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Z á p i s n i c a 

z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany   
konaného dňa  29.02.2012       

___________________________________________________________________________  
 
       Prítomní:  starosta JUDr. Martin Mokrý 
                        hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik  
                        poslanci: Ing. Pavol Cipov, Pavel Grom, Ing. Silvester Hanuska, Mgr. Peter      
                                       Chudý, Eva Kucharovičová, Marian Lajčiak, Ľudmila Ľahká, Bibiána  
                                       Šimová, Ing. Bohuslav Znamenák  
                                             
       Program:  
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  
3. Schválenie programu zasadnutia  
4. Správa o plnení ukladacích uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2011  
5. Informácia o plnení rozpočtu a hospodárení obce za rok 2011  
6. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2012 -2014 a stanovisko hlavného kontrolóra 

k návrhu rozpočtu 
7. Návrh VZN č. 1/2012 o poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň obcou Nedožery-

Brezany 
8. Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva 
9. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti v roku 2011 a Správa o stave a úrovni 

a vybavovania sťažností v roku 2011 
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: Pavol Grom, Ľudmila Ľahká  
                                                                                                                
       K bodu 3  -  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  
  
            Program  zasadnutia  predniesol  starosta  JUDr. Martin Mokrý, tento bol bez 

pripomienok nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.  
 
       K bodu 4  -  Správa o plnení ukladacích uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2011  
  
            Správu predniesol zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska a je prílohou zápisnice. 

Odporučil poslancom obecného zastupiteľstva jej schválenie s návrhom vypustiť zo 
sledovania uznesenie č. 58/2011, č. 59/2011 a č. 60/2011, nakoľko tieto boli prijaté 
v rozpore so zákonom o obecnom zriadení, keď boli uložené úlohy starostovi obce.             
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           V rozprave vystúpil poslanec Mgr. Peter Chudý, ktorý v súvislosti s uznesením č. 
24/2011, ktorým boli zobraté na vedomie jeho návrhy na zriadenie informačného 
televízneho teletextu spoločnosťou VAREZ, na osadenie deliaceho ostrovčeka na ceste 
I/64, na umiestnenie spomaľovacích  prahov na miestnych komunikáciách obce a na 
umiestnenie 2 ks orientačných meračov rýchlosti na ceste I/64 pripomenul, že tieto návrhy 
mali byť prerokované v II. polroku 2011 po úprave rozpočtu s prihliadnutím na finančné 
možnosti obce. Informoval sa, prečo toto uznesenie nebolo vyhodnotené v tejto správe. 
Starosta obce reagoval na vystúpenie a informoval Mgr. Petra Chudého, že každý 
z poslancov má právo podávať návrhy na zmenu rozpočtu a takisto mal možnosť podať 
návrh na prerokovanie tohto uznesenia. Ďalej ho upozornil, že v správe bola vykonaná 
kontrola plnenia len ukladacích uznesení. Správa bola nadpolovičnou väčšinou prítomných 
poslancov obecného zastupiteľstva schválená.  

                                                           
       K bodu 5  - Informácia o plnení rozpočtu a hospodárení obce za rok 2011  
 
            Informáciu predložil  Ing. Silvester  Hanuska,  predseda  komisie  finančnej, sociálnych 

vecí a bytovej (príloha zápisnice). Podrobné čerpanie rozpočtu za rok 2011 bude 
prerokované na júnovom zasadnutí obecného zastupiteľstva spolu so Záverečným účtom 
obce za rok 2011. Informácia bola zobratá obecným zastupiteľstvom na vedomie.           

.                
K bodu 6  -  Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2012 – 2014 a stanovisko hlavného  
                       kontrolóra k návrhu rozpočtu 

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

a bytovej (príloha zápisnice). Rozpočet na rok 2012 je vo výdavkovej časti spracovaný 
v programovej štruktúre a tento sa schvaľuje, rozpočet na rok 2013 a 2014 sa berie na 
vedomie. Konštatoval, že k návrhu neboli počas jeho zverejnenia na úradnej tabuli podané 
pripomienky. Návrh rozpočtu bol takisto prerokovaný vo finančnej komisii a v obecnej 
rade a bolo odporučené jeho schválenie.  

            Hlavný kontrolór oboznámil obecné zastupiteľstvo so svojim stanoviskom k návrhu 
rozpočtu (príloha zápisnice) a odporučil návrh rozpočtu na rok 2012 schváliť a na roky 
2013 – 2014 zobrať na vedomie.  

       V rozprave k návrhu rozpočtu vystúpili poslanci: 
            Mgr. Peter Chudý s otázkou, kde je v príjmovej časti rozpočtu zahrnutá suma za 

odpredaj motorového vozidla. Starosta mu vysvetlil, že o kúpu motorového vozidla za cenu 
podľa znaleckého posudku zatiaľ nikto neprejavil záujem a nevie, či sa vôbec ho podar í 
predať. V prípade predaja bude suma zahrnutá do príjmovej časti pri úprave rozpočtu. Ďalej 
sa informoval, či vo výdavkovej časti – prestrešenie obecného úradu bola vyplatená čiastka 
7 tis. eur, ktorá podľa zmluvy mala byť vyplatená do 31.01.2012. Starosta uviedol, že dielo 
zatiaľ nebolo odovzdané, nakoľko pre nepriaznivé zimné počasie sa nemohlo pokračovať 
v realizácii, nebola vystavená ani konečná faktúra a obci nehrozia žiadne penále.     

            Marian Lajčiak sa informoval, či finančné prostriedky, ktoré sú rozpočtované na údržbu 
obecných nájomných bytov vo výške 20 tis. eur vrátene tých, ktoré boli ušetrené 
v minulom roku vo výške cca 13 tis. Eur, zostávajú na účtoch bytoviek, či sa môžu použiť 
aj na iný účel. V prípade že by nájomníci obecných bytov šetrili napr. na energiách, či tieto 
prostriedky sa budú kumulovať na týchto účtoch. Starosta uviedol, že tieto finančné 
prostriedky sú súčasťou rozpočtu, dávajú sa do rozpočtu a platia sa z nich energie, opravy 
vykonávané v obecných bytoch. V prípade, že obec bude nútená pristúpiť k oprave čističky 
odpadových vôd, ktorá slúži pre obecné byty, by tieto finančné prostriedky určite na to 
nepostačovali. 

            Mgr. Peter Chudý sa informoval na výšku prostriedkov vo výdavkovej časti – kapitálové 
výdavky – rekonštrukcia šatní TJ, kde na pracovnej porade OZ bola rozpočtovaná čiastka 
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cca 38 tis. Eur a teraz je tam čiastka cca 45 tis. Eur, akým spôsobom sa odhaduje výška 
prác, ktoré sa tam majú vykonávať a či je vypracovaný nejaký návrh. Starosta uviedol, že je 
vypracovaný rozpočet, ktorý mu môže kedykoľvek poskytnúť, obstarávanie prác bude cez 
Obchodný vestník, nakoľko hodnota prekračuje 20 tis. eur bez DPH a ako poslanec sa 
môže prihlásiť do výberovej komisie, ktorá bude vyberať z prihlásených uchádzačov víťaza 
súťaže.  

        Rozdiel vo výške vznikol presunom finančných prostriedkov medzi jednotlivými 
položkami tak, ako bolo dohodnuté na pracovnej porade OZ, keď sa hlavne znížili 
prostriedky v časti údržba cintorínov a tieto sa presunuli do rekonštrukcií šatní TJ.          

            Mgr. Peter Chudý – na pracovnej porade OZ bolo dohodnuté vyplatenie odmien 
autorom monografie vo výške 12 eur za jednu publikovanú stranu, čo je spolu cca 2 500 
eur, čo sa jemu zdá byť vysoká čiastka, za ktorú by sa dali realizovať iné veci, nakoľko je 
presvedčený, že autori tejto monografie hlavne z radov občanov obce túto prácu nerobili 
z dôvodu následného finančného ohodnotenia. Navrhol, aby obecné zastupiteľstvo ešte raz 
zvážilo, či sa autorom vyplatí suma 12 eur, prípadne nižšia čiastka alebo žiadna. Starosta 
uviedol, že si nevie predstaviť, aby autori nedostali zaplatené za vykonanú prácu, nakoľko 
na vydaní sa podieľali aj cudzie osoby a profesori, po obdržaní návrhu autorskej zmluvy sa 
však môžu vyjadriť, či budú požadovať stanovenú odmenu alebo sa jej vzdajú. Na vyzvanie 
zástupcu starostu zareagovala na podnet poslanca Mgr. Petra Chudého poslankyňa p. Eva 
Kucharovičová, ktorá sa vyjadrila, že na vydaní monografie sa podieľalo viacej autorov aj 
z radov občanov a ona nemôže hovoriť aj za nich. Po obdržaní zmluvy nech sa každý 
rozhodne či odmenu prijme alebo sa jej vzdá. Podľa jej názoru navrhovaná suma nie je 
prehnaná a autori si ju za svoju prácu zaslúžia.  

            Mgr. Peter Chudý uviedol, že cez internet si zisťoval u iných obcí, ktoré vydali takéto 
publikácie ako boli odmeňovaní autori a z odpovedí sa dozvedel, že sumu za vyhotovenie 
monografie dostal len autor, resp. vydavateľ a spoluautori z radov občanov dostali zdarma 
jeden výtlačok.  

            Marian Lajčiak vyzval OZ aby zvážilo výšku tejto čiastky, nakoľko podľa jeho názoru 
sa ľudia zúčastňujú brigád bez nároku na finančné ohodnotenie a je presvedčený, že nikto 
toto nerobil pre peniaze. 

           P. Bibiána Šimová vo svojom vystúpení poznamenala, že ona svoju prácu na monografii 
neberie ako brigádu, toto sú dve rozdielne veci. Sú tu autori, ktorí dali do svojej práce 
množstvo námahy, času, aby bola kniha vydaná, že tu nejde o peniaze ale o vďaku týmto 
ľuďom a podľa jej názoru si odmenu zaslúžia.  

            Občan Ing. Eugen Šimo v rámci rozpravy vystúpil s pripomienkou, že sú na zasadnutí aj 
autori a nikto sa ich nepýta na názor.  

            Starosta obce navrhol, aby vo výdavkovej časti zostala rozpočtovaná čiastka 2 500 eur. 
Pokiaľ sa niektorí autori vzdajú po doručení autorskej zmluvy svojej odmeny bude o tom 
informovať poslancov a ušetrené finančné prostriedky sa použijú na iný účel.  

            Nakoľko nebol poslancami podaný konkrétny návrh na uznesenie na úpravu rozpočtu 
s presunom finančných prostriedkov medzi kapitolami, starosta JUDr. Martin Mokrý 
vyzval poslancov na hlasovanie o návrhu rozpočtu na rok 2012 s tým, že vo výdavkovej 
časti v časti monografia zostáva rozpočtovaná čiastka vo výške 2 500 eur. Programový 
rozpočet obce na rok 2012 bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený 
a rozpočet obce na roky 2013 – 2014 bol zobratý na vedomie.     

 
       K bodu 7  -  Návrh VZN č. 1/2012 o poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň obcou  
                            Nedožery-Brezany   
 
            Návrh predložil Mgr. Peter Chudý, predseda komisie životného prostredia a ochrany 

verejného poriadku. Do návrhu boli zapracované pripomienky predložené hlavným 
kontrolórom, ktoré boli prerokované a schválené v obecnej rade dňa 22.02.2012. VZN č. 
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1/2012 nebolo prijaté, nakoľko na prijatie je potrebná trojpätinová väčšina prítomných 
poslancov. 

       Hlasovanie:  
       Za: Ing. Pavol Cipov, Mgr. Peter Chudý, Eva Kucharovičová, Marian Lajčiak, Ing. 

Bohuslav Znamenák  
       Proti: 0 
       Zdržali sa: Pavol Grom, Ing. Silvester Hanuska, Ľudmila Ľahká, Bibiána Šimová  
                                     
       K bodu 8  -  Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva.        
                             
           Do rokovania obecného zastupiteľstva boli podané tri návrhy rokovacieho poriadku a to 

Mgr. Petrom Chudým, Ing. Silvestrom Hanuskom a hlavným kontrolórom Ing. Vladimírom 
Hvojnikom. Obecná rada na zasadnutí dňa 22.02.2012 schválila a odporučila na 
prerokovanie v obecnom zastupiteľstve návrh rokovacieho poriadku, ktorý vypracova l 
hlavný kontrolór. Rokovací poriadok sa nebude schvaľovať ako všeobecne záväzné 
nariadenie, ale bude prijatý ako interná norma.        

       Na rokovaní boli podané pripomienky: 
       V § 5 ods. (15) sa dopĺňa posledná veta na konci o text: do troch pracovných dní od 

podpísania. 
       V § 5 sa vypúšťa ods. (16), nakoľko sa jedná o duplicitné znenie z pôvodného návrhu. 
       Doterajšie ods. (17) až (21) sa o označujú ako ods. (16) až (20). 
       Poslanec Mgr. Peter Chudý navrhol: 
       V § 8 ods. (4) zameniť: “ záznamu o hlasovaní“ za “ menovitom zázname o hlasovaní“. 
       V § 5 doplniť nový odsek so znením:  V priebehu zasadnutia môže dať návrh na vyhlásenie 

prestávky predsedajúci, ako aj ktorýkoľvek poslanec OZ. O vyhlásení prestávky rozhodne 
OZ hlasovaním. Takto vyhlásená prestávka trvá maximálne 15 minút.  

       V § 5 doplniť nový odsek so znením: Dodržiavanie všetkých časových limitov na     
vystúpenia sleduje zapisovateľ a overovatelia zápisnice. 

        
            Návrh Rokovacieho poriadku s vyššie uvedenými pripomienkami bol schválený 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 
                                                                                                                                                                                              

 K bodu 9  -  Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti v roku 2011 a Správa o stave  
                     a úrovni vybavovania sťažností v roku 2011 

 
            Správy predložil hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik  (príloha zápisnice). Zároveň 

podal správu o výsledkoch kontroly obce Nedožery-Brezany v roku 2012 (príloha 
zápisnice).    Obecné zastupiteľstvo vyššie uvedené správy zobralo na vedomie a úlohy 
z nich vyplývajúce boli zapracované do odporúčacieho uznesenia starostovi obce 
a ukladacieho uznesenia pre príslušné zamestnankyne OcÚ, ktoré bolo nadpolovičnou 
väčšinou prítomných poslancov schválené.       

       .  
       K bodu 10 -  Rôzne 
 

1. Informácie starostu obce  
       
            Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o stanovisku Krajského stavebného 

úradu v Trenčíne k návrhu Územného plánu obce Nedožery-Brezany – preskúmanie súladu 
návrhu podľa § 25 stavebného zákona. Na základe uvedených konštatovaní Krajský 
stavebný úrad v Trenčíne, odbor územného plánovania súhlasí s predloženým návrhom 
„Územný plán obce Nedožery-Brezany“ a odporúča jeho schválenie a ukladá 
obstarávateľovi povinnosť: 
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       - zabezpečiť vyhotovenie čistopisu schválenej územnoplánovacej dokumentácie,  
       - vyhlásiť záväznú časť schválenej územnoplánovacej dokumentácie Všeobecne záväzným 

nariadením v zmysle § 27 stavebného zákona,  
       - zabezpečiť uloženie schválenej územnoplánovacej dokumentácie v súlade s § 28 ods. 3 

a ods. 4 stavebného zákona do troch mesiacov od jej schválenia,  
       - v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona vyhotoviť o obsahu územnoplánovacej 

dokumentácie registračný list a spolu s kópiou ho doručiť Ministerstvu dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, odboru štátnej stavebnej správy a územného plánovania.   

        
            Všeobecne záväzné nariadenie bude predmetom rokovania a schválenia aprílového 

zasadnutia obecného zasadnutia. Starosta podal návrh na schválenie konštatovacieho 
a schvaľovacieho uznesenia, ktoré vypracoval obstarávateľ územnoplánovacej 
dokumentácie. Návrh uznesenia bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
schválený.       

        
            V zmysle zákona o obecnom zriadení informoval starosta poslancov obecného 

zastupiteľstva o vydaní Organizačného poriadku a Pracovného poriadku Obecného úradu 
Nedožery-Brezany, ktorý bol prerokovaný s odborovou organizáciou verejnej správy a je 
zverejnený na internetovej stránke obce.  

 
            V zmysle § 28 ods. 2 Štatútu obce má obecné zastupiteľstvo oprávnenie voliť veliteľa 

dobrovoľného hasičského zboru na návrh starostu obce. Na výročnej členskej schôdze  DHZ 
bol navrhnutý za veliteľa DHZ Bc. Martin Vavro a starosta bol oslovený, aby tento návrh 
predložil na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Návrh bol nadpolovičnou väčšinou 
prítomných poslancov schválený.       

    
2. Správy predsedov komisii o ich činnosti: 

 
 
       P. Eva Kucharovičová, predsedníčka komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu 

a mládeže: 
 
            Podala správu o činnosti Miestnej ľudovej knižnice v roku 2011 vo forme ročného 

výkazu (príloha zápisnice). Takisto vyhodnotila aj činnosť Múzejného zariadenia v obc i 
Nedožery-Brezany v roku 2011 (príloha zápisnice). Komisia takisto vypracovala plán 
kultúrnych a športových podujatí na rok 2012 (príloha zápisnice). Na záver svojho 
vystúpenia podala návrh na vyplatenie odmeny kronikárke obce za zápisy do kroniky za 
rok 2010 podľa tabuľky. Návrh bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
schválený. Návrhy zápisov do kroniky za rok 2011 zo zdravotných dôvodov predloží 
kronikárka do apríla 2012 a zapísané by mali byť do konca augusta 2012.        

 
 

Ing.Silvester Hanuska – predseda komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej: 
 
     Informoval o činnosti komisie, ktorá od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 
zasadala dva krát. Na zasadnutí dňa 08.02.2012 boli prejednávané nedoplatky na nájomnom 
za obecné byty, ktoré k 31.12.2011 činili čiastku 3 037,11 eur. Nakoľko sa vyskytol prípad, 
že jeden z nájomníkov dlhoval nájom za štyri mesiace, bola mu zaslaná výzva na zaplatenie 
nájomného za dva mesiace do 29.02.2012. V prípade neuhradenia stanovenej čiastka dôjde 
k vysťahovaniu nájomníka z obecného bytu.  
     Ďalej na tomto zasadnutí komisie bola riešená žiadosť o prešetrenie susedských vzťahov 
medzi dvomi nájomníkmi SOII. Predsedom komisie bol vykonaný dohovor a spolu s Ing. 
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Pavlom Cipovom bola vykonaná návšteva u účastníkov za účelom zistenia, či hučanie vody 
spôsobuje kuchynská batéria. Dňa 23.02.2012 z iniciatívy predsedu komisie za pomoci p. 
Jozefa Šimu bola vymenená kuchynská batéria, čím bol tento problém odstránený, čo bolo 
aj následne overené u žiadateľky. 
     Na zasadnutí dňa 23.02.2012 bola prejednávaná informácia o plnení rozpočtu 
a hospodárení obce za rok 2011, ako aj návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2012 – 
2014. Ďalej boli prejednávané nedoplatky na daniach o poplatkoch, ktoré k 31.12.2011 
činia: 
- poplatok za komunálny odpad FO + PO 5 512,04 eur 
- daň z nehnuteľností FO + PO   9 771,41 eur 
- daň za psa        207,90 eur 
- daň za nevýherné hracie prístroje     130,00 eur 
     Predseda komisie prisľúbil metodickú pomoc pri ich vymáhaní či už v daňovom 
exekučnom konaní na príjmy, ktoré podliehajú exekúcií alebo pri zabezpečovaní 
nedoplatkov zriadením záložného práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve daňových 
dlžníkov.     
     Možnosť uhradenia, resp. vymoženia nedoplatkov za „starú školu“ od spoločnosti 
META PLUS s.r.o. bude preverená predsedom komisie.  
      

       Predseda komisie do rokovania obecného zastupiteľstva predložil:  
 
    Žiadosť p. Anny Mitterkovej zo dňa 13.02.2012 evidovanú pod. č. 81/2012 o poskytnutie 
financií na vymaľovanie kultúrnej pamiatky – rodinného domu a sýpky. Na základe 
odporúčania komisie, ktorá odporučila žiadosti nevyhovieť z dôvodu, že pre rok 2012 nie sú 
v rozpočte obce plánované finančné prostriedky na obnovu kultúrnych pamiatok v obci, 
obecné zastupiteľstvo túto žiadosť neschválilo.  
 
     Návrh na uznesenie: Pri predlžovaní už existujúcich nájomných zmlúv na obecné byty 
musí mať nájomca prehlásený trvalý pobyt v obci Nedožery-Brezany. V prípade 
uzatvorenia novej nájomnej zmluvy je povinný trvalý pobyt prehlásiť na územie obce 
Nedožery-Brezany v lehote do troch mesiacov od jej uzatvorenia. Nesplnenie tejto 
podmienky bude v nájomnej zmluve špecifikované ako dôvod na vypovedanie nájomnej 
zmluvy. 
V rozprave bolo dohodnuté, že lehota sa skráti z troch mesiacov na jeden mesiac a návrh 
uznesenia bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený. 
 
     Návrh na uznesenie: Pri predlžovaní nájomných zmlúv na obecné byty u nájomníkov, 
ktorí v priebehu predchádzajúceho obdobia plynutia nájomnej zmluvy meškali s platením 
nájomného viac ako 2 mesiace a boli prejednávaní v komisii finančnej, sociálnych vecí 
a bytovej, sa doba nájmu po odsúhlasení v komisii určuje na dobu tri mesiace. Návrh 
uznesenia bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený. 
 

            Predseda komisie informoval obecné zastupiteľstvo o skutočnosti, že v DOS Nitrianske 
Rudno je umiestnený náš občan František Šimko, ktorý je po mozgovej príhode a náklady 
na jeho doliečovanie bude preplácať Zdravotná poisťovňa  do 09.03.2012. Po tomto termíne 
prejde povinnosť na obec, nakoľko deti nejavia o riešenie tohto problému záujem. Náklady 
v DOS Nitrianske Rudno činia 20 eur/deň s tým, že odborný prevoz do Bôrika 
v Nitrianskom Pravne zabezpečí toto zariadenie bez nároku na náhradu. Pri prevoze do 
ODCH v Handlovej v prípade voľného miesta bude obec povinná zabezpečiť jeho odborný 
prevoz, hradiť náklady vo výške 17 eur/deň a následne zabezpečiť aj prevoz do Bôrika 
v Nitrianskom  Pravne.  Na návrh  komisie  obecné  zastupiteľstvo  schválilo nadpolovičnou  
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väčšinou prítomných poslancov umiestnenie menovaného v DOS Nitrianske Rudno do 
doby vybavenia jeho umiestnenia v Bôriku v Nitrianskom Pravne.      

 
Mgr. Peter Chudý, predseda komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku: 
 

            Informoval o činnosti komisie, ktorá od posledného zasadnutia obecného zastupiteľs tva 
zasadala jeden krát a riešila plnenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia. Zápisnica zo 
zasadnutia je zverejnená na internetovej stránke obce spolu s ostatnými zápisnicami zo 
zasadnutí komisie.  Na základe podnetov občanov spolu s členom komisie Ing. Eugenom 
Šimom boli preveriť znečistenie Rysného potoka tmavými škvrnami, fotodokumentácia 
bola odstúpená Obvodnému úradu životného prostredia.  

            Na základe iniciatívy Mgr. Petra Chudého bol vypracovaný návrh VZN č. 1/2012 
o poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň obcou Nedožery-Brezany. 

 
3. Informácia zástupcu starostu Ing. Silvestra Hanusku: 

 
            Zástupca starostu informoval obecné zastupiteľstvo o skutočnosti, že zo Správy katastra 

Prievidza bola vrátená kúpna zmluva, ktorou bola odpredaná časť parcely vo vlastníctve 
obce pre p. Jána Černáka uznesením č. 51/2011 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
nakoľko tento dôvod nebol v tomto uznesení špecifikovaný a nebolo takisto uvedené, že 
prevod bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Zástupca starostu 
požiadal predsedu komisie výstavby a územného plánovania, lesného a vodného 
hospodárstva Ing. Bohuslava Znamenáka o splnomocnenie navrhnúť uznesenie, ktoré by 
obsahovalo požiadavky Správy katastra Prievidza a na základe ktorého by došlo k zápisu 
kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností, s čím predseda komisie vyslovil súhlas.  

 
4. Žiadosti o prijatie do zamestnania:  

             -  Ivana Schmidtová, Športová 503/38, Lazany 
             -  Mgr. Janka Krausová, Kukučínova 679/15, Nitrianske Pravno 
             -  Veronika Bahulová, Hviezdoslavova 491/63, Nedožery-Brezany 

  
5. Žiadosti o pridelenie bytu:  
      -  Miroslava Kuklová, J. Fándlyho 21/1, Prievidza  
      -  Katka Nechalová, Nováckeho 389/4, Prievidza  

             -  Bc. Lenka Žiaková, Hviezdoslavova 522/82, Nedožery-Brezany  
             -  Juraj Škrobák, Šulekova 22/8, Prievidza, Zuzana Gromová, Poluvsie 184  
             -  Daša Hutárová, Jégeho 11/2, Prievidza  
 

       6.   Doplnenie žiadosti o pridelenie bytu 
             -  Miroslav Dado, Budovateľská 279/53, Nedožery-Brezany 
             -  Jana Dadová, Budovateľská 279/53, Nedožery-Brezany   
 

       7.  Čestné prehlásenie Róbert Greschner a Katarína Greschnerová, Družby 9/3, Nedožery-
Brezany o zaplatení dlžnej sumy nájomného za rok 2011 eur do konca apríla 2012.                       

 

       8.  Vystúpenia poslancov: 
 
       Mgr. Peter Chudý: 
       
            Uznesením č. 58/2011 uložilo obecné zastupiteľstvo úlohu starostovi obec predložiť  

správu ústrednej inventarizačnej komisie na rokovanie OZ v roku 2012, resp. v I. štvrťrok u 
2012, či v tomto termíne bude zasadnutie obecného zastupiteľstva. Správa bude odovzdaná 
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na aprílovom zasadnutí OZ poslancom. Starosta upozornil Mgr. Petra Chudého že 
uznesenie č. 58/2011 bolo vypustené zo sledovania plnenia, nakoľko bolo prijaté v rozpore 
so zákonom o obecnom zriadení.  

  
            V súvislosti s  bodom 4 programu obecného zastupiteľstva, ktorý pojednáva o správe 

o plnení uznesení obecného zastupiteľstva v roku 2011 bola komisii ochrany životného 
prostredia a verejného poriadku uložená úloha vypracovať návrh VZN v skratke 
„o ovzduší“. Bolo zistené, že bola zverejnená nejaká vyhláška ministerstva financií, ktorá 
upravuje také záležitosti, na ktoré je potrebné mať znalosti z tejto problematiky a tak 
predseda komisie upozornil starostu, že príloha v pôvodnom návrhu je neaktuálna. Komisia  
napriek tomu že vypracovala návrh nie je schopná sa touto problematikou zaoberať a preto 
navrhol, aby sa touto prílohou zaoberala finančná komisia, aby bolo možné predmetné 
VZN na nasledujúcom rokovaní obecného zastupiteľstva schváliť. Predseda komisie 
finančnej, sociálnych vecí a bytovej Ing. Silvester Hanuska vyslovil nesúhlas s týmto 
návrhom, nakoľko nevidí dôvod, prečo by sa táto úloha mala presúvať, keď táto oblasť je 
plne v kompetencií komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku. Starosta 
JUDr. Martin Mokrý následne požiadal, aby mu táto záležitosť ohľadom vypracovania 
prílohy k VZN bola daná do odporúčacieho uznesenia.      

 
            Na internetovej stránke obce je zverejnená zmluva o nájme nebytových priestorov platná 

od 01.09.2011 do 31.12.2011 medzi obcou a základnou umeleckou školou, či táto zmluva 
je predĺžená. Vysvetlenie podal starosta, ktorý uviedol, že v roku 2012 nemusí dať obec 
základnej umeleckej škole normatív vo výške 100% z výšky finančných prostriedkov ako 
pre materskú školu a školský klub detí, ale výšku môže znížiť na 88%. V rozpočte 2012 sú 
tieto prostriedky stanovené vo výške 90%. 

 
           V uznesení č. 66/2011 bolo konštatované, že ak záujemca o prenájom „starej školy“ 

nebude akceptovať výšku stanoveného nájomného, oprávňuje sa starosta vypísať ponukové 
konanie na prenájom tejto nehnuteľnosti. Starosta uviedol, že bol prejavený záujem 
o využitie tejto nehnuteľnosti na rekreačné účely, avšak nemá problém vypísať aj ponukové 
konanie na jej prenájom.  

      
            Pri schvaľovaní Štatútu obce Mgr. Peter Chudý upozornil na skutočnosť, že dobrovoľný 

hasičský zbor nemá vypracovaný štatút. Starosta túto skutočnosť konzultoval s novým 
veliteľom, ktorý sa podujal, že štatút vypracuje. 

 
           Poslanec Mgr. Peter Chudý dal do pozornosti skutočnosť, že na internetovej stránke obce 

je uvedené, že obecná rada sa schádza podľa schváleného plánu práce a podľa potreby 
najmenej jeden krát za mesiac a že obecné zastupiteľstvo upraví podmienky rokovania 
v rokovacom poriadku obecnej rady. Starosta obce reagoval na túto pripomienku s tým, že 
každý člen obecnej rady má právo pripraviť návrh rokovacieho poriadku obecnej rady, 
ktorý schvaľuje obecná rada. Hlavný kontrolór podal pripomienku, že v tomto prípade plat í 
novelizované znenie zákona o obecnom zriadení, ktorý v § 14 ods. 4 ustanovuje zasadnutia 
obecnej rady raz za tri mesiace. Na základe tejto skutočnosti bude upravená aj internetová 
stránka v tejto časti. Zároveň starosta obce požiadal, aby boli poslancami alebo obyvateľmi 
obce podávané k internetovej stránke pripomienky.   

 
           Obce a mestá môžu žiadať o príspevok z recyklačného fondu, či naša obec bude tento 

rok žiadať o tento príspevok. Starosta uviedol, že vie o tejto možnosti ako bývalý člen 
Dozornej rady Recyklačného fondu a obec v tomto roku spracuje žiadosť o nárokovateľný  
príspevok a to za roky 2009 – 2011, nakoľko  naposledy sme žiadali v roku 2010 za roky 
2006 - 2008. 
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       Ing. Silvester Hanuska: 
 
            Na základe prehodnotenia uplynulých zasadnutí obecného zastupiteľstva ako aj tohto 

zasadnutia a s prihliadnutím  na skutočnosti, ktoré boli pri výberovom konaní na 
prestrešenie obecného úradu uviedol, že sa vzdáva funkcie komisie finančnej, sociálnych 
vecí a bytovej a naďalej ostáva pracovať ako jej člen. Vzhľadom k tomu, že niektor í 
poslanci vyvíjajú väčšiu iniciatívu vo veciach týkajúcich sa tejto komisie a sú aj jej členmi, 
navrhuje za predsedu komisie Ing. Pavla Cipova. Nakoľko Ing. Pavol Cipov sa vyjadril, že 
predsedu komisie nechce vykonávať, nepristúpilo sa k hlasovaniu a komisia bude zatiaľ 
fungovať bez predsedu do najbližšieho zasadnutia OZ, kde sa bude musieť zvoliť predseda 
komisie.        

 
       K bodu 11 - Diskusia 
 
       V diskusii vystúpili občania: 
 
            P. Filoména Humajová – vyjadrila sa, že monografia je krásna kniha hodná 12 eur, ale 

sú tam aj zverejnené údaje, ktoré tam nemuseli byť. Poukázala hlavne na spracovanie 
kapitoly o hádzanej, absentujú v monografii aj niektoré priezviská, ktoré sú v dedine. 
Uznala, že spracovanie monografie bola namáhavá práca, ale podľa jej názoru tam mali byť 
uvedené aj iné skutočnosti zo života obce a niektoré mohli byť vynechané. Na vystúpenie 
reagoval starosta obce, ktorý uviedol, že súčasťou licenčnej zmluvy, ktorú chce s autormi 
uzatvoriť, jej aj súhlas na ďalšie použitie, aby nasledovníci sa mali od čoho odraziť a aby 
mali na toto zároveň aj súhlas autorov.  

            Poukázala na neupravený betónový chodník spájajúci Budovateľskú ulicu s ulicou 
V.B.Nedožerského, o údržbu ktorého sa v zimnom období starajú prevažne dôchodcovia, 
nakoľko je to verejný chodník, mal by sa udržiavať ako aj chodníky pred domami, kde 
nikto nebýva. Vyjadrila názor, že by ľuďom, ktorí sa nestarajú o verejné chodníky mala byť 
uložená pokuta. Starosta obce vyslovil poďakovanie tým občanom, ktorí zabezpečovali 
údržbu tohto chodníka, v prípade potreby obec je schopná poskytnúť posypový materiá l 
a tieto skutočnosti je potrebné nahlasovať na obecný úrad.      

            Upozornila na poškodené zatváranie brány na pohrebisku v časti obce Nedožery.  
 
            Ing. Eugen Šimo – upozornil na skutočnosť, že doteraz nebolo umožnené občanom 

vystúpiť počas rokovania, tento rokovací poriadok pripúšťa možnosť vystúpenia v rozprave 
k prerokovávaným bodom programu a toto je príležitosť pre občanov vyjadriť sa a možno 
aj zmeniť rozhodnutie obecného zastupiteľstva.  

            Ďalej sa vyjadril, že pri spracovávaní monografie sa neorganizovali čítačky, na ktorých 
by autori konzultovali množstvo a obsah nimi spracovávaných strán spolu so 
zostavovateľom, mohli byť zverejnené aj iné fotografie zachytávajúce prírodu a okolie 
obce. Na vystúpenie reagovala poslankyňa p. Eva Kucharovičová, ktorá uviedla, že 
spracovateľom kapitoly príroda bol práve Ing. Eugen Šimo a mal sa viacej zapájať do 
spolupráce s Hornonitrianskym múzeom.  

 
           Ing. Jozef Humaj sa vo svojom vystúpení venoval spracovaniu kapitol monografie v časti 

príroda, kde podľa jeho názoru nie sú aj iné fotografie zvierat, ktoré žijú v našom regióne, 
neboli uverejnené vo väčšom množstve jeho veci týkajúce sa histórie obce, ľudového 
liečiteľstva, ktoré spracovával a pod., nakoľko odmena autorom bude vypočítaná podľa 
vydaných strán. P. Eva Kucharovičová navrhla, aby sa skupina autorov spoločne so 
zostavovateľmi monografie stretli a aby tieto svoje pripomienky predniesol im ako 
garantom jednotlivých kapitol.  Zástupca starostu na margo vystúpenia povedal, že poslanec 
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Marián Lajčiak v rozprave k návrhu rozpočtu obce na rok 2012 poznamenal, že  autori by 
túto prácu mohli brať ako formu brigády a že je preto prekvapený, že si Ing. Jozef Humaj 
túto myšlienku neosvojil.  

       Starosta obce prečítal ďakovný list p. Pažického, niekdajšieho starostu obce Nedožery-
Brezany, ktorý bol milo prekvapený pozvaním na slávnostný krst tejto monografie.  

 
           P. Milan Šlenker – navrhol, či by nebolo možné v kultúrno-spoločenskej miestnosti 

položiť plávajúcu polohu, ak by to dovoľovali finančné možnost i obce. Starosta obce 
uviedol, že v blízkej dobe sa s týmto neuvažuje.  

 
           P. Jozef Regina – v súvislosti s možnosťou osadenia rýchlostných meračov je potrebné 

osloviť aj dopravného inžiniera a toto zapracovať do dopravného pasportu obce. Takisto 
uviedol, že ho mrzí, že v monografii nie sú spomenutí niektorí funkcionári, ktorí v obc i 
pôsobili. V súvislosti s odpredajom osobného motorového vozidla vo vlastníctve obce 
poznamenal, že je potrebné, aby bol spracovaný znalecký posudok odborne spôsobilou 
osobou. Starosta obce podal informáciu, že predajná cena bola určená na základe 
znaleckého posudku vypracovaného znalcom Ing. Čiamporom. Na poznámku, kto bude 
robiť rekonštrukciu šatní uviedol, že bude vypísaná verejná súťaž, nakoľko obstarávanie sa 
realizuje cez obchodný vestník a kosenie zelene sa bude vykonávať pracovníkmi na 
verejno-prospešných prácach, prípadne dodávateľsky, na čo sú v rozpočte vyčlenené 
finančné prostriedky.   

 
            P. Stanislav Vrták – vyjadril sa k problému údržby betónového chodníka, pokiaľ sneží, 

aby bol upravený v ranných hodinách. Starosta uviedol, že toto nemôže obec pracovníkmi 
na verejno-prospešných prácach zabezpečiť a je nutná spolupráca občanov.  

 
           P. Marián Flimel – chcel informáciu, čo sa stalo s kronikami, ktoré písal p. Jozef Pekár 

tridsať rokov, v ktorých bola údajne zachytená história obce. P. Eva Kucharovičová 
uviedla, že obec má dve veľké kroniky, prvú začal písať p. Jozef Pekár a z nej sa čerpali 
materiály do kapitoly história, druhá je pokračovaním tej prvej.        

                                                    
       K bodu 12  - Záver 
 

      Zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta                 
      JUDr. Martin  Mokrý.                                                        
 
 
  
       Zapisovateľ:  Ing. Silvester Hanuska 
  
 
 
                                                                                                                              
       Overovatelia: Pavol Grom  
   
 
 
                              Ľudmila Ľahká 
 
 
                                                                                                                   JUDr. Martin Mokrý  
                                                                                                                        starosta obce 
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