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Z á p i s n i c a 

z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany   
konaného dňa  20.02.2013       

___________________________________________________________________________  
 
       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 
 
                                             
       Program:  
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Správa o plnení ukladacích uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2012 
5. Informácia o plnení  a čerpaní rozpočtu za rok 2012  
6. Návrh VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl 

a školských zariadení na území obce Nedožery-Brezany 
7. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2013 - 2015 a stanovisko hlavného kontrolóra 

k návrhu rozpočtu 
8. Návrh VZN č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 o pohrebníctve 
9. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti v roku 2012 a  Správa o stave a úrovni 

 vybavovania sťažností v roku 2012 
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: Eva Kucharovičová, 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.  
 
       K bodu 4  -  Správa o plnení ukladacích uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2012 
  
            Správu predniesol zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska a je prílohou zápisnice.       

Správa bola nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov obecného zastupiteľstva 
schválená. 
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            V rámci tohto bodu programu starosta obce JUDr. Martin Mokrý predložil Správu 
ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie s  vyhodnotením stavu 
pohľadávok a záväzkov, čím bolo splnené uznesenie č. 81/2012. 

                                                 
       K bodu 5  - Informácia o plnení  a čerpaní rozpočtu za rok 2012 
 
            Informáciu predložil  Ing. Silvester  Hanuska,  predseda  komisie  finančnej, sociálnych 

vecí a bytovej (príloha zápisnice). Podrobné čerpanie rozpočtu za rok 2012 bude 
prerokované na júnovom zasadnutí obecného zastupiteľstva spolu so Záverečným účtom 
obce za rok 2012. Informácia bola zobratá obecným zastupiteľstvom na vedomie.           

.                
K bodu 6  - Návrh VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka   

škôl a školských zariadení na území obce Nedožery-Brezany 
                     

            Návrh predložil starosta JUDr. Martin Mokrý. K návrhu predložil pripomienky 
formálneho charakteru hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik. Obecná rada so všetkými 
pripomienkami súhlasila, tieto boli zapracované do predkladaného návrhu a tento bol 
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov bol schválený. 

 
      K bodu 7  -  Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2013 - 2015 a stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu rozpočtu 
  
            Návrh predložil Ing. Silvester  Hanuska,  predseda  komisie  finančnej, sociálnych vecí 

a bytovej (príloha zápisnice). Rozpočet na rok 2013 je vo výdavkovej časti spracovaný 
v programovej štruktúre a tento sa schvaľuje, rozpočet na rok 2014 a 2015 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 2013 schváliť a na roky 
2014 - 2015 zobrať na vedomie. Programový rozpočet obce na rok 2013 bol nadpolovičnou 
väčšinou prítomných poslancov schválený a rozpočet obce na roky 2014 – 2015 bol zobratý 
na vedomie.     

 
       K bodu 8  -  Návrh VZN č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 o 

pohrebníctve   
 
            Návrh predložil starosta JUDr. Martin Mokrý. V  lehote  na podanie  pripomienok  

neboli  podané  žiadne  pripomienky  a trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov bol 
návrh schválený. 

                                     
 K bodu 9  -  Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti v roku 2012 a Správa o stave  
                       a úrovni vybavovania sťažností v roku 2012 

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

podal správu o výsledkoch kontroly obce Nedožery-Brezany v roku 2013 (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 hlavného kontrolóra obce, ktoré bolo nadpolovičnou väčšinou prítomných 
poslancov schválené.       

       .  
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      K bodu 10 -  Rôzne 
 

1. Informácie starostu obce  
       
            Starosta obce predložil na schválenie obecnému zastupiteľstvu Dotazník pre občanov ku 

komunitnému plánu sociálnych služieb. Na základe spracovaných dotazníkov bude 
v nasledujúcom období vypracovaný a preložený na schválenie obecnému zastupiteľstvu 
Komunitný plán sociálnych služieb, ktorý musí mať obec vypracovaný v zmysle zákona 
o sociálnych službách a tento bude súčasťou podávaných žiadostí o čerpanie štátnych 
fondov a eurofondov. Dotazník bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
schválený. 

    
2. Správy predsedov komisii o ich činnosti: 

 
        Ing. Silvester Hanuska – predseda komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej: 
         
            Informoval o činnosti komisie, ktorá od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

zasadala jeden krát a to 13.02.2013. Na zasadnutí bolo prerokované plnenie a čerpanie 
rozpočtu obce za rok 2012, návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2013 – 2015 a návrhy 
VZN, ktoré sú predmetom rokovania obecného zastupiteľstva. 

 
        Žiadosti o pridelenie obecného bytu: 

-  Michal Sloboda, V.B.Nedožerského 157/74, Nedožery-Brezany 
-  Michaela Leitmannová, V.B.Nedožerského 53/27, Nedožery-Brezany  
-  Jana Lechnerová, Šumperská 40/15, Prievidza. 

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

a vodného hospodárstva:      
 
            Informoval o činnosti komisie, ktorá na zasadnutí dňa 12.02.2013 riešila tri žiadosti: 

 
1. Žiadosť  p. Oľgy  Černákovej,  bytom ul. Hviezdoslavova 463/35, Nedožery-Brezany zo 

       dňa 16.01.2013 zaevidovanú pod číslom 10/2013 o povolenie umiestnenia plastovej žumpy   
na pozemok registra E, parcelné číslo 206, druh parcely: ostatné plochy v k.ú. Brezany, 
ktorá je vo vlastníctve obce Nedožery-Brezany. Komisia po preskúmaní podrobností žiada 
o doplnenie žiadosti o:  

       -  situačný náčrt umiestnenia plastovej žumpy a jej prípojky na pozemku registra E parcelné 
číslo 206 v zmysle stavebného zákona, 

        -  situačný náčrt umiestnenia celej prípojky do plastovej žumpy spolu s číslami parciel, cez 
ktoré bude prípojka prechádzať v aktuálnej snímke z katastrálnej mapy. 
Po doplnení žiadosti bude táto opätovne predmetom rokovania obecného zastupiteľstva. 

 
2. Žiadosť  Ing. Antona Mokrého,  bytom ul. Budovateľská 248/22,  Nedožery-Brezany zo 
dňa 08.01.2013 zaevidovanú pod číslom 3/2013 o odkúpenie pozemku parcelné číslo 
1320/65 o výmere 276 m2 vytvoreného z parcely č. 1320/1 evidovanej na LV č. 1 k.ú. 
Nedožery vo vlastníctve obce Nedožery-Brezany. Komisia tak ako v minulosti ani 
v súčasnosti neodporúča predávať parcely vytvorené z parcely č. 1320/1, ktorej časť sa 
nachádza pred parcelami č. 1453/1, 1456 a 1455, nakoľko uvedenú časť parcely č. 1320/1 
je potrebné vyriešiť ako celok.   

       Žiadosť nebola nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválená. 
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        3. Žiadosť Františka Petráša, bytom ul. T. Hromadu 824/24, Nedožery-Brezany zo dňa 

06.02.2013 zaevidovanú pod číslom 29/2013 o vydanie záväzného stanoviska k 
umiestneniu a realizácii stavby „ Samostatne stojaci rodinný dom – rozšírenie obytnej 
plochy“. Komisia nemá námietky k navrhovanému riešeniu rozšírenia obytnej plochy 
rodinného domu a k zmene oplotenia za podmienky zabezpečenia si všetkých vyjadrení 
a povolení v zmysle stavebného zákona. 

       Žiadosť bola nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválená. 
 
 
       P. Eva Kucharovičová - predsedníčka komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu 

a mládeže: 
 
            Predložila správu o činnosti Miestnej ľudovej knižnice v roku 2012 vo forme ročného 

výkazu (príloha zápisnice). Takisto vyhodnotila aj činnosť Múzejného zariadenia v obci 
Nedožery-Brezany v roku 2012 (príloha zápisnice).  

       V priestoroch obecného múzea bola umiestnená pamätná tabuľa venovaná pamiatke 
padlým v prvej a druhej svetovej vojne v obidvoch obciach. Vyslovila poďakovanie 
študentovi Masarykovej univerzity v Brne Bc. Martinovi Vítkovi a občanovi Ing. Eugenovi 
Šimovi za pomoc pri overovaní priezvisk ale hlavne prídomkov k týmto priezviskám. 

       Komisia takisto vypracovala plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2013 (príloha 
zápisnice).  

 
 
       K bodu 11 - Diskusia 
 
            K prerokovávaným bodom programu nikto nevystúpil. 
 
                                                    
       K bodu 12  - Záver 
 
            Zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta                 
       JUDr. Martin  Mokrý.                                                        
 
 
  
       Zapisovateľ:  Ing. Silvester Hanuska 
  
 
 
                                                                                                                              
       Overovatelia: Eva Kucharovičová  
   
 
 
                              Peter Paulík 
 
 
 
                                                                                                                   JUDr. Martin Mokrý  
                                                                                                                        starosta obce 
                                                                                                                                                                               


