
Zápisnica 

zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany konaného dňa 

10.12.2020 

 

Prítomní: starosta: Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

prednosta obecného úradu: Vladimír Zaťko  

hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik  

poslanci: PhDr. Ján Beňadik, PhD., Mgr. Martin Vavro, Marek Petic, Eva 

Hromadová, Ing. Monika Šimová, Mgr. Petronela Šovčíková, PhD., Mgr. Lucia 

Šujanová 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2020  

5.  Návrh rozpočtu obce Nedožery-Brezany na rok 2021, 2022, 2023 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

7. Informácia Komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej  

8. Rôzne 

9. Správy hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

K bodu 1 - Otvorenie  

Siedme zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 10.12.2020 otvoril starosta obce Ing. 

Jaroslav Pekár, PhD. 

 

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa, zvolenie overovateľov zápisnice 

Zapisovateľ:  Silvia Paulíková 

Overovatelia:  Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. 

   Mgr. Martin Vavro 

 

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 – Návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2020  

Návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2020 v zmysle predloženého návrhu predniesol starosta 

obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 bolo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválené 

a je súčasťou uznesenia. 

K bodu 5 – Návrh rozpočtu obce Nedožery-Brezany na rok 2021, 2022, 2023 

Návrh rozpočtu obce Nedožery-Brezany na rok 2021, 2022, 2023 predniesol hlavný kontrolór 

Ing. Vladimír Hvojnik, ktorý odporučil obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu obce na 

rok 2021 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu na rok 2022, 2023. 

 

Starosta obce, Ing. Jaroslav Pekár, PhD. doplnil informácie ku návrhu rozpočtu obce 

Nedožery-Brezany a plánovaných investíciách, ktoré sa plánujú uskutočniť v priebehu roka 2021: 

- revitalizácia okolia kaplnky v časti obce Nedožery, 

- dokončenie zatrubnenia kanála na Ul. Tajovského, výsadba zelene a obrubníky okolo 

celého kanála, 

- výstavba obecného parku na priestranstve pred obecným úradom, 

- obnova chodníka na Ul. Budovateľskej od spojovacieho chodníčka, ktorý vedie na Ul. V.B.   

Nedožerského až po cintorín Nedožery, 

- podložie veľkého futbalového ihriska pre prípravu na umelý trávnik, 

- obnova cesty a chodníka na Ul. M. Rázusa, 

- rekonštrukcia kultúrno-spoločenskej miestnosti, 

- oprava podlahy garáže požiarnej zbrojnice. 

 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  

návrh rozpočtu obce Nedožery-Brezany na rok 2021 a zároveň 

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

návrh rozpočtu obce Nedožery-Brezany na rok 2022, 2023. 

 



Návrh rozpočtu obce Nedožery-Brezany na rok 2021, 2022, 2023 bol nadpolovičnou väčšinou 

prítomných poslancov schválený . 

K bodu 6 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

Znenie návrhu VZN č. 6/2020 predniesol zástupca starostu obce PhDr. Ján Beňadik, PhD. 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. dal hlasovať o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

p  r  i  j  í  m  a  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
V zákonom stanovenej lehote k nemu nebola podaná pripomienka.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo VZN trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 
 
K bodu 7 - Informácia Komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej 

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

PhD. informovala o zasadnutiach komisie, ktoré sa konali v novembri a v decembri. Na 

týchto zasadnutiach sa členovia komisie zaoberali predlžovaním už uzatvorených 

nájomných zmlúv obecných nájomných bytov, novými žiadosťami o pridelenie obecných 

nájomných bytov, ktoré boli zapracované do poradovníka a ktorý bol aktualizovaný 

k 01.12.2020, a takisto aj ukončením nájmu niektorých nájomníkov. Predsedníčka 

Komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. odporučila 

obecnému zastupiteľstvu schváliť dané uznesenia týkajúce sa nájomných bytov. 

 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  

uzatvorenie nájomných zmlúv na dobu tri roky pre nájomníkov v obecných nájomných bytoch, ktorým končí platnosť 

už uzatvorených nájomných zmlúv a ktorí spĺňajú podmienky pre ich predĺženie podľa zoznamu vypracovaného 

obecným úradom: 

 

- Mgr. Lucia Šujanová, Ľuboslav Zibura – trojizbový byt; Družby 684/12 Nedožery-Brezany (ev. č. 798/2020). 



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  

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

- Mária Šinková – záujem o dvojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 25.09.2020 (ev. č. 

790/2020), 

- Mgr. Zdenka Gebrlínová – záujem o dvojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 01.10.2020 

(ev. č. 810/2020), 

- Patrik Štefan, Monika Grolmusová - záujem o dvojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 

06.10.2020 (ev. č. 825/2020), 

- Barbora Žužafková - záujem o dvojizbový, resp. trojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 

13.10.2020 (ev. č. 854/2020), 

- Jana Murárová - záujem o jednoizbový, resp. dvojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 

16.10.2020 (ev. č. 868/2020), 

- Miroslav Florovič, Lenka Petrášová – záujem o jednoizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 

03.11.2020 (ev. č. 913/2020), 

- Miroslav Florovič, Lenka Petrášová – záujem o dvojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 

03.11.2020 (ev. č. 915/2020), 

- Miroslav Florovič, Lenka Petrášová – záujem o trojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 

03.11.2020 (ev. č. 929/2020), 

- Branislav Vondra – záujem o trojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 06.11.2020 (ev. č. 

931/2020), 

- Ivan Tonhajzer, Kristína Nagyová - záujem o jednoizbový, resp. dvojizbový byt. Žiadosť bola doručená 

na Obecný úrad 06.11.2020 (ev. č. 951/2020). 

 

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  

poradovník žiadateľov o pridelenie obecného nájomného bytu aktualizovaný k 01.12. 2020. 

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  

žiadosť p. Martina Šimka a p. Zuzany Gulášovej, Družby 686/16-7, 972 12 Nedožery-Brezany (ev. č. 902/2020) 

o ukončenie nájmu z obecného nájomného bytu k 31.10.2020 s trojmesačnou výpovednou lehotou. 

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  

Komisia na svojom zasadnutí zobrala na vedomie stiahnutie Žiadosti o pridelenie bytu (ev. č. 853/2020) p. Barbory 

Žužafkovej. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stiahnutie žiadosti o pridelenie bytu. 

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

PhD. informovala o ponuke upratovacej služby na údržbu  spoločných priestorov v 

obecných nájomných bytoch, ktorá schválená nebola, pretože s ňou nesúhlasili všetci 

nájomníci. Ďalej upozornila organizácie v obci, ktorým bola pridelená dotácia na rok 

2020 a ešte nepodali vyúčtovanie, že tak treba urobiť do 31.12.2020. Na záver 

informovala o ukončení nájomnej zmluvy k 30.11.2020 p. Pročkovej, ktorá nesplnila 

všetky podmienky potrebné na predĺženie nájomnej zmluvy.  

K bodu 8 – Rôzne 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia: 



Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

z r u š u j e  

uznesenie číslo 87/2020 zo dňa 30.09.2020. 

s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi budúcim predávajúcim Obec Nedožery-Brezany, IČO: 00318302 

a budúcim kupujúcim Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, IČO: 36126624, ktorej predmetom je 

budúci prevod pozemkov zapísaných na LV č. 1 vedenom pre katastrálne územie Nedožery, ktoré budú zastavané 

Stavbou „Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci 

Nedožery-Brezany“ v súlade s porealizačným zameraním Stavby v cene 1 Eur. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

• Zástupca starostu PhDr. Ján Beňadik PhD. informoval o zasadnutí všetkých komisií 

obecného zastupiteľstva v roku 2020, stručne zhrnul, koľkokrát počas roka zasadali a čím 

sa dané komisie na svojich stretnutiach zaoberajú. Všetkým predsedom komisií, ako aj 

ich členom sa poďakoval za ich výbornú prácu. Poďakovanie patrilo aj prednostovi 

obecného úradu Vladimírovi Zaťkovi a zamestnankyniam obecného úradu, p. Klopanovej, 

p. Paulíkovej a p. Zbiňovcovej za úspešné spracovanie a ukončenie Elektronického 

sčítania domov a bytov 2020 zadané Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Ďalej 

poďakoval p. Balážovej za pomoc na úseku miestnych daní a poplatkov, a takisto aj p. 

Ing. Jankovovej, ktorá pracuje na oddelení stavebného úradu. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s  c  h  v  a  ľ  u  j  e  

vyplatenie odmien poslancom a členom komisií za činnosť v II. polroku 2020 na základe písomného prehľadu 

vypracovaného zástupcom starostu obce v zmysle Zásad odmeňovania činnosti pri výkone obecnej samosprávy 

účinných dňom 01.07.2020. 

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  



- výrub drevín rastúcich mimo lesného pôdneho fondu v zastavanom území obce Nedožery-Brezany – 3ks stromu 

smrek (obvody kmeňov 153 cm, 124 cm, 95 cm) s obvodmi kmeňov meranými vo výške 130 cm nad zemou, ktoré 

rastú v katastrálnom území Brezany na pozemku registra CKN parc. č. 369/3, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie, vo vlastníctve obce. 

- výrub drevín rastúcich mimo lesného pôdneho fondu v zastavanom území obce Nedožery-Brezany – 4 ks stromu 

lipa (obvody kmeňov 100 cm, 104 cm, 106 cm a 121 cm) s obvodmi kmeňov meranými vo výške 130 cm nad zemou, 

ktoré rastú v katastrálnom území Brezany na pozemku registra CKN parc. č. 123/1, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, vo vlastníctve obce. 

- výrub drevín rastúcich mimo lesného pôdneho fondu v zastavanom území obce Nedožery-Brezany – 11 ks stromu 

smrek (obvody kmeňov 90 cm, 105 cm, 78 cm, 57 cm, 106 cm, 93 cm, 89 cm, 90 cm, 67 cm, 91 cm a 88 cm); 1 ks lipa 

(obvod kmeňa 42 cm); 5 ks jedľa (obvody kmeňov 82 cm, 99 cm, 98 cm, 59 cm a 95 cm); 1 ks borovica (obvod kmeňa 

43 cm) s obvodmi kmeňov meranými vo výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú v katastrálnom území Brezany na 

pozemku registra CKN parc. č. 368, druh pozemku ostatná plocha, vo vlastníctve 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  

uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku N – číslo 39/2020 s Urbárskym pozemkovým spoločenstvom Nedožery, so 

sídlom Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany, IČO: 006244662 týkajúce sa nasledovných parciel:  

- parcela č. 2374/3. vedená na LV č. 1657 vo výmere k nájmu 4479 m2, 

- parcela číslo 2374/1, vedená na LV č. 1657 vo výmere k nájmu 3090 m2, 

- parcela číslo 2370/33, vedená na LV č. 1657 vo výmere k nájmu 861 m2, 

- parcela číslo 2370/32, vedená na LV č. 1657 vo výmere k nájmu 3270 m2, 

- parcela číslo 2370/31, vedená na LV č. 1657 vo výmere k nájmu 268 m2, 

- časť parcely číslo 2373/1, vedená na LV č. 1657 vo výmere k nájmu 273 m2, 

- časť parcely číslo 2373/2, vedená na LV č. 1657 vo výmere k nájmu 93 m2. 

v cene 2 300 € / rok. 

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  

- Správu o výsledkoch a pripomienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou 

Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany za školský rok 2019/2020, 

- Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou 

Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany – Elokovaného pracoviska ako súčasť Základnej školy s materskou 

školou Vavrinca Benedikta za školský rok 2019/2020. 

 

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  

príspevky do Kroniky obce za rok 2017 vypracované kronikárom obce Ivanou Peticovou. 

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  

Spolufinancovanie projektu s názvom „Rekonštrukcia autobusových zastávok“ minimálne vo výške 5%, čo je 

1443,40 € z celkových požadovaných oprávnených výdavkov. Projekt je predložený v rámci výzvy: 

IROP-CLLD-P977-512-004, aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

• Predseda komisie výstavby a územného plánovania, pôdneho, lesného a vodného 

hospodárstva Marek Petic informoval o zasadnutí komisie zo dňa 8.12.2020, na ktorej sa 

s jej členmi okrem iných žiadostí zaoberali aj doplnenou žiadosťou p. Ing. Kataríny 

Turčanovej o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce do vlastníctva žiadateľa 

a odporučil obecnému zastupiteľstvu túto žiadosť schváliť. 

  

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 pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa parc. reg. C KN č. 290/3 zastavaná plocha o výmere 

20 m2 v k. ú. Nedožery, obec Nedožery-Brezany vytvoreného geometrickým plánom č. 21/2020 zo dňa 30.01.2020, 

úradne overeným pod číslom 639/20 zo dňa 10.06.2020, vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP Prievidza s.r.o., J. 

Kráľa č. 1713/1A, 972 01 Bojnice, IČO: 46896180, autorizačne overeným Ing. Petrom Petrášom dňa 30.01.2020 do 

vlastníctva žiadateľa Ing. Katarína Turčanová, trvale bytom Za priepasťou 492, 972 11  Lazany za účelom 

nadobudnutia stavebného povolenia z dôvodu nutnej opravy strechy, ktorá je v havarijnom stave, ohrozujúca život, 

majetok a zdravie žiadateľa a z toho dôvodu vynútenej prestavby rodinného domu na ulici V. B. Nedožerského 

189/90, 972 12  Nedožery-Brezany 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. Predajná cena je 100 Eur. Prevádzaný 

pozemok je odčlenený z parcely reg. CKN č. 290, zastavaná plocha o výmere 183 m2 v k.ú. Nedožery, Obec 

Nedožery-Brezany zapísanej na LV č. 1 Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. informoval o činnostiach obecného úradu v roku 

2020: 

- zavedenie zberu jedlých tukov a olejov v priebehu celého roka počas otváracích 

hodín zberného dvora, 

- kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad v areáli zberného dvora, 

- obnova cesty na Ul. Kopaničky, 

- výmena strechy požiarnej zbrojnice, 

- zriadenie sociálneho podniku, 

- kompletná rekonštrukcia fyzikálnej učebne s novým nábytkom, zariadením a 

didaktickými pomôckami, 

- rekonštrukcia ordinácií a čakární v zdravotnom stredisku, u MUDr. Kittelovej aj 

rekonštrukcia sociálneho zariadenia, výmena kanalizačného potrubia v zdravotnom 

stredisku, 

- príprava projektu zateplenia základnej školy, 

- realizácia projektov na cesty a chodníky v rámci celej obce, 

- zabezpečenie finančných prostriedkov v sume približne 280 000 € na vybudovanie 

kanalizácie na Ul. T. Hromadu, 

- kolaudácia kanalizačného privádzača z Nedožier-Brezian do Prievidze, ktorý bol 

nevyhnutný na skolaudovanie celej Aglomerácie Poruba – Lazany – 

Nedožery-Brezany, 

- realizácia optickej siete, 

- výstavba veľkého futbalového ihriska s umelým trávnikom, 

- príprava rekonštrukcie kultúrno-spoločenskej miestnosti, 

- rekonštrukcia sociálnych zariadení na obecnom úrade, 

- príprava revitalizácií verejných priestranstiev, konkrétne okolie kostola a železničnej 

stanice, 

- projekt obecného parku s názvom Revitalizácia centrálnej zóny, ktorého súčasťou 

bude oplotené detské ihrisko, 



- zvyšovanie bezpečnosti na cestách - nové dopravné zrkadlá, značky, priechody pre 

chodcov, osadenie makety policajta pri budove starej školy na Ul. V.B. Nedožerského, 

- zatrubnenie kanála na Ul. Tajovského, 

- vydlaždenie okolia informačnej tabule v Brezanoch, 

- vyčistenie okolia kaplnky v Nedožeroch, 

- príprava projektu obnovenia zariadenia školskej jedálne, na ktorú obec dostala 

maximálnu možnú výšku príspevku v hodnote 5000 € z MŠVVaŠ SR, 

- rozšírenie kamerového systému na zbernom dvore, 

- verejné obstarávanie na zber odpadu, ktorú vyhrala firma HATER-HANDLOVÁ, obec 

ušetrí na zbere odpadu značné finančné prostriedky v porovnaní s predchádzajúcou 

firmou vykonávajúcou zber odpadu v našej obci. 

 

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  

 
                správu o činnosti obecného úradu za rok 2020. 
 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

K bodu 9 – Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly 
Hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik predniesol správu o výsledkoch kontroly (príloha 
zápisnice). 
 
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  

správu hlavného kontrolóra o výkone kontroly. 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o výsledkoch kontroly. 

K bodu 10 – Diskusia 

V diskusii vystúpili: 



• Hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik prečítal príhovor od začiatku jeho funkcie na 
pozícii hlavného kontrolóra v našej obci až po súčasnosť. Keďže sa jeho funkčné obdobie 
končí, rozhodol sa výlučne zo zdravotných a rodinných dôvodov ukončiť pôsobenie na 
pozícií hlavného kontrolóra, ktoré nemožno spájať s personálnymi zmenami na obecnom 
úrade. Zároveň sa poďakoval súčasnému vedeniu obce, ale aj občanom za korektnú 
spoluprácu a zaželal veľa úspechov do budúcnosti (príloha zápisnice). Starosta obce sa 
vyjadril, že ho toto rozhodnutie úprimne mrzí, ale chápe dôvody p. Hvojnika, pre ktoré sa 
takto rozhodol a poďakoval mu za všetku prácu, ktorú vykonal v rámci svojej funkcie pre 
našu obec. 

• P. Uhrín v mene výboru TJ Družstevník Horná Nitra poďakoval vedeniu obce za to, čo za 
krátky čas pre našich občanov a obec urobili, hlavne za súčinnosť pri riešení problémov 
týkajúcich sa športu a futbalu v našej obci a dúfa, že projekty, ktoré sú do budúcna 
naplánované sa dotiahnu do úspešného konca. Vyjadril vďaku aj DHZo za ich snahu a cieľ 
pomôcť pri život ohrozujúcich situáciách a je rád, že aj takúto organizáciu máme v našej 
obci. 

• P. Pekárová poďakovala v mene Klubu dôchodcov vedeniu obce za veľmi dobrú 
spoluprácu, aj finančnú pomoc počas celého roka. 

• P. Šimková sa informovala u hlavného kontrolóra, či je pravda, že bývalá pokladníčka 
obecného úradu vracia po skončení pracovného pomeru niektorým občanom finančnú 
hotovosť. Ďalej p. Šimková povedala, že takisto rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti a za 
odvoz komunálneho odpadu mali viacerí občania chybné, niektorí nedostali rozhodnutie 
vôbec, dokonca boli pravidelne doručované rozhodnutia na už dávno zosnulých občanov. 
Hlavný kontrolór túto skutočnosť potvrdil a vyjadril sa, že pravidelne sa tým zaoberá 
spolu s pánom starostom aj súčasnými zamestnankyňami obecného úradu a chyby sa 
postupne odstraňujú. Personálne zmeny boli z tohto hľadiska nevyhnutné. Preto 
nesúhlasí s plagátmi, ktoré anonym vyvesuje po obci, že nové vedenie neoprávnene 
prepustilo dlhoročné zamestnankyne obecného úradu. U bývalej ekonómky a p. 
Blattovej nebola ukončená inventarizácia majetku ku dňu 31.12.2018 a ani ku 
dňu 31.12.2019. Takisto sa vyjadril, že dane a poplatky nemal v predmete kontroly 
a rozhodnutia za miestne dane a poplatky si podpisovala p. Blattová sama, ako 
zodpovedný zamestnanec za tento úsek. Ďalej hlavný kontrolór povedal, že kľudne môže 
súčasný starosta obce zverejniť na webovom sídle obce, že je to chyba minulosti. Všetko 
sa zakladá na pravde a súčasný pán starosta je neprávom obviňovaný a obsah 
anonymných plagátov je osočujúci a nesúhlasí s tým. Ďalej sa pýtala hlavného 
kontrolóra, či je niekde zápis z dychovej skúšky na alkohol p. Blattovej z roku 2015, ktorú 
vykonal pracovník BOZP. Hlavný kontrolór sa vyjadril, že to nebolo v jeho kompetencii, 
ale výlučne v kompetencii starostu obce, aby riešil personálne záležitosti a tento spis mal 
u seba bývalý starosta JUDr. Mokrý. 

• P. Šimková poprosila o výrub stromov za bytovkou na Ul. Družstevnej. Ďalšiu požiadavku 
mala na vyznačenie parkovacích čiar na Ul. Družstevnej. Starosta obce jej obe požiadavky 
prisľúbil. 



 

K bodu 11 – Záver 

Siedme zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta 

obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 

 

Zapisovateľ:   Silvia Paulíková 

 

Za overovateľov:  Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. 

 

   Mgr. Martin Vavro 

 

 

 

   Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 

          starosta obce 

 

 

 

 

 


