Zápisnica
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany
konaného dňa 29.03.2017
___________________________________________________________________________

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,
Mgr. Martin Vavro, Ing. Bohuslav Znamenák

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2016
Informácia o plnení a čerpaní rozpočtu obce Nedožery-Brezany za rok 2016
Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2017
Návrh VZN č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 o pohrebníctve
Návrh VZN č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o nakladaní
s komunálnym odpadom
9. Správy hlavného kontrolóra o výkone kontroly
- Správa o kontrolnej činnosti v roku 2016
- Správa o stave a úrovni vybavovania sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach v roku 2016 a podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
- Správa o výsledkoch kontroly v roku 2017
10. Zabezpečenie voľby hlavného kontrolóra obce
11. Rôzne
12. Diskusia
13. 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: Mgr. Martin Vavro, Ing. Bohuslav Znamenák
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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 - Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2016
Správu predniesol zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska (príloha zápisnice) a táto
bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie.
K bodu 5 - Informácia o plnení a čerpaní rozpočtu obce Nedožery-Brezany za rok 2016
Informáciu predložil starosta JUDr. Martin Mokrý (príloha zápisnice). Podrobné
čerpanie rozpočtu za rok 2016 bude prerokované na júnovom zasadnutí obecného
zastupiteľstva spolu so Záverečným účtom obce za rok 2016. Rozpočtové príjmy celkom
boli plnené na 95,74 % a rozpočtové výdavky celkom boli čerpané na 87,80 %. Rozpočtové
hospodárenie obce k 31.12.2016 skončilo prebytkom vo výške 128 310,76 EUR.
Informácia bola zobratá obecným zastupiteľstvom na vedomie.
.
K bodu 6 - Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2017
Návrh predložil starosta JUDr. Martin Mokrý. Tento bol prerokovaný na pracovnej
porade poslancov dňa 07.03.2017. Rozpočtovým opatrením sa zvyšujú rozpočtové príjmy
na čiastku 2 821 644 EUR a takisto aj výdavky na čiastku 2 821 644 EUR a boli
dorozpočtované jednotlivé položky v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na rok 2017.
V diskusii k návrhu vystúpil poslanec Ing. Bohuslav Znamenák, ktorý žiadal bližšie
vysvetlenie, akým spôsobom bude zapožičaná kosačka futbalovému klubu. Na to reagoval
starosta, že to bude realizované zmluvou o výpožičke. Poslanec Ing. Bohuslav Znamenák
ďalej uviedol, že vybraná kosačka je naozaj dobrej kvality, stojí však dosť finančných
prostriedkov a podľa jeho názoru je to plytvanie peňazí z rozpočtu obce, určite by nám
stačila aj lacnejšia kosačka, informoval sa aj v niektorých okolitých obciach, ktoré majú
takéto kosačky lacnejšie. Obec dala do rekonštrukcie budovy šatní cca 200 tis. EUR a za
posledné dva roky opäť ideme investovať cca 50 tis. EUR na rozvoj futbalu. Navrhuje, aby
bola znížená čiastka vyčlenená na kúpu kosačky a rozdiel presunutý na ich činnosť.
Poslanec Jozef Regina reagoval na toto vystúpenie a uviedol, že on má iný názor, kosačka
sa nekupuje na 8 – 10 rokov, ale na 15 – 20 rokov, teraz je potrebné kosiť dve ihriská, boli
realizované závlahové systémy a ihriská sa využívajú aj pre organizovanie rôznych
futbalových turnajov vo všetkých vekových kategóriách. Je toho názoru, že kosačka v tejto
cenovej kategórii by sa mala zakúpiť. Poukázal na to, aké boli v minulosti problémy
s kosením ihriska, keď bolo nutné aj kosačku zapožičať zo susedných obcí.
Poslanec Ing. Bohuslav Znamenák opäť reagoval a uviedol, že navýšené finančné
prostriedky na činnosť budú potrebovať v ďalšom období, nakoľko je tu snaha postúpiť do
vyššej súťaže, zvýšia sa náklady na cestovanie, na rozhodcov a pod. Tieto peniaze idú
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z rozpočtu obce, z daní občanov, čo dostanú občania za to, že tam dali tieto peniaze, ako to
môžu ľudia z obce využívať, pričom ako príklad uviedol „starých pánov“, ktorí si musia za
používanie ihriska zaplatiť. Uviedol, že obec nemá dohodnuté pravidlá užívania obecného
majetku, na čo už viac krát poukazoval, že nie je zmluva o prenájme nášho zariadenia.
Starosta uviedol, že nie je pre neho problém zmluvu spraviť, pokiaľ tam budú stanovené
práva a povinnosti vyšpecifikované, na čo čaká už piaty rok od poslanca Ing. Bohuslava
Znamenáka. Zatiaľ v rámci zmluvy o poskytnutí dotácie majú povinnosť starať sa
o zverený majetok.
Zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska uviedol, že rozhodovanie o nakladaní s majetkom
obce je v právomoci obecného zastupiteľstva a každý poslanec má právo predložiť návrh,
ako sa má nakladať s majetkom obce. Má vedomosť o tom, že poslanec Ing. Bohuslav
Znamenák a poslanec Ing. Pavol Cipov boli vyzvaní mailom starostom obce, pokiaľ majú
túto potrebu, aby predložili návrh nariadenia o nakladaní s majetkom obce, čo doteraz
nespravili a teraz sa opäť pýtajú, prečo to nie je spravené, resp. prečo obec nemá takéto
zásady. Starosta nie je povinný pripravovať návrhy všeobecne záväzných nariadení, zo
zákona je to v právomoci poslancov obecného zastupiteľstva a nikto im nebráni vypracovať
takýto návrh a predložiť ho na schválenie.
Starosta na vysvetlenie uviedol, že v zmysle zákona o obecnom zriadení o nakladaní
s nehnuteľným majetkom rozhoduje obecné zastupiteľstvo a nemá problém pripraviť takýto
návrh za podmienky, že podmienky budú vyšpecifikované poslancami obecného
zastupiteľstva vopred.
Návrh poslanca Ing. Bohuslava Znamenáka na zníženie Kapitálových výdavkov v položke
kosačka zo sumy 17 000 EUR na sumu 12 000 EUR a presun čiastky 5 000 EUR do
kapitoly Šport na navýšenie položky TJ Družstevník Horná Nitra nebol poslancami
obecného zastupiteľstva nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2017 bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou
väčšinou prítomných poslancov schválený.
K bodu 7 - Návrh VZN č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 o pohrebníctve
Návrh predložil starosta JUDr. Martin Mokrý (príloha zápisnice). V zákonom
stanovenej lehote neboli podané k návrhu žiadne pripomienky, tento bol prerokovaný na
obecnej rade dňa 21.03.2017 a bol prijatý obecným zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou
prítomných poslancov. S účinnosťou od 01.05.2017 dochádza k zvýšeniu poplatku za
vykopanie jamy.
K bodu 8 - Návrh VZN č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o nakladaní
s komunálnym odpadom
Návrh predložil starosta JUDr. Martin Mokrý (príloha zápisnice). V zákonom
stanovenej lehote neboli podané k návrhu žiadne pripomienky, tento bol prerokovaný na
obecnej rade dňa 21.03.2017 a bol prijatý obecným zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou
prítomných poslancov. S účinnosťou od 01.05.2017 bude obec zabezpečovať pre pôvodcu
drobného stavebného odpadu jeho zber minimálne 2 krát ročne.
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K bodu 9 - Správy hlavného kontrolóra o výkone kontroly
- Správa o kontrolnej činnosti v roku 2016
- Správa o stave a úrovni vybavovania sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z.
z. o sťažnostiach v roku 2016 a podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
- Správa o výsledkoch kontroly v roku 2017
Správy predložil hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik (príloha zápisnice) a tieto boli
obecným zastupiteľstvom zobraté na vedomie.
K bodu 10 - Zabezpečenie voľby hlavného kontrolóra obce
Materiál k voľbe hlavného kontrolóra predložil zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska
(príloha zápisnice). Tento obsahuje dátum voľby, návrh pracovného úväzku a náležitosti
k zriadeniu funkcie hlavného kontrolóra. Do volebnej komisie boli navrhnutí poslanci Ing.
Pavol Cipov, Pavel Grom a Ing. Silvester Hanuska.
Poslanec Ing. Bohuslav Znamenák podal pripomienku na vypustenie doplňujúceho
predpokladu k prihláške kandidáta na funkciu HK: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
ekonomického, resp. právnického smeru, čo bolo obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou
väčšinou prítomných poslancov schválené. Zdôvodnil to tým, aby neboli odradení
uchádzači, ktorí majú síce prax, ale nemajú vysokoškolské vzdelanie. Hlavný kontrolór Ing.
Vladimír Hvojnik vyslovil faktickú poznámku, že každý, kto sa uchádza o takúto funkciu
by mal chápať to, čo je napísané, čo je uložené zákonom a čo je ako doplňujúci ukazovateľ.
Návrh na zabezpečenie voľby hlavného kontrolóra bol obecným zastupiteľstvom
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
K bodu 11 - Rôzne
Starosta JUDr. Martin Mokrý:
1. Predložil na schválenie na základe žiadosti p. Jaroslava Štrbíka – ALFA TRADING,
Gazdovská 10/6, 971 01 Prievidza evidovanej pod číslom 540/2016 dňa 12.10.2016
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom časti pozemku – parcela č. 234
(E-KN) o výmere 252 m2 zapísaná na LV č. 1501 k. ú. Nedožery vo vlastníctve obce
Nedožery-Brezany, na ktorom je umiestnený jednostranný bilboard o rozmeroch 2,4 m x
5,1 m.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že na tomto pozemku je tento bilboard
už umiestnený na základe Zmluvy o prenájme časti pozemku, uzatvorenej medzi obcou
Nedožery-Brezany ako prenajímateľom a Jaroslavom Štrbíkom – ALFA TRADING,
Prievidza ako nájomcom, ktorej platnosť uplynula. Obec Nedožery-Brezany nemá záujem
v blízkej budúcnosti tento pozemok využívať a preto nie je dôvod, aby nebola uzatvorená
nová nájomná zmluva.
Doba prenájmu sa stanovuje na dobu 7 rokov za cenu 200 EUR bez DPH za jeden
jednostranný bilboard ročne, pričom nájomca po uplynutí doby platnosti zmluvy má
prednostné právo na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy.
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Zámer obce Nedožery-Brezany o prenájme pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
bol schválený na piatom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany dňa
14.12.2016 uznesením č. 77/2016.
Zverejnený prenájom bol obecným zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov schválený.
2. Podal informáciu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica
o nasledovnom štádiu prípravy stavby „Aglomerácia Nedožery-Brezany – kanalizácia“:
a) bol vysúťažený stavebný dozor na túto stavbu a aktuálne prebieha na MŽP SR kontrola
procesu verejného obstarávania na výkon činnosti stavebného dozoru,
b) uskutočnila sa elektronická aukcia na zhotoviteľa diela a kancelária verejného
obstarávania realizuje potrebné kroky v súlade so zákonom, aby predložila celý proces
verejného obstarávania na zhotoviteľa diela na kontrolu pracovníkom MŽP SR.
V prípade, ak proces kontroly verejného obstarávania bude bez nálezu, mohli by byť do
6/2017 podpísané zmluvy s príslušným uchádzačom, ktorý uspel v procese verejného
obstarávania. Informácia bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie.
3. Informoval o stanovisku PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. Nováky vo veci prenajímania
22 b.j. zverejnenom na internetovej stránke obce (príloha zápisnice), ktoré bolo obecným
zastupiteľstvom zobraté na vedomie.
4. Predložil na schválenie návrh na udelenie splnomocnenia Miroslavovi Mendelovi,
Mladých 431/4, 972 12 Nedožery-Brezany na zastupovanie obce Nedožery-Brezany ako
splnomocniteľa v plnom rozsahu jeho práv, ktoré mu v zmysle zákona č. 274/2009
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prináležia na
zhromaždení vlastníkov v Spoločnom poľovnom revíri Žiare, ktorý bol obecným
zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
5. Predložil žiadosť Ing. Róberta Dolinaja, Na Karasiny 41/3, 971 01 Prievidza ev. číslo
71/2017 zo dňa 10.02.2017 o súhlas so zriadením vecného bremena na pozemku parcela
CKN č. 433 zapísaná na LV č. 1 k. ú Nedožery vo vlastníctve obce za účelom uloženia
inžinierskych sietí – elektrickej, plynovej a vodovodnej prípojky a šachty na meranie
spotreby vody pre oprávneného z vecného bremena – vlastníka parciel CKN č. 417, 418,
419, 420, 421 zapísaných na LV č. 136 k. ú. Nedožery. Obecným zastupiteľstvom bolo
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválené zriadenie bezodplatného vecného
bremena v zmysle podanej žiadosti.
6. Predložil žiadosť nájomníkov Bytového komplexu Družby 685/14, 972 12 NedožeryBrezany ev. číslo 125/2017 zo dňa 13.03.2017 o povolenie nainštalovať kamerový systém
na chodbu tohto bytového komplexu. Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou
prítomných poslancov schválilo povolenie nainštalovať kamerový systém za podmienky
dodržania všeobecne záväzných predpisov a bezpečnostných noriem týkajúcich sa
inštalácie a prevádzkovania kamerového systému.
7. Predložil žiadosť Juraja Turského, Hviezdoslavova 462/34, 972 12 Nedožery-Brezany
ev. číslo 129/2017 zo dňa 20.03.2017 o povolenie terénnych úprav na obecnom pozemku
parcela č. 533. Obecné zastupiteľstvo žiadosť zobralo na vedomie a žiada o doplnenie
situačného náčrtu, v akom rozsahu chce realizovať terénne úpravy uvedenej parcely.
Žiadateľa zároveň obec upozorňuje na skutočnosť, že obec nebude niesť zodpovednosť za
prípadné parkovanie cudzích vozidiel na ním vybudovanej spevnenej ploche.
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8. Informoval o oznámení VARES s.r.o., Chalupkova 25, Banská Bystrica o zvýšení ceny
základnej programovej ponuky zverejnenom na internetovej stránke obce (príloha
zápisnice), ktoré bolo obecným zastupiteľstvom zobraté na vedomie.
9. Predložil návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv na dobu tri roky pre nájomníkov
v obecných nájomných bytoch, ktorým končí platnosť už uzatvorených nájomných zmlúv
a ktorí spĺňajú podmienky pre ich predĺženie podľa zoznamu vypracovaného obecným
úradom:
- Pittner Ivan a manželka Vanda Pittnerová, Družby 685/13 – 6, 972 12 Nedožery-Brezany,
NZ od 01.04.2017 do 31.03.2020,
- Hodžová Zuzana a Marhefka Richard, Družby 683/7 - 5, 972 12 Nedožery-Brezany, NZ
od 01.06.2017 do 31.05.2020.
Návrh bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
schválený.
Informoval o neuzatvorení nových nájomných zmlúv pre nájomníkov z dôvodu
nedoplatkov na nájomnom, čo bolo obecným zastupiteľstvom zobraté na vedomie.
10. Podal návrh na vymenovanie p. Evy Kucharovičovej za riaditeľku múzea v zmysle Čl.
4 ods. (2) Štatútu Obecného múzea v Nedožeroch-Brezanoch. Návrh bol obecným
zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
11. Predložil žiadosť PaedDr. Kristíny Mlákovej, T. Hromadu 28, 972 12 NedožeryBrezany ev. číslo 169/2017 zo dňa 28.03.2017 o prenájom výstavného priestoru za účelom
realizácie výstavy s názvom „Buďme ako deti“ v dňoch 11., 12. až 13. mája 2017. Žiadosť
bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie s tým, že oslobodenie od poplatku bude
možné len v prípade, ak bude táto výstava uskutočnená pod záštitou komisie obecného
zastupiteľstva pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu a mládeže.
Jozef Regina, predseda komisie životného prostredia a ochrany verejného poriadku:
Informoval o činnosti komisie, ktorá zasadala dňa 28.01.2017 a riešila žiadosť Ing.
Róberta Dolinaja, Na Karasiny 41/3, 971 01 Prievidza ev. číslo 28/2017 zo dňa 24.01.2017
o súhlas s výrubom ovocných stromov – 1 kus orech a 1 kus hruška, ktoré sa nachádzajú na
pozemku parcela CKN č. 433, k. ú. Nedožery, zapísanom na LV č. 1, vo vlastníctve obce
z dôvodu zabezpečenia asanácie starého rodinného domu ako aj z dôvodu prekážky pre
novú výstavbu na parcelách CKN č. 419 a 420. V súlade so stanoviskom komisie bol
obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov udelený súhlas
na výrub.
Ľudmila Ľahká - predsedníčka komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu a mládeže:
Informovala o činnosti komisie, ktorá zasadala dňa 02.02.2017 a predložila Plán
kultúrno-športových činností na rok 2017 (príloha zápisnice), ktorý bol obecným
zastupiteľstvom zobratý na vedomie.
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Ing. Pavol Cipov - predseda komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej:
Informoval o činnosti komisie, ktorá zasadala dňa 20.02.2017 a zaoberala sa:
1. Žiadosťami o pridelenie obecného nájomného bytu:
- Lenka Hitzingerová, Hviezdoslavova 634/100, Nedožery-Brezany (ev. č. 1/2017),
- Barbora Šimová, Budovateľská 267/41, Nedožery-Brezany a Patrik Hlinka, Dlhá 34/14,
Prievidza (ev. č. 6/2017),
- Adriana Oravcová, Šafárika10/6, Prievidza a Vladimír Malina, Hlavná 45, Lazany (ev.
č. 39/2017),
- Barbora Štrbáková, Vrbany 453, Diviacka Nová Ves a Peter Vanko, Ľ. Štúra 55/33,
Dolné Vestenice (ev. č. 40/2017),
- Peter Šujan, Poluvsie 227 a Romana Štrbáková, Vrbany 453, Diviacka Nová Ves (ev. č.
41/2017),
- Erika Kollárová, Gorkého 35/12, Prievidza (ev. č. 42/2017),
- Ľudovít Remeník, Na Karasiny 19/1, Prievidza (ev. č. 75/2017),
- Dajana Paulíková a Emil Paulík, Kútovská 3/1, Prievidza (ev. č . 82/2017),
- Ladislav Pavlíček a Adriana Elischerová, Štúrova 1026/39, Nitrianske Pravno ( ev. č.
95/2017),
- Jana Klopanová, Štúrova 597/22, Nedožery-Brezany (ev. č. 101/2017),
- Dominika Valková, Tolstého 9/1, Prievidza (ev. č. 104/2017),
- Martin Klopan, Hviezdoslavova 482/54, Nedožery-Brezany a Lucia Kováčová, Pod
vinicou 383/24, Kanianka (ev. č. 114/2017),
- Zuzana Jakubisová, M. Rázusa 11/8, Prievidza (ev. č. 130/2017),
- Ing. Martin Paulík, V. B. Nedožerského 179, Nedožery-Brezany a Ing. Ivana Valachová,
Štúrova 584/9, Nedožery-Brezany (ev. č. 166/2017),
- Zuzana Jakubisová, M. Rázusa 11/8, Prievidza (ev. č. 129/2017) – žiadosť o zrušenie
spolužiadateľstva o pridelenie bytu, ktoré boli obecným zastupiteľstvom zobraté na
vedomie.
2. Poradovníkom žiadateľov o pridelenie obecného nájomného bytu, ktorý bol
aktualizovaný k 20.02.2017. Tento bol obecným zastupiteľstvom zobratý na vedomie
s tým, že na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva bude predložený na schválenie.
3. Žiadosťou o ukončenie nájomnej zmluvy Roman Kudolány, Družby 684/10, 972 12
Nedožery-Brezany ev. číslo 26/2017 zo dňa 23.01.2017 ku dňu 28.02.2017, ktorá bola
obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie s tým, že dátum ukončenia bol presunutý na
31.03.2017 z dôvodu, že náhradník môže byť určený najskôr na tomto zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Komisia na základe aktualizovaného poradovníka navrhla do trojizbového
uvoľneného obecného nájomného bytu nového nájomníka a to Katarínu Ďurišovú,
Hviezdoslavova 498, Nedožery-Brezany a Petra Hrdého, Opatovce nad Nitrou 302, na
základe žiadosti evidovanej pod číslom 227/2016 dňa 27.04.2016. Návrh bol obecným
zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
4. Zmenou uznesenia právomocí starostu pri rozpočtových zmenách, keď po nadobudnutí
potrebných informácii komisia odporučila schváliť navrhnuté uznesenie hlavným
kontrolórom. Na základe toho bola obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou
prítomných poslancov schválená zmena uznesenia č. 109/2016 nasledovne:
V odseku 1. sa suma vo vete: v ročnom objeme presunov do 5 000 EUR mení na sumu do
10 000 EUR a celý odsek 1. znie:
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1. Presun rozpočtových prostriedkov podľa § 14 ods. 2 písm. a) ZoRP v rámci schváleného
rozpočtu v jednotlivom prípade 5 000 EUR a v ročnom objeme presunov do 10 000 EUR,
pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky.
Zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska predložil:
1. Žiadosti o prijatie do zamestnania:
- Katarína Jamrišková, Družstevná 387/42, Lazany (ev.č. 4/2017),
- Mgr. Stanislava Bachoríková, T. Hromadu 6, Nedožery-Brezany (ev. č. 157/2017).
2. Žiadosť Róberta Mašlonku, ul, Súkennícka 32, 971 01 Prievidza ev. číslo 150/2017 zo
dňa 22.03.2017 o prihlásenie včelstiev pre rok 2017.
Žiadosti boli obecným zastupiteľstvom zobraté na vedomie.
3. Žiadosť Mareka Šiatinského, Baníkov 75/14, 972 71 Nováky ev. číslo 694/2016 zo dňa
27.12.2016 o povolenie účinkovania Lunaparku Šiatinský v obci počas hodov, ktorá bola
obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválená.

K bodu 12 - Diskusia
V diskusii vystúpili:
Hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik – vyjadril sa k svojmu vystúpeniu, resp. faktickej
poznámke k bodu kvalifikačné predpoklady na voľbu hlavného kontrolóra vzhľadom
k tomu, že poslanec Ing. Bohuslav Znamenák podal návrh na zrušenie doplňujúceho
predpokladu – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického, resp. právnického smeru.
Nakoľko bol gestorom predkladaného materiálu na voľbu hlavného kontrolóra, pokladá za
povinnosť vysvetliť, že tu nebol úmysel niekoho diskriminovať. V minulosti to bol práve
poslanec Ing. Znamenák, ktorý sa pohoršoval nad kritériom stredoškolského vzdelania, keď
uviedol: „To znamená, že hlavným kontrolórom môže byť aj vyučený kuchár s maturitou?“
Pamätá si to veľmi presne, pretože v jednej obci mal starostu s touto kvalifikáciou a určité
súvislosti som s ním konzultoval.
P. Ján Gandel – vyslovil požiadavku na zametenie cesty smerom do Brezian, kde sa
nachádza aj materská škôlka, či by to nemohli spraviť aj občania pracujúci na verejnoprospešných prácach. Starosta reagoval s tým že požiadavka bola daná správcovi
komunikácie, môže ju prípadne zopakovať. Ďalej p. Gandel uviedol, že údajne v septembri
sa mal robiť aj chodník vedľa tejto komunikácie, nevie však v ktorom roku. Starosta
uviedol, že pri výstavbe kanalizácie bude rozkopaná cesta aj s novým asfaltovým kobercom
a nie je preto reálna oprava chodníka pred touto akciou.
P. Eva Kucharovičová - vedúca miestnej ľudovej knižnice a riaditeľka múzejného
zariadenia predložila:
- Výročnú správu za rok 2016 – Miestna ľudová knižnica,
- Výročnú správu za rok 2016 - Obecné múzeum Nedožery-Brezany (príloha zápisnice),
ktoré boli obecným zastupiteľstvom zobraté na vedomie.
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Poďakovala za spoluprácu Ing. Monike Šimovej pri vybavovaní grantu z Ministerstva
kultúru SR na obnovu knižničného fondu vo výške 1 200 EUR, za ktoré boli nakúpené
nové knihy.
Takisto poďakovala za vymenovanie do funkcie riaditeľky múzea, čo je dôležité najmä pri
vybavovaní rôznych grantov, kedy musí byť niekto uvedený ako zodpovedná osoba.
Uviedla, že v rozpočte obce je pre múzeum vyčlenená suma 245 EUR, čo je málo a táto
bude prekročená, nakoľko bude spracovaná publikácia Pamiatky a pamätihodnosti obce
Nedožery-Brezany a budú zrekonštruované niektoré zbierkové predmety po Jozefovi
Hromadovi – katolíckom kňazovi. Takisto suma vyčlenená na nákup kníh vo výške 700
EUR je na úrovni roka 2014 a zrejme bude takisto prekročená. Starosta uviedol, že
prípadné presuny sa dajú spraviť aj v priebehu roka rozpočtovým opatrením.
Predložila zápis o zapožičaní 16 ks dresov NON – STOP Basketbal pre žiakov ZŠ s MŠ
Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany medzi odovzdávajúcim p. Evou Kucharovičovou
a preberajúcim Mgr. Petrom Duhajom (príloha zápisnice), ktorý bol obecným
zastupiteľstvom zobratý na vedomie.
P. Bibiana Šimová – požiadala o zmenu názvu kultúrnej akcie, ktorá je plánovaná na
október 2017, nakoľko mala rovnaký názov ako akcia, ktorá je organizovaná
v Zemianskych Kostoľanoch ako prehliadka jednoty dôchodcov, aby sa predišlo prípadným
nedorozumeniam.
Poďakovala starostovi a všetkým poslancom, ktorých sa to týka, za pomoc pri akciách,
ktoré organizuje miestny odbor Matice slovenskej.
Požiadala starostu o podanie informácie, čo sa bude ďalej robiť s Vrbičkami. Starosta
uviedol, že urbárske spoločenstvo dostalo za povinnosť zrealizovať náhradnú výsadbu vŕb,
bol doručený na vyjadrenie plán ich umiestnenia a zároveň sa musí zabezpečiť odstránenie
starých pňov.
Poslanec Ing. Pavol Cipov – informoval sa na kamerový systém v obci, či bol realizovaný
cez nejakú dotáciu, či bola dotácia žiadaná alebo nie. Starosta podal vysvetlenie s tým, že
systém bol hradený z rozpočtu obce, v minulých rokoch bola obec neúspešná pri podaní
žiadosti o dotáciu o čom bol poslanec informovaný na základe jeho žiadosti v rámci
infozákona. Na otázku poslanca Mgr. Martina Vavru, či sa bude systém rozširovať
odpovedal, že k tomuto sa môžeme vrátiť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a určiť
miesta, kde by bolo možné ďalšie umiestnenie kamier v spolupráci so zhotoviteľom,
nakoľko je problém s umiestnením na budovách, ktorá nie sú vo vlastníctve obce.
Poslanec Ing. Bohuslav Znamenák vyslovil poďakovanie za realizáciu opravy výtlkov na
miestnych komunikáciách, najmä na ul. Žiarskej.
Vylovil názor, že by bolo dobré osloviť aj iných dodávateľov IT televízii, ktorí by boli
schopní natiahnuť optické káble a zabezpečiť lepšiu kvalitu. Starosta uviedol, že prišla
ponuka od spoločnosti DSI Data, ktorá realizuje rozvody káblov o obci Pravenec, Poluvsie
a Nitrianske Pravno. Kontaktoval konateľa spoločnosti VARES, aby na pracovnej porade
poslancov podal informáciu a jeho ďalšej predstave fungovania káblovej televízie v obci.
Poslanec Jozef Regina – vyslovil požiadavku natretia zábradlia na Žiarskej ulici. Vyjadril
sa aj k vypíleniu vŕb pod Vrbičkami. Je toho názoru, že sa to mohlo realizovať na viac etáp,
prípadne opílením konárov na jednotlivých stromoch, ktoré podľa jeho názoru nikoho
neohrozovali.

9

K bodu 13 - Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta
JUDr. Martin Mokrý.

Zapisovateľ: Ing. Silvester Hanuska

Overovatelia: Mgr. Martin Vavro

Ing. Bohuslav Znamenák

JUDr. Martin Mokrý
starosta obce
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