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

konaného dňa 26.03.2018       

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

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 zasadnutia a určenie zapisovateľa 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba overovateľov zápisnice 

4. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2017 

5. Informácia o plnení a čerpaní rozpočtu obce Nedožery-Brezany za rok 2017 

6. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2018 

7. Správy hlavného kontrolóra o výkone kontroly 

- Správa o kontrolnej činnosti v roku 2017 

- Správa o stave a úrovni vybavovania sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z.     

   o sťažnostiach v roku 2017 a podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. 

- Správa o výsledkoch kontroly v roku 2018 

8. Informácia o činnosti MAS Žiar 

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. Za 

zapisovateľa bol určený Ing. Silvester Hanuska, zástupca starostu.   

 

 

K bodu 2 - Schválenie programu zasadnutia 

 

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

pripomienok obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

schválený. 
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K bodu 3 - Voľba overovateľov zápisnice 

 

           Za overovateľov zápisnice z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-

Brezany boli obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

schválení Jozef Regina a Anna Šovčíková. 

 
 

       K bodu 4 - Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2017 

 

            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 2017  

 

            V rámci tohto bodu programu starosta JUDr Martin Mokrý informoval o vykonanom 

rozpočtovom opatrení č. 5/2017 (príloha zápisnice), ktorým v súlade s ust. § 14 ods. 1 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením č. 

23/2017, bol vykonaný presun rozpočtových prostriedkov v rámci kompetencii starostu 

alebo účelovo určených prostriedkov, čím došlo k navýšeniu príjmov celkom na čiastku 

2 871 233 Eur a výdavkov celkom na čiastku 2 871 233 Eur. Informácia bola obecným 

zastupiteľstvom zobratá na vedomie. 

 

     Následne predložil starosta informáciu o plnení a čerpaní rozpočtu obce za rok 2017 

(príloha zápisnice). Podrobné čerpanie rozpočtu za rok 2017 bude prerokované na júnovom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva spolu so Záverečným účtom obce za rok 2017. 

Rozpočtové príjmy celkom boli plnené na 99,69 % a rozpočtové výdavky celkom boli 

čerpané na 95,13 %.  Informácia bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie. 

  

 

       K bodu 6 - Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2018 

 

     Návrh predniesol starosta JUDr. Martin Mokrý (príloha zápisnice). V príjmovej časti 

došlo k navýšeniu bežných príjmov o sumu 125 028 Eur hlavne z dôvodu poukázania 

vyššieho výnosu dane z príjmov FO územnej samospráve, materskej škole, školskej jedálni 

a školskej družine ako aj súkromnej základnej umeleckej škole. V kapitole granty 

a transfery došlo k navýšeniu o sumu 31 370 Eur v rámci transferov pre verejnú správu – 

školstvo a matriku. V kapitole finančné operácie došlo k navýšeniu o sumu 132 519 Eur 

z titulu zapojenia rezervného fondu do rozpočtu na akciu – výmena svetelných bodov 

verejného osvetlenia, ktorá bude realizovaná z kapitálových výdavkov. Celkom boli 

rozpočtovým opatrením č. 1/2018 navýšené celkové príjmy o sumu 260 547 Eur na čiastku 

1 871 050 Eur a takisto boli na čiastku 1 871 050 Eur upravené aj výdavky celkom. 

K navýšeniu výdavkov došlo hlavne v kapitole vzdelanie o sumu 20 140 Eur – súkromná 

základná umelecká škola, v kapitálových výdavkoch o sumu 170 600 Eur z titulu 

vyčlenenia spolufinancovania zateplenia budovy OcÚ, rekonštrukcie a spoluúčasti na 

rekonštrukcii požiarnej zbrojnice a plánovanej akcie – výmena svetelných bodov verejného 

osvetlenia. Navýšený bol aj transfer pre ZŠ s MŠ o sumu 61 729 Eur. 
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     K návrhu na výmenu svetelných bodov verejného osvetlenia vystúpil poslanec Ing. 

Bohuslav Znamenák, ktorý uviedol, aby obec oslovila firmy zaoberajúce sa touto 

činnosťou, či by nebolo možné realizovať túto výmenu z iných prostriedkov, čím by sa 

nemuseli vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu obce, či je spravený nejaký projekt 

rekonštrukcie verejného osvetlenia. Vysvetlenie podal starosta, ktorý uviedol, že bol 

spracovaný celkový audit verejného osvetlenia, ktorý bol prístupný poslancom OZ, pričom 

plánovaná dosahovaná úspora nebude väčšia ako 25 % aj z dôvodu dopĺňania viac ako 80 

svetelných bodov, čo je jednou z podmienok žiadosti o poskytnutie prostriedkov 

z európskych fondov, druhý spôsob realizácie - odovzdanie existujúceho verejného 

osvetlenia ako majetku do vlastníctva spoločnosti s oprávnením na vlastné náklady ho 

zrekonštruovať s tým, že obec by platila všetko v poplatkoch v rámci odberu elektrickej 

energie za prevádzku osvetlenia je problémový, lebo sú z verejného obstarávania vylúčené 

spoločnosti, ktoré nedodávajú elektrickú energiu, ale rekonštruujú verejné osvetlenia. 

Uviedol niekoľko príkladov z okolitých obcí, ktoré realizovali výmenu osvetlenia 

porovnaním počtu svietidiel a výšky nákladov na ich výmenu. Cenu ovplyvní aj typ 

použitých svietidiel, obec skúšobne umiestnila tri druhy, ktoré spĺňajú parametre svietivosti 

podľa projektu. 

     Ďalej sa poslanec Ing. Bohuslav Znamenák informoval na položku 23 000 Eur, čo je 

spolufinancovanie zateplenia budovy OcÚ. Starosta uviedol že v minulom roku sme podali 

žiadosť na zateplenie budovy OcÚ na základe zverejnenej výzvy, avšak neboli sme 

úspešný. Tento rok vyšla výzva opätovne a pokiaľ obec splní podmienky stanovené vo 

výzve a bude vybratá, suma predstavuje 10 % spoluúčasť. V prípade neúspechu budú tieto 

finančné prostriedky rozpočtovým opatrením použité na iné účely. 

     Starosta takisto podal vysvetlenie k položke 17 000 Eur, ktorá bola vyčlenená na 

rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a na spoluúčasť z dôvodu poskytnutia dotácie z MV SR.            

     Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2018 bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou 

väčšinou prítomných poslancov schválený. 

 

 

K bodu 7 - Správy hlavného kontrolóra o výkone kontroly 

                  - Správa o kontrolnej činnosti v roku 2017 

             - Správa o stave a úrovni vybavovania sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z.     

               o sťažnostiach v roku 2017 a podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. 

                  - Správa o výsledkoch kontroly v roku 2018  

 

            Správy predložil hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik (príloha zápisnice) a tieto boli 

obecným zastupiteľstvom zobraté na vedomie. 

 

 

       K bodu 8 - Informácia o činnosti MAS Žiar  

 

     Informáciu podala Ing. Lucia Greschnerová. Občianske združenie Žiar vzniklo v roku 

2007 ako výsledok spolupráce verejného, občianskeho a súkromného sektora, pôsobí 

v sedemnástich obciach – obec Cigeľ a obce handlovskej a pravnianskej doliny. Hlavnou 

úlohou je spracovanie stratégie územia v zmysle podmienok Programu rozvoja vidieka. 

Koncom minulého roka ako občianske združenie získali štatút MAS (miestna akčná 

skupina) s finančnou alokáciou a bude napĺňať štyri špecifické ciele zadefinované v rozvoji 

stratégie, ktorá je zverejnené na webovej stránke: www.masziar.sk. Pôsobí ako 

sprostredkovateľský orgán pre Program rozvoja vidieka a riadiaci orgán pre integrovaný 

operačný program. Oprávnení žiadatelia budú predkladať projekty na základe výziev MAS 

http://www.masziar.sk/
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Žiar, ktorá zabezpečí administratívnu kontrolu, proces vyhodnocovania žiadostí a všetky 

ostatné náležitosti pre žiadateľov. Bude zabezpečovať takisto monitoring, kontrolu 

a financovanie. Ďalej zabezpečuje propagáciu stratégie a jej výstupov prostredníctvom 

prezentácii na výstavách a aktivitách pre rôzne cieľové skupiny, kompletný servis pre 

potencionálnych žiadateľov a následne pri schválených projektoch pre prijímateľov. 

Podrobné informácie sú zverejnené na webovej stránke. 

     Odpovedala spolu so starostom na otázku poslanca Ing. Bohuslava Znamenáka ohľadom 

financovania činnosti MAS Žiar, ktorá je hradená z členského príspevku jednotlivých 

členov a z poskytnutej dotácie ministerstvom, ktorá je zatiaľ v štádiu podpisu zmluvy 

a takisto aj na dopyt p. Branislava Uhrína a potvrdila, že dotácie sa budú môcť čerpať aj na 

rozvoj športu na základe zverejneného harmonogramu výziev. Informácia bola obecným 

zastupiteľstvom zobratá na vedomie. 

 

 

K bodu 9 - Rôzne 

   

       Starosta JUDr. Martin Mokrý: 

 

1. Podal informáciu o o stave prác na stavbe „Aglomerácia Nedožery-Brezany – 

kanalizácia“, ktorú v časti obce Nedožery bude realizovať spoločnosť Team, s.r.o. Banská 

Bystrica a v časti obce Brezany spoločnosť TMG, a.s. Prievidza, pričom zatiaľ nebol na 

obec doručený harmonogram prác a obec zatiaľ nevydala žiadne povolenie na rozkopávky. 

V prípade doručenia harmonogramu prác, bude tento zverejnený na webovej stránke obce 

a úradnej tabuli. Informácia bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie. 

 

2.  Informoval o oznámení p. Ivany Peticovej, Budovateľská 251/25, 972 12 Nedožery-

Brezany ev. číslo 320/2018 zo dňa 26.03.2018 (príloha zápisnice), ktorým sa vzdala 

funkcie kronikárky obce z dôvodu časovej náročnosti s tým, že podklady pre rok 2017 

odovzdá v tomto roku. Pre ďalšie obdobie bude potrebné nájsť nového kronikára obce. 

Oznámenie bolo obecným zastupiteľstvom zobraté na vedomie. 

 

 

Zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska: 

 

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

V 76/2018 zo dňa 02.02.2018 doručeného dňa 26.02.2018 ev. číslo 151/2018, ktorým bolo 

prerušené konanie o návrhu na vklad kúpnej zmluvy uzavretej medzi Obcou Nedožery-

Brezany ako predávajúcim a Michalom Šinkom a Miriam Humajovou ako kupujúcimi, 

z dôvodu nesúladu druhu pozemku novovytvorených parciel s údajmi v geometrickom 

pláne č. 60/2016 a s údajmi katastra nehnuteľností, podal návrh na zmenu uznesenia č. 

98/2017 (príloha zápisnice). 

       Predmetom prevodu a zmeny uznesenia sú parcely :  

- diel 3 parcela číslo 1280/2 druh pozemku: záhrady o výmere 54 m
2
   

- diel 5 parcela číslo 1280/2 druh pozemku: záhrady o výmere 36 m
2
  

- diel 6 parcela číslo 1280/3 druh pozemku: záhrady o výmere  1 m
2
  

nachádzajúce sa pod stavbou rodinného domu a pri rodinnom dome t.j. sú súčasťou dvora a 

sú v užívaní Miriam Humajovej , Štúrová 582/7, Nedožery-Brezany a Michala Šinku, 

Nedožerského 144, Nedožery-Brezany a sú vo vlastníctve obce Nedožery-Brezany. Ostatné 

parcely prevodu schválené uznesením č. 98/2017 ostávajú nezmenené. Zmena spočíva len v 
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upravení chybného určenia druhu pozemkov: zastavané plochy a nádvoria sa menia na 

záhrady. 

Parcely 1279/5, 1279/6, 1280/2, 1280/3 boli vytvorené GP č. 60/2016 overeným pod č. 

787/2016 z parcely registra E-KN č. 1279/1 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 169 m
2
 a z parcely E-KN č. 1109/1 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 774 m
2
 ktoré sú zapísané na LV č.1 k. ú. Brezany. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že parcely registra E-KN č. 1279/1,  

1109/1 sa nachádzajú pod rodinným domom a pri rodinnom dome t.j. sú súčasťou dvora  

k rodinnému domu, ktorý je v spoluvlastníctve p. Miriam Humajovej, Štúrova 582/7, 972 

12 Nedožery-Brezany a Michala Šinku, Nedožerského 144, 972 12 Nedožery-Brezany.  

Cena za pozemky, ktoré boli predmetom prevodu o celkovej výmere 258 m
2
, bola 

stanovená na základe Vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 

vo výške 1 231,00 EUR a zároveň už zaplatená na účet obce Nedožery-Brezany. Žiadatelia 

nadobudnú tieto pozemky do podielového spoluvlastníctva, každý vo výške 1/2 z celku.  

Zámer obce Nedožery-Brezany previesť svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Nedožery-Brezany uznesením č. 54/2017 

dňa 13.09.2017. 

Zmena uznesenia č. 98/2017 bola obecným zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov schválená.  

 

2.  Za účelom zmeny vlastníckeho práva na základe uznesenia č. 96/2017 zo dňa 

13.12.2017 podal návrh na jeho zmenu (príloha zápisnice) z dôvodu, že časť z parcely 

registra C-KN č. 189/8 zastavaná plocha o výmere 25 m
2
 už bola uznesením č. 15/2016 

zamenená z celkovej jej výmery 50 m
2
 a zostávajúca časť o výmere 25 m

2
 bola uznesením 

č. 96/2017 predaná. Konzultáciou na Okresnom úrade Prievidza, katastrálnom odbore bolo 

potvrdené, že takýto zápis vlastníckeho práva dvoma spôsobmi nie je možný, nakoľko táto 

parcela nie je geometrickým plánom rozdelená na dve rovnaké časti.  Z tohto dôvodu je 

nevyhnutné vykonať nasledovnú zmenu uznesenia č. 96/2017: 

 

- parcela registra C-KN č. 189/8, druh pozemku - zastavaná plocha o výmere 25 m
2
 sa mení 

na druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50 m
2
 a vypúšťa sa posledná veta 

v tomto odseku.  

- cena za pozemok sa mení zo sumy 119,00 Eur na sumu 238,00 Eur slovom 

dvestotridsaťosem eur. 

 

V súlade s touto zmenou sa mení aj znenie uznesenia č. 55/2017 zo dňa 13.09.2017, ktorým 

bol schválený zámer prevodu pozemku. 

 

Po schválení zmeny bude znenie uznesenia č. 96/2017 zo dňa 13.12.2017 nasledovné: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

 

S c h v a ľ u j e: 
 

Na základe žiadosti Petra Groma, V. B. Nedožerského 57/29, 972 12 Nedožery-Brezany zo 

dňa 6.7.2017 ev. č. 378/2017 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod pozemku z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. 
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Predmetom prevodu je parcela registra C-KN č. 189/8, druh pozemku - zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 50 m
2
, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č. 82/2017 zo dňa 

18.04.2017 z parcely registra C-KN č. 189/1 vedenej na LV č. 1 k. ú. Brezany vo 

vlastníctve obce Nedožery-Brezany.  

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že parcelu č. 189/8 užíva ako vstup do 

rodinného domu súpisné číslo 404 Peter Grom, bytom ul. V. B. Nedožerského 57/29,  972 

12 Nedožery-Brezany a je pre potreby obce nevyužiteľná. 

Cena za pozemok - parcelu registra C-KN č. 189/8, druh pozemku - zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 50 m
2
 je stanovená na základe Vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení 

všeobecnej hodnoty majetku vo výške 238,00 Eur slovom dvestotridsaťosem eur. 

Zámer obce Nedožery-Brezany previesť svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Nedožery-Brezany uznesením č. 55/2017 

dňa 13.09.2017. 

Zmena uznesenia č. 96/2017 bola obecným zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov schválená.  

 

3.  Na základe chválenia zmeny uznesenia č. 96/2017, podal následne návrh na zrušenie 

uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany č. 77/2015 zo dňa 14.12.2015 

a č. 15/2016 zo dňa 24.02.2016, tento bol obecným zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov schválený.  

 

4.  Predložil na schválenie na základe žiadosti Jozefa Šimu a manž. Daniely, Kukučínova 

26/13, 972 12 Nedožery-Brezany zo dňa 21.02.2018 ev. číslo 134/2018 v zmysle § 9a ods. 

8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer 

prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa (príloha zápisnice). 

Predmetom prevodu je parcela registra C-KN č. 2011/2, druh pozemku - orná pôda 

o výmere 52 m
2
, zapísaná na LV č. 1, katastrálne územie Nedožery, vo vlastníctve obce 

Nedožery-Brezany.  

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že parcela je v dlhodobom užívaní 

žiadateľa Jozefa Šimu a manž. Daniely, bytom Kukučínova 26/13, 972 12 Nedožery-

Brezany, je nedeliteľnou súčasťou dvora rodinného domu súp. č. 26, cez ktorú je 

vybudovaný vstup k nehnuteľnosti - chodník vedľa domu a príjazdová komunikácia pre 

motorové vozidlo do garáže. Z týchto dôvodov  je pre potreby obce nevyužiteľná. 

 

       Zámer prevodu pozemku bol obecným zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov schválený. 

 

 

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

 

1.  Na základe doloženia dokladov v súlade s platným VZN podal návrh na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy pre Róberta Kružlica a Lýdiu Kružlicovú v obecnom nájomnom bytovom 

dome SO 04 vchod 16, byt č. 10 - trojizbový na dobu troch rokov od 01.04.2018 do 

31.03.2021. Návrh bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov schválený. 
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2.   Predložil žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu: 

-   Martina Peticová, č. 14, Chvojnica (ev. č. 1179/2017), 

-   Vladimír Mišenka, V. B. Nedožerského 641/199, Nedožery-Brezany (ev. č. 1266/2017), 

-  Anežka Boteková, Družstevná 667/4, Nedožery-Brezany a Matej Szvitek, Morovnianska      

cesta 1732/33, Handlová (ev. č. 2/2018), 

-  Ing. Martina Čmelová, Komenského 346/10, Nedožery-Brezany a Ing. Matúš Tepličanec, 

Hollého 159/9, Rajec (ev. č. 12/2018), 

-   Petra Kobetičová, Školská 589/5, Kanianka (ev. č. 18/2018), 

-  Mária Kittelová, Hviezdoslavova 506/78, Nedožery-Brezany a Marek Orviský, Hlboká 

48, Piešťany (ev. č. 19/2018), 

-   Ľubomír Šnírer a Roman Šnírer, Trhová 124/6, Prievidza (ev. č. 36/2018), 

-   Lucia Blahová, č. 439, Liešťany a Martin Blaho, č. 134, Temeš (ev. č. 68/2018), 

-   Marta Biňasová a Gabriel Nozdrovický, Gazdovská 19/2, Prievidza (ev. č. 77/2018), 

-   Denisa Mádelová, Športová 673, Nitrianske Pravno (ev. č. 266/2018).  

 

    Žiadosti boli obecným zastupiteľstvom zobraté na vedomie.  

  

3.  Predložil v súlade s VZN č. 1/2016 na schválenie poradovník žiadateľov o pridelenie 

obecného nájomného bytu k 26.03.2018 (príloha zápisnice), tento bol obecným 

zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený. 

 

 

Starosta JUDr. Martin Mokrý: 

  

3.  Predložil návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv pre nájomníkov v obecných 

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

spĺňajú podmienky pre ich opätovné uzatvorenie podľa zoznamu vypracovaného 

pracovníčkou OcÚ dňa 26.03.2018 (príloha zápisnice).  

Návrh bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

schválený. 

  

4.  Informoval o žiadosti EBE s.r.o., Veľkonecpalská 138, 971 01 Prievidza ev. číslo 

99/2018 zo dňa 09.02.2018 (príloha zápisnice) o pripojenie na existujúci prívod vody do 

areálu Pod vrbičkami, ktorý je vo vlastníctve obce. Súhlas na pripojenie bude udelený po 

predložení súhlasu vlastníka vodomernej šachty s tým, že žiadateľ bude platiť všetky 

poplatky za odber vody na tomto odbernom mieste. Žiadosť bola obecným zastupiteľstvom 

zobratá na vedomie. 

  

5.  Informoval o sťažnosti Ing. Marianny Šinkovej, ul. 4. apríla 332, 972 12 Nedožery-

Brezany ev. číslo 289/2018 zo dňa 19.03.2018 (príloha zápisnice) na nadmerný odpad 

okolo pozemku v dôsledku umiestnenia kontajnerov na separovaný odpad. Tento hlavne vo 

veternom počasí znečisťuje aj jej pozemok a obmedzuje jej vstup na pozemok. Obecné 

zastupiteľstvo nemá námietky voči prípadnému návrhu na iné umiestnenie kontajnerov 

v časti obce Nedožery, ak by bol takýto návrh predložený, avšak je potrebné zohľadniť 

potrebu dostupnosti pre techniku na ich vývoz. Sťažnosť bola obecným zastupiteľstvom 

zobratá na vedomie.  
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Zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska: 

 

5.  Predložil na schválenie žiadosť starostu JUDr. Martina Mokrého, Mladých 437/10, 972 

12 Nedožery-Brezany ev. číslo 287/2018 zo dňa 16.03.2018 (príloha zápisnice) o 

preplatenie dovolenky za rok 2017 v počte 10 dní. Žiadosť bola obecným zastupiteľstvom 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválená. 

 

6.  Informoval o žiadosti Ing. Jána Mokrého, Kvetná 21, 971 01 Prievidza ev. číslo 

252/2018 zo dňa 09.03.2018 (príloha zápisnice) o vyriešenie nežiaduceho prietoku 

z obecnej kanalizácie cez parcely C-KN č. 99/1 a č. 99/2 v k. ú. Nedožery, ktorých je 

vlastníkom. Žiada o zaústenie odvodňovacieho kanála vychádzajúceho z parcely E-KN č. 

405, ktorej vlastníkom je obec, do odvodňovacieho kanála dažďovej vody na ul. V. B. 

Nedožerského tak, aby už voda nepretekala cez jeho vyššie uvedené parcely.   

Navrhovaným riešením Ing. Jána Mokrého sa bude možné zaoberať pri realizácii výkopu 

splaškovej kanalizácie na ul. V. B. Nedožerského, kedy sa zistí hĺbka uloženia 

odvodňovacieho kanála a tým možnosť jeho napojenia do odvodu dažďovej vody na ul. V. 

B. Nedožerského. Žiadosť bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie. 

 

 

Ľudmila Ľahká - predsedníčka komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu a mládeže: 

 

       Predložila Plán kultúrno-športových činností na rok 2018 (príloha zápisnice), ktorý bol 

obecným zastupiteľstvom zobratý na vedomie. 

 

 

      K bodu 10 - Diskusia 

 

      V diskusii vystúpili: 

 

       Poslanec Jozef Regina - informoval o situácií, ktorá sa prejavila tak, že do Brezianskeho 

potoka bola vypustená znečistená odpadová voda. Situáciu riešil s pánom Petrášom 

a informoval sa o stave obecnej ČOV, ktorá však tento problém nespôsobila. Ďalej uviedol, 

že po vybudovaní verejnej kanalizácie objekt čističky, ktorý je vo vlastníctve obce môže 

byť poskytnutý napríklad pre potreby DHZ v prípade, že by sa nerealizovala prístavba 

k požiarnej zbrojnici alebo na iné využitie. 

       Starosta sa poďakoval p. Reginovi za ochotu pri riešení tejto situácie. 

 

       Poslanec Ing. Bohuslav Znamenák - skonštatoval, že káblová televízia v obci je 

v katastrofálnom stave, programy už nevyhovujú, vo väčšine miest a obcí sú už optické 

siete, mali by sme osloviť niektorých dodávateľov, ktorí by spravili rekonštrukciu káblovej 

televízie na vlastné náklady. Je potrebné sa týmto vážne zaoberať. Starosta reagoval 

a uviedol, že VARES s.r.o. predáva celú spoločnosť Slovanetu a.s. Bratislava, čím by sa 

zlepšilo internetové pokrytie. O ponuku spoločnosti DSI DATA s.r.o., ktorá mala pokryť 

štyri obce, nebol záujem. Pokiaľ by poslanec vedel o nejakej spoločnosti, ktorá by bola 

ochotná zlepšiť, resp. spraviť nové káblové rozvody, starosta obce zabezpečí jej oslovenie 

a pozve zástupcov na pracovnú poradu poslancov.    
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       Poslanec Mgr. Martin Vavro - informoval sa, či je spravený domový poriadok pre obecný 

nájomný bytový dom SO 1, SO 2 a SO 3. Z dôvodu, aby sa predišlo určitým 

nedorozumeniam uviedol že pre SO 4 ho vypracuje do najbližšieho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a tento by po schválení platil pre všetky tieto bytové domy. 

 

Na záver starosta uviedol, že z dôvodu rekonštrukcie bude od 15. mája 2018 uzatvorené 

hlavné schodisko do budovy OcÚ.   

 

 

K bodu 11 - Záver 

   

            Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta 

JUDr. Martin Mokrý.                 

 

 

 

 

       Zapisovateľ: Ing. Silvester Hanuska 

 

 

 

 

       Overovatelia: Jozef Regina 

 

 

 

 

                              Anna Šovčíková 

 

 

 

                                                                                                              JUDr. Martin Mokrý 

                                                                                                                  starosta obce 


