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

konaného dňa 12.09.2018       

___________________________________________________________________________ 

 

 

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,  

 

       Neprítomní: poslanci: Mgr. Martin Vavro, Ing. Bohuslav Znamenák 

 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba overovateľov zápisnice 

4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

5. Informácia o plnení a čerpaní rozpočtu obce Nedožery-Brezany k 30.06. 2018 

6. Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2018 

7. Konsolidovaná výročná správa obce Nedožery-Brezany za rok 2017 

8. Správa o činnosti ZŠ s MŠ za školský rok 2017/2018 

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. Za 

zapisovateľa bol určený Ing. Silvester Hanuska, zástupca starostu.   

 

 

K bodu 2 - Schválenie programu zasadnutia 

 

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

pripomienok obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

schválený. 

        

 

K bodu 3 - Voľba overovateľov zápisnice 

 

           Za overovateľov zápisnice z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-

Brezany boli obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

schválení Ing. Jozef Mazán a Anna Šovčíková. 
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       K bodu 4 - Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

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

druhom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo prijaté ukladacie uznesenie č. 37/2018 zo 

dňa 27.06.2018 pre Komisiu výstavby a územného plánovania, pôdneho, lesného 

a vodného hospodárstva, aby do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva, t.j. do 

dnešného dňa  pripravila stanovisko k žiadostiam p. Juraja Flimela so zohľadnením 

existujúceho stavu, keď na parcele C-KN č. 500 vo vlastníctve obce sú už zabudované tri 

vodovodné prípojky, pričom toto územie je v územnom pláne obce definované ako 

rozvojové plochy č. 9 a 10 na individuálnu bytovú výstavbu s predpokladom vybudovania 

verejných rozvodov inžinierskych sietí. 

       Do dnešného dňa nebolo predsedom komisie poslancom Ing. Bohuslavom Znamenákom 

predložené na rokovanie obecného zastupiteľstva žiadne stanovisko, komisia nezasadala 

k týmto žiadostiam a posledné jej zasadnutie bolo v apríli 2016. 

       Z tohto dôvodu ukladacie uznesenie č. 37/2018 zostáva v plnení. 

 

 

       K bodu 5 - Informácia o plnení a čerpaní rozpočtu obce Nedožery-Brezany k 30.06.2018  

 

     Informáciu predložil starosta JUDr. Martin Mokrý (príloha zápisnice). Rozpočtové 

príjmy celkom boli plnené na 50,72% a rozpočtové výdavky celkom boli čerpané na 

42,57%. Informácia bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie. 

  

 

       K bodu 6 - Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2018 

 

     Návrh, ktorý bol zverejnený dňa 21.08.2018 predniesol starosta JUDr. Martin Mokrý 

(príloha zápisnice). V príjmovej časti došlo k navýšeniu bežných príjmov o sumu 12 538 

Eur hlavne z dôvodu poukázania vyššieho výnosu dane z príjmov FO územnej samospráve 

ako aj úpravou rozpočtovaných finančných prostriedkov v jednotlivých kapitolách rozpočtu 

tak, aby ich výška zodpovedala skutočnému plneniu, čo sa prejavilo aj v úprave vlastných 

príjmov ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta, ktoré boli navýšené o sumu 56 000 Eur. Celkom boli 

rozpočtovým opatrením č. 3/2018 navýšené celkové príjmy o sumu 70 238 Eur na čiastku 

1 941 288 Eur a takisto boli na čiastku 1 941 288 Eur upravené aj výdavky celkom. 

K navýšeniu bežných výdavkov o sumu 15 165 došlo hlavne z titulu zvýšenia ceny za plyn 

a elektrickú energiu a úpravou rozpočtovaných finančných prostriedkov v jednotlivých 

kapitolách rozpočtu tak, aby ich výška zodpovedala skutočnému čerpaniu. Navýšený bol aj 

transfer pre ZŠ s MŠ o sumu 55 073 Eur. 

     Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2018 bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou 

väčšinou prítomných poslancov schválený. 

 

 

K bodu 7 - Konsolidovaná výročná správa obce Nedožery-Brezany za rok 2017 

 

     Túto správu predložil starosta JUDr. Martin Mokrý (príloha zápisnice). Uviedol, že 

správa obsahuje identifikačné údaje obce, jej organizačnú štruktúru, poslanie, vízie a ciele 

obce, jej základné charakteristiky, ako sú geografické a demografické údaje, ekonomické 

údaje, symboly obce a jej história, pamiatky a významné osobnosti obce. V závere sú 

uvedené informácie z pohľadu rozpočtovníctva a účtovníctva, hospodárskeho výsledku 
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obce a ostatné dôležité informácie, ktoré vychádzajú z Individuálnej výročnej správy obce 

za rok 2017. 

Správa bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie.  

 

 

       K bodu 8 - Správa o činnosti ZŠ s MŠ za školský rok 2017/2018 

 

            Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej školy 

s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany za školský rok 2017/2018 

predložil riaditeľ školy PaedDr. Dušan Schut (príloha zápisnice). Správa je vypracovaná 

samostatne za základnú školu a materskú školu, bola prerokovaná v pedagogickej rade 

a v rade školy, ktorá odporučila jej schválenie. Zhodnotil testovanie žiakov, krúžkovú 

činnosť a mimoškolskú činnosť žiakov v školskom roku 2017/2018 a dosiahnuté výsledky 

v predmetových súťažiach a olympiádach. Informoval o zrealizovaných investičných 

akciách, ktorými boli úprava vchodu do školy a školskej jedálne, výmena svietidiel 

a vymaľovanie chodby na prízemí, namontovanie nového zariadenia šatní na tejto chodbe 

a hlavne rekonštrukcia chodníka do školy a školskej jedálne, ktoré boli zhotovené zo 

zámkovej dlažby spolu s čiastočnou úpravou betónovej plochy. Na záver poďakoval 

pedagogickým pracovníkom za dosiahnuté výsledky, rodičom žiakov za ústretový prístup 

a rodičovskému združeniu, rade školy a zriaďovateľovi za spoluprácu.     

            Predložená správa bola obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov schválená. 

 

 

       K bodu 9 - Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly  

 

     Správu predložil hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik (príloha zápisnice) a táto bola 

obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie. 

     Súčasťou správy bol aj návrh na zrušenie dvoch interných noriem: 

č. 4/2008 Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce, 

č. 5/2008 Pravidlá vykonávania finančnej kontroly v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z. 

z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení, 

nakoľko tieto vychádzajú z už neplatného zákona. 

Vyššie uvedené interné normy boli obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou 

prítomných poslancov zrušené. 

 

 

K bodu 10 - Rôzne 

   

       Starosta JUDr. Martin Mokrý: 

 

1. Informoval o oznámeniach spoločnosti Team s.r.o. Banská Bystrica a TMG a.s. 

Prievidza o začatí realizácie stavebných prác na kanalizácii na ceste I. triedy I/64 na ulici 

V. B. Nedožerského na úseku od začiatku dediny v smere od Prievidze, kde bude doprava 

regulovaná svetelnou signalizáciou a na ulici Hviezdoslavovej na úseku medzi COOP 

Jednota Brezany a ulicou Mladých, kde bude doprava odklonená po vyznačenej obchádzke. 

Informácia bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie. 

 

2. Informoval o oznámení Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Žilina o prerušení distribúcie 

elektriny v termíne od 19.09.2018 od 7:30 hod. do 19.09.2018 do 15:00 hod. z dôvodu 
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plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Oznámenie je 

zverejnené na webovej stránke obce a občania budú upozornení aj miestnym rozhlasom. 

Riaditeľ ZŠ s MŠ uviedol, že prevádzka materskej školy a základnej školy bude 

zabezpečená. Informácia bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie. 

 

3. Predložil žiadosť p. Lýdie Vrábelovej, bytom sv. Cyrila 26/3, 971 01 Prievidza ev. číslo 

734/2018 zo dňa 25.07.2018 (príloha zápisnice) o vydanie súhlasu na výrub dreviny – tuje 

a jalovca na pohrebisku v časti obce Nedožery z dôvodu zasahovania konárov do dvojhrobu 

a znečisťovania jeho okolia. Po doplnení žiadosti o súhlas vlastníka pozemku ako aj 

správcu pohrebiska bude táto postúpená na riešenie príslušnému orgánu ochrany prírody 

a krajiny. Žiadosť bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie. 

 

4. Informoval o anonymnej sťažnosti adresovanej obecnému zastupiteľstvu ev. číslo 

883/2018 zo dňa 04.09.2018, ktorá bude v zmysle zákona o sťažnostiach odložená spolu 

s vyjadrením veliteľa DHZo Nedožery-Brezany ev. číslo 884/2018 zo dňa 04.09.2018 

(prílohy zápisnice). Informácia bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie. 

 

5. Informoval o požiadavke Slovak Telekom, a.s. Bratislava (príloha zápisnice) 

o odovzdanie časti nebytových priestorov v objekte pošty v časti obce Nedožery, ktoré už 

nepotrebuje využívať. Táto požiadavka bude zohľadnená až v novej nájomnej zmluve po 

uplynutí platnosti súčasnej zmluvy. Požiadavka bola obecným zastupiteľstvom zobratá na 

vedomie. 

 

6. Na základe rozhodnutia Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru číslo 

V 376/2018 zo dňa 18.06.2018 (príloha zápisnice) o prerušení konania o návrhu na vklad 

podal návrh na zmenu a doplnenie uznesenia č. 91/2017 zo dňa 13.12.2017 tak, aby 

predmet záložného práva bol totožný so zmluvou a aktuálnymi údajmi katastra 

nehnuteľností. Zmena a doplnenie uznesenia bolo obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou 

väčšinou prítomných poslancov schválené a je uvedené v uznesení č. 59/2018. 

 

7. Predložil žiadosť p. Evy Hromadovej, bytom ul. Hviezdoslavova 476/48, 972 12 

Nedožery-Brezany ev. číslo 877/2018 zo dňa 30.08.2018 (príloha zápisnice) o povolenie 

výkopových prác na prípojku k verejnej kanalizácii cez parcelu č. 1259/8, ktorá susedí s jej 

pozemkom a je vo vlastníctve obce z dôvodu, že jej pozemok (dvor) je bezbariérovo 

upravený a navrhované riešenie by zjednodušilo vybudovanie kanalizačnej prípojky. 

Žiadosť bola obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

schválená. 

 

8. Predložil na schválenie Domový poriadok obecných nájomných bytov v obci Nedožery-

Brezany vypracovaný Mgr. Martinom Vavrom (príloha zápisnice), ktorý bol obecným 

zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený. 

   

9. Podal návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu tri roky pre nájomníčku 

v obecnom nájomnom byte, ktorej končí platnosť už uzatvorenej nájomnej zmluvy a ktorá 

spĺňa podmienky pre jej predĺženie: 

       Daša Hutárová, Družby 683/9-5, 972 12 Nedožery-Brezany od 01.12.2018 do 30.11.2021. 

Návrh bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

schválený. 
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10. Podal návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu šesť mesiacov pre nájomníkov 

v obecnom nájomnom byte, ktorí znovu spĺňajú podmienky pre jej uzatvorenie: 

       Mariana Lehotská a Dušan Randziak, Družby 685/14, 972 12 Nedožery-Brezany od     

       01.10.2018 do 31.03.2019. 

Návrh bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

schválený. 

 

11. Predložil na schválenie žiadosť Ing. Michala Hanusku, Družstevná 667/3, 972 12 

Nedožery-Brezany ev. číslo 869/2018 zo dňa 24.08.2018 o písomný súhlas obce 

s podnájmom obecného nájomného bytu, ktorý má žiadateľ v prenájme na základe 

nájomnej zmluvy č. 107/1/2018 inej fyzickej osobe počas jeho študijného pobytu 

v zahraničí v zmysle Čl. 6 VZN č. 1/2016 na dobu od 01.02.2019 do 01.02.2021, t.j. na dva 

roky. Žiadosť bola obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov schválená. 

  

12. Informoval o Programe odpadového hospodárstva obce Nedožery-Brezany na roky 

2016 – 2020, ktorý po schválení Okresným úradom Prievidza, odborom odpadového 

hospodárstva bude predmetom schvaľovania obecným zastupiteľstvom. 

Informácia bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie. 

 

      13. Informoval o ukončení platnosti poistných zmlúv majetku obce ku dňu 31.12.2018 a ich 

opätovnom uzatvorení s možnosťou ich prípadného ukončenia k 31.12.2019. 

Informácia bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie. 

 

 

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

 

1. Predložil žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu:      

-  Monika Hajdušeková, Družstevná 369/7, Nedožery-Brezany a Marek Šnirc, Žarnova    

   821/24, Prievidza (ev. č. 647/2018), 

-  Alena Píšová a Dušan Píš, č. 200, Poruba (ev. č. 656/2018), 

-  Ľubica Čížková – Beláňová, Poľná 86, Prievidza (ev. č. 711/2018), 

-  Adrián Pavelka, Š. Králika22/7, Prievidza a Erika Minárová, Hlavná ulica 364/89,   

    Lazany  (ev. č. 804/2018), 

-   Jarmila Hrdá a Vladislav Hrdý, č. 302, Opatovce nad Nitrou (ev. č. 923/2018). 

Žiadosti boli obecným zastupiteľstvom zobraté na vedomie. 

 

       2. Informoval o činnosti komisie, ktorá zasadala dňa 08.08.2018 a zaoberala sa žiadosťami 

o ukončenie nájmu z nájomného bytu a pridelením obecných nájomných bytov. Výpoveď 

podal Ivan Pittner a Vanda Pittnerová, bytom Družby 685/13 a Marek Dobrota a Miriam 

Dobrotová, bytom Družby 685/15, žiadosti boli doručené dňa 8.6.2018. Jedná sa o dva 

trojizbové byty, z toho jeden je podkrovný. Zasadnutia komisie sa zúčastnili iba tí 

žiadatelia, ktorí prejavili záujem o uvoľnené byty a to Martin Klopan a Lucia Kováčová, 

Ing. Peter Humaj a Bc. Lenka Beňadiková a Zuzana Miháliková a Dalibor Madaj.  

            Na základe výpovedí zúčastnených strán komisia rozhodla o pridelení nájomných bytov 

nasledovne: Komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť pridelenie nájomného 

bytu Družby 685/13 žiadateľke p. Zuzane Mihálikovej, ktorá v žiadosti žiadala o pridelenie 

2 resp. 3 - izbového bytu a to z dôvodu naliehavej bytovej potreby, závažnej bytovej 

situácie. Nakoľko p. Zuzana Miháliková je v poradovníku po Ing. Petrovi Humajovi 
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a medzi žiadateľmi o pridelenie 2 - izbového bytu, komisia odporučila obecnému 

zastupiteľstvu schváliť nasledovné uznesenie, ktoré predložil predseda komisie: 

            Na základe zasadnutia finančnej komisie dňa 08.08.2018 z dôvodu pridelenia 

nájomného bytu Družby 685/13 žiadateľovi o pridelenie nájomného bytu p. Zuzane 

Mihálikovej, obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu poradovníka žiadateľov o pridelenie 

nájomného bytu predloženú predsedom komisie finančnej, bytových vecí a sociálnej 

(príloha zápisnice). 

            Nájomný byt Družby 685/15 bude pridelený Ing. Petrovi Humajovi, nakoľko p. Martin 

Klopan odmietol podkrovný byt. V prípade odmietnutia Ing. Petrom Humajom, bude byt 

Družby 685/15 pridelený žiadateľovi v zmysle poradovníka žiadateľov schváleného 

obecným zastupiteľstvom. 

     Zmena poradovníka žiadateľov o pridelenie obecného nájomného bytu, predložená 

predsedom komisie finančnej, bytových vecí a sociálnej nebola obecným zastupiteľstvom 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválená. V platnosti tak zostáva 

poradovník žiadateľov k 26.03.2018. 

 

     Na záver tohto bodu programu zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska vyhodnotil 

účasť poslancov a členov komisii na zasadnutiach v II. polroku 2018 a podal návrh na 

vyplatenie odmien poslancom a členom komisií za činnosť v  II. polroku 2018 na základe 

písomného prehľadu vypracovaného zástupcom starostu (príloha zápisnice) v zmysle Zásad 

odmeňovania činností pri výkone obecnej samosprávy zo dňa 25.03.2015.  

    Návrh bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

schválený. 

 

 

      K bodu 11 - Diskusia 

 

      V diskusii vystúpili: 

 

       Starosta JUDr. Martin Mokrý – poďakoval sa p. Eve Kucharovičovej a Ing. Silvestrovi 

Hanuskovi za ich prácu ako zástupcom starostu počas troch volebných období, takisto sa 

poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva a odovzdal im upomienkové predmety. 

       Informoval, že do zákonom stanovej lehoty sa na funkciu starostu obce prihlásili traja 

kandidáti a na funkciu poslanca osem kandidátov, čo je o jedného menej ako schválený 

počet poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

       P. Zuzana Miháliková – opýtala sa, prečo sa pri prideľovaní obecných nájomných bytov 

neuprednostňujú osoby starajúce sa o postihnuté dieťa. Starosta uviedol, že v zmysle 

platného VZN č. 1/2016, bol na základe návrhu finančnej komisie na prvom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva v tomto roku po skoro dvoch rokoch konečne schválený 

poradovník žiadateľov o pridelenie obecného nájomného bytu. V tomto poradovníku bola 

zaradená do zoznamu žiadateľov o dvojizbový byt ako druhá v poradí a na tomto zasadnutí 

obecného zastupiteľstva nebola poslancami schválená jeho zmena. 

 

       P. Eva Kucharovičová – upozornila na skutočnosť, že v areáli školy sa už dlhšiu dobu 

nachádza vojenská pojazdná kuchyňa, ktorá slúžila na varenie kapustnice počas 

basketbalového NON-stopu a bolo by ju vhodné vrátiť späť do garáže. Takisto navrhla, aby 

sa v blízkej dobe realizoval výrub vysokého ihličnatého stromu, ktorý rastie pred pamätnou 

lipou v areáli základnej školy a tieni jej. 
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       Poďakovala sa starostovi a zástupcovi starostu ako aj poslancom za spoluprácu pri zriadení 

obecného múzea a pri jeho rozšírení o tretiu časť, ktorá rozšíri existujúcu expozíciu. 

Pozitívne zhodnotila skutočnosť, že sa zvýšila návšteva obecnej knižnice aj zásluhou pani 

učiteliek základnej školy na prvom stupni. Ocenila spoluprácu s obecným úradom aj pri 

organizovaní rôznych podujatí, ako napr. stretnutie občanov zo štyroch chotárov alebo 

stretnutie troch generácii. 

       Uviedla, že pri posledných rozlúčkach so zosnulými občanmi sa zúčastňuje aj zástupca 

obce a do tejto doby to bolo pri 232 cirkevných obradoch a pri 18 občianskych obradoch. 

 

       P. Juraj Flimel – informoval sa, či bola riešená stavebnou komisiou aj jeho žiadosť 

o využívanie obecného pozemku ako prístupovej cesty, sťažoval sa, že to dlho trvá a čo má 

ďalej robiť, aby mohol pokračovať v pripravovanej výstavbe rodinného domu. Starosta 

uviedol, že zo strany komisie nebolo predložené na rokovanie obecného zastupiteľstva 

žiadne stanovisko aj napriek uloženému ukladaciemu uzneseniu, táto vôbec nezasadala 

a uznesenie zostáva v plnení aj naďalej.  

 

       P. Jozef Šimo – informoval sa, či zo strany obce je určený dozor nad výstavbou verejnej 

kanalizácie v obci, nakoľko nie je spokojný s vykonávanými prácami na ul. Budovateľskej. 

       Starosta uviedol, že stavebný dozor je určený zo strany zhotoviteľa Stredoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica a tento rieši prípadné sťažnosti, resp. 

problémy. Druhou možnosťou je, že so žiadosťami a problémami vzniknutými počas 

výstavby sa môžu obrátiť aj na obec, ktorá je oprávnená ich postúpiť na riešenie 

stavebnému dozoru. 

 

       P. Braňo Uhrín – poďakoval starostovi, zástupcovi starostu a poslancom obecného 

zastupiteľstva za podporu TJ Družstevník Horná Nitra Nedožery-Brezany. 

 

       P. Marek Mierka – uviedol, že nakoľko cesta I. triedy medzi Prievidzou a Žilinou nie je 

spoplatnená, využíva ju hlavne nákladná automobilová doprava z dôvodu, že prepravcovia 

nemusia platiť mýto. Vyslovil myšlienku, že by sa do budúcnosti mali touto situáciou 

zaoberať starostovia dotknutých obcí a riešiť ju.  

       Poďakoval obecnému zastupiteľstvu za jeho činnosť, je spokojný s kompostérmi na 

likvidovanie biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré boli rozmiestnené do domácností ako 

aj s likvidáciou biologického odpadu mulčovacím vozom.          

       Starosta uviedol, že pri zrušení železnice do Nitrianskeho Pravna spolu s dotknutými 

obcami žiadali o spoplatnenie tejto komunikácie, avšak doposiaľ bezúspešne. 

 

       P. Eva Pekárová – ako predsedníčka sa poďakovala starostovi a poslancom obecného 

zastupiteľstva za podporu klubu dôchodcov pri ich činnosti. 

 

 

K bodu 12 - Záver 

   

            Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta 

JUDr. Martin Mokrý.                 
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       Zapisovateľ: Ing. Silvester Hanuska 

 

 

 

 

       Overovatelia: Ing. Jozef Mazán 

 

 

 

 

                              Anna Šovčíková 

 

 

 

                                                                                                              JUDr. Martin Mokrý 

                                                                                                                  starosta obce 


