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

konaného dňa  24.06.2015       

___________________________________________________________________________  

 

 

       Prítomní:  starosta JUDr. Martin Mokrý 

                        hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik 

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

                        Ing. Jozef Mazán, Jozef Regina, Anna Šovčíková  

 

       Neprítomní poslanci: Ľudmila Ľahká, Bc. Martin Vavro, Ing. Bohuslav Znamenák 

                                                                  

       Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia ukladacích uznesení obecného zastupiteľstva 

5. Návrh záverečného účtu obce Nedožery-Brezany za rok 2014 a stanovisko hlavného 

kontrolóra 

6. Návrh VZN č. 1/2015 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania   pitnej vody v 

čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd v podmienkach obce Nedožery-Brezany 

7. Návrh VZN č. 2/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 10/2011 o používaní zábavnej 

pyrotechniky a iných predmetov spôsobujúcich detonáciu na území obce Nedožery-

Brezany   
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 

9.   Rôzne   

      10. Diskusia 

      11. 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: Pavel Grom, Ing. Jozef Mazán 

                                                                                                                

 

       K bodu 3  -  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

  

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

pripomienok nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.  
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       K bodu 4  -  Kontrola plnenia ukladacích uznesení obecného zastupiteľstva 

  

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

prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva neboli uložené žiadne ukladacie uznesenia 

a takisto sa neevidujú v plnení ukladacie uznesenia od začiatku roku 2015. 

 

                                          

       K bodu 5  - Návrh záverečného účtu obce Nedožery-Brezany za rok 2014 a stanovisko 

                           hlavného kontrolóra 

 

            Návrh  záverečného účtu obce Nedožery-Brezany a rozpočtové hospodárenie za rok 

2014 predložil  zástupca starostu Ing. Silvester  Hanuska (príloha zápisnice). Návrh bol 

zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce, v zákonom stanovenej lehote 

neboli k nemu podané žiadne pripomienky. Takisto bol prerokovaný na pracovnej porade 

poslancov dňa 03.06.2015, na obecnej rade dňa 16.06.2015, ktorá odporučila obecnému 

zastupiteľstvu jeho schválenie bez výhrad a na komisii finančnej, sociálnych vecí a bytovej 

dňa 22.06.2015. Súčasťou návrhu záverečného účtu je aj návrh na vysporiadanie 

upraveného prebytku rozpočtového hospodárenia obce Nedožery-Brezany vo výške 

86 265,91 Eur na tvorbu rezervného fondu. 

       Správu nezávislého audítora pre obec Nedožery-Brezany za rok 2014 predniesol 

starosta JUDr. Martin Mokrý spolu s požiadavku audítora na úpravu bodu 4. Návrhu 

Záverečného účtu obce Nedožery-Brezany a rozpočtového hospodárenia za rok 2014, táto 

bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie a je prílohou zápisnice. 

            Hlavný kontrolór obce Ing. Vladimír Hvojnik predniesol svoje stanovisko 

k predloženému návrhu (príloha zápisnice) a na základe použitých účtovných podkladov 

a zhodnotenia ich prezentácie odporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet 

obce za rok 2014 a celoročné hospodárenie bez výhrad.  

            Návrh záverečného účtu obce Nedožery-Brezany za rok 2014 so zapracovanou 

požiadavkou audítora a celoročné hospodárenie obce boli obecným zastupiteľstvom 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválené bez výhrad. 

       Takisto bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov        

schválený aj návrh na vysporiadanie upraveného prebytku rozpočtového hospodárenia obce 

Nedožery-Brezany vo výške 86 265,91 Eur na tvorbu rezervného fondu.  

        

 

K bodu 6  - Návrh VZN č. 1/2015 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej          

                    vody  v čase  jej  nedostatku  a o spôsobe  náhradného  zásobovania  vodou  

                    a náhradného odvádzania odpadových vôd v podmienkach obce Nedožery-    

                    Brezany 

                  

            Návrh bol vypracovaný na základe upozornenia prokurátora zn. Pd 36/15/3307-2 zo dňa 

18.03.2015 na odstránenie porušovania ustanovenia § 36 ods. 7 písm. c) zákona číslo 

442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 

zákona číslo 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 

predpisov, spolu s dôvodovou správou ho predložil starosta JUDr. Martin Mokrý (príloha 

zápisnice). V zákonom stanovenej lehote neboli k nemu podané žiadne pripomienky a bol 

obecným zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov prijatý.  
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       K bodu 7  - Návrh  VZN č. 2/2015,  ktorým  sa zrušuje  VZN č. 10/2011  o používaní     

                           zábavnej pyrotechniky a iných predmetov spôsobujúcich detonáciu na území   

                           obce Nedožery-Brezany   
 

     Návrh predložil spolu s dôvodovou správou zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska 

(príloha zápisnice). V zákonom stanovenej lehote neboli k nemu podané žiadne 

pripomienky a bol obecným zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov 

prijatý. 

 

 

K bodu 8  -  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 

    

            Návrh plánu kontrolnej činnosti predložil hlavný kontrolór obce Ing. Vladimír Hvojnik 

(príloha zápisnice), tento bol obecným zastupiteľstvom zobratý na vedomie a hlavný 

kontrolór bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

poverený vykonaním kontrol podľa predloženého plánu. 

 

 

       K bodu 9  -  Rôzne   

 

       Starosta JUDr. Martin Mokrý: 

 

       1.  Predložil informáciu o plnení rozpočtu obce Nedožery-Brezany k 31.03.2015, ktorá bola 

obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie. 

         

        2. Informoval o členstve obce v občianskom združení HORNONITRIE, keď obec je síce 

členom tohto združenia, avšak za roky 2012 až 2014 nezaplatila členský príspevok, ktorý je 

vo výške 1,50 Eur na obyvateľa. Nakoľko v tomto roku je možné čerpať prípadné finančné 

prostriedky z európskych fondov (program LEADER) len v prípade, ak obec bude 

aktívnym členom nejakého združenia, podal návrh, aby bol za rok 2015 zaplatený členský 

príspevok vo výške 3 139,50 Eur. Návrh bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou 

väčšinou prítomných poslancov schválený. 

 

       3. Podal informáciu o budovaní verejnej kanalizácie v okolitých obciach vodárenskou 

spoločnosťou, takisto v našej obci spolu s obcami Lazany a Poruba sa pripravuje jej 

výstavba v rámci jednej aglomerácie. Nakoľko k žiadosti o poskytnutie finančných 

prostriedkov z fondov európskej únie v rámci výzvy je potrebné dokladovať aj záujem 

obyvateľov o napojenie na verejnú kanalizáciu (min. 70 %), bola vypracovaná zmluva 

o budúcej zmluve na pripojenie, ktorá bude v priebehu augusta zasielaná obyvateľom obce, 

resp. vlastníkom nehnuteľností na podpis. V prípade nezáujmu občanov o pripojenie 

v rámci tejto aglomerácie, by realizácia verejnej kanalizácie v tomto programovacom 

období nebola uskutočnená.  Obecný úrad pripravuje podklady, najmä listy vlastníctva 

k týmto zmluvám a bude zabezpečovať ich zasielanie.  

        

       Zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska: 

 

1. Podal informáciu zo zasadnutia obecnej rady dňa 16.06.2015, ktorá sa okrem programu 

druhého zasadnutia OZ, návrhom záverečného účtu za rok 2014 a návrhom VZN č. 1/2015 

a č. 2/2015 zaoberala aj stanoviskom komisie výstavby a územného plánovania, pôdneho, 

lesného a vodného hospodárstva zo dňa 13.05.2015, ktorá neodporučila v roku 2015 začať 
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s rekonštrukciou cesty M. Rázusa v zmysle uznesenia č. 27/2015. Ako člen obecnej rady 

navrhol, aby finančné prostriedky v položke rozpočtu „projekty v obci“ vo výške 104 520 

Eur boli použité na rekonštrukciu chodníka na ulici V. B. Nedožerského v zmysle 

uznesenia č. 27/2015 a časti od starej školy po horný koniec obce a od starej školy po 

Rysný potok, s čím vyslovila obecná rada súhlasné stanovisko. Orientačný rozpočet na časť 

chodníka od reštaurácie Rudolf po predajňu Stavebniny bol predložený vo výške 46 224 

Eur bez DPH.  

             Obecná rada sa zaoberala aj orientačným rozpočtom na opravu chodníka na ul. Družby 

pred základnou školou, ktorý bol predložený vo výške 6 155 Eur bez DPH; neodporučila 

realizáciu tejto opravy najmä z dôvodu, že v prvom rade je potrebné opraviť betónový 

múrik oplotenia základnej školy, ktorý sa rozpadáva a bezprostredne súvisí s chodníkom. 

Obecná rada odporučila, aby bol odstránený popraskaný asfaltový koberec a dobetónované  

prepadnuté časti, čím by chodník lepšie plnil svoj účel ako doteraz.  

            Zástupca starostu Ing. Hanuska na tomto zasadnutí OR navrhol, aby z prebytku rozpočtu 

za rok 2014 boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 15 000 Eur do peňažného fondu 

na nákup osobného motorového vozidla pre Obecný úrad v Nedožeroch-Brezanoch, s čím 

obecná rada vyslovila súhlas. 

            Člen obecnej rady p. Jozef Regina poukázal na havarijný stav uličných vpustí na ulici 

Komenského (2 ks – druhá a tretia bytovka) a na ulici Družby (2 ks oproti ZŠ), ktoré si 

vyžadujú neodkladnú opravu, na chýbajúce lapače nečistôt v týchto uličných vpustiach a na 

prepadnuté časti miestnej komunikácie na ulici Komenského po zrealizovaných prípojkách 

plynu. Bolo dohodnuté, že opravy cestných vpustí budú zrealizované v rámci položky 

rozpočtu obce 04510 Doprava – miestne komunikácie – údržba ciest. 

 

2. Podal návrh na zrušenie uznesenia č. 27/2015 a na začatie prípravných prác na 

rekonštrukciu  chodníka na ulici V.B. Nedožerského - časť od Reštaurácie Rudolf po 

predajňu Stavebniny, časť od starej školy  po horný koniec obce a od starej školy po Rysný 

potok na základe  odporučenia obecnej rady s tým, že na rekonštrukčné práce budú použité 

finančné prostriedky z rozpočtovej položky „projekty v obci“ vo výške 104 520 Eur. Návrh 

bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený. 

 

3. Podal návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 15 000 

Eur do peňažného fondu na nákup osobného motorového vozidla pre potreby obce 

Nedožery-Brezany. Návrh bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou 

prítomných poslancov schválený. 

 

       Správy predsedov komisii o ich činnosti: 

 

       Jozef Regina, predseda komisie životného prostredia a ochrany verejného poriadku: 

 

Informoval o činnosti komisie, ktorá zasadala dňa 07.06.2015 a riešila žiadosť COOP 

Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I.437, 971 68 Prievidza evidovanú pod 

číslom 219/2015 dňa 01.06.2015 o výrub dreviny – brezy nachádzajúcej sa na parcele 

registra “E“ č. 205 zapísanej na LV č. 1 k. ú. Nedožery vo vlastníctve obce Nedožery-

Brezany z dôvodu, že breza a jej koreňový systém narúšajú základy a ohrozujú samotnú 

budovu predajne a konáre zasahujú do televízneho káblového rozvodu a do rozvodu 

obecného rozhlasu. Na základe kladného stanoviska komisie bol obecným zastupiteľstvom 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov daný súhlas na jej výrub. 
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       Ing. Pavol Cipov, predseda  komisie  finančnej, sociálnych vecí a bytovej: 

 

      Informoval o činnosti komisie, ktorá zasadala dňa 22.06.2015 a riešila: 

 

1. Predložený Návrh záverečného účtu obce za rok 2014, kde zobrala na vedomie 

pripomienky člena komisie a odporučila obecnému zastupiteľstvu jeho schválenie bez 

výhrad. 

 

2. Žiadosť Branislava Mokrého, bytom ul. Družby 683/8, 972 12 Nedožery-Brezany 

evidovanú pod číslom 200/2015 dňa 22.05.2015 o odstúpenie z nájomného bytu k 1. júlu 

2015, 

  - Žiadosť Štefana Hámorského, bytom ul. Družby 686/13, 972 12 Nedožery-Brezany   

evidovanú pod číslom 231/2015 dňa 09.06.2015 o ukončenie nájmu dohodou v zmysle 

nájomnej zmluvy č. 1/3/2006 k 30.06.2015,   

 -  Žiadosť Ľubora Boďu, bytom ul. Družby 683/9, 972 12 Nedožery-Brezany evidovanú 

pod   číslom 209/2015 dňa 26.05.2015 o ukončenie nájomnej zmluvy k 30.07.2015, ktoré 

boli obecným zastupiteľstvom zobraté na vedomie. 

        

       3.  Pridelenie uvoľneného trojizbového bytu po Branislavovi Mokrom. Komisia odporučila 

pridelenie bytu pre žiadateľa Michala Hanusku, bytom Družstevná 667/3, 972 12 

Nedožery-Brezany na základe žiadosti evidovanej pod číslom 123/2015 dňa 18.03.2015, čo 

bolo obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválené. 

            Pridelenie uvoľneného trojizbového bytu po Ľuborovi Boďovi. Komisia odporučila 

pridelenie bytu pre žiadateľku Ing. Tatianu Klopanovú, bytom Hviezdoslavova 482/54, 972 

12 Nedožery-Brezany na základe žiadosti evidovanej pod číslom 417/2014 dňa 18.06.2014 

a Jozefa Bahulu, bytom Hviezdoslavova 491/63, 972 12 Nedožery-Brezany, čo bolo 

obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválené. 

 

4. Na žiadosť hlavného kontrolóra prerokovala stanovisko obce odoslané k žiadosti člena 

komisie o poskytnutie informácií, ktoré boli podľa jeho vyjadrenia neúplné a prijala 

nasledovný záver: Nakoľko člen komisie považuje poskytnutie dokladov za neúplné, 

požaduje doplnenie dokladov v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám 

a komisia požaduje od hlavného kontrolóra preskúmať neúplnosť poskytnutých informácií, 

či sú požadované v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. K uvedenej 

požiadavke neprijalo obecné zastupiteľstvo žiadne uznesenie k výkonu kontroly. 

 

5. Žiadosti o pridelenie obecného bytu: 

       -  Soňa Ulbriková a Ľubor Ulbrik, F. Madvu 14/1, Prievidza    

       -  Marek Krško, J. Pauleho 118/9, Prievidza a Zuzana Krivaková, Boriny 512/10,     

          Sebedražie  

       -  Martina Drabiková, Urbánkova 6/12, Prievidza a Dušan Vician, Budovateľská 333, 

          Nedožery-Brezany 

       -  Ivan Leitman, Komenského 337/4, Nedožery-Brezany 

       -  Ľubomír Ertel, Vnútorná 123/22, Prievidza a Daniela Slezáková, Na Karasiny 247/10, 

          Prievidza 

       -  Anna Leitmanová a Ján Leitman, Športová 461/15, Nitrianske Pravno 

       -  Ing. Marcela Mušáková, Kľačno 12 a Martin Znamenák, Sv. Cyrila, Prievidza 

       -  Milan Richter, Malinová 3  

       -  Helena Kyselová, Okružná 11/33, Handlová 

       -  Eva Bulíková, Turcelová 243/4, Nitrianske Pravno   
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6. Predĺženie nájomných zmlúv na dobu tri roky pre nájomníkov v obecných nájomných 

bytoch SOI, SOII a SOIII, ktorým končí platnosť uzatvorených nájomných zmlúv 

k 1.6.2015, k 1.8.2015 a k 1.9.2015. Komisia odporúča predĺženie nájomných zmlúv 

u nájomníkov, ktorí nemajú nedoplatky na nájomnom a ktorí spĺňajú podmienky pre ich 

predĺženie podľa zoznamu vypracovaného obecným úradom. Predĺženie nájomných zmlúv 

pre nájomníkov podľa predloženého zoznamu bolo obecným zastupiteľstvom 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválené. 

 

7. V bode rôznom bolo prerokované čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2015, členovia boli 

informovaní o programe druhého zasadnutia obecného zasadnutia a boli im poskytnuté 

informácie z pracovnej porady poslancov. K pripomienke člena komisie, ktorá sa týkala 

prehodnotenia tvorby rozpočtu obce na rok 2015 z dôvodu nezačatia výstavby bytového 

domu č. 4, s odložením prác na rekonštrukcii cesty M. Rázusa a rekonštrukcii chodníka na 

V. B. Nedožerského zaujal stanovisko starosta obce, ktorý uviedol, že rozpočet sa dá 

v priebehu roku upraviť rozpočtovým opatrením.  

 

       Ing. Silvester Hanuska – predseda komisie na ochranu verejného záujmu: 

 

             Informoval o činnosti komisie, ktorá zasadala dňa 21.04.2015 a prerokovala doručené 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce Nedožery-

Brezany JUDr. Martina Mokrého za rok 2014 podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.  

o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov. Komisia nezistila porušenie ustanovení zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov. Stanovisko komisie bolo obecným zastupiteľstvom zobraté na 

vedomie. 

       

       Ing. Silvester Hanuska - člen komisie výstavby a územného plánovania, pôdneho, lesného      

       a vodného hospodárstva: 

 

     Informoval za neprítomného predsedu Ing. Bohuslava Znamenáka o činnosti komisie, 

ktorá zasadala dňa 13.05.2015 a riešila:  

 

1. Žiadosť COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo zo dňa 02.04.2015 zaevidovanú 

pod číslom 155/2015 o dlhodobý prenájom nehnuteľností nachádzajúcich sa pred predajňou 

potravín 054 v Nedožeroch, ktorá je predmetom prestavby a modernizácie. Jedná sa 

o prenájom časti pozemku parcelné číslo 205 o výmere 51 m
2
 a časti pozemku parcelné 

číslo 126 o výmere 6 m
2
 vedených na LV č. 1,  k. ú. Nedožery vo vlastníctve obce 

Nedožery-Brezany, ktoré budú zastavané novou vstupnou rampou a schodiskom do 

predajne. Na základe odporučenia komisie bol zverejnený zámer obce Nedožery-Brezany 

prenechať do nájmu nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa (príloha 

zápisnice), ktorý bol obecným zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

schválený. 

Po schválení zámeru bolo predložené do rokovania obecného zastupiteľstva zverejnenie 

obce Nedožery-Brezany o prenechaní do nájmu vyššie uvedeného nehnuteľného majetku 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa (príloha zápisnice) za cenu 0,50 Eur/m
2
/rok. 

Obecným zastupiteľstvom bol nájom trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

schválený. 



 7 

 

 

 

2. Realizáciu opravy povrchu cesty na ul. M. Rázusa a z dôvodu pripravovanej realizácie 

splaškovej kanalizácie odporučila obecnému zastupiteľstvu odložiť túto akciu na rok 2016. 

 

       Zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska predložil na rokovaní obecného zastupiteľstva: 

 

1. Návrh na opravu uznesenia č. 50/2014 (príloha zápisnice), ktorý bol obecným 

zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov schválený. 

 

2. Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 19 000 Eur 

do položky 700 Kapitálové výdavky – TJ šatne – rekonštrukcia, ktoré budú určené na 

realizáciu kúrenia a ohrevu teplej vody v týchto priestoroch ako aj na kolaudáciu celého 

objektu, prípadne na drobné stavebné úpravy. Celková výška finančných prostriedkov 

v tejto položke bude po zvýšení rozpočtovaná na 30 000 Eur. Návrh bol obecným 

zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený. 

 

3. Žiadosť Jána Páleša, V. B. Nedožerského 126, 972 12 Nedožery-Brezany evidovanú pod 

číslom 145/2015 dňa 27.03.2015 o úpravu cesty od ulice V. B. Nedožerského k starému 

mlynu, nakoľko na ceste sú výmole, v ktorých sa zdržiava voda a suseda sa opakovane 

sťažuje na znečistenie steny domu a plotu. Žiadosť bola obecným zastupiteľstvom zobratá 

na vedomie s tým, že realizáciu riešenia zabezpečí zástupca starostu. 

 

4. Žiadosť Mariany Lehotskej, bytom Družby 685/14, 972 12 Nedožery-Brezany 

evidovanú pod číslom 140/2015 dňa 27.03.2015 o predĺženie nájomnej zmluvy, v ktorej 

uvádza, že v súčasnosti má všetky záväzky spojené s užívaním obecného nájomného bytu 

a so službami voči obci uhradené, čím prejavila dobrú vôľu a záujem o urovnanie sporu. 

Žiadosť bola obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

schválená na dobu troch mesiacov, t. j. od 01.7.2015 do 30.09.2015 najmä s prihliadnutím 

na jej päť maloletých detí. 

 

5. Žiadosti o prijatie do zamestnania: 

 

- Lucia Pekárová, Jilemnického 562/10, Nedožery-Brezany 

       - Zina Pročková, M. Rázusa 443/8, Nedožery-Brezany 

       - Ing. Mária Soláriková, Budovateľská 75/301, Nedožery-Brezany 

 

       6.  Návrh na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií za činnosť v  I. polroku 2015 

na základe písomného prehľadu vypracovaného zástupcom starostu (príloha zápisnice) 

v zmysle Zásad odmeňovania činností pri výkone obecnej samosprávy zo dňa 25.03.2015 

s tým, že výška odmien za zasadnutie obecnej rady a komisií do 25.03.2015 bude vyplatená 

v zmysle Zásad odmeňovania činností pri výkone obecnej samosprávy zo dňa 24.02.2011. 

Nakoľko do termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva nebola doručená zápisnica zo 

zasadnutia komisie výstavby a územného plánovania, pôdneho, lesného a vodného 

hospodárstva zo dňa 13.05.2015, predseda komisie má možnosť túto doložiť do 

30.06.2015, v opačnom prípade nebude členom komisie priznaná odmena. Návrh bol 

obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.   
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            V závere tohto bodu programu informoval starosta JUDr. Martin Mokrý občanov 

o výzve ministerstva hospodárstva na opravu verejných osvetlení, na základe ktorej bol 

oslovený energetický audítor, aby preveril možnosti využitia finančných prostriedkov na 

rekonštrukciu verejného osvetlenia v našej obci, v ktorej je umiestnených 204 lámp. Pri ich 

celkovej výmene by obec nedosiahla požadovanú energetickú úsporu 25 % bez vypínania 

časti verejného osvetlenia, čo je však v rozpore s príslušnými ustanoveniami o osvetlení 

chodníkov a cestných telies. Preto bude zatiaľ vypracovaná len svetelno-technická štúdia, 

ktorá bude slúžiť ako podklad pre prípadné ďalšie výzvy. Zároveň bude požiadaný vlastník 

elektrických stĺpov, na ktorých sú lampy umiestnenie o vyjadrenie, za akých podmienok 

bude možné realizovať rekonštrukciu verejného osvetlenia. 

 

            V súčasnosti prebieha Integrovaný operačný program, kde zo šiestich programov máme 

možnosť čerpať finančné prostriedky z dvoch, pričom je snaha o prerozdelenie týchto 

prostriedkov podľa počtu obyvateľov v jednotlivých regiónoch a o stanovenie 

maximálnych finančných limitov na projekty, ktoré bude možné z nich realizovať. V našej 

obci máme záujem najmä o čerpanie finančných prostriedkov na modernizáciu 

špecializovaných tried v základnej škole. 

 

 

      K bodu 10 -  Diskusia 

 

      V diskusii vystúpili: 

    

       P. Eva Kucharovičová - informovala poslancov a prítomných občanov o pripravovanej 

spomienkovej akcii pri príležitosti 460. výročia narodenia Vavrinca Benedikta 

Nedožerského, ktorá bude dňa 8.8.2015 a začína sa návštevou jeho pamätníka. Upozornila 

na súčasný stav úpravy okolia tohto pamätníka, ktorý je nedôstojný a zrealizovaná výsadba 

pred niekoľkými rokmi nesplnila svoj účel. Je potrebné pri tejto príležitosti doplniť 

jestvujúcu výsadbu a upraviť okolie pamätníka, aby oslava prebehla dôstojne. 

       Takisto je potrebné upraviť aj okolie pred obecným úradom a vyčistiť priestor pod 

schodiskom. 

       Požiadala starostu obce, aby zabezpečil opravenie koženkových deliacich stien v kultúrno-

spoločenskej miestnosti obecného úradu a podľa finančných možností aj doplnenie a 

postupnú výmenu stoličiek. 

       Navrhla  starostovi  obce udelenie  pamätnej medaily V. B. Nedožerského pre Mgr. Martina     

       Vitka za vypracovanie publikácie Z dejín obcí Nedožery a Brezany v rokoch 1938 – 1945.    

       Návrh bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

schválený. 

 

       P. Irena Beňadiková - požiadala o radu, kde môže umiestniť cca 300 kusov starých škridiel. 

Starosta obce ju odporučil na predsedu lesného spoločenstva.  

 

       Poslanec Ing. Pavol Cipov - poukázal na skutočnosť, že na pozemku vedľa parkoviska pred 

kostolom je kopa kameňa. Nakoľko pozemok je v súkromnom vlastníctve, bude vlastník 

požiadaný o jeho odstránenie. 

 

       Starosta JUDr. Martin Mokrý - pozval občanov na brigádu na čistenie Brezianskeho 

potoka, ktorá sa uskutoční tretiu júlovú sobotu.  
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       Ing. Ján Hromada - požiadal hlavného kontrolóra, aby sa v ďalšom období sústredil na 

dodržiavanie zákonov, či už zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zákonníka práce, 

občianskeho zákonníka. 

  

 

       K bodu 11  - Záver     

                                                                                     

            Zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta                 

       JUDr. Martin  Mokrý.                                                        

 

 

 

  

       Zapisovateľ:  Ing. Silvester Hanuska 

 

  

 

                                                                                                                              

       Overovatelia: Pavel Grom  

   

 

 

 

                              Ing. Jozef Mazán 

 

 

 

 

                                                                                                                   JUDr. Martin Mokrý  

                                                                                                                        starosta obce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


