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

konaného dňa 17.09.2014       

___________________________________________________________________________  

 

 

       Prítomní:  starosta JUDr. Martin Mokrý 

                        hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik 

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

                        Eva Kucharovičová, Marian Lajčiak, Ľudmila Ľahká, Peter Paulík,  

                        Bibiána Šimová, Ing. Bohuslav Znamenák 

                          

               

       Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia ukladacích uznesení obecného zastupiteľstva 

5. Konsolidovaná výročná správa obce Nedožery-Brezany za rok 2013  

6. Informácia o plnení rozpočtu obce Nedožery-Brezany za I. polrok 2014 

7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2014 

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

materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany za školský rok 2013/2014  

9. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 

      

 

       K bodu l   -  Otvorenie   

 

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

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

        

 

       K bodu 2  -  Určenie  zapisovateľa, overovateľov zápisnice   

 

       Zapisovateľ: Ing. Silvester Hanuska, zástupca starostu  

       Overovatelia: Ľudmila Ľahká, Peter Paulík 

                                                                                                                

 

       K bodu 3  -  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  

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

pripomienok nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.  
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       K bodu 4  -  Kontrola plnenia ukladacích uznesení obecného zastupiteľstva 

  

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

treťom zasadnutí obecného zastupiteľstva neboli uložené žiadne ukladacie uznesenia, 

takisto od začiatku roka nie sú v plnení žiadne ukladacie uznesenia. 

 

                                          

       K bodu 5   -  Konsolidovaná výročná správa obce Nedožery-Brezany za rok 2013  

 

             Konsolidovanú výročnú správu obce predniesol starosta obce JUDr. Martin Mokrý, táto 

bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie a je prílohou zápisnice.  

 

 

       K bodu 6  -   Informácia o plnení rozpočtu obce Nedožery-Brezany za I. polrok 2014 

                  

            Informáciu predložil  Ing. Silvester  Hanuska,  predseda  komisie  finančnej, sociálnych 

vecí a bytovej (príloha zápisnice). Rozpočtové príjmy boli plnené na 53,40 % a rozpočtové 

výdavky na 40,08 %.        

 

 

K bodu 7  -  Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2014  

    

            Návrh predložil Ing. Silvester  Hanuska,  predseda  komisie  finančnej, sociálnych vecí 

a bytovej (príloha zápisnice). Tento bol prerokovaný na finančnej komisii dňa 28.08.2014 a 

na obecnej rade dňa 10.09.2014 a bol odporučený obecnému zastupiteľstvu na schválenie. 

Rozpočtovým opatrením sa nezvyšujú rozpočtové príjmy a ani výdavky, k úprave dochádza 

hlavne vo výdavkovej časti znížením kapitálových výdavkov a navýšením bežných 

výdavkov.  

      Poslanec Peter Paulík predložil návrh na zmenu rozpočtového opatrenia č. 1/2014 a to 

presun finančných prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu z kapitálových výdavkov 

cisternová automobilová striekačka CAS vo výške 4 500 Eur do verejnej správy rutinná 

a štandardná údržba vo výške 4 500 Eur. Návrh na zmenu rozpočtového opatrenia č. 1/2014 

bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený. 

     Následne bolo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválené rozpočtové 

opatrenie č. 1/2014.                      

 

 

      K bodu 8  - Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej    

                          školy s materskou  školou Vavrinca  Benedikta  Nedožery-Brezany  za školský    

                          rok 2013/2014 

 

            Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej školy 

s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany za školský rok 2013/2014 

predložil riaditeľ školy PaedDr. Dušan Schut (príloha zápisnice). Poslankyňa p. Eva 

Kucharovičová zablahoželala vedeniu školy a  žiakom k dosiahnutým výsledkom 

v školskom roku 2013/2014 a ponúkla svoju pomoc novým mladým učiteľom ako aj 

žiakom pri spoznávaní histórie našej obce a jej kultúrnych  pamiatok prostredníctvom 

múzea alebo osobným sprevádzaním. 

       Predložená správa bola nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválená. 
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       K bodu 9   -  Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly 

        

            Správu predložil hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik (príloha zápisnice), túto 

zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie a ukladacie uznesenia pre obecný úrad 

vyplývajúce z tejto správy boli nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválené. 

 

 

       K bodu 10  -  Rôzne   

 

       Správy predsedov komisii o ich činnosti: 

 

Ing. Silvester  Hanuska,  predseda komisie  finančnej,  sociálnych  vecí a bytovej: 

 

       1. Informoval o činnosti komisie, ktorá zasadala dňa 28.08.2014 a okrem návrhu 

rozpočtového opatrenia č. 1/2014 sa zaoberala stanovením ceny za prevod pozemkov pre 

žiadateľov Ing. Jána Mokrého, bytom ul. Kvetná 21, 971 01 Prievidza a Máriu Bridovú rod. 

Matiaškovú, Partizánska 512/5, 972 12 Nedožery-Brezany, ktorých žiadosti na prevod 

pozemkov vo vlastníctve obce boli schválené na treťom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

       Cena za parcelu č. 2376/6, k. ú. Nedožery pre Ing. Jána Mokrého bola stanovená na základe 

Vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku vo výške 127,00 Eur 

slovom: jedenstodvadsaťsedem eur.  

       Cena za parcely (parcela č. 302/2 a parcela č. 302/3, k. ú. Brezany) pre Máriu Bridovú bola 

stanovená na základe Vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 

vo výške 167,00 Eur slovom: jedenstošesťdesiatsedem eur. 

       Vyššie uvedené ceny ako aj prevody majetku vo vlastníctve obce boli z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa trojpätinovou  väčšinou všetkých poslancov schválené. 

 

       2.     Predseda komisie predložil na rokovanie obecného zastupiteľstva materiál týkajúci sa 

prerokovania platu  starostu v súlade s ustanovením § 4 ods. 4 zákona č. 154/2011 Z.z., 

ktorým bol novelizovaný zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (príloha 

zápisnice). Obecné zastupiteľstvo  nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov potvrdilo 

do termínu ďalšieho prerokovania platu starostu platnosť uznesenia č. 41/2011 zo dňa 

29.6.2011, ktorým bolo schválené zvýšenie platu starostu o 11 % a konštatuje, že v roku 

2014 je výška platu starostu 1 811 Eur slovom jedentisícosemstojedenásť eur.  

 

 

Zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska: 

 

1. Žiadosti o pridelenie obecného bytu: 

-  Mgr. Andrea Rozenbergová, Šumperská 25/17, Prievidza, 

-   Milada Čavojská, Fr. Hečku 4, Prievidza,  

-   Daniel Beňadik, Francisciho 1/7, Prievidza. 

 

2.  Žiadosť o prijatie do zamestnania: 

- Jarmila Vašková, Športová 40/23, Prievidza. 
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3. Oznámenie o uvoľnení nájomného obecného bytu. 

- Branislav Humaj a manž. Daniela - ukončenie nájomnej zmluvy č. 14/2/2003 bytu v        

      SO2 – 684/11 k 01.11.2014. 

 

       4. Obecným zastupiteľstvom bola prerokovaná žiadosť Júliusa Šimu, bytom Družstevná 

682/6, 972 12 Nedožery-Brezany evidovaná pod č. 524/2014 zo dňa 20.08.2014 

o poskytnutie jednorazového príspevku z dôvodu prepustenia z výkonu trestu na 

zabezpečenie potrieb. Nakoľko menovanému bol jednorazový príspevok už v minulosti 

poskytnutý a jedná sa už o viacnásobné prepustenie z výkonu trestu, nebola žiadosť 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválená. 

 

5. Obecným zastupiteľstvom bola prerokovaná žiadosť Jána Černáka, bytom 

Hviezdoslavova 398/27, 972 12 Nedožery-Brezany evidovaná pod č. 558/2014 zo dňa 

17.09.2014 o prenájom priestorov garáže v „starej škole“ na výkon opráv a diagnostiku 

motorových vozidiel s tým, že uvedená žiadosť bude riešená v zmysle zákona o majetku 

obcí. 

 

  

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

a vodného hospodárstva:      

 

            Predseda komisie podal návrh na rozpočítavanie nákladov na vykurovanie obecných 

nájomných bytov konečným spotrebiteľom podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví č. 358/2009 Z. z. nasledovne: 

Náklady na vykurovanie objektu sa rozdelia na základnú zložku vo výške 60% a spotrebnú 

zložku vo výške 40%. 

Základná zložka sa rozpočíta konečným spotrebiteľom podľa podlahovej plochy bytov 

v zmysle § 7 ods. 2 a 3 tejto vyhlášky,  spotrebná zložka sa rozpočíta podľa korigovaných 

spotrebných jednotiek zohľadňujúcich nepriaznivú polohu miestností bytu podľa 

koeficientov uvedených v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.  

       Návrh bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený. 

 

 

      K bodu 11 -  Diskusia 

 

      V diskusii vystúpili: 

    

       P. Pavol Gatial – informoval sa na stav riešenia poistnej udalosti – úraz jeho manželky 

z dôvodu šmyknutia sa. Starosta obce JUDr. Martin Mokrý uviedol, že uvedená poistná 

udalosť je v riešení poisťovne a podľa jej stanoviska o náhrade škody bude potrebné túto 

poistnú udalosť uzavrieť konečným rozhodnutím obecného zastupiteľstva.   

 

       Poslanec Ing. Silvester Hanuska - vyslovil poďakovanie poslancovi Petrovi Paulíkovi za 

jeho pomoc pri osádzaní drevených častí na lavičky v parčíku na ul. Budovateľskej a za 

náter drevenej podlahy v zrekonštruovaných drevených domčekoch v areáli materskej 

školy.  
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       K bodu 12  - Záver     

                                                                                     

            Zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta                 

       JUDr. Martin  Mokrý.                                                        

 

 

  

 

       Zapisovateľ:  Ing. Silvester Hanuska 

  

 

 

                                                                                                                              

       Overovatelia: Ľudmila Ľahká  

   

 

 

                              Peter Paulík 

 

 

 

 

                                                                                                                   JUDr. Martin Mokrý  

                                                                                                                        starosta obce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


