené návrhy a očakáva ţe budú na  

ich realizáciu predloţené na najbliţšom zasadnutí obecného zastupiteľstva aj konkrétne 

veci, resp. rozpočty aspoň v takom rozsahu, ako boli predloţené ním.  Nakoľko v tomto 

roku neboli či uţ zo strany finančnej alebo stavebnej komisie nejaké konkrétne výstupy, 

všetky investičné akcie, či uţ oprava chodníka na ulici V. B. Nedoţerského, dokončenie 

šatní TJ – kúrenie ako aj nákup osobného vozidla pre obec boli realizované vďaka jeho 

iniciatíve. 

 

  

       Zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska: 

 

1. Ţiadosti o pridelenie obecného bytu: 

       -  Jakub Hanuska, Kútovská 23/5, Prievidza,    

       -  Daša Hutárová, V. B. Nedoţerského 7/4, Nedoţery-Brezany,    

       -  Martin Šimko, Druţstevná 682/5, Nedoţery-Brezany. 
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       2.   Ţiadosti o prijatie do zamestnania: 

       -  PhDr. Dagmar Valachová, 29. augusta 40/4, Handlová. 

       

       3. Predloţil návrh na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií za činnosť v  II. 

polroku 2015 na základe písomného prehľadu vypracovaného zástupcom starostu v zmysle 

Zásad odmeňovania činností pri výkone obecnej samosprávy zo dňa 25.03.2015, tento bol 

obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.  

 

       4. Oboznámil poslancov, ţe na ďalších zasadnutiach obecného zastupiteľstva bude 

zmenený spôsob hlasovania v prípade, keď obecné zastupiteľstvo nebude chcieť ţiadosti 

vyhovieť, t.j. bude sa hlasovať o ţiadosti a nie o návrhu uznesenia, ako doteraz.  

 

 

      K bodu 14 - Diskusia 

 

      V diskusii vystúpili: 

    

       P. Eva Pekárová – informovala sa, či povinnosť podávať daňové priznanie k dani 

z nehnuteľností majú aj vlastníci lesných pozemkov, ktoré obhospodarujú štátne lesy. 

Starosta uviedol, ţe pokiaľ nie sú splnené podmienky, t.j. nájomný vzťah minimálne päť 

rokov a zároveň zápis nájomného vzťahu v katastri nehnuteľností, tak áno. 

 

       P. Emília Gregorová – obrátila sa na komisiu ţivotného prostredia s poţiadavkou, aby 

prešli ulicu Jilemnického, kde zasadené stromy zasahujú do rozvodov miestneho rozhlasu 

a ničia ich, aby navrhla riešenie. Vyslovila názor, ţe komisia stavebná a ţivotného 

prostredia nebola nikdy smerom od kostola dole na ulici Tajovského a Jilemnického. 

Obrátila sa na stavebnú komisiu, aby išla skontrolovať chodník na Tajovského ulici, 

nakoľko po tejto ceste je pomerne veľká frekvencia pohybu poľnohospodárskych strojov 

a občania nemajú kade prejsť, nakoľko dlaţba v chodníku je poprepadávaná. Upozornila, 

ţe na ulici Jilemnického je odvodňovací rigol, na brehu ktorého sú zasadené stromy 

a v prípade veľkých daţďov môţe dôjsť k ich vyvráteniu a poškodeniu rodinných domov, 

niektorí ľudia si tento jarok prekryli a veľká voda tečie po ceste a vyplavuje zem a piesok. 

Na konci ulice je pozemok, ktorého vlastníkom je obec, tento je neudrţiavaný a poslanci by 

sa mali o tieto veci skutočne zaujímať. Nepáči sa jej, ţe v strede obce pri kostole sa robí 

jedno veľké smetisko, či sa nedá nájsť iné miesto na zhromaţďovanie tohto odpadu. 

            Na vystúpenie zareagoval starosta, ktorý uviedol, ţe obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo 

týmto problémom zhromaţďovania biologického odpadu a budú vytipované miesta, ktoré 

budú upravené a len do nich bude moţné odkladať tento odpad. Potom sa bude môcť 

uplatňovať aj prísnejšia kontrola. Zároveň bol vyzvaný aj majiteľ pozemku, aby urobil 

potrebné opatrenia, obec je ochotná poskytnúť mu pomoc, napr. pri úprave pozemku. 

Aprílové zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude prioritne zaoberať systémom zberu 

a nakladania s odpadom. Na pozemok vo vlastníctve obce na konci Jilemnického ulice je 

daná ţiadosť na jeho prenájom, resp. odkúpenie, čím by sa vyriešilo jeho ďalšie vyuţitie 

spolu s jeho udrţiavaním. Pokiaľ bude potrebné stromy na ulici Jilemnického len opíliť, 

aby nezasahovali do rozvodov obecného rozhlasu, nie je to problém a toto obec zabezpečí. 
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Ing. Ján Hromada – pre komisiu ţivotného prostredia podal návrh, aby sa pokúsila získať 

nejaký odborný posudok alebo posúdenie veci ohľadom vodojemu, nakoľko v súčasnosti 

sa tam nachádza odstavná plocha na autá, či náhodou nedochádza ku kontaminácii vody a 

nie sú ohrozené ţivoty občanov, aby poţiadala Stredoslovenské vodárne o posúdenie, či tá 

izolácia spĺňa súčasné normy. Vyslovil otázku, či došlo k vráteniu finančných prostriedkov 

alebo nie za prenájom nehnuteľností pre Petra Pekára, nakoľko na prvom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva bolo toto uznesenie zrušené. Starosta zareagoval a uviedol, ţe 

uznesenie bolo zrušené v roku 2015, zmluva bola v roku 2014 platná a v roku 2015 uţ 

nedošlo k plateniu nájomného. Uznesením sa spätne nemôţe zrušiť nájomná zmluva. Zo 

strany nájomcu nebola podaná ţiadosť o prípadné vrátenie nájomného, pokiaľ bude takáto 

ţiadosť doručená na obecný úrad, bude postúpená na vyjadrenie príslušnej komisii. 

     Ďalej Ing. Ján Hromada povedal, ţe na zastupiteľstve bol schválený poplatok za smeti, 

hoci väčšina s tým nesúhlasí, obce ako Pravenec a Nitrianske Pravno majú niţšie poplatky, 

tento bol určený na základe výsledkov verejného obstarávania. Ide mu o to, ţe výberové 

konanie na verejného obstarávateľa nevie akým spôsobom bolo spravené, robí to osoba, 

ktorá nemá skúsenosti, verejné obstarávania sa robia preto, aby sa ceny zniţovali a nie 

zvyšovali, je to druhá osoba, ktorá najviac zarába na obecnom úrade.  

     Na vystúpenie reagoval poslanec Ing. Bohuslav Znamenák, ktorý uviedol, ţe sám má 

skúšky na verejné obstarávanie, osoba, ktorá túto činnosť vykonáva pre obec je odborne 

zdatná, pozná ho aj zo svojej profesie. Na verejné obstarávanie sú stanovené určité 

pravidlá, ktoré treba dodrţiavať a obec nemala inú moţnosť, ako vypísať verejnú súťaţ, 

nakoľko TEZAS spol. s r.o. Prievidza skončil svoju činnosť. Verejná súťaţ bola vypísaná 

v rámci existujúcich pravidiel a vyhral ju najlacnejší uchádzač. Poslanci za účelom 

zachovania doterajšieho spôsobu zberu komunálneho odpadu (so zachovaním zberu VOK) 

boli nútení stanoviť výšku sadzby poplatku tak, aby boli pokryté náklady na jeho zber 

a odvoz a táto bola obecným zastupiteľstvom schválená.  

     Starosta oboznámil prítomných s údajmi ktoré boli zahrnuté do súťaţných podkladov, či 

uţ počty vývozov nádob, VOK, počty vývozov separovaných zloţiek odpadu ako aj nové 

podmienky zberu nebezpečného odpadu oproti roku 2014. Osoba, ktorá robí verejné 

obstarávanie pre obec, vykonáva túto činnosť aj pre iné obce, ako Nitrianske Pravno, 

Pravenec, Lazany, Porubu a Opatovce nad Nitrou o preto si nemyslí, ţe by nebol odborne 

zdatný na výkon tejto činnosti, čo potvrdil aj poslanec Ing. Bohuslav Znamenák. Takéto 

verejné obstarávanie trvá cca 75 dní, neţ dôjde k podpisu zmluvy a pri kaţdom úkone bol 

prítomný.  

    Ing. Ján Hromada následne uviedol, ţe ho zaráţa jedna vec a to, ţe 1.7.2015 si spraví 

ţivnosť a 2.7.2015 uţ má zmluvu s obcou, ţe nebolo výberové konanie. Starosta podal 

vysvetlenie s tým, ţe v predchádzajúcom období bol zodpovedným zástupcom vo firme, 

v ktorej túto činnosť vykonával, táto skončila činnosť ku dňu 30.06.2015.    

   

       P. Monika Lenhartová – poţiadala poslancov obecného zastupiteľstva, aby schválili pre 

Centrum voľného času v Prievidzi finančnú dotáciu pre deti, ktoré navštevujú folklórny 

súbor Vtáčnik. 

 

       Poslanec Jozef Regina – vyjadril sa k poplatku za komunálny odpad, obce Poluvsie, 

Malinová, Kľačno, Pravenec, Nitrianske Pravno a Tuţina majú spoločný zberový dvor na 

komunálny odpad a svoje vozidlo na jeho zber, preto aj niektoré poloţky majú niţšie. 

Naproti tomu komunálny odpad z našej obce je odváţaný na zberný dvor do Prievidze 

a odtiaľ na skládku do Ţiaru nad Hronom. Vysúťaţená cena je na dobu štyri roky, nebolo 

by dobré kaţdý rok zvyšovať tento poplatok a preto bol rozrátaný tak, aby tieto náklady 

boli pokryté. 
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          Zareagoval aj na vystúpenie p. Emílie Gregorovej a uviedol, ţe ako člen záhradkárskeho 

spolku často chodí po ulici Tajovského a pozná aj stav kanála na ulici Jilemnického. 

Komisia ţivotného prostredia má pripravené niektoré veci, s ktorými bude oboznamovať 

občanov v jarných mesiacoch, napr. bolo by dobré urobiť zberný dvor na biologický odpad, 

do ktorého by občania nemali dávať také veci, ktoré môţu dať do kompostéra, napr.  

kvetiny a s pouţitým dostupných prípravkov urýchliť ich rozklad. 

 

       Poslanec Ing. Silvester Hanuska – zareagoval na vystúpenie p. Emílie Gregorovej a 

uviedol, ţe v nedeľu spolu s poslancom Pavlom Gromom si prešli tento úsek, ktorý 

spomínala, pozná, aké vysoké sú stromy v dedine a zhruba pred mesiacom oslovil predsedu 

komisie ţivotného prostredia aby si prešli ulice a vytipovali stromy, ktoré svojou výškou 

ohrozujú budovy v ich blízkosti. Upozornil ţe odstraňovanie takýchto prerastených 

stromov si vyţaduje aj značné finančné náklady. 

            Zareagoval aj na vystúpenie Ing. Jána Hromadu a vyzval ho, aby na najbliţšom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva predloţil meno človeka, ktorý môţe robiť verejné 

obstarávanie. 

 

 

       K bodu 15 - Záver     

                                                                                     

            Zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta                 

       JUDr. Martin  Mokrý.                                                        

 

 

 

 

  

       Zapisovateľ:  Ing. Silvester Hanuska 

 

  

 

  

                                                                                                                              

       Overovatelia: Ľudmila Ľahká  

   

 

 

 

 

                              Ing. Bohuslav Znamenák 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   JUDr. Martin Mokrý  

                                                                                                                        starosta obce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


