Zápisnica
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany
konaného dňa 25.06.2014
___________________________________________________________________________
Prítomní: starosta JUDr. Martin Mokrý
hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik
poslanci: Ing. Pavol Cipov, Ing. Silvester Hanuska, Eva Kucharovičová,
Marian Lajčiak, Ľudmila Ľahká, Peter Paulík, Bibiána Šimová,
Ing. Bohuslav Znamenák
Neprítomný: poslanec Pavel Grom

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia ukladacích uznesení obecného zastupiteľstva
Správa nezávislého audítora pre obec Nedožery-Brezany za rok 2013 - informácia
Návrh záverečného účtu obce Nedožery-Brezany za rok 2013 a stanovisko hlavného
kontrolóra
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014
8. Rôzne
9. Diskusia
10. 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: Peter Paulík, Bibiána Šimová
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
druhom zasadnutí obecného zastupiteľstva neboli uložené žiadne ukladacie uznesenia.
K bodu 5 - Správa nezávislého audítora pre obec Nedožery-Brezany za rok 2013 informácia
Informáciu o správe nezávislého audítora pre obec Nedožery-Brezany za rok 2013
predniesol starosta JUDr. Martin Mokrý, táto bola obecným zastupiteľstvom zobratá na
vedomie a je prílohou zápisnice.
K bodu 6 - Návrh záverečného účtu obce Nedožery-Brezany za rok 2013 a stanovisko
hlavného kontrolóra
Návrh záverečného účtu obce Nedožery-Brezany za rok 2013 predložil Ing. Silvester
Hanuska, predseda komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej (príloha zápisnice).
Záverečný účet bol prerokovaný v obecnej rade dňa 19.06.2014 a vo finančnej komisii
dňa 09.06.2014, ktorá odporučila obecnému zastupiteľstvu jeho schválenie bez výhrad.
Hlavný kontrolór obce Ing. Vladimír Hvojnik predniesol svoje stanovisko k predloženému
návrhu (príloha zápisnice) a na základe použitých účtovných podkladov a zhodnotenia ich
prezentácie odporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet obce za rok 2013
a celoročné hospodárenie bez výhrad. Návrh záverečného účtu obce Nedožery-Brezany za
rok 2013 a celoročné hospodárenie obce boli obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou
väčšinou prítomných poslancov schválené bez výhrad.
Takisto bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
schválený aj návrh na vysporiadanie prebytku rozpočtového hospodárenia obce vo výške
74 570,25 Eur:
- na tvorbu rezervného fondu vo výške 7 457,00 Eur, t.j. minimálne 10% zákonom
určeného prídelu,
- na tvorbu účelového peňažného fondu vo výške 67 113,25 Eur.

K bodu 7 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014
Návrh plánu kontrolnej činnosti preložil hlavný kontrolór obce Ing. Vladimír Hvojnik
(príloha zápisnice), tento bol obecným zastupiteľstvom zobratý na vedomie a hlavný
kontrolór bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
poverený vykonaním kontrol podľa predloženého plánu.
K bodu 8 - Rôzne
Starosta obec JUDr. Martin Mokrý:
Predložil na schválenie Žiadosť Detského domova Prievidza, Ul. Š. Závodníka č.
494/24, 971 01 Prievidza, pracovisko, Ul. 29.augusta č. 61, 972 51 Handlová zo dňa
28.05.2014, zaevidovanú pod číslom 348/2014 dňa 04.06.2014 o poukazovanie príspevku
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na tvorbu úspor maloletej osoby s trvalým pobytom v obci Nedožery-Brezany pred
umiestnením do Detského domova, z dôvodu zrušenia jej náhradnej osobnej starostlivosti.
Uvedený príspevok je tvorený v zmysle ust. § 65 ods. 8 zákona č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Príspevok sa začne poukazovať od júna 2014,
nakoľko v tomto mesiaci dostala obec vyššie uvedenú žiadosť. Žiadosť bola prerokovaná
na finančnej komisii dňa 09.06.2014 a na obecnej rade dňa 19.06.2014 a bola obecným
zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválená.
Správy predsedov komisii o ich činnosti:
Ing. Bohuslav Znamenák - predseda komisie výstavby a územného plánovania, lesného
a vodného hospodárstva:
Informoval o činnosti komisie, ktorá zasadala dňa 30.05.2014 a dňa 24.06.2014 a riešila
žiadosti:
1. Žiadosť Ing. Jána Mokrého, bytom ul. Kvetná 21, 971 01 Prievidza zo dňa 28.04.2014
zaevidovanú pod číslom 246/2014 o prevod parcely č. 2376/6 o výmere 202 m2, ktorá bola
vyčlenená z parcely č. 2376/3 zapísanej na LV č. 1 k. ú. Nedožery vo vlastníctve obce
Nedožery-Brezany na základe geometrického plánu č. 62/2014 zo dňa 11.04.2014
z dôvodu, že táto parcela slúži ako vstup na parcely č. 99/1 a č. 99/2, ktoré sú vo vlastníctve
Ing. Jána Mokrého, bytom ul. Kvetná 21, 971 01 Prievidza a ktoré žiadateľ užíva ako
záhradu. Komisia skonštatovala, že pre potreby obce je táto novovzniknutá parcela
nevyužiteľná a odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť zámer jej odpredaja z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Zámer bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote na úradnej
tabuli a bol obecným zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
schválený.
2. Žiadosť Romana Petica, bytom V. B. Nedožerského 82/183, 972 12 Nedožery-Brezany
zo dňa 21.05.2014 zaevidovanú pod číslom 331/2014 o povolenie na položenie
gambionových košov o rozmeroch šírka 300 mm, dĺžka 1 000 mm a výška 500 mm na
obecný pozemok parcela č. 205/2 v katastrálnom území Nedožery, ktoré budú uložené
rovnobežne s pozemkom žiadateľa po oboch stranách smerom ku chodníku. Komisia
odporučila obecnému zastupiteľstvu žiadosť schváliť s tým, že v prípade potreby je
žiadateľ povinný gambionové koše odložiť, resp. odstrániť.
Žiadosť bola obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
schválená.
Ing. Silvester Hanuska, predseda komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej:
Informoval o činnosti komisie, ktorá zasadala dňa 09.06.2014 a okrem Návrhu
záverečného účtu obce Nedožery-Brezany za rok 2013 sa zaoberala žiadosťou p. Márie
Bridovej rod. Matiaškovej, Partizánska 512/5, 972 12 Nedožery-Brezany zo dňa 9.6.2014
zaevidovanej pod číslom 384/2014 o odpredaj pozemku – parcela č. 302/2 o výmere 7 m2
a parcela č. 302/3 o výmere 45 m2, ktoré vznikli z parcely č. 302, ktorá je vo vlastníctve
obce v k. ú. Brezany na základe geometrického plánu č. 181/2014 zo dňa 4.5.2014
z dôvodu, že na týchto parcelách je postavená od roku 1950 časť jej rodinného domu a dvor
a záhrada oplotená od roku 1961. Komisia skonštatovala, že pre potreby obce sú tieto
novovzniknuté parcely nevyužiteľné a odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť zámer
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ich odpredaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zámer bol zverejnený v zákonom
stanovenej lehote na úradnej tabuli a bol obecným zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov schválený.
P. Eva Kucharovičová - predsedníčka komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu
a mládeže:
Informovala o pripravovaných kultúrnych podujatiach v mesiacoch júl a august 2014, na
ktoré pozvala všetkých občanov:
05.07.2014 – stretnutie pri dvojkríži
17.07.2014 – vatra zvrchovanosti
26.-27.07.2014 – stretnutie rodákov venované 750. výročiu prvej písomnej zmienky o obci
Nedožery
02.08.2014 – ľudový jarmok
Pripomenula, že dňa 28.06.2014 o 10,00 hod. začína 23. ročník NON-STOP basketbalu,
ktorého organizáciu v spolupráci s obecným úradom zabezpečuje poslanec Marián Lajčiak.
Zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska:
1. Žiadosti o pridelenie obecného bytu:
- Stanislav Cagáň, č. 72, Hradište
- Ing. Tatiana Klopanová, Hviezdoslavova 482/54, Nedožery-Brezany
- Daniela Kováčová, Gorkého 219/45, Prievidza
- Vlasta Šimová, ul. 4.apríla 318, Nedožery-Brezany
- Augustín Križan, Chvojnica 23 a Božena Turcelová, Ciglianska cesta 8C/114, Prievidza
2. Žiadosti o prijatie do zamestnania:
- Bc. Marián Veľký, Hlavná 61/30, Sebedražie
- Monika Šimová, Mladých 653/13, Nedožery-Brezany
3. Oznámenie o uvoľnení nájomného obecného bytu.
Dňa 23.06.2014 pod číslom 425/2014 bolo doručené na obecný úrad oznámenie
o ukončení nájomnej zmluvy č. 27/1/2004 nájomcu Jozefa Bučeka a manželky Martiny
Bučekovej, ktorí mali pridelený byt v SO 1, 683/7, b.č. 2, z dôvodu vysťahovania sa z obce
ku dňu 31.08.2014. Oznámenie bolo obecným zastupiteľstvom zobraté na vedomie.
Zástupcom starostu bo podaný návrh na pridelenie uvoľneného dvojizbového bytu po
Jozefovi Bučkovi žiadateľke Kataríne Bartošovej, bytom Budovateľská 269/43, 972 12
Nedožery-Brezany z rodinných dôvodov, ktorá podala žiadosť dňa 09.04.2014 pod číslom
205/2014. Návrh bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných
poslancov schválený.
4. Zástupca starostu podal návrh na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií za
činnosť v I. polroku 2014 na základe písomného prehľadu vypracovaného zástupcom
starostu (príloha zápisnice) v zmysle Zásad odmeňovania činností pri výkone obecnej
samosprávy zo dňa 24.02.2011. Návrh bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou
väčšinou prítomných poslancov schválený.
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Hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik:
Informoval o jednotnej metodike ESA 95 pre vykazovanie výsledku hospodárenia obcí
a vyšších územných celkov platnej pre EÚ.

K bodu 10 - Diskusia
V diskusii vystúpili:
P. Eva Pekárová – informovala sa v súvislosti s ukradnutými oceľovými platňami, ktoré
slúžili na prekrytie odtokových kanálov na ulici Hviezdoslavovej, či zberatelia železného
šrotu nemajú povinnosť ohlásenia zberu na obecnom úrade. Starosta obce JUDr. Martin
Mokrý uviedol, že táto povinnosť nevyplýva zo žiadneho zákona a obec nemôže túto
povinnosť nariadiť a ani ovplyvniť ich pohyb po obci, pokiaľ sa nejedná o zber
nebezpečných odpadov.
Poslanec Peter Paulík – požiadal o vysvetlenie, prečo boli osadené nové dopravné značky
na ulici Družby, Sládkovičovej a Družstevnej. Starosta obce JUDr. Martin Mokrý uviedol,
že značky boli osadené v súlade so schváleným dopravným pasportom obce NedožeryBrezany najmä z dôvodu prípravy výstavby štvrtej bytovky. Na základe ich realizácie
nemal Okresný dopravný inšpektorát námietky k územnému konaniu na štvrtú bytovku.
Zároveň bol týmto zodpovedaný aj diskusný príspevok Ing. Jána Šimu.
Poslankyňa p. Eva Kucharovičová – vyslovila poďakovanie za vykonanie opravy
autobusových zastávok v obci občanmi vykonávajúcimi verejno-prospešné práce.
K bodu 11 - Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta
JUDr. Martin Mokrý.

Zapisovateľ: Ing. Silvester Hanuska

Overovatelia: Peter Paulík

Ing. Bibiána Šimová

JUDr. Martin Mokrý
starosta obce
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