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Zápisnica 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany konaného dňa 
05.04.2019 

 
Prítomní:  starosta Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 
                 hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik 
 poslanci: PhDr. Ján Beňadik, Phd., Eva Hromadová, Lucia Lacko Blahová, 
                 Marek Petic, Ing. Monika Šimová, Mgr. Petronela Šovčíková, 
                 Mgr. Lucia Šujanová, Mgr. Martin Vavro 
                 prednosta obecného úradu Vladimír Zaťko 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa  
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Voľba overovateľov zápisnice 
4. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva  
5. Informácia o plnení a čerpaní rozpočtu obce Nedožery-Brezany za rok 2018 
6. Návrh VZN č. 1/2019 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pre      

narodené dieťa s trvalým pobytom v obci Nedožery-Brezany  
7. Návrh VZN č. 2/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a      

dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, v školskom klube detí a v 
školskej jedálni.  

8. Návrh zásad odmeňovania činností pri výkone obecnej samosprávy 
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019 
10. Správy hlavného kontrolóra o výkone kontroly 

o Správa o kontrolnej činnosti v roku 2018 
o Správa o stave a úrovni vybavovania sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z.  

o  sťažnostiach v roku 2018 a podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. 
o Správa o výsledkoch kontroly v roku 2019      

11. Rôzne  
12. Diskusia 
13. Záver 

 

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa 
Druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 05.04. 2019 otvoril starosta obce 
Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 
Zapisovateľ: Mgr. Lucia Šujanová 
 
K bodu 2 – Schválenie programu rokovania 
Program zasadnutia predniesol starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD., tento bol bez 
pripomienok a doplňujúcich návrhov schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných 
poslancov. 
 
K bodu 3 – Voľba overovateľov zápisnice 
Overovatelia:  Eva Hromadová 
                        Lucia Lacko Blahová 
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Overovatelia boli schválení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 
 
K bodu 4 – Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva  
Bola prednesená správa hlavného kontrolóra obce Ing. Vladimíra Hvojnika o plnení uznesení 

obecného zastupiteľstva. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva tvorí 

neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 

 

K bodu 5 – Informácia o plnení a čerpaní rozpočtu obce Nedožery-Brezany za rok 2018 
Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. informoval OZ o plnení a čerpaní rozpočtu obce za rok 

2018. Informácia o plnení a čerpaní rozpočtu obce Nedožery-Brezany za rok 2018 tvorí súčasť 

zápisnice. 

 

K bodu 6 – Návrh VZN č. 1/2019 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pre      
narodené dieťa s trvalým pobytom v obci Nedožery-Brezany. 
Starosta obce poďakoval p. Silvestrovi Hanuskovi za jeho pripomienky, ktoré boli zapracované 
do návrhu VZN č. 1/2019.  
Mgr. Petronela Šovčíková predložila návrh na zvýšenie finančného príspevku z 50 Eur na 
úroveň 100 Eur.  Obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie finančného príspevku na úroveň 100 
Eur. Obecné zastupiteľstvo schválilo  VZN č. 1/2019 o poskytovaní jednorazového finančného 
príspevku pre narodené dieťa s trvalým pobytom v obci Nedožery-Brezany. 
 

K bodu 7 – Návrh VZN č. 2/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a      

dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej 

jedálni. 

Starosta obce poďakoval za pripomienkovanie návrhu VZN p. Silvestrovi Hanuskovi. 

Pripomienky boli zapracované do návrhu VZN č. 2/2019. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 2/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov 

detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, v školskom klube 

detí a v školskej jedálni. 

 

K bodu 8 – Návrh zásad odmeňovania činností pri výkone obecnej samosprávy 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zásady odmeňovania pri výkone obecnej samosprávy. 
 
K bodu 9 – Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019 
Hlavný kontrolór informoval OZ o pláne kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. Obecné 
zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019. 
 
K bodu 10 – Správy hlavného kontrolóra o výkone kontroly 

o Správa o kontrolnej činnosti v roku 2018 
o Správa o stave a úrovni vybavovania sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z.  

o  sťažnostiach v roku 2018 a podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. 
o Správa o výsledkoch kontroly v roku 2019      

Hlavný kontrolór predniesol jednotlivé správy o výkone kontroly. Jednotlivé správy sú 
súčasťou zápisnice. 
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K bodu 11 – Rôzne 

• Pani Eva Kucharovičová predniesla správu o stave Miestnej ľudovej knižnice v obci 
Nedožery-Brezany za rok 2018 (príloha zápisnice). 
Pani Eva Kucharovičová informovala o otvorení novej časti obecného múzea, ktoré sa 
konalo dňa 24. 09. 2018. V novootvorenej miestnosti sa nachádzajú 4 panely s názvom 
Ako sa tkalo. 
Pani Eva Kucharovičová informovala o ocenení pre obec za tvorivý čin roka (otvorenie 
nových priestorov múzea). 

• Predseda komisie výstavby a územného plánovania pôdneho, lesného a vodného 
hospodárstva Marek Petic informoval o tom, že komisia zasadala dvakrát a to dňa 27. 
02. 2019 a 02. 04. 2019 a predniesol obecnému zastupiteľstvu tieto žiadosti: 

o Žiadosť č. 1 zo dňa 15. 10. 2018 (ev. č. 1045/2018) – pani Anastázia Patúcová 
žiada o súhlas zriadenia prípojky kanalizácie cez obecný pozemok z bočnej 
strany jej rodinného domu.  
Odporúčanie stavebnej komisie – Stavebná komisia nevidí žiadne obmedzenia 
vo vedení kanalizácie požadovaným miestom na základe čoho odporúča 
vyhovieť žiadosti pani Anastázie Patúcovej. 
Žiadosť bola obecným zastupiteľstvom schválená. 

o Žiadosť č. 2 zo dňa 7.11.2018 (ev. č. 1143/2018) – pani Simona Flimelová žiada 
o zriadenie vecného bremena formou zmluvy medzi ňou a obcou na parcelu č. 
500 a parcelu č. 410 C-KN Brezany LV č. 1 na vybudovanie vodomernej šachty, 
vodomernej prípojky a vybudovanie elektrickej prípojky k parcele č. 425/1 C-
KN Brezany LV 1534, ktorej je vlastníčkou.  
Odporúčanie stavebnej komisie – nevyžaduje sa zriadenie vecného bremena, 
stavebná komisia odporúča schváliť žiadosť Simony Flimelovej o realizáciu 
vodovodnej prípojky s domovým rozvodom vody cez parcelu č. 500 registra C 
katastrálneho územia Brezany za podmienky jej zrušenia v prípade realizácie 
rozšírenia vodovodu na parcelu č. 500 registra C katastrálneho územia Brezany. 
Odporúčanie stavebnej komisie k žiadosti pani Simony Flimelovej zo dňa 
7.11.2018 bolo obecným zastupiteľstvom schválené. 

o Žiadosť č. 3 zo dňa 9.11.2018 (ev. č. 1148/2018)  – spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. 
žiada o záväzné stanovisko k plánovanej stavbe elektronickej komunikačnej 
siete. Pozemok je vo vlastníctve pána Juraja Humaja bytom V. B. Nedožerského 
154/145, Nedožery-Brezany, s ktorým má spoločnosť už uzatvorenú dohodu.  
Odporúčanie stavebnej komisie – plánované umiestnenie elektronickej 
komunikačnej siete nebude žiadnym spôsobom obmedzovať budúcu výstavbu 
v našej obci na základe čoho odporúčame vyhovieť danej žiadosti. 
Žiadosť nebola obecným zastupiteľstvom schválená. 

o Žiadosť č. 4 zo dňa 7.12.2018 (ev. č. 1273/2018)  – Ing. Michal Hromada žiada 
o zmenu územného plánu týkajúcu sa časti parcely v katastri obce Nedožery-
Brezany, k. ú. Brezany, parcelné číslo C-KN 102/1. Záujmová oblasť je 
momentálne v územnom pláne vedená ako plocha verejnej zelene a nie je 
možné na nej stavať. Zároveň žiada o odkúpenie tejto časti parcely o výmere 
približne 650 m2. Žiadateľ zabezpečí a bude znášať všetky náklady na 
projektovú dokumentáciu, ktorá umožní výstavbu rodinného domu na tomto 
pozemku. Žiadosť naďalej zostáva v riešení. 
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o Žiadosť č. 5 zo dňa 10.12. 2018 (ev. č. 1275/2018)  – pani Iveta Kmeťová bytom 
Baníkov 77/6, Nováky žiada o vyjadrenie obce k vydaniu osvedčenia, vyhlásenia 
o vydržaní k pozemkom v katastri obce Nedožery-Brezany.  
Odporúčanie stavebnej komisie – Záujmy obce nie sú dotknuté, upozorňuje sa 
však na skutočnosť, že na daných pozemkoch sú známi vlastníci. 
Žiadosť bola obecným zastupiteľstvom zobraná na vedomie. 

o Žiadosť č. 6 zo dňa 8.1. 2019 (ev. č. 12/2019) – pán Vladimír Gandel bytom 
Budovateľská 270/44, Nedožery-Brezany žiada o zrušenie predkupného práva 
obce na pozemok p. č. 250/35, LV č.1 v k.ú. Nedožery, nakoľko podmienky 
v kúpnej zmluve pod bodom 2 boli dodržané.  
Odporúčanie stavebnej komisie – Stavebná komisia odporúča vyhovieť danej 
žiadosti. 
Žiadosť bola obecným zastupiteľstvom schválená. 

o Žiadosť č. 7 zo dňa 1.2.2019 (ev. č. 112/2019) – pani Miroslava Bartková bytom 
Družby 685/15, Nedožery-Brezany žiada o umožnenie prerábky kúpeľne a WC 
v obecnej bytovke, ktorú chce realizovať na vlastné náklady.  
Odporúčanie stavebnej komisie – Stavebná komisia odporúča vyhovieť danej 
žiadosti avšak odporúča, aby nájomca zanechal po prípadnom odstúpení od 
nájomnej zmluvy kúpeľnu a WC v stave, ktorý nadobudne po plánovanej 
prerábke. 
Žiadosť bola obecným zastupiteľstvom schválená s tým, aby nájomca zanechal 
po prípadnom odstúpení od nájomnej zmluvy kúpeľňu a WC v stave, ktorý 
nadobudne po plánovanej prerábke, bez nároku na vrátenie finančných 
prostriedkov použitých na danú rekonštrukciu.  

o Žiadosť č. 8 zo dňa 26.2. 2019 – firma TMG, a.s. predkladá na odsúhlasenie 
konečnú úpravu miestnych komunikácií v obci Nedožery-Brezany.  
Žiadosť nebola obecným zastupiteľstvom schválená. 
 

o Žiadosť č. 1 zo dňa 04. 03. 2019 – Spoločnosť Slovak Telekom žiada o vrátenie 
časti prenajatých nebytových priestorov v budove pošty, ktoré momentálne už 
nevyužíva. Má s obcou uzatvorenú nájomnú zmluvu predmetom ktorej je 
prenájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve obce 
Nedožery-Brezany (budova pošty) za účelom umiestnenia telekomunikačnej 
technológie.  
Odporúčanie stavebnej komisie – Stavebná komisia nesúhlasí s vrátením 
nebytových priestorov. Komisia je za pokračovanie pôvodnej nájomnej zmluvy 
bez zmeny. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh komisie. 

o Žiadosť č. 2 zo dňa 14.3.2019 (ev. č. 251/2019)  – spoločnosť Profi Network 
plánuje v našej obci vybudovanie optickej siete – optického káblového rozvodu, 
ktorý bude vedený po parcelách vo vlastníctve obce. Spoločnosť žiada 
o odsúhlasenie vedenia optického kábla podľa projektovej dokumentácie.  
Odporúčanie stavebnej komisie – Stavebná komisia súhlasí s návrhom 
a vedením trasy optického kábla v obci Nedožery-Brezany. 
Žiadosť bola obecným zastupiteľstvom schválená. 

o Žiadosť č. 3 zo dňa 22.3.2019 (ev. č. 276/2019) – pani Simona Flimelová žiada 
o vydanie stanoviska k rozšíreniu plynovej vetvy, ktorá bude vedená po 
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pozemku v k. ú. Brezany, p. č. 425/1. Zároveň žiada o možnosť úpravy povrchu 
prístupovej cesty vedenej po parcele č. 500 registra C katastrálneho územia 
Brezany. Ako povrchovú úpravu navrhuje asfaltovú drť.  
Odporúčanie stavebnej komisie – Stavebná komisia sa vyjadrí k danej žiadosti 
o rozšírenie plynovej vetvy až po vydaní stanoviska zo strany SPP. Stavebná 
komisia súhlasí so spevnením prístupovej cesty k rodinnému domu 
s navrhovanou úpravou z asfaltovej drte. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo, že súhlasí so spevnením prístupovej cesty 
k rodinnému domu s navrhovanou úpravou zo zhutnenej asfaltovej drte. 

o Žiadosť č. 4 zo dňa 26.3. 2019 (ev. č. 290/2019) – pani Terézia Valovičová žiada 
o povolenie realizácie prístrešku na unimobunke umiestnenej za obecným 
úradom, ktorá je v jej vlastníctve. Jedná sa o prístrešok nad vstupom 
o pôdorysných rozmeroch 1x2m.  
Odporúčanie stavebnej komisie – Stavebná komisia súhlasí s realizáciou 
prístrešku. 
Žiadosť bola obecným zastupiteľstvom schválená. 

 
 

• Predsedkyňa finančnej komisie  Mgr. Petronela Šovčíková informovala o tom, že 
komisia zasadala dvakrát a to dňa 21. 01. 2019 a 02. 04. 2019 a predniesla obecnému 
zastupiteľstvu tieto žiadosti: 

o Finančná komisia sa zaoberala vyúčtovaním poskytnutej dotácie za rok 2018 – 
TJ Družstevník Horná Nitra. Komisia vzala na vedomie vyúčtovanie poskytnutej 
dotácie za rok 2018 doručené Telovýchovnou jednotou Družstevník Horná 
Nitra so sídlom v Nedožeroch-Brezanoch dňa 12.12.2018 (ev. č. 1281/2018). 

o Žiadosť o zníženie daní z lesných pozemkov – Lesné pozemkové spoločenstvo 
ŽIAR. Žiadosť bola doručená dňa 07.02.2018 (ev. č. 94/2018) a doplnená 
13.03.2018. Komisia po preskúmaní žiadosti a na základe zákona č. 582/2004 
Z. z. § 98 a VZN č. 6/2012 neodporúča obecnému zastupiteľstvu žiadosť 
schváliť. 
Žiadosť nebola schválená obecným zastupiteľstvom. 

o Uhradenie členského príspevku na rok 2019 – Združenie ZPOZ Človek človeku 
v SR. Výzva bola doručená dňa 10.12.2018 (ev. č. 1277/2018).  
Komisia  o d p o r ú č a  OZ schváliť uhradenie členského príspevku na rok 2019 
vo výške 0,04€ za obyvateľa. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo uhradenie členského príspevku na rok 2019 – 
Združenie ZPOZ Človek človeku v SR. 

• Predsedkyňa finančnej komisie informovala o položkách v rozpočte a ich nasledovných 
žiadostiach o dotáciu: 

o Dobrovoľný hasičský zbor obce Nedožery-Brezany – žiadosť o poskytnutie 
príspevku vo výške 14 750 € bola doručená 26.09.2018 (ev. č. 973/2018), 

o Klub dôchodcov pri OcÚ Nedožery-Brezany - žiadosť o poskytnutie príspevku 
vo výške 1 200€ bola doručená 24.09.2018 (ev. č. 957/2018),  

o Mesto Prievidza - žiadosť o poskytnutie príspevku vo výške 60 € na každé dieťa 
s trvalým pobytom v obci, ktoré navštevuje v školskom roku 2018/2019 
záujmové útvary organizované CVČ v celkovej výške 420€ bola doručená 
01.10.2018 (ev. č. 997/2018),  
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o Mužstvo ŠK Slovan Brezany - žiadosť o poskytnutie príspevku vo výške 300€ 
bola doručená 05.11.2018 (ev. č. 1131/2018),  

o Tenisový klub RAKETA - vo výške 80 € na každé dieťa s trvalým pobytom v obci 
v celkovej výške 560€ bola doručená 04.12.2018 (ev. č. 1266/2018). 
Rozpočtovým opatrením sa bude riešiť finančný rozdiel, keďže v rozpočte bola 
schválená výška 720  Eur. 

o Súkromná základná umelecká škola Nedožery-Brezany - dotácia podľa §6 odst. 
12, písmena b Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v celkovej výške 87 479€, doručená dňa 19.12.2018 (ev. č. 1316/2018), 

o TJ Družstevník Horná Nitra Nedožery-Brezany - žiadosť o poskytnutie príspevku 
vo výške 13 000€ bola doručená 07.01.2019 (ev. č. 6/2019), 

o Slovenský zväz chovateľov Nedožery-Brezany – žiadosť o poskytnutie príspevku 
vo výške 300 € na čiastočné zabezpečenie 28. ročníka Hornonitrianskej výstav 
drobného zvieratstva a plemenných kohútov, ktorá bola doručená dňa 
16.01.2019 (ev. č. 57/2019). 
 

• Predsedkyňa finančnej komisie informovala OZ o nasledujúcich žiadostiach: 
o Žiadosť pán Šima Júliusa týkajúca sa poskytnutia jednorazovej finančnej dávky 

doručenej 24.10.2019 (ev. č. 1095/2018),  
Komisia neodporúča OZ schváliť žiadosť. A informuje OZ o prerokovaní situácie 
s ÚPSVaR v Prievidzi, mu mal úrad poskytnúť pracovné oblečenie. 
Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo. 

o ZO Slovenského zväzu záhradkárov Nedožery-Brezany – žiadosť o poskytnutie 
príspevku vo výške 1 000€ bola doručená 10.01.2019 (ev. č. 64/2019), 
Predsedkyňa finančnej komisie informuje, že dom záhradkárov je vo vlastníctve 
obce, z uvedeného dôvodu budú opravy priestorov krátené zo zdrojov obce z 
položky údržby a opravy budov. 
Komisia neodporúča žiadosť schváliť. 
Obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo. 
 

• Predsedkyňa finančnej komisie informuje, že nasledovné žiadosti o dotáciu boli 
doručené po oficiálnom termíne určenom VZN č. 9/2011 o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu obce. Z uvedeného dôvodu finančná komisia bude na ďalšom zasadnutí 
skúmať, či žiadosti zahŕňajú objektívne potreby, resp. riešenie mimoriadneho prípadu 
podľa VZN č. 9/2011 §5 bod 2.  

o Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nedožery-Brezany - žiadosť o poskytnutie 
príspevku vo výške 2 000€ bola doručená 30.11.2018 (ev. č. 1327/2018), 

o Lesné pozemkové spoločenstvo ŽIAR Nedožery – žiadosť o poskytnutie 
príspevku vo výške 300 € bola doručená 25.01.2019 (ev. č. 89/2019). 

 

• Starosta obce podal informácie: 
o ohľadom riešenia kanalizácie na ulici T. Hromadu a bytových domoch na ulici 

Družby.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre kanalizáciu na ulici T. Hromadu a bytových domoch na ulici 
Družby.  
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o  o začatí riešenia krokov na realizáciu zberného dvora na družstve v Brezanoch. 

Veľkokapacitné kontajnery budú umiestnené pri vstupe do družstva. V presne 
stanovený čas bude dvor otvorený pre obyvateľov obce. Budeme riešiť aj zvoz 
odpadu v rámci obce do dvora - to bude ale až v ďalšej fáze. 

o o riešení rozšírenia cintorína v časti obce Brezany. 
o  o inštalovaní dvoch dopravných zrkadiel – na ulici T. Hromadu a na 

ulici Štúrova, kvôli zvýšeniu bezpečnosti. 
o  o riešení optickej siete spoločnosťou Slovak Telekom v obci. 
o  o príprave na projektovú dokumentáciu  priechodov pre chodcov na ulici V. B. 

Nedožerského. Realizácia prebehne po skončení prác na kanalizácií. 
o  o úspešnosti v projekte OP Ľudské zdroje ÚPSVaR Prievidza, kde obecný úrad 

získal finančné prostriedky na dvoch zamestnancov. 
o  o získaní finančnej podpory vo výške 13 500 € zo Slovenského futbalového 

zväzu pre TJ Družstevník.  
Starosta obce podal návrh: 

o na zrušenie kontajnerov pri železničnej stanici, vzhľadom k tomu, že dochádza 
k nadmernému znečisteniu okolia kontajnerov na železničnej stanici a ich 
premiestnenie na existujúce stojiská v obci do doby, kým nebude obec plne 
pokrytá kamerovým systémom, na ktorý bol podaný projekt.  
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh nadpolovičnou väčšinou.  

o na odstúpenie od nájomnej zmluvy so spoločnosťou TRILAB s.r.o. Dôvodom 
odstúpenia je porušenie povinnosti nájomcu, spoločnosti  TRILAB s.r.o., zaplatiť 
splatné nájomné za rok 2018. Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na 
odstúpenie od nájomnej zmluvy spoločnosti TRILAB, s.r.o.  

 

• Mgr. Martin Vavro - člen komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu a mládeže  
informoval o činnosti komisie. Komisia sa celkovo zišla 2 –krát. Informoval o niektorých 
už uskutočnených podujatiach ako boli balónová párty, obecná zabíjačka, Deň 
detského folklóru obcí Pravnianskej doliny, Vynášanie Moreny. Podal informáciu 
o futbalistoch (prípravka a žiaci), že dostali od vedenia obce darček za vzorné 
reprezentovanie obce - vstupenku na futbalový zápas Ružomberok/Žilina. Na hraciu 
plochu ako bonus sprevádzali hráčov. Taktiež informoval o podujatí Výstup obcí na 
vrchol Magury. Informoval o tom, že o každom kultúrnom podujatí sú občania 
informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu a internetovej obecnej stránky.    

 

K bodu 12 – Diskusia 
 

• P. Ing. Silvester Hanuska sa dožadoval informácie, či bol niekto z poslancov na 
úvodnom školení. Odporúča navštevovať školenia pre poslancov. 
Ďalej žiadal písomné vyhodnotenie pripomienok, ktoré zasielal k VZN č. 1/2019 a k VZN 
č. 2/2019. 
Informoval, že v rozpočte je rezerva na investičné akcie. Žiadal schvaľovanie 
finančných prostriedkov na investície. Dožadoval sa informácií, čo sa v danom roku 
plánuje robiť z týchto finančných prostriedkov. (uviedol príklady: Cintorín Nedožery si 
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vyžaduje opravy oplotenia zo západnej strany. Vrbičky – oprava rozšírenia dlažby, 
Cintorín Brezany nové oplotenie).  
Odporúčal zriadiť vecné bremeno k nasledovnej žiadosti. 

o Žiadosť č. 2 zo dňa 7.11.2018 – pani Simona Flimelová žiada o zriadenie 
vecného bremena formou zmluvy medzi ňou a obcou na parcelu č. 500 
a parcelu č. 410 C-KN Brezany LV č. 1 na vybudovanie vodomernej šachty, 
vodomernej prípojky a vybudovanie elektrickej prípojky k parcele č. 425/1 C-
KN Brezany LV 1534, ktorej je vlastníčkou.  
Odporúčanie stavebnej komisie – nevyžaduje sa zriadenie vecného bremena, 
stavebná komisia odporúča schváliť žiadosť Simony Flimelovej o realizáciu 
vodovodnej prípojky s domovým rozvodom vody cez parcelu č. 500 registra C 
katastrálneho územia Brezany za podmienky jej zrušenia v prípade realizácie 
rozšírenia vodovodu na parcelu č. 500 registra C katastrálneho územia Brezany. 
Odporúčanie stavebnej komisie k žiadosti pani Simony Flimelovej zo dňa 
7.11.2018 bolo obecným zastupiteľstvom schválené. 
Dožadoval sa jednotnej formy zápisnice zo zasadnutia OZ, ktoré sa docieli 
určením jedného stáleho zapisovateľa - v predchádzajúcom období to mal na 
starosti zástupca starostu. 

Predseda komisie výstavby a územného plánovania pôdneho, lesného a vodného 
hospodárstva Marek Petic informoval o tom, že nie je potrebné zriadiť vecné bremeno. 
 
K projektu požiarnej zbrojnice vzniesol námietku na rekonštrukciu strechy, že nebola 
súčasťou projektu. Navrhuje, aby sa konečná úprava fasády nerobila. Informoval, že sa 
v  čase riešenia projektu nevenoval danému projektu, tak zostal prekvapený, že sa 
nezačalo s rekonštrukciou strechy. Poslanec Mgr. Martin Vavro vzniesol súhlasné 
stanovisko a bol by rád danému postupu riešenia.  
 
Informoval sa na mulčovací voz, ktorý štiepkoval v Kanianke. Žiadal o preverenie pána 
hlavného kontrolóra o zaúčtovaní nájmu mulčovacieho stroja do rozpočtu obce. 
Starosta obce informoval, že nájom mulčovacieho stroja pre obecný úrad v Kanianke 
bol riadne zúčtovaný. Pán Ing. Silvester Hanuska neodporúča schvaľovať sadzobník 
takýchto úkonov, z dôvodu nestíhania zabezpečovania zbierania odpadu vo vlastnej 
obci.  

 

• Pani Eva Pekárová sa pýtala na dôvod zrušenia rozlúčky obce so zosnulými počas 
cirkevného obradu.  
Starosta obce informoval, že došlo k vzájomnej dohode s pánom farárom. Rozlúčku so 
zosnulými je ochotný pán farár predniesť, pokiaľ o to požiadajú pozostalý. Informoval, 
že po nástupe do funkcie pani Kucharovičová neprejavila záujem pokračovať 
v rozlúčkach so zosnulými a nenašiel vhodnú osobu, ktorá by sa danej úlohy ujala. 

• Pán Ján Gandel sa dožadoval kúpy dvoch metlí, aby mohli zamiesť ulicu. Starosta obce 
informoval, že je v pláne kúpiť aj obecné vozidlo, ktoré bude riešiť aj daný problém.  

• Pani Cipovová sa dožadovala čistenia  Brezianskej ulice a polievania ulice hasičským 
autom, pre vysokú prášnosť, z dôvodu budovania kanalizácie. Poslanec Mgr. Vavro 
informoval, že pokiaľ bude súhlasné stanovisko od STVPS tak sa polievanie ciest môže 
uskutočniť.  
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• Pán Július Šimo sa informoval, či by nebolo možné zamestnať na HPP aj ostatných 8 
občanov obce, ktorí vykonávajú verejno-prospešné práce v domnienke, že keby sa 
financie nemíňali na firmy, ktoré vykonávajú kosenie v našej obci. Starosta obce 
informoval, že v rozpočte nie je dostatok finančných prostriedkov. 

•  Pán Kerata sa dožaduje doriešiť kanalizáciu pre Žiarsku ulicu. Starosta informoval, že 
Žiarska ulica je stále v štádiu riešenia, že okamžite po nástupe apeloval na daný 
problém na rokovaniach so STVPS v BB.  

• Pani Eva Pekárová sa informovala u pána poslanca PhDr. Jána Beňadika, PhD. na 
odstránenie betónov, ktorý je na jeho vlastnom pozemku, ale na verejnom mieste 
priamo pod kostolom. Pán poslanec PhDr. Ján Beňadik, PhD. ubezpečil, že do konca 
mája bude kameň odstránený, pretože ho potrebuje na uskutočnenie plota, ktorý 
momentálne stavia na danej parcele.  

• PhDr. Ján Beňadik, PhD. informoval o vyriešení problému so psami, ktorý bol aj 
medializovaný. Ďalej informoval o tom, že nie sú hrobové miesta na cintoríne 
v Brezanoch a informoval, že vec je už vo vysokom štádiu riešená.  

• P. Ing. Hanuska citoval náplň práce pána prednostu. A upozornil na návrh VZN, že 
nemôže tam byť uvedený dátum 28.3., keďže OZ sa koná dnes 5.4.2019. Starosta obce 
informoval, že OZ malo byť 28.3.2019, avšak z určitých okolností sa posunulo. 

• PhDr. Ján Beňadik, PhD. informoval, že má objekty na družstve a má schválený 
predsúhlas na odkúpenie pozemkov, ktoré sú tam a sú v správe obce a ubezpečoval, 
že kvôli tomu sa nestal poslancom.  Že uvedená žiadosť tu už je roky, a pracuje na 
splnení podmienok, ktoré mu dala minulá stavebná komisia a keď ich splní, tak je viac 
ako zrejmé, že následne sa bude rozhodovať o danej žiadosti, či to bude o 2 , 4 alebo 
10 rokov.  

• Zástupca starostu PhDr. Ján Beňadik, PhD. upozornil na uzatvorenú zmluvu, o ktorej 
nerozhodovalo súčasné OZ, ktorá je ťažko vypovedateľná a nevýhodná.  

• Pani Emília Gregorová navrhla výťah v zdravotnom stredisku. Starosta obce informoval, 
že daný problém riešil, hneď ako nastúpil, že má cenové ponuky, má predstavu 
o riešení, ale zdroje chce hľadať mimo rozpočtu obce. 

• Pani Cipovová vyžadovala zverejniť celkovú cenu práce prednostu úradu.  

• Prednosta obce informoval o svojej predchádzajúcej činnosti. Poďakoval za činnosť 
starostovej manželke, za bezplatné vypracovanie 20 projektov. 

• Pani Ing. Lucia Revická apelovala na riešenie vrakovísk v obci. Informovala o možnosti 
riešenia  a uviedla príklady z iných miest, kde sa vrakoviská likvidujú na náklady mesta 
a následne sa náklady vymáhajú od majiteľa pozemku. Vyzvala OZ, aby zvážila túto 
možnosť.  
Ďalej informovala o tom, že na vývesnej tabuli na obecnom úrade týkajúcej sa 
stavebného povolenia, boli vyvesené len dve strany. 

• Diskusia ohľadom riešenia pozemku parcelné číslo C-KN 102/1, k. ú. Brezany. Pán 
Marek Šimo žiada o riešenie jeho žiadosti k tomuto pozemku. 

• Poďakovanie pánovi starostovi a prednostovi úradu za získanie finančných 
prostriedkov pre TJ Družstevník. Poďakovanie predniesol pán Branislav Uhrín.  

• Pani Račková sa informovala o rozdelení obvodov poslancov, konkrétne, ktorému 
z poslancov do obvodu patrí ulica Brezianska, nakoľko by chcela pripomienkovať 
výstavbu kanalizácie na tejto ulici. Dohodla si osobné stretnutie s poslankyňou Mgr. 
Luciou Šujanovou. 
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• Pani Emília Gregorová si dohodla osobné stretnutie so zástupcom starostu PhDr. 
Jánom Beňadikom, PhD. ohľadom výstavby kanalizácie na ulici Jilemnického, ktorá 
patrí do jeho obvodu. 

• Pani Karpišová upozornila na prašnosť na uliciach počas výstavby kanalizácie. Navrhla, 
aby sa vedenie obce zaoberalo prípadným problémom obchádzania cez ulicu 
Budovateľská počas realizácie prác na kanalizácií na ulici V. B. Nedožerského. 
Informovala sa o spôsobe riadenia dopravy, počas výstavby kanalizácie na ulici V.B. 
Nedožerského. 
 

K bodu 13 – Záver 

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

 
 
Zapisovateľ:   Mgr. Lucia Šujanová 
 
 
 
Za overovateľov:  Eva Hromadová 
 
 
   Lucia Lacko Blahová 
 

 

 

   Vladimír Zaťko Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 
prednosta úradu         starosta obce 

 

  
 

  


