
Zápisnica 

z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany konaného 

 dňa 24.03.2022 

 

Prítomní: starosta: Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

prednosta obecného úradu: Vladimír Zaťko 

poslanci: PhDr. Ján Beňadik, PhD., Eva Hromadová, Lucia Lacko Blahová,  

Mgr. Martin Vavro, Ing. Monika Mištinová, Marek Petic, Mgr. Petronela 

Šovčíková, PhD., Mgr. Lucia Ziburová 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Vyhodnotenie uznesení Obecného zastupiteľstva v Nedožeroch-Brezanoch 

5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2022 

6. Informácia Komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nedožery-Brezany za 2. polrok 

2021 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

K bodu 1 - Otvorenie  

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 24.03.2022 otvoril starosta obce 

Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa, zvolenie overovateľov zápisnice 

Zapisovateľ:  Silvia Paulíková 

Overovatelia:  Eva Hromadová 

  Marek Petic 

 

Overovatelia zápisnice boli schválení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

K bodu 3 - Schválenie programu zasadnutia 

Program zasadnutia predniesol starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD., tento bol bez 

pripomienok a doplňujúcich návrhov schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov.  

 

K bodu 4 – Vyhodnotenie uznesení Obecného zastupiteľstva v Nedožeroch-Brezanoch 

Vyhodnotenie uznesení prečítal starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 

 

 



Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:  

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany  

b e r i e  n a  v e d o m i e  

vyhodnotenie uznesení Obecného zastupiteľstva v Nedožeroch-Brezanoch. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie vyhodnotenie uznesení Obecného zastupiteľstva 

v Nedožeroch-Brezanoch. 

 

K bodu 5 - Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2022 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2022 predniesol starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:  

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany  

s  c  h  v  a  ľ  u  j  e   

rozpočtové opatrenie č. 1/2022 v zmysle predloženého návrhu a kapitálové výdavky na realizáciu predprípravy 

osvetlenia v tomto rozpočtovom roku v počte 2 stĺpov spolu s pätkami. 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 bolo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

schválené a je súčasťou uznesenia.  

K bodu 6 - Informácia Komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej 

• Predsedníčka komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej Mgr. Petronela Šovčíková, 

PhD. informovala o zasadnutí komisie zo dňa 22.03.2022, na ktorej sa spolu s jej členmi 

zaoberali vyúčtovaniami poskytnutých dotácií za rok 2021, ktoré boli pridelené 

niektorým organizáciám pôsobiacim v obci, novými žiadosťami o dotácie, taktiež 



príspevkami do členských organizácií a poprosila p. starostu, aby dal hlasovať o týchto 

uzneseniach. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:  

Návrh uznesenia  

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany  

 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

informáciu o vyúčtovaniach poskytnutých dotácií za rok 2021: 

- Občianske združenie TEOFIL so sídlom v Nedožeroch-Brezanoch  

(doručené dňa 09.11.2021; ev. č. 1534/2021), 

- Telovýchovná jednota Družstevník Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch-Brezanoch  

(doručené dňa 30.12.2021; ev. č. 1658/2021), 

- Tenisový klub RAKETA so sídlom v Nedožeroch-Brezanoch  

(doručené dňa 27.10.2021; ev. č. 1498/2021). 

 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:  

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany  

s  c  h  v  a  ľ  u  j  e   

prijaté žiadosti o poskytnutie finančného príspevku: 

- Dobrovoľný hasičský zbor Obce Nedožery-Brezany – vo výške 15 600€, 

- Klub dôchodcov pri OcÚ Nedožery-Brezany – vo výške 2 000€, 

- Mužstvo ŠK Slovan Brezany – vo výške 300 €, 

- Tenisový klub RAKETA – vo výške 100 € na každé dieťa s trvalým pobytom v obci v celkovej výške 600€., 

- TJ Družstevník Horná Nitra Nedožery-Brezany – vo výške 15 000 €, 

- Občianske združenie TEOFIL Nedožery-Brezany – vo výške 3 000 €, 

- Slovenský zväz chovateľov Nedožery-Brezany – výdavky na čiastočné zabezpečenie 28. ročníka 

Hornonitrianskej výstavy drobného zvieratstva a plemenných kohútov sú zahrnuté v položke na kultúru. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:  

 

 



Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany  

s  c  h  v  a  ľ  u  j  e   

uhradenie členských príspevkov na rok 2022: 

- Združenie miest a obcí hornej Nitry- vo výške 531,75 €, 

- Združenie ZPOZ Človek človeku – vo výške 30 € + 0,04 € na jedného obyvateľa, 

- Občianske združenie HORNONITRIE – vo výške 3 154,50 €, 

- Občianske združenie ŽIAR – vo výške 1 051,50 €. 

 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

• Predsedníčka komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej Mgr. Petronela Šovčíková, 

PhD. ďalej informovala, že na poslednom zasadnutí komisie sa jej členovia zaoberali aj 

novými žiadosťami o pridelenie obecného nájomného bytu a aktualizovaním 

poradovníka žiadateľov o nájomné byty a odporučila obecnému zastupiteľstvu tieto 

žiadosti zobrať na vedomie. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia  

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany  

 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

žiadosti o pridelenie bytu na základe VZN č. 1/2016: 

- Lucia Belaňová – záujem o trojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 11.01.2022  

(ev. č. 35/2022), 

- Natália Reginová, Filip Bartuš – záujem o trojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 

14.01.2022 (ev. č. 60/2022), 

- Samuel Ďuriš, Nelly Kobzová – záujem o trojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 

17.01.2022 (ev. č. 77/2022), 

- Jozef Laco – záujem o trojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 18.01.2022  

(ev. č. 87/2022), 

- Zuzana Schwarcová, Erika Beňadiková – záujem o dvojizbový, resp. trojizbový byt. Žiadosť bola 

doručená na Obecný úrad 26.01.2022 (ev. č. 168/2022), 

- Sára Mendelová, Kristián Vlačuha  – záujem o trojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný 

úrad 08.02.2022 (ev. č. 262/2022), 



- Viera Makyšová, Filip Ragulík – záujem o trojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 

18.02.2022 (ev. č. 340/2022), 

- Juraj Mjartan – záujem o dvojizbový, resp. trojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 

21.02.2022 (ev. č. 351/2022), 

- Lenka Murárová – záujem o dvojizbový, resp. trojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný 

úrad 21.02.2022 (ev. č. 352/2022), 

- Michaela Juríková – záujem trojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 22.02.2022  

(ev. č. 359/2022), 

- Lýdia Znamenáková – záujem o dvojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 10.03.2022 

(ev. č. 453/2022). 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosti o pridelenie bytu. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:  

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  

poradovník žiadateľov o pridelenie obecného nájomného bytu aktualizovaný k 22. 03. 2022. 

 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

K bodu 7 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nedožery-Brezany 

za 2.polrok 2021 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nedožery-Brezany za 2. polrok 2021 

prečítal zástupca starostu obce PhDr. Ján Beňadik, PhD. (príloha zápisnice). 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:  

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nedožery-Brezany za 2. polrok 2021. 

 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 



K bodu 8 – Rôzne 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. informoval o žiadostiach, ktoré boli  doručené na 

obecných úrad a dal hlasovať o návrhoch uznesení. 
 

Návrh uznesenia  

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany  
 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

žiadosť o zámenu pozemkov (ev. č. 507/2022 zo dňa 22.03.2022) p. Tomáša Mravca, bytom Nedožery-Brezany 

a stanovisko Komisie výstavby a územného plánovania, pôdneho, lesného a vodného hospodárstva, ktorá 

požaduje vypracovať geometrický plán za prítomnosti zástupcu obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť o zámenu pozemkov. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:  

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

žiadosť p. Milana Kubačného, bytom Budovateľská 268/42, Nedožery-Brezany o zamietnutie predaja majetku 

obce (ev. č. 341/2022 zo dňa 21.02.2022), týkajúcej sa časti parcely CKN č. 301, k. ú. Brezany,  

Obec Nedožery-Brezany. 

 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:  

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  

stavebnú úpravu na parcelách č. 433 a č. 243, k.ú. Nedožery, ev. na LV č. 1, vo vlastníctve Obec Nedožery-

Brezany priamo pred parcelou CKN č. 421/1, k. ú. Nedožery, ev. na LV č. 136 vo vlastníctve žiadateľa (ev. č. 

žiadosti 469/2022 zo dňa 15.03.2022), spočívajúcu v odstránení pôvodnej povrchovej úpravy a v uložení novej 

zámkovej dlažby za podmienok realizácie stavebnej úpravy na vlastné náklady žiadateľa bez možnosti žiadania 

refundácie od vlastníka nehnuteľnosti. V prípade rekonštrukcie chodníka vlastníkom nehnuteľnosti bude 

realizovaná stavebná úprava odstránená. Toto uznesenie nenahrádza vyplývajúce povinnosti súvisiace so 

stavebnou úpravou v zmysle stavebného zákona. 



Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:  

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  

osadenie dopravného zrkadla na parcele CKN č. 243, zapísanej na LV č. 1, k. ú. Nedožery, vo vlastníctve Obce 

Nedožery-Brezany za podmienok realizácie na vlastné náklady žiadateľa (ev. č. 482/2022 zo dňa 16.03.2022) 

bez možnosti žiadania refundácie od vlastníka nehnuteľnosti, a za podmienky pred samotným osadením prizvať 

predsedu Komisie výstavby a územného plánovania, pôdneho, lesného a vodného hospodárstva k realizácii prác. 

Dopravné zrkadlo bude odstránené, ak bude prekážkou pri nových investičných akciách obce. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:  

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  

vysporiadanie vlastníckych vzťahov k parcele registra CKN č. 188/22, k.ú. Brezany o výmere 36 m2, a to formou 

kúpy za cenu 4 Eur/m2. 

 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:  

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  

zámer prevodu majetku obce – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa parc. reg. CKN 2011/5 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 98 m2, k. ú. Nedožery, Obec Nedožery-Brezany, vytvoreného geometrickým plánom 

č. 237/2020 zo dňa 27.08.2020 úradne overeným pod číslom 1034/20 zo dňa 08.09.2020, vyhotoveným 

spoločnosťou GEOMAP Prievidza s.r.o., J. Kráľa č. 1713/1A, 972 01 Bojnice, IČO: 46896180, autorizačne 

overeným Ing. Petrom Petrášom dňa 27.08.2020 do vlastníctva žiadateľa Mgr. Zuzana Kuráková, trvale bytom 

Kalinčiakova 6206/2, 974 01  Banská Bystrica – Kráľová vysporiadania vlastníckych vzťahov spôsobom podľa § 

9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Pre potreby obce je 

pozemok nevyužiteľný je dlhodobo využívaný majiteľom nehnuteľnosti a oplotený. Predajná cena je určená 

znaleckým posudkom č. 259/2021, znalcom Ing. Anton Mach, Hornolulická 16, 972 01  Bojnice (evidenčné číslo 



znalca: 912131) na 754,60 Eur. Prevádzaný pozemok je odčlenený z parcely reg. CKN č. 2011/3, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 718 m2 v k. ú. Nedožery, evidovanej na LV č. 1 Okresného úradu Prievidza, 

katastrálny odbor. 

Uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:  

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  

uzatvorenie dodatku č. 1 k Zmluve o nájme pozemku N – 39/2020 uzatvorenej dňa 30.09.2020. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:  

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  

uzatvorenie zámennej zmluvy týkajúcej sa pozemku registra C ( mimo zastavané územie obce) 

parcela č. 962/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 690 m2 vo vlastníctve Obec Nedožery-Brezany, 

Družstevná 367/1 Nedožery-Brezany v podiele 1/1, evidovanom na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Brezany za 

nasledovné pozemky registra C (zastavané územie obce): 

parcela č. 10/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 311 m2 

parcela č. 10/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35 m2 

parcela č. 10/13 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 99 m2 

parcela č. 10/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 99 m2 

parcela č. 10/15 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 99 m2 

vo vlastníctve Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra, Kukučínova 629/3, Nedožery-Brezany v podiele 1/1, 

evidované na liste vlastníctva 173, k. ú. Brezany. 

Na predmetné parcely bol vypracovaný znalecký posudok č. 107/2022 vyhotovený znalcom Ing. Miroslavom 

Hamáčekom dňa 22.03.2022. 

 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

• Starosta obce informoval o obnove miestnych komunikácií a chodníkov v obci. 

Pôvodný zámer bol obnoviť ulicu Hviezdoslavovu, konkrétne od kostola po posledný 

dom v smere na priehradu. Záujem bol vybudovať aj chodník, vzhľadom k tomu, že táto 

cesta nie je úplne bezpečná a takýmto spôsobom zlepšiť bezpečnosť našich občanov, 

chodcov. V pláne bola kompletná obnova komunikácie s výstavbou nového chodníka. 

Keďže chodník na tejto ulici doteraz nebol, boli na túto realizáciu potrebné súhlasy 



všetkých vlastníkov pozemkov, kde sa mal chodník realizovať , ktoré sa nepodarilo 

získať od všetkých. Mrzí ho, že Hviezdoslavova ulica v tomto roku zrekonštruovaná 

nebude. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:  

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  

použitie finančných prostriedkov z položky rozpočtu Rekonštrukcia miestnych komunikácií pre realizáciu 

nasledovných projektových dokumentácií, pre ktoré boli vydané stavebné povolenia: 

- Názov stavby: Obec Nedožery-Brezany, Obnova miestnej komunikácie – zóna Nová Štúrova 

- Názov stavby: Obec Nedožery-Brezany, Obnova miestnej komunikácie – zóna Budovateľská B 

 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:  

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  

realizáciu výstavby stavebných objektov v projekte Revitalizácia centrálnej zóny v tomto rozpočtovom roku 

v zmysle rozpočtu stavby zo dňa 01.02.2022 pod názvom: OBEC NEDOŽERY - BREZANY, REVITALIZÁCIA 

CENTRÁLNEJ ZÓNY, 1.etapa. 

 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:  

Návrh uznesenia  

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany  
 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

zmenu organizačnej štruktúry Obecného úradu Nedožery-Brezany ku dňu 01.02.2022. 

 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia:  



Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  

zriadenie domových optických prípojok nadzemným vedením cez obecné pozemky k zákazníkom pre spoločnosť 

Kinet za podmienky zrušenia káblových rozvodov na súčasných oceľových stĺpoch do roku 2024, napojenia 

obecných budov za 1 € ročne na optický internet a možnosti umiestnenia kamier v ľubovoľnom počte v dosahu 

vybudovanej optickej siete v zmysle predloženej ponuky. Nadzemné optické vedenie bude umiestnené  

na betónových stĺpoch elektrického vedenia. 

 

 

K bodu 9 – Diskusia 

V diskusii vystúpili: 

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. informoval o pripájaní na verejnú kanalizáciu. 

Uviedol, že vzhľadom k tomu, že stavebný úrad máme v Nitrianskom Pravne, snažíme 

sa občanom čo najviac pomôcť pri vybavovaní potrebných dokumentov. Zriadili sme 

na našom obecnom úrade kanceláriu v priestoroch bývalého stavebného úradu,  

kde zamestnanci poskytnú občanom všetky informácie ohľadom pripojenia  

na kanalizáciu, a takisto vypíšu s občanmi žiadosti, poradia a pomôžu so všetkým 

potrebným. Ďalšia kancelária bude vybavovať drobné stavby, preto nebude potrebné, 

aby naši občania chodili s týmito žiadosťami na stavebný úrad do Nitrianskeho Pravna, 

ale všetko vybavia na jednom mieste na našom obecnom úrade. 

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. sa vyjadril ku dvom bilbordom, ktoré  

sa nachádzajú pred našou obcou smerom z Prievidze. Podľa jeho názoru ide o čierne 

stavby, pretože obec na ne nevydala žiadne povolenie. Dodal, že obec bude pracovať 

na ich odstránení. Zástupca starostu obce PhDr. Ján Beňadik, PhD. nadviazal na túto 

tému a poprosil občanov, aby v prípade možností nepodpisovali zmluvy s takýmito 

ľuďmi, pretože najväčší argument je v takomto prípade zmluva s vlastníkmi pozemkov. 

Zo strany obce je potom veľmi náročné takéto problémy vyriešiť. 

• Poslankyňa obecného zastupiteľstva Mgr. Lucia Ziburová požiadala o slovo s tým, že by 

sa rada vrátila k mesiacu január. Uviedla, že od začiatku volebného obdobia túžila s 

prednostom obecného úradu p. Vladimírom Zaťkom a poslankyňou Luciou Lacko 

Blahovou vybudovať v školskom areáli klzisko. Keďže po minulé roky im počasie 

neprialo, podarilo sa klzisko zrealizovať až tento rok. Pridal sa ku nim aj poslanec Mgr. 

Martin Vavro, ktorý zmobilizoval hasičský zbor a s odobrením pána starostu sa 

spoločne pustili do budovania klziska. Na sociálnu sieť zverejnili výzvu, či by im niekto 

z dobrovoľníkov pomohol. Ihneď sa prihlásilo desať občanov, ktorí boli ochotní každú 

noc polievať ľadovú plochu. Vyslovila veľké poďakovanie všetkým, ktorí pomáhali pri 

realizácii klziska pre deti v našej obci, a to menovite za DHZo Mgr. Martin Vavro 

v spolupráci s koordinátorom celej akcie Róbertom Solárom, z radov občanov, 

dobrovoľníkov Marek Měrka, Martin Paulík, Miroslav Dado, Marek Lacko, Marián 

Bohuš, Peter Klopček, Vladimír Riš, Bruno Hausner, Adam Kováč, Marek Pastucha. 



Poslankyňa Mgr. Lucia Ziburová dodala, že na klzisku sa podarila pekná obecná akcia – 

Karneval na ľade. 

• p. Šimová sa opýtala, či by pri rekonštrukcii ulice Budovateľskej nebolo možné túto 

ulicu zrekonštruovať od križovatky po Kamenný chodníček. Pán starosta odpovedal, že 

na túto rekonštrukciu sú rozdelené finančné prostriedky, takže sa najskôr začne 

pracovať od miesta, kde sa bude likvidovať chodník po ľavej strane ulice. Zástupca 

starostu obce PhDr. Ján Beňadik, PhD. dodal, že v druhej etape obnovy Budovateľskej 

ulice bude zahrnutá aj časť cesty, na ktorú sa p. Šimová pýtala. 

• p. Kerata sa opýtal, či aj občanom bývajúcim na ulici Žiarskej poradia príslušní 

zamestnanci v kancelárii určenej na vybavovanie kanalizácie. Starosta obce Ing. 

Jaroslav Pekár, PhD. odpovedal, že samozrejme. 

• P. Cipovovú zaujímalo, kedy je v pláne rekonštrukcia Brezianskej ulice, pretože podľa 

jej slov ulica Budovateľská nie je až v takom zlom stave, aby si vyžadovala 

rekonštrukciu. Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. uviedol, že postupne je 

naplánovaná obnova všetkých ulíc v obci a je vo finančnej možnosti obce ju obnoviť 

v roku 2023. 

• p. Cipovovú ďalej zaujímalo, ako je to s rozširovaním cintorína v časti obce Brezany. 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. informoval, že sa podarilo získať pozemok, ktorý 

obec zamenila, momentálne prebieha doplnok k územnému plánu, predpokladané 

schválenie bude približne do dvoch mesiacov. Je potrebné doplniť územný plán, 

pretože pozemok, ktorý sa podarilo zameniť nie je v územnom pláne obce určený na 

výstavbu cintorína. 

 

K bodu 10 – Záver 

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta 
obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  
 

 

 

Zapisovateľ:   Silvia Paulíková 

 

Za overovateľov:  Eva Hromadová 

 

   Marek Petic 

  

 

  

        Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 
                 starosta obce 
 


