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Z á p i s n i c a 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany   

konaného dňa 15.12.2014       

___________________________________________________________________________  

 

 

       Prítomní:  starosta JUDr. Martin Mokrý 

                        hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik 

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

                        Ľudmila Ľahká, Ing. Jozef Mazán, Jozef Regina, Anna Šovčíková,  

                        Bc. Martin Vavro, Ing. Bohuslav Znamenák 

                          

               

       Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 

4. Zloženie sľubu starostu obce a prevzatie insígnií 

5. Zloženie sľubu zvolených poslancov do obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie starostu obce 

7. Schválenie programu ustanovujúceho obecného zastupiteľstva 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva  

9. Návrh na zriadenie obecných komisií a voľba ich členov 

10. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Ukončenie 

      

 

       K bodu l   -  Otvorenie   

 

            V úvode ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zaznela štátna hymna SR. 

Po jej doznení otvorila a viedla úvodnú časť zasadnutia pani Eva Kucharovičová, ktorá 

privítala zvolených poslancov, starostu a občanov obce.                                                       

    

 

       K bodu 2  -  Určenie  zapisovateľa, overovateľov zápisnice   

 

       Zapisovateľ: Ing. Silvester Hanuska  

       Overovatelia: Pavel Grom, Ľudmila Ľahká 

                                                                                                                

 

       K bodu 3  -  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 
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            S výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce zo dňa 15.11.2014 oboznámila 

podpredsedníčka miestnej volebnej komisie p. Eva Pekárová (príloha zápisnice).  

 

 

       K bodu 4  - Zloženie sľubu starostu obce a prevzatie insígnií 

  

           Zvolený starosta obce JUDr. Martin Mokrý na výzvu p. Evy Kucharovičovej prečítal 

sľub starostu (príloha zápisnice). Po jeho podpísaní prevzal obecné insígnie a pokračoval 

vo vedení obecného zastupiteľstva.  

 

                                          

       K bodu 5  - Zloženie sľubu zvolených poslancov do obecného zastupiteľstva  

 

            Zvolení poslanci do obecného zastupiteľstva zložili zákonom stanovený sľub poslanca, 

ktorý následne aj podpísali (príloha zápisnice).  

 

 

       K bodu 6  - Vystúpenie starostu obce 

                  

            Starosta JUDr. Martin Mokrý vykonal krátky príhovor, ktorým apeloval na vzájomnú 

spoluprácu medzi orgánmi obce a spoločnú činnosť v prospech obyvateľov obce.        

        

 

K bodu 7  - Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

    

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

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.  

 

 

       K bodu 8 - Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať    

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

            Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov poverilo Jozefa 

Reginu ako poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

       K bodu 9  - Návrh na zriadenie obecných komisií a voľba ich členov 

        

            Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zriadilo stále 

komisie, a to :  

 - komisia finančná, sociálnych vecí a bytová 

 - komisia výstavby a územného plánovania, pôdneho, lesného a vodného hospodárstva, 

 - komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku, 

 - komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu a mládeže, 

 - komisia na ochranu verejného záujmu. 
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             Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zvolilo 

predsedov jednotlivých komisií a ich členov z radov poslancov a z radov občanov 

(uznesenie č. 79/2014).  

 

 

       K bodu 10 - Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov   

 

            Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zriadilo 

trojčlennú obecnú radu a na návrh starostu zvolilo za jej členov: 

poslanca Pavla Groma, 

poslanca Ing. Silvestra Hanusku, ktorého starosta obce zároveň poveril výkonom 

kompetencií zástupcu starostu obce Nedožery-Brezany,  

       poslanca Jozefa Reginu. 

 

 

       K bodu 11 - Rôzne 

 

           Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov určilo pre účely 

uzavretia manželstva obradnú miestnosť na Obecnom  úrade v Nedožeroch-Brezanoch, 

sobášne dni na piatok a sobotu a do výkonu funkcie sobášiaceho starostu obce JUDr. 

Martina Mokrého a poslanca Ing. Silvestra Hanusku. 

 

            Na návrh zástupcu starostu Ing. Silvestra Hanusku obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou 

väčšinou prítomných poslancov potvrdilo platnosť uznesenia č. 41/2011 zo dňa 29.06.2011, 

ktorým bolo schválené zvýšenie platu starostu o11 %  a skonštatovalo, že v roku 2014 je 

výška platu starostu 1 811 Eur slovom jedentisícosemstojedenásť eur. 

 

 

K bodu 12 - Diskusia     

 

V diskusií vystúpili: 

Mgr. Anna Šimová – informovala sa na výšku odmien poslancov, poukázala na stav 

životného prostredia v našej obci, keď aj napriek zavedenému separovanému zberu 

a odvozu organického odpadu, resp. jeho spracovaniu štiepkovaním a uložením do 

pridelených kompostérov dochádza k znečisťovaniu ovzdušia v obci dymiacimi komínmi. 

Na záver popriala zvoleným poslancom a starostovi veľa úspechov v práci. Na jej 

vystúpenie reagoval starosta JUDr. Martin Mokrý. 

P. Oľga Gašparová - upozornila na zarastený breh rieky Nitry od Lazianskeho mosta 

smerom hore. Položila otázku, či nebude riešené obnovenie vlakového spoja Prievidza – 

Nitrianske Pravno za spolupráce starostov dotknutých obcí. Starosta JUDr. Martin Mokrý 

uviedol, že v rámci dlhodobého plánu rozvoja železničnej dopravy sa s obnovením tejto 

trate nepočíta. 

Poslanec Jozef Regina – reagoval na vystúpenie Mgr. Anny Šimovej a prisľúbil 

organizovanie brigád na čistenie potokov a iných častí obce.       

Hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik – uviedol, že obecné zastupiteľstvo okrem iného 

prerokováva aj interné normy ako aj zásady odmeňovania poslancov a vyzval 

novozvolených poslancov, aby sa s nimi oboznámili.  
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       K bodu 13 - Ukončenie     

                                                                                     

            Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil a prítomným poďakoval za 

účasť starosta JUDr. Martin  Mokrý.                                                        

 

 

  

 

       Zapisovateľ:  Ing. Silvester Hanuska 

  

 

 

                                                                                                                              

       Overovatelia: Pavel Grom  

   

 

 

 

                              Ľudmila Ľahká 

 

 

 

 

                                                                                                                   JUDr. Martin Mokrý  

                                                                                                                         starosta obce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


