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Z á p i s n i c a 
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany   

konaného dňa  27.09.2016       

___________________________________________________________________________  

 

 

       Prítomní:  starosta JUDr. Martin Mokrý 

                        hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik 

                        poslanci: Ing.Pavol Cipov, Ing. Silvester Hanuska, Ľudmila Ľahká,         

                        Ing. Jozef Mazán, Jozef Regina, Anna Šovčíková, Mgr. Martin Vavro, 

                        Ing. Bohuslav Znamenák   

 

       Neprítomný: poslanec Pavel Grom 

                                                                  

       Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

5. Informácia o plnení a čerpaní rozpočtu obce Nedožery-Brezany za I. polrok 2016 

6. Konsolidovaná výročná správa obce Nedožery-Brezany za rok 2015  

7. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly 

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: p. Anna Šovčíková, Mgr. Martin Vavro 

                                                                                                                

                     

       K bodu 3  -  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  

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

pripomienok obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

schválený.  

 

           
       K bodu 4  -  Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
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            Kontrolu vykonal zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska, ktorý skonštatoval, že na 

treťom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo prijaté odporúčacie uznesenie č. 49/2016 

pre starostu obce a to:  

Na základe zápisu z pracovného stretnutia zo dňa 27.05.2016 kontaktovať zhotoviteľa diela 

„Vybudovanie chodníka na pohrebisku v časti obce Nedožery“ za účelom odstránenia vád 

v záručnej lehote. 

Uznesenie bolo splnené, keď v priebehu mesiaca august boli vady odstránené: 

 

     Ďalej bolo na treťom zasadnutí prijaté ukladacie uznesenie č. 52/2016 a to: 

Predložiť stanovisko k žiadosti nájomníkov obecných bytov, Ul. Družby č. 683/7, 8, 9, 972 

12 Nedožery-Brezany zo dňa 28.12.2015 ev. č. 567/2015 o opravu fasády a vymaľovanie 

spoločných priestorov v 1. bytovke s návrhom riešenia.  

       Termín: do štvrtého zasadnutia OZ  

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

 

      Uznesenie nie je splnené, do termínu tohto zasadnutia OZ nebolo predložené písomné 

stanovisko k tejto žiadosti a návrh riešenia.  

        

            Predseda komisie Ing. Pavol Cipov uviedol, že touto žiadosťou sa zaoberali na komisii, 

nakoľko sa týka stavebných opráv, odporúča komisia toto uznesenie postúpiť na komisiu 

výstavby a územného plánovania, pôdneho, lesného a vodného hospodárstva. Nakoľko na 

pracovnej porade bolo dohodnuté zrušenie tohto uznesenia, podal návrh na jeho zrušenie. 

Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov tento návrh 

neschválilo a preto bude uplatnený postup dohodnutý na pracovnej porade poslancov. 

     

                                    

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

                           za I. polrok 2016 

 

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

príjmy celkom boli plnené na 30,21% a rozpočtové výdavky celkom boli čerpané na 

22,45%. Informácia bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie. 

 

 

K bodu 6  - Konsolidovaná výročná správa obce Nedožery-Brezany za rok 2015 

                  

            Konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2015 predložil starosta JUDr. Martin Mokrý 

(príloha zápisnice). Jej súčasťou sú aj prílohy: Individuálna účtovná závierka (Súvaha, 

Výkaz ziskov a strát, Poznámky), Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke 

a Konsolidovaná účtovná závierka. Nakoľko zo strany poslancov neboli podané návrhy na 

jej doplnenie, resp. úpravu, bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie. 

         

 
       K bodu 7  -  Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly 

  

            Správu predložil hlavný kontrolór obce Ing. Vladimír Hvojnik (príloha zápisnice).  

Na predloženú správu reagoval poslanec Ing. Bohuslav Znamenák, ktorý uviedol, že 

akceptoval  rozhodnutie poslancov podporiť vybudovanie závlahového systému, ale keďže 
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obec nie je vlastníkom pozemkov a nemôže investovať do cudzieho majetku, z tohto 

dôvodu sa tam táto investícia nemala realizovať. Bolo vysvetlené, že aby sa toto obišlo, 

bola poskytnutá dotácia občianskemu združeniu TJ Družstevník Horná Nitra  vo výške 13 

tis. Eur na vybudovanie závlahového systému.  

Ako povedal hlavný kontrolór, dotácia v zmysle VZN č. 9/2001 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce sa v zmysle § 3 sa používa len na podporu všeobecne prospešných služieb  

a verejnoprospešných účelov. Ing. Znamenák uviedol, že študoval všetky tieto záväzné 

nadväzujúce  predpisy a nenašiel a ani nepochopil, že obec môže poskytnúť dotáciu  na 

vybudovanie investičnej akcie, nakoľko závlahový systém tam vybudovaný nebol. Keby 

bol vybudovaný, mohla by sa dotácia poskytnúť na verejnoprospešný účel – na jeho 

opravu, preto si to takto vysvetľoval. Myslí si, že má v tomto pravdu, kontaktoval  aj JUDr. 

Bahýlovú, s ktorou sa má stretnúť po návrate z jej dovolenky. Vyslovil domnienku, čo bude 

ďalej s tým závlahovým systémom, nakoľko obec darovala na vybudovanie závlahového 

systému občianskemu združeniu 13 tis. Eur a toto sa stalo jeho vlastníkom. Čo sa stane, ak 

sa systém  napr. o dva roky pokazí, ako sa bude opravovať, keďže to nie je majetok obce, či 

sa budú znovu hľadať finančné prostriedky na jeho opravu vo forme dotácie. Podľa  jeho 

názoru, ak nie je priestor na poskytnutie finančných. prostriedkov vo forme dotácie, tak 

nemali byť poskytnuté, keďže sme to nemohli sami financovať a dozerať. Preto sa pýtal 

hlavného kontrolóra, či to bolo urobené v rámci všetkých zákonných postupov, ak áno 

rešpektuje to, ale ešte si to overí, nakoľko zákon o podpore športu, ktorý spomínal hlavný 

kontrolór nemá naštudovaný. 

     Na toto vystúpenie zareagoval starosta JUDr. Martin Mokrý a uviedol že obec takto 

nepostupovala prvý krát, 25. júna 2008 bolo obecným zastupiteľstvom jednohlasne 

odsúhlasené poskytnutie finančných prostriedkov na elektrické vykurovanie pre kostol sv. 

Heleny vo výške 50 tis. Sk, pričom muselo byť dodržané vtedy platné VZN o poskytnutí 

dotácie. 

Ing. Bohuslav Znamenák uviedol že to možno bola tiež chyba, mali sme sa informovať 

u hlavného kontrolóra, naďalej si myslí, že má v tomto pravdu, že to nie je ani účel ani 

služba, investičná akcia nemôže byť financovaná z dotácii obce. 

       Starosta ho vyzval aby sa vyjadril či sa má spraviť nejaká zmluva o spôsobe   

prevádzkovania  s tým že občianske združenie nemá s týmto problém, nakoľko závlahový 

systém zostane zabudovaný, nikto ho neplánuje zobrať, rozobrať, prípadne predať. Podľa 

jeho názoru bol dodržaný zákonný postup. 

       Na vystúpenie zareagoval aj poslanec Jozef Regina, ktorý uviedol, že so zavlažovaním 

ihriska boli v minulosti starosti a problémy, či už so zaobstaraním čerpadiel, naťahovaním 

hadíc a samotnou obsluhou zavlažovania, bolo preto nevyhnutné vybudovať tento nový 

moderný závlahový systém, o ktorý sa budú samozrejme aj starať. Je toho názoru, že 

finančné prostriedky boli účelne využité.  Vďaka práci výboru TJ Družstevník Horná Nitra 

sú ihriská v takom stave, ako neboli nikdy predtým, bolo vybudované svojpomocne nové 

oplotenie a pod. 

       Starosta reagoval aj na otázku poslanca Ing. Pavla Cipova adresovanú Jozefovi Reginovi, či 

vedel, že finančné prostriedky z dotácie boli využité aj na vybudovanie závlahového 

systému na pomocnom  ihrisku. Uviedol, že tento bol vybudovaný z finančných 

prostriedkov, ktoré získalo občianske združenie z 2 %  daní a z iných príjmov. 

Z poskytnutej dotácie vo výške 13 tis. Eur bol vybudovaný závlahový systém na hlavnom 

ihrisku, centrálny rozvod a čerpadlá.  

       Na záver poslanec Ing. Bohuslav Znamenák uviedol že si váži prácu výboru, príkladne sa 

starajú o ihriská, ale netreba zabudnúť, že aj obec prispela nemalými finančnými 

prostriedkami na rozvoj celého športového areálu vo výške cca 100 tis Eur, čo je aj zásluha 

poslancov, ktorí toto odsúhlasili a prispeli k tomu, že tento areál nie je hanbou obce.  
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       Uviedol, že on nikoho nekritizoval, nebol prítomný na zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

ktoré odsúhlasilo poskytnutie dotácie, je stále toho názoru že sa to nemalo takýmto 

spôsobom robiť, ak má však hlavný kontrolór pravdu, nemá problém sa ospravedlniť. 

Závlahový systém je urobený a dúfa, že bude slúžiť svojmu účelu. 

 

       Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly bola obecným zastupiteľstvom zobratá na 

vedomie. 

                      
 

K bodu 8  -  Rôzne 

    

       Starosta JUDr. Martin Mokrý: 

 

       1.  Predložil Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Obecného úradu obce Nedožery-

Brezany, ktorý nadobúda účinnosť dňom 1.10.2016 a posilňuje úsek stavebného poriadku 

a územného plánovania a ochrany prírody a krajiny, keď pracovníčka stavebného úradu 

v našej obci bude mať zvýšený pracovný úväzok na dva dni a to v utorok a v stredu. 

Dodatok č. 2 bol obecným zastupiteľstvom zobratý na vedomie.  

 

       2. Predložil žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy č. 60/1/2016 nájomcom Ľuboš Novotný 

a družka Martina Antolová, ul. Družby č. 683/7, byt č. 8, 972 12 Nedožery-Brezany 

k 31.10.2016, ktorým bol tento byt pridelený na základe žiadosti ev. č. 352/2016 zo dňa 

13.07.2016 na dobu určitú z dôvodu poškodenia ich rodinného domu na ul. Budovateľskej 

296/70 v dôsledku živelnej pohromy.  

Zároveň na základe predchádzajúcich rokovaní podal návrh na pridelenie uvoľneného 

trojizbového bytu pre žiadateľa Jakuba Hanusku a družku Evu Cígerovú na základe žiadosti 

evidovanej dňa 20.10.2015 pod číslom 468/2015, tento bol obecným zastupiteľstvom 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený. 

 

       3. Predložil oznámenie o ukončení nájomnej zmluvy č. 62/2/2016 zo dňa 26.09.2016 

evidované pod číslom 505/2016 nájomcom Peter Pálesch a manž. Zuzana, ul. Družby 

684/10, 972 12 Nedožery-Brezany k 1.11.2016 z dôvodu sťahovania sa do rodinného 

domu.  

        Zároveň podal návrh na pridelenie uvoľneného trojizbového bytu pre žiadateľku Lenku 

Matiaškovú a druha Mareka Göröga na základe žiadosti evidovanej dňa 05.02.2016 pod 

číslom 64/2016, tento bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov schválený. 

       

       4. Predložil návrh na uzatvorenie nových nájomných zmlúv pre nájomníkov v obecných 

nájomných bytoch, ktorým končí platnosť už uzatvorených nájomných zmlúv a ktorí 

spĺňajú podmienky pre ich predĺženie na dobu troch rokov: 

- Čičmanec Roman a manž. Mária, Družby 684/10-7, NZ od 01.11.2016 - 31.10.2019,  

- Očenáš Andrej a Adamcová Veronika, Družby 685/15-3, NZ od 01.12.2016 - 30.11.2019. 

        

     Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou 

väčšinou prítomných poslancov schválený. 
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Ing. Pavol Cipov - predseda komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej: 

 

            Informoval o činnosti komisie, ktorá zasadala dňa 26.09.2016 a zaoberala sa: 

 

1. Žiadosťou Jarmily Procházkovej a Stanislava Flimela, bytom V. B. Nedožerského 

92/178, 972 12 Nedožery-Brezany evidenčné číslo 476/2016 zo dňa 9.9.2016 o poskytnutie 

jednorazového príspevku, z dôvodu, že žiadatelia sú nezamestnaní, nemajú žiadny príjem 

a majú jedno nezaopatrené dieťa. Nakoľko v žiadosti nie je uvedený účel, na aký má byť 

príspevok určený, chýba priebeh zamestnania a informácia o bývaní, obecným 

zastupiteľstvom bola žiadosť zobratá na vedomie a po doplnení účelu poskytnutia 

príspevku bude následne prerokovaná na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

2. Poradovníkom žiadateľov o pridelenie obecného nájomného bytu, ktorý bol zostavený 

z aktualizovaných žiadostí a bude doplnený o žiadosti z tohto zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Nakoľko v poradovníku sú aj žiadatelia, ktorí už majú vyriešenú bytovú 

situáciu,  komisia do 15.10.2016 preverí tieto skutočnosti a zaktualizuje poradovník. 

Obecným zastupiteľstvom bol navrhnutý poradovník zobratý na vedomie. 

3. Uznesením č. 52/2016, nakoľko toto uznesenie nebolo obecným zastupiteľstvom 

zrušené, bude sa ním komisia ďalej zaoberať. 

Poslanec Ing. Bohuslav Znamenák uviedol, že finančná komisia nemôže dávať návrh 

riešenia opravy fasády, čo sa týka vymaľovania, to sú jednoduché veci. Nevie či sa jedná 

o vnútorné omietky alebo ide len o vymaľovanie. Starosta by mal osloviť odborníka, resp. 

firmu, ktorá na tieto práce vyhotoví kalkuláciu a potom môžeme rozhodnúť, z akých 

prostriedkov sa to bude realizovať.  

Predseda komisie Ing. Pavol Cipov uviedol, že nakoľko sa jedná o stavebné práce, nemala 

by to riešiť táto komisia a preto na ďalšom zasadnutí OZ podá návrh na schválenie Štatútu  

komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej. 

Zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska zareagoval a uviedol že v návrhu Štatútu komisie  

v Čl. III. bod 4) Úlohy a kompetencie komisie v oblasti bytovej je okrem iného aj  

podávanie návrhov v rámci fondu údržby a opráv. Nikto neočakáva od komisie, že určí 

technológiu opravy a vymaľovania spoločných priestorov (schodišťa), má sa touto 

žiadosťou zaoberať, aby sa členovia komisie išli pozrieť, v akom stave sú spoločné 

priestory v obecných nájomných domoch. Oprava opadnutej omietky na balkóne p. 

Mečiara bola už vykonaná  a zabezpečil  ju zástupca starostu obce na základe požiadania 

starostom obce.  

 

 

       Zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska: 

 

1.. Podal informáciu zo zasadnutia obecnej rady dňa 19.09.2016, ktorá sa okrem programu 

štvrtého zasadnutia OZ, plnením a čerpaním rozpočtu obce za I. polrok 2016 a návrhom 

Konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2015 zaoberala aj: 

-  Podnetom p. Andreja Liktora zo dňa 19.07.2016 ev. č. 359/2016 o prešetrenie činnosti 

DHZ a vyjadrením k podnetu od veliteľa DHZo Mgr. Martina Vavru zo dňa 5.9.2016 ev. č. 

456/2016. Vypočula vyjadrenie zástupcu starostu, ktorý zastupoval starostu obce počas 

čerpania dovolenky a dňa 17.7.2016 bol na základe telefonického oznámenia v ranných 

hodinách riešiť sťažnosť p. Liktora, ktorá sa týkala neohlásenej zábavy s požívaním 

alkoholických nápojov v priestoroch požiarnej zbrojnice a jej následkoch. Takisto bola 

oboznámená  s obsahom  SMS správ  poslaných dňa  27.7.2016 Mgr. Martinom Vavrom na 
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mobil zástupcu starostu ako aj s jeho reakciami. Na základe týchto skutočností obecná rada 

odporúča obecnému zastupiteľstvu prijať nasledovné uznesenia: 

- OZ poveruje hlavného kontrolóra obce vykonaním kontroly a to preverenie záznamov 

o prevádzke vozidiel DHZ za rok 2015 a 2016. 

- Žiada veliteľa DHZ do konca októbra predložiť prijaté opatrenia výborom DHZ 

spomínané v bodoch 1 a 3 vyjadrenia k podnetu, ako aj menovitý zoznam členov DHZ, 

ktorí mali mať „pohotovosť“ v dňoch 16.07.2016 a 17.07.2016. 

  Obecná rada k bodu 5 vyjadrenia k podnetu zaujíma stanovisko, že nie je možné využívať    

priestory a zariadenia hasičskej zbrojnice na súkromné účely. 

     Vyššie uvedené návrhy uznesení neboli obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou 

väčšinou prítomných poslancov schválené. 

       - Zástupca starostu oboznámil členov obecnej rady s obsahom interpelácie pripravenej 

starostovi obce, ktorá sa týka jeho zastupovania starostu počas tejto udalosti. Bolo 

dohodnuté, že interpelácia bude prípadne podaná až na decembrovom zasadnutí OZ podľa 

toho, aké opatrenia DHZ a OZ príjmu v danej veci. 

- Obecná rada bola informovaná starostom obce o vypracovaní geometrického plánu parciel 

pod stavbami vo vlastníctve PD Horná Nitra a Ing. Jána Beňadika v časti obce Brezany. 

Odporúča vyzvať Ing. Jána Beňadika na doplnenie žiadostí o odkúpenie parciel pod 

stavbami v jeho vlastníctve a zároveň vypracovať znalecký posudok na určenie jednotkovej 

ceny týchto parciel pod týmito nehnuteľnosťami, za účelom ich prevodu, resp. zámeny (PD 

Horná Nitra). 

- Starosta obce podal správu o zväčšení počtu žiadostí na poskytovanie opatrovateľskej 

služby. Ani po viacnásobných vyzvaniach v miestnom rozhlase o výkon opatrovateľskej 

služby, nikto z obyvateľov obce neprejavil záujem, preto bola podaná žiadosť na úrad práce 

o odporučenie osôb, ktoré sú oprávnené na výkon tejto činnosti a zverejnenie požiadavky, 

že obec potrebuje obsadiť miesto opatrovateliek. Na základe toho sú prijímané aj 

opatrovateľky mimo bydliska v obci. 

- Obecná rada sa oboznámila so žiadosťou občianskeho združenia Naše Lazany zo dňa 

16.09.2016 evid. č. 491/2016 – Zámer o vybudovanie cyklistického chodníka v trase 

Lazany – Nedožery-Brezany. Voči tomuto zámeru nemá námietky a jeho zakomponovaním 

sa bude zaoberať pri doplnení a zmene územného plánu obce. 

- Zástupca starostu informoval členov obecnej rady o nutnosti vyčistenia a prehĺbenia 

kanálu na odvod povrchovej vody vedľa domu Ing. Jána Štefíčka smerom k rieke Nitre, 

z dôvodu jeho zanesenia, keď časť betónovej rúry pod prechodom k pozemku menovaného 

je do dvoch tretín zanesená. V prípade veľkého prívalového dažďa tento kanál odvádza 

vodu z polí na hornom konci Nedožier a z polí smerom na smetisko, čím by mohlo dôjsť 

k zaplaveniu záhrad v jeho blízkosti. 

- Obecná rada akceptuje pristávanie vrtuľníka rýchlej zdravotnej pomoci na futbalovom 

ihrisku z dôvodu záchrany života, nepovažuje však za vhodné, aby sanitka jazdila po 

ihrisku priamo k vrtuľníku. V súčasnosti je táto vec vyriešená, nakoľko bolo oplotenie 

doplnené na hornej časti ihriska. 

Informácia zo zasadnutia obecnej rady dňa 19.09.2016 bola obecným zastupiteľstvom 

zobratá na vedomie. 

 

2.  Žiadosti o pridelenie obecného bytu: 

-  Jaroslav Sloboda, V. B. Nedožerského 157, Nedožery-Brezany (ev. č. 413/2016),    
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-  Miroslav Jurčo a manž. Ľudmila, Stará cesta 241/95, Lazany (ev. č. 419/2016),    

-  Martin Lastovka a Darina Ilenčíková, Matice slovenskej 900/13, Nováky (ev. č.  

455/2016), 

-  Jaromír Elischer, č. 163, Malinová a Zuzana Jakubisová, M. Rázusa 11/8, Prievidza, (ev. 

č. 461/2016), 

-  Romana Mendelová, č. 303, Pravenec – kolónia a Jozef Dudáš, č. 358, Malinová (ev. č. 

484/2016), 

-  Ing. Peter Humaj, Kukučínova 2/1, Nedožery-Brezany a Bc. Lenka Beňadiková, Štúrova  

577/2, Nedožery-Brezany (ev. č. 494/2016), 

-   Jana Pročková, K. Novackého, Prievidza (ev. č. 507/2016, 

       ktoré boli obecným zastupiteľstvom zobraté na vedomie. 

 

            Žiadatelia o pridelenie obecného nájomného bytu, ktorí podali žiadosti na starých 

tlačivách, resp. tieto neobsahovali požadované údaje, budú vyzvaní na ich podanie na 

platnom tlačive (Príloha č. 1 k VZN č. 1/2016). Tieto budú zaregistrované pod tým istým 

evidenčným číslom a dátumom prijatia ako pôvodné žiadosti. Jedná sa o 13 ks žiadostí. 

 

3. Žiadosti o prijatie do zamestnania: 

- Vlasta Mečárová, ul. Nová 7/5, 972 17 Kanianka (ev. č. 341/2016),  

- Mgr. Katarína Oslancová, Ružová 10, 972 51 Handlová (ev. č. 450/2016), 

- Monika Vrchovská, Lúčna 28/4, 971 01 Prievidza (ev. č. 453/2016), 

ktoré boli obecným zastupiteľstvom zobraté na vedomie.    

 

       

      Poslanci OZ: 

 

            Ing. Pavol Cipov - požiadal o poskytnutie informácie ohľadom klimatizácie 

a kamerového systému. Starosta uviedol, že kamerový systém je v súčasnosti na stavebnom 

úrade v Lazanoch, ktorý vydá povolenie na jeho realizáciu a čo sa týka klimatizácie je 

vydané rozhodnutie na jej povolenie a podpísaná zmluva. Kamerový systém obsahuje 

návrh na 11 kamier v hodnote 12 tis. Eur a budú inštalované hlavne so zameraním na 

ochranu budov. 

           Uviedol, že nevie z akého dôvodu nebola žiadosť o poskytnutie dotácie podaná vo    

februári postúpená na finančnú komisiu. Starosta reagoval a uviedol, že žiadosť bola 

prerokovaná na pracovnej porade poslancov dňa 7.6.2016, kde bol prítomný aj poslanec 

Ing. Pavol Cipov ako predseda finančnej komisie, ako aj poslanci, ktorí sú členmi tejto 

komisie a ostatní poslanci. Položkový rozpočet je k dátumu 9.5.2016 a predbežná finančná 

kontrola bola vykonaná až po kompletnej žiadosti po doručení položkového rozpočtu.   

            Informoval o mailovej komunikácii so starostom, ktorý ho požiadal o určenie miest  na 

rozmiestnenie zakúpených smetných košov – či všetky požiadavky má riešiť finančná 

komisia. Starosta uviedol, že v rámci činnosti komisie bol podaný návrh na ich zakúpenie, 

a predpokladal že ako predseda komisie pomôže starostovi aj s určením miest na ich 

rozmiestnenie, nakoľko bude potrebné zabezpečiť ich pravidelné čistenie. Berie za 

samozrejmé, že ak niekto podá takýto návrh, zároveň očakáva aj iniciatívu z jeho strany 

s jeho prípadnou realizáciou. Starosta ďalej uviedol, že na vianočnú výzdobu je vyčlenená 

suma 3 tis. Eur, privíta, ak prídu návrhy na jej zakúpenie a prípadné rozmiestnenie. Pokiaľ 

tieto návrhy boli podané zo strany komisie, očakáva zároveň aj iniciatívu na ich 

zrealizovanie. 
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            Ing. Bohuslav Znamenák - reagoval na vystúpenie Ing. Pavla Cipova a citoval ust. § 5 

ods. 1 VZN č. 9/20111 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce: 

       1) Žiadosť o poskytnutie dotácie na aktivity nasledujúceho roka sa predkladá písomne 

obecnému úradu do 30. novembra bežného roka. Obecný úrad žiadosť skontroluje 

a v prípade formálnej správnosti ju predloží príslušnej komisii OZ na zaujatie stanoviska.   

Starosta uviedol, že bude zrejme potrebné upraviť VZN nakoľko predbežnú finančnú 

kontrolu vykonáva obecný úrad, avšak žiadosť je možné doručiť kedykoľvek počas roka. 

 

     Jozef Regina – vyslovil dopyt, či sa nedá požiarnická AVIA, ktorá sa nachádza 

v priestoroch starej školy umiestniť tak, aby na ňu nepršalo, nakoľko sa jedná o majetok 

obce. Starosta uviedol, že sú dve možnosti. Prvá je tá, že budeme AVIU naďalej 

prevádzkovať aj napriek skutočnosti, že obec má v súčasnosti problém  s jej parkovaním 

alebo v druhom rade bude predaná ako nepotrebný majetok. 

 

            Starosta JUDr. Martin Mokrý informoval prítomných občanov ohľadom realizácie 

kanalizácie v obci, keď verejné obstarávanie je predĺžené, nie je ukončené a predpoklad 

pokračovania je až na budúci rok. 

  

 

      K bodu 9  -  Diskusia 

 

      V diskusii vystúpili: 

    

       P. Eva Kucharovičová – uviedla, že ju mrzí, že sa žiadosť nájomníkov obecných bytov 

o vymaľovanie spoločných priestorov rieši tak dlho, zo zadnej strany obecnej bytovky SOI 

došlo medzičasom k odpadnutiu značnej časti omietky. Nevie, či takéto veci má riešiť 

finančná komisia. Zástupca starostu reagoval vysvetlením, že táto žiadosť sa netýkala 

opravy tejto omietky, nakoľko žiadosť bola podaná v decembri 2015 a k odpadnutiu došlo 

v júli 2016, toto sa rieši v spolupráci so znalcom Ing. Hamáčkom. Teraz sa jedná jen 

o vymaľovanie spoločných priestorov, čo by sa malo financovať z fondu údržby. Starosta 

uviedol, že pokiaľ by na túto realizáciu nepostačovali finančné prostriedky vo fonde 

údržby, budú použité aj finančné prostriedky z rozpočtu obce s tým, že v nasledujúcom 

roku by boli vrátené z fondu údržby do rozpočtu obce. 

 

       Ing. Ján Hromada -  sa obrátil na hlavného kontrolóra, či si pri administratívnej kontrole 

nevšimol, že na poslednom zasadnutí sa hlasovalo dva krát po sebe o jednom uznesení, aby 

si vypočul zvukový záznam, či to nespadá do jeho náplne, konkrétne však nešpecifikoval 

o aké uznesenie sa jedná. Ďalej povedal, že v priamom prenose vidno, ako sa porušuje to, 

čo poslanci sľubovali na začiatku volebného obdobia a to dodržiavanie ústavy, zákonov 

a verejno-záväzných nariadení, keď bol nájomný byt pridelený žiadateľovi mimo obce. 

Zástupca starostu reagoval a uviedol, že nakoľko komisia finančná, sociálnych vecí 

a bytová nepredložila obecnému zastupiteľstvu doposiaľ na schválenie žiadny poradovník, 

vyberal sa nájomca zo zoznamu žiadateľov. Prerokovávaný poradovník na komisii je 

potrebné aktualizovať. Trvalé bydlisko je len jedným z kritérií na prideľovanie obecných 

nájomných bytov, byt bol pridelený rodine s dvomi maloletými deťmi, nie je pravdou, že sa 

nejedná o nášho občana.  Zástupca starostu na vysvetlenie pre Ing. Hromadu uviedol, že nie 

je platený obcou a zastupuje starostu len počas jeho neprítomnosti, nerieši úlohy, ktoré má 

riešiť komisia, ktorá sa ani raz nebola pozrieť v obecných nájomných bytoch, nevie v akom 

stave sa nachádzajú. Trvá na tom, že VZN č. 1/2016 nebolo porušené, nakoľko neexistuje 

oficiálne schválený poradovník žiadateľov na byty a preto boli vyberaní zo zoznamu 
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žiadateľov. Pokiaľ by komisia pracovala lepšie a predseda by nezvolával jej rokovania 

tesne pred zasadnutiami obecného zastupiteľstva (1 až 3 dni), čo má za následok, že 

poslanci nedostanú potrebné materiály v zákonom stanovenej lehote 3 dni pred zasadnutím, 

mohol byť už poradovník dávno schválený ako aj vyriešené iné veci.     

       Na otázku starostu JUDr. Martina Mokrého, o aké konkrétne uznesenie, o ktorom sa 

hlasovalo dvakrát sa jedná, nevedel Ing. Ján Hromada odpovedať, údajne si na základe 

zákona o slobodnom prístupe k informáciám vyžiada zvukový záznam. Bol informovaný, 

že zvukový záznam slúži len do podpísania zápisnice a uznesení overovateľmi, 

zapisovateľom a starostom, potom sa vymazáva, zo zákona nie je stanovená povinnosť jeho 

archivácie. Pokiaľ uvedie o ktoré uznesenie sa konkrétne jednalo, nie je problém ho znova 

prerokovať, opraviť, prípadne zmeniť.  

 

            V závere tohto bodu rokovania obecného zastupiteľstva starosta JUDr. Martin Mokrý 

predložil oznámenie poslanca Ing. Silvestra Hanusku zo dňa 26.9.2016 evidované pod 

číslom 506/2016 o vzdaní sa funkcie člena komisie výstavby a územného plánovania, 

pôdneho, lesného a vodného hospodárstva (príloha zápisnice), ktoré bolo obecným 

zastupiteľstvom zobraté na vedomie.   

 

 

       K bodu 10  -  Záver     

                                                                                     

            Zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta                 

       JUDr. Martin  Mokrý.                                                        

 

 

 

  

       Zapisovateľ:  Ing. Silvester Hanuska 

 

  

  

 

                                                                                                                                   

       Overovatelia: Anna Šovčíková  

   

  

 

 

 

                              Mgr. Martin Vavro 

 

 

 

 

                                                                                                                   JUDr. Martin Mokrý  

                                                                                                                        starosta obce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


