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

konaného dňa 24.02.2016       

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

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,  

                       Bc. Martin Vavro, Ing. Bohuslav Znamenák 

 

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2015 

5. Informácia o plnení a čerpaní rozpočtu obce Nedožery-Brezany za rok 2015 

6. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2016 

7. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti v roku 2015 a správa hlavného 

kontrolóra o stave a úrovni vybavovania sťažností v roku 2015 

8. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly v roku 2016  

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: Ing. Jozef Mazán, Anna Šovčíková 

 

 

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. 
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K bodu 4 - Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2015 

 

     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 2015 

 

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

čerpanie rozpočtu za rok 2015 bude prerokované na júnovom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva spolu so Záverečným účtom obce za rok 2015. Rozpočtové príjmy celkom 

boli plnené na 102,42% a rozpočtové výdavky celkom boli čerpané na 93,28%. Rozpočtové 

hospodárenie obce k 31.12.2015 skončilo prebytkom vo výške 128 140,73 EUR. Súčasťou 

tejto informácie bola aj podaná informácia o rozpočtovom opatrení č. 5/2015, vykonanom 

v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a v súlade s uznesením obecného 

zastupiteľstva č. 8/2011. Informácia bola zobratá obecným zastupiteľstvom na vedomie. 

.   

 

 K bodu 6 - Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2016 

 

            Návrh predložil Ing. Pavol Cipov, predseda  komisie  finančnej, sociálnych vecí 

a bytovej (príloha zápisnice). Tento bol prerokovaný na pracovnej porade poslancov dňa 

27.01.2016. Rozpočtovým opatrením sa zvyšujú rozpočtové príjmy na čiastku 2 732 909 

EUR a takisto aj výdavky na čiastku 2 732 909 EUR a boli dorozpočtované jednotlivé 

položky v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na rok 2016. Predsedom komisie bol 

podaný návrh na zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 71/2015 zo dňa 14.12.2015, 

ktorým nebolo schválené vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 13 000,00 EUR 

z kapitoly 700 Kapitálové výdavky – projekty v obci na investičnú akciu „Rekonštrukcia 

priestorov WC pre chlapcov a dievčatá v ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta – 1.NP“. Zrušenie 

uznesenia bolo obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

schválené a takisto bolo schválené aj rozpočtové opatrenie č. 1/2016. 

 

 

 K bodu 7 - Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti v roku 2015 a správa 

hlavného kontrolóra o stave a úrovni vybavovania sťažností v roku 2015 

 

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

o stave a úrovni vybavovania sťažností v roku 2015 bola doplnená aj o kontrolu podnetov 

k protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z., kde neboli zistené 

nedostatky. Obecné zastupiteľstvo vyššie uvedené správy zobralo na vedomie. 

 

 

K bodu 8 - Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly v roku 2016 

 

            Správu predložil hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik (príloha zápisnice) a táto bola 

obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie. 
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K bodu 9 - Rôzne 

 

       Starosta JUDr. Martin Mokrý: 

 

1. Informoval o skutočnosti, že podaná žiadosť Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti 

a.s., Banská Bystrica na MŽP SR pre pripravovanú stavbu „Aglomerácia Nedožery-

Brezany – kanalizácia“ úspešne absolvovala administratívnu a odbornú kontrolu 

a v súčasnosti prebieha proces prípravy zmluvy o pridelení nenávratných finančných 

prostriedkov a verejné obstarávanie.  

 

2. Podal informáciu o zmene spôsobu zberu nebezpečného odpadu v zmysle zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa bude 

vykonávať mobilným spôsobom zberovou spoločnosťou dňa 19.03.2016 v stanovených 

hodinách v časti obce Brezany a Nedožery, kedy budú môcť obyvatelia odovzdať 

nebezpečný, ako aj iný oddelene zbieraný odpad. Za týmto účelom bude do každej 

domácnosti doručené oznámenie o tomto zbere so špecifikáciou nebezpečných odpadov 

a ostatných zbieraných odpadov, ktorého súčasťou bude aj kalendár zberu komunálneho 

odpadu a separovaných zložiek v obci Nedožery-Brezany v roku 2016 (príloha zápisnice). 

Informácia bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie. 

 

3. Predložil návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv na dobu tri roky pre nájomníkov 

v obecných nájomných bytoch SOI, SOII a SOIII, ktorým končí platnosť uzatvorených 

nájomných zmlúv a ktorí spĺňajú podmienky pre ich predĺženie podľa zoznamu 

vypracovaného obecným úradom: 

- Richter Dušan a manželka, Družby 683/8 – 4, 972 12 Nedožery-Brezany, 

- Hruška Dušan a manželka, Družby 684/10 – 8, 972 12 Nedožery-Brezany, 

- Brída Miroslav a manželka, Družby 685/15 – 3, 972 12 Nedožery-Brezany. 

Návrh bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

schválený. 

 

       4. Predložil návrh na opravu uznesenia č. 58/2015 v tom zmysle, že názov parcela registra 

“E“ č. 188/19 ostatné plochy o výmere 11 m
2
 sa opravuje na „parcela registra “C“ č. 188/19 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m
2“ 

z dôvodu, že takto bola preklasifikovaná 

geometrickým plánom č. 287/2015 zo dňa 19.05.2015.  

Návrh bol obecným zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov schválený. 

 

 

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

lesného a vodného hospodárstva: 

 

Informoval o činnosti komisie, ktorá zasadala dňa 05.02.2016, 11.02.2016, 16.02.2016 

a 22.02.2016 a riešila: 

 

1. Žiadosť COOP Jednota, spotrebné družstvo, Prievidza evidovanú pod číslom 550/2015 

dňa 09.12.2015 o uzatvorenie nájomnej zmluvy na smerovú tabuľu k predajni COOP 

Supermarket v časti obce Nedožery. Výška smerovej tabule bude 1200 mm, šírka 800 mm, 

t.j. celková plocha tabule bude 0,96 m
2
. Komisia odporučila obecnému zastupiteľstvu 

schváliť uzatvorenie nájomnej zmluvy za podmienky dodržania stanoviska Okresného 

riaditeľstva policajného zboru v Prievidzi za cenu nájmu vo výške 1,00 EUR/rok. Žiadosť 

bola obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválená. 
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2. Žiadosť COOP Jednota, spotrebné družstvo, Prievidza evidovanú pod číslom 398/2015 

dňa 08.09.2015 o odpredaj časti pozemku v k. ú. Nedožery, parcela registra “E“ č. 205 

vodné plochy o výmere cca 300 m
2
, ktorý sa nachádza pred predajňou potravín 054 

v Nedožeroch a je na ňom vybudovaná spevnená asfaltová plocha. Komisia odporučila 

neschváliť odpredaj tejto parcely a žiadosť obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou 

prítomných poslancov neschválilo. Zároveň ale odporučila, aby bola schválená pre 

žiadateľa možnosť vykonať úpravu zatrávnenej plochy pred predajňou potravín o výmere 

cca 12 m
2
 na spevnenú plochu s vyznačením parkovacích miest, čo obecné zastupiteľstvo 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválilo. 

 

3. Žiadosť PhDr. Jána Beňadika, bytom ul. Štúrova 577, Nedožery-Brezany o odkúpenie 

pozemkov, ktorá bola doplnená listom evidovaným pod číslom 390/2015 dňa 02.09.2015 a 

listom evidovaným pod číslom 430/2015 dňa 29.09.2015, ktorého prílohou je Rozhodnutie 

Okresného úradu v Prievidzi, katastrálneho odboru, o vklade troch stavieb a to senníka súp. 

č. 746, ošipárne súp. č. 748 a ošipárne súp. č. 749 v prospech žiadateľa. Na pozemkoch, 

ktoré žiadateľ plánuje odkúpiť od obce, chce vybudovať nové sídlo firmy a zriadiť 

ustajnený chov koní. Komisia odporučila obecnému zastupiteľstvu poveriť starostu JUDr. 

Martina Mokrého, aby zabezpečil vypracovanie geometrického plánu parciel E-KN číslo 

962, 963, 967, 968 a časti parcely 966 (cesta) za účelom zamerania všetkých stavieb 

postavených na týchto obecných pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve PD Horná Nitra a 

PhDr. Jána Beňadika pre ich prípadné majetko-právne vysporiadanie, čo bolo obecným 

zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválené. 

 

4. Obhliadku domu smútku v časti obce Brezany  z dôvodu rekonštrukcie objektu, kde za 

prítomnosti členov komisie a predsedu komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej Ing. 

Pavla Cipova boli zistené nedostatky, ktorých odstránenie bude v návrhu udržiavacích prác 

projektu opravy domu smútku. Stanovisko komisie uvedené v zápisnici zo dňa 16.02.2016 

bolo zobraté obecným zastupiteľstvom na vedomie. 

 

5. Žiadosť Ing. Petra Backu a Ing. Dany Backovej, Svätoplukova 39/6, 971 01 Prievidza 

evidovanú pod číslom 543/2015 dňa 02.12.2015 o súhlas na uloženie el. prípojky NN na 

parcele číslo 290 k. ú. Nedožery a zriadenie vecného bremena na uvedenej parcele. 

Komisia odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť uloženie el. prípojky NN na 

uvedenej parcele a zriadenie vecného bremena. Žiadosť bola obecným zastupiteľstvom 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválená a starosta obce bol poverený 

podpísaním zmluvy o zriadení vecného bremena. 

 

6. Žiadosť Andreja Liktora, Okružná 807/63, Koš, v zastúpení Ing. Janou Tomanovou, 

Lazianska cesta 210/4, Kanianka o súhlas na zriadenie el. prípojky NN k navrhovanej 

stavbe na parcele č. 3/2, 4/2, 5/2, 6 k. ú. Brezany ponad pozemok parcelné číslo 99/2 k. ú. 

Brezany. Komisia odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť zriadenie el. prípojky NN 

a v prípade potreby zriadenia vecného bremena na parcele č. 99/2 poveriť starostu obce na 

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena. Žiadosť bola obecným zastupiteľstvom 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválená vrátane poverenia starostu obce. 

 

Zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska doplnil predsedu komisie a predložil na 

schválenie: 
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1. Na základe žiadosti p. Petra Groma, bytom ul. V. B. Nedožerského 57/29, 972 12 

Nedožery-Brezany evidovanej pod číslom 506/2015 dňa 06.11.2015 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa v zmysle  § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov zámenu časti parcely o výmere 25 m
2
, vzniknutej odčlenením 

od parcely č. 189/1 (C-KN), druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1247 

m
2
 na základe geometrického plánu evidovanej na LV č. 1 , k. ú. Brezany, za parcelu č. 108 

(E-KN), druh pozemku - záhrady, o výmere 25 m
2
, evidovanú na LV č. 179, k. ú. Nedožery 

(príloha zápisnice). 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že parcelu č. 108 (E-KN) druh 

pozemku - záhrady o výmere 25 m
2
, evidovanú na LV č. 179, k. ú. Nedožery, ktorej 

vlastníkom je Peter Grom, bytom ul. V. B. Nedožerského 57/29,  972 12 Nedožery-

Brezany užíva obec Nedožery-Brezany ako miestnu komunikáciu a časť parcely o výmere 

25 m
2
, vzniknutú odčlenením od parcely č. 189/1 (C-KN), druh pozemku - zastavané 

plochy a nádvoria na základe geometrického plánu, evidovanú na LV č. 1, k. ú. Brezany, 

ktorej vlastníkom je obec Nedožery-Brezany užíva ako vstup do rodinného domu súpisné 

číslo 404 Peter Grom, bytom ul. V. B. Nedožerského 57/29,  972 12 Nedožery-Brezany. 

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

bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Nedožery-Brezany uznesením č. 77/2015 

dňa 14.12.2015 a zámena bola obecným zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov schválená. 

 

2. Na základe žiadosti COOP Jednota, SD, Prievidza, evidovanej pod číslom 402/2015 dňa 

09.09.2015 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod pozemkov, diel č. 3 

o výmere 4 m
2
 vzniknutý odčlenením od parcely č. 126 (C-KN), druh pozemku - zastavané 

plochy a nádvoria a diel č. 1 o výmere 21 m
2
 vzniknutý odčlenením od parcely č. 205 ( E-

KN) druh pozemku - vodné plochy na základe geometrického plánu č. 30/2015 zo dňa 

14.10.2015 evidované na LV č. 1 , k. ú. Nedožery, ktoré užíva žiadateľ ako :  

- par. č. 126 (C-KN) druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, diel č. 3 o výmere - 4 m
2
 

(pozemok na ktorom je vybudovaná zásobovacia rampa)  

- par. č. 205 (E-KN) druh pozemku - vodné plochy diel č. 1 o výmere - 21 m
2
 

(pozemok pred predajňou potravín - vstup do predajne potravín)   

a sú vo vlastníctve obce Nedožery-Brezany (príloha zápisnice).  

       Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že diel č. 3 o výmere 4 m
2
 vzniknutý 

odčlenením od parcely č. 126 (C-KN), druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria a diel 

č. 1 o výmere 21 m
2
 vzniknutý odčlenením od parcely č. 205 (E-KN), druh pozemku - 

vodné plochy na základe geometrického plánu č. 30/2015 zo dňa 14.10.2015 sú časti 

pozemkov, ktoré sú zastavané a slúžia žiadateľovi buď ako pozemok, na ktorom je 

vybudovaná zásobovacia rampa alebo ako vstup do predajne potravín. 

Cena za pozemky (diel č. 3 o výmere 4 m
2 

vzniknutý odčlenením od parcely č. 126 (C-KN) 

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a diel č. 1 o výmere 21 m
2 

vzniknutý 

odčlenením od parcely č. 205 (E-KN) druh pozemku: vodné plochy) je stanovená na 

základe Vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku vo výške 

104,00 EUR slovom jedenstoštyri eur. 

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

bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Nedožery-Brezany uznesením č. 78/2015 

dňa 14.12.2015 a prevod bol obecným zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou všetkých 

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

 

1. Informoval o činnosti komisie, ktorá zasadala dňa 25.01.2016 a riešila: 

    - Návrh na rozdelenie kapitálových výdavkov z rozpočtu obce na rok 2016, 

    - Návrh VZN o podmienkach prideľovania a užívania obecných nájomných bytov, 

    - Návrh Štatútu komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej. 

     Komisia sa zaoberala rozpočtovým opatrením č. 1/2016, do ktorého boli zapracované 

niektoré návrhy na prerozdelenie kapitálových výdavkov, ako napr. rekonštrukcia 

sociálnych zariadení a výmena radiátorov v ZŠ s MŠ, unimobunky v areáli pod Vrbičkami. 

Ostatné prerokovávané návrhy sú uvedené v zápisnici z komisie, spolu so žiadosťou 

o poskytnutie príspevku pre DFS Malý Vtáčnik. 

          K návrhu VZN o podmienkach prideľovania a užívania obecných nájomných bytov 

a k návrhu Štatútu komisie boli vznesené pripomienky členov komisie, ktoré boli 

zapracované do návrhov a tieto boli dané na pripomienkovanie poslancom obecného 

zastupiteľstva.  

 

2. Predložil žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy Pavol Roman a manželka Martina 

Romanová, Družby 685/14, 972 12 Nedožery-Brezany evidovanú pod číslom 88/2016 dňa 

17.02.2016 ku dňu 31.03.2016, ktorá bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie. 

 

3. Podal návrh na pridelenie trojizbového bytu po nájomníkoch Pavol Roman a manželka 

Martina Romanová pre žiadateľa Silvia Paulíková, Družstevná 682/6, 972 12 Nedožery-

Brezany a Jozef Letavay, Kúpeľná 45, 972 01 Bojnice, na základe žiadosti evidovanej pod 

číslom 182/2014 dňa 03.04.2014. Návrh bol obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou 

väčšinou prítomných poslancov schválený. 

 

 

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

 

     Informovala o činnosti komisie, ktorá zasadala dňa 20.01.2016 a predložila Plán 

kultúrno-športových činností na rok 2016 (príloha zápisnice), ktorý bol obecným 

zastupiteľstvom zobratý na vedomie. 

 

 

Zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska 

 

1.Predložil na schválenie Zásady prevádzky osobného vozidla obce (príloha zápisnice), 

ktorými sa určujú v Čl. I. Povinnosti vodiča a v Čl. II. úlohy pre Obecný úrad – učtáreň, 

tieto boli obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

schválené. 

 

2.Predložil technický návrh akcie: 9600-Nedožery-Brezany-zahustenie TS pri obchode, 

predložený Stredoslovenskou energetikou – Distribúcia, a.s., Žilina (príloha zápisnice), 

ktorého realizáciou sa má odstrániť podpätie na distribučnej sieti pri obchode COOP 

Supermarket v časti obce Nedožery. S technickým návrhom vyslovilo obecné 

zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov súhlas s tým, že tento 

predbežný súhlas nenahrádza súhlas potrebný k územnému a stavebnému konaniu, ani 

súhlas so zriadením vecného bremena na pozemky vo vlastníctve obce. 

 



 7 

3. Žiadosti o pridelenie obecného bytu: 

- Ľubor Bešorna a Eva Mihaliková, č. 14, Budiš, (ev. č. 7/2016),    

- Ivan Kamberský a Sylvia Kamberská, Nitrianske Rudno, (ev. č. 36/2016),    

- Bc. Marián Veľký, Hlavná 61/30, Sebedražie a Marianna Strečanská, J. Francisciho 

717/4, Prievidza, (ev. č. 37/2016), 

- Sáša Bartoš a Mária Belková, Prievidza, (ev. č. 46/2016), 

- Michaela Hošáneková, Športová 502/36, Lazany, (ev. č. 49/2016), 

- Lenka Matiašková, Budovateľská 249, Nedožery-Brezany a Marek Görög, Bukovčana 

31/9, Prievidza, (ev. č. 64/2016), 

- Veronika Jankovová, Kukučínova 26/13, Nedožery-Brezany a Ing. Peter Jankov, Dlhá 

18/5, Prievidza, (ev. č. 85/2016),  

- Dušan Novotka, č. 350, Pravenec a Monika Koláriková, Šoltésovej 13, Prievidza, (ev. č . 

89/2016), 

ktoré boli obecným zastupiteľstvom zobraté na vedomie. 

 

 

K bodu 10 - Diskusia 

 

       V diskusii vystúpili: 

 

       P. Peter Paulík - upozornil na skutočnosť, že na verejnom priestranstve pred bytovkou 

a budovou OcÚ, kde je umiestnené ihrisko pre deti sa nachádzajú často psie exkrementy, 

ktoré  majitelia po svojich psoch neupratujú. Na tento príspevok reagoval starosta obce, 

ktorý uviedol, že v rozpočte obce boli na rok 2016 vyčlenené finančné prostriedky na 

vybudovanie kamerového systému v obci, ktorý by mal napomôcť tento problém riešiť, ako 

aj odhaliť vinníkov poškodzovania obecného majetku, napr. verejného osvetlenia schodiska 

do kostola v časti obce Brezany. Zákazová tabuľa je umiestnená na tomto priestranstve 

a pokiaľ nebude oznámený vinník, nemôže byť zo strany obce uložená pokuta. 

 

       P. Eva Kucharovičová - vedúca miestnej ľudovej knižnice a riaditeľka múzejného    

zariadenia predložila: 

  - Ročný výkaz Miestnej ľudovej knižnice v obci Nedožery-Brezany za rok 2015, 

  - Výročnú správu za rok 2015 - Obecné múzeum Nedožery-Brezany (príloha zápisnice), 

ktoré boli obecným zastupiteľstvom zobraté na vedomie. 

 

       Ing. Ján Hromada - uviedol, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2015 dal 

niekoľko podnetov, na niektoré bolo odpovedané a na niektoré nie. Myslel si, že sa s nimi 

obecné zastupiteľstvo vysporiada v zápise, ktorý však doteraz nie je zverejnený. Týmto 

chce dať podnet hlavnému kontrolórovi, aby zistil, z akého dôvodu nebola splnená zákonná 

povinnosť obecného zastupiteľstva. Taktiež by uvítal, aby aj hlavný kontrolór mal 

emailovú adresu, kde by sa mu mohli dávať sťažnosti, aby bol bližšie k ľudom, ktorých by 

mal zastupovať. Na vystúpenie zareagoval zástupca starostu ktorý uviedol, že zápisnica sa 

spracováva a bude zverejnená spolu so zápisnicou z tohto zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, nakoľko z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti nemal čas na jej spracovanie.             

            Zákon o obecnom zriadení ustanovuje, že nariadenia a uznesenia obecného 

zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným 

zastupiteľstvom, čo bolo doposiaľ vždy splnené a tieto boli aj v tejto lehote zverejnené na 

webovej stránke obce, o vypracovaní zápisnice a jej zverejnení tento zákon nepojednáva. 

 



 8 

 

K bodu 11 - Záver 

 

            Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta 

JUDr. Martin Mokrý.                 

 

 

 

 

 

 

       Zapisovateľ: Ing. Silvester Hanuska 

 

 

 

 

 

       Overovatelia: Ing. Jozef Mazán 

 

 

 

 

 

                              Anna Šovčíková 

 

 

 

                                                                                                              JUDr. Martin Mokrý 

                                                                                                                  starosta obce 


