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Zápisnica 

z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany konaného 

 dňa 21.10.2021 

 

Prítomní: starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

prednosta obecného úradu Vladimír Zaťko 

hlavný kontrolór Mgr. Ľudovít Fábry 

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

Monika Lenhartová, Marek Petic, Mgr. Petronela Šovčíková, PhD., Mgr. Lucia 

Ziburová 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Všeobecne záväzné nariadenie   č. 2/2021 o  poskytovaní sociálnych služieb 

v komunitnom centre v obci Nedožery-Brezany 

6. Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2021 

7. Informácia Komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

K bodu 1 - Otvorenie  

Piate zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 21.10.2021 otvoril starosta obce 

Ing. Jaroslav Pekár, PhD. a privítal pána riaditeľa ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery-

Brezany. 

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa, zvolenie overovateľov zápisnice 

Zapisovateľ:  Silvia Paulíková 

Overovatelia:  PhDr. Ján Beňadik, PhD. 

  Lucia Lacko Blahová 

 

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 – Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení predniesol starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD.. 
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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  

kontrolu plnenia uznesení. 

Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

K bodu 5 – Všeobecne záväzné nariadenie   č. 2/2021 o  poskytovaní sociálnych služieb 

v komunitnom centre v obci Nedožery-Brezany 

Zástupca starostu PhDr. Jána Beňadika, PhD. prečítal návrh Všeobecne záväzného nariadenia. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu. 

 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany prijíma Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o poskytovaní 

sociálnych služieb v komunitnom centre v obci Nedožery-Brezany. 

V zákonom stanovenej lehote nebola k nemu podaná pripomienka.  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 bolo prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov. 

 

K bodu 6 - Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2021 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2021 predniesol v zmysle predloženého návrhu starosta 

obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. a informoval, že zmeny sa týkajú úpravy výšky príjmov daň zo 

stavieb a taktiež úpravy čerpania niektorých položiek v kapitálových výdavkov, ako sú 

rekonštrukcia sociálnych zariadení, kde bol ponížený rozpočet o 6675 eur. Taktiež došlo 

k úprave položky stavebných úprav požiarnej zbrojnice,  konkrétne k navýšeniu o 1456 eur 

v dôsledku rekonštrukcie schodiska, ktoré bolo v havarijnom stave. Položka rekonštrukcie 

chodníka na ulici Kpt. Nálepku bola navýšená o 108 Eur. V dôsledku schválenia žiadosti o NFP 

týkajúceho sa projektu sadových úprav na verejných priestranstvách dochádza k schváleniu 

čerpania 8090 Eur, čo je plná výška schváleného projektu. K refundácii realizácie projektu sa 

predpokladá, že dôjde až začiatkom nasledujúceho roka. Z uvedeného sa schvaľuje 

v súčasnosti čerpanie v plnej výške celkových oprávnených výdavkov projektu.  

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. 4/2021 v zmysle predloženého návrhu. 
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Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 bolo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

schválené a je súčasťou uznesenia. 

K bodu 7 - Informácia Komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej 

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

PhD. informovala o nájomných zmluvách, ktorým končí platnosť.  

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:  

- Ľubor Ulbrik, Mgr., Zuzana Ulbriková, Mgr. – trojizbový byt; Družby 683/7-7, Nedožery-Brezany (ev. č. 

723/2021), 

- Michal Hanuska – trojizbový byt; Družby 683/8-8, Nedožery-Brezany (ev. č. 897/2021), 

- Jozef Hanzel – dvojizbový byt; Družby 685/14-1, Nedožery-Brezany (ev. č. 928/2021), 

- Jozef Kudolány, Emília Kudolányová – trojizbový byt; Družby 685/15-5, Nedožery-Brezany (ev. č. 

714/2021), 
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- Jarmila Dadová – dvojizbový byt; Družby 683/9-1, Nedožery-Brezany (ev. č. 881/2021), 

- Tatiana Bahulová, Jozef Bahula – trojizbový byt; Družby 683/9-4, Nedožery-Brezany (ev. č. 918/2021), 

- Dagmar Nedeľková – dvojizbový byt; Družby 684/10-2, Nedožery-Brezany (ev. č. 829/2021), 

- Silvia Mesiariková – trojizbový byt; Družby 684/10-5, Nedožery-Brezany (ev. č. 778/2021), 

- Stanislav Flimel – trojizbový byt; Družby 684/10-6, Nedožery-Brezany (ev. č. 738/2021), 

- Martin Gandel, Andrea Gandelová – trojizbový byt; Družby 684/11-3 Nedožery-Brezany (ev. č. 

736/2021), 

- Dušan Gandel, Monika Gandelová – trojizbový byt; Družby 684/11-4, Nedožery-Brezany (ev. č. 

805/2021), 

- Peter Vážan, Jana Kmeťová – trojizbový byt; Družby 684/11-5 Nedožery-Brezany (ev. č. 735/2021), 

- Marián Lajčiak, Miriam Lajčiaková – trojizbový byt; Družby 684/11-7, Nedožery-Brezany (ev. č. 

898/2021), 

- Drahomíra Remeníková – dvojizbový byt; Družby 684/12-1, Nedožery-Brezany (ev. č. 883/2021), 

- Gabriela Vavrová – trojizbový byt; Družby 684/12-3, Nedožery-Brezany (ev. č. 879/2021), 

- Radoslav Urík, Lenka Uríková – trojizbový byt; Družby 684/12-6, Nedožery-Brezany (ev. č. 882/2021), 

- Roman Maurer, Margita Maurerová – trojizbový byt; Družby 684/12-8, Nedožery-Brezany (ev. č. 

716/2021), 

- Eva Bulíková – dvojizbový byt; Družby 685/13-1, Nedožery-Brezany (ev. č. 880/2021), 

- Mariana Lehotská, Dušan Randziak – trojizbový byt; Družby 685/14-8, Nedožery-Brezany (ev. č. 

917/2021). 

Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

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

PhD. informovala o nových žiadostiach o pridelenie bytu na základe VZN č. 1/2016.  

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 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: 

- Miroslava Krajčiová, Tomáš Krajči – záujem o trojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 

26.01.2021 (ev. č. 145/2021), 

- Katka Nechalová, Kamil Ďureje – záujem o dvojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 

23.06.2021 (ev. č. 971/2021), 

- Dominik Novák, Sára Tomík – záujem o trojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 

30.06.2021 (ev. č. 1029/2021), 
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- Július Šimo – záujem o dvojizbový, resp. trojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 

07.04.2021 (ev. č. 1043/2021), 

- Lenka Klopanová, Mgr. – záujem o trojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 13.07.2021 

(ev. č. 1086/2021), 

- Michaela Mjartanová, Bc. – záujem o dvojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 

28.07.2021 (ev. č. 1165/2021), 

- Mária Sabová – záujem o jednoizbový, resp. dvojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 

26.07.2021 (ev. č. 1154/2021), 

- Patrik Zbiňovec, Denisa Neuralová – záujem o dvojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný 

úrad 09.08.2021 (ev. č. 1212/2021), 

- Alexandra Bullová Horniaková – záujem o trojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 

03.09.2021 (ev. č. 1285/2021), 

- Paulína Mendelová – záujem trojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 06.10.2021 (ev. 

č. 1394/2021), 

- Miroslava Malíčeková, Marco Leitman – záujem o trojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný 

úrad 19.10.2021 (ev. č. 1447/2021), 

Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

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

PhD. informovala o aktualizácii poradovníka žiadateľov o nájomný byt.  

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  

poradovník žiadateľov o pridelenie obecného nájomného bytu aktualizovaný k 19. 10. 2021. 

Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

K bodu 8 – Rôzne 

• Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany 

Mgr. Peter Duhaj informoval o správach o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ V. B. Nedožery-Brezany. 

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

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

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

Benedikta Nedožery-Brezany. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. informoval o uplynutí doby uzatvorenej 

nájomnej zmluvy pre prevádzku pošty a dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

uzatvoriť Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.06.2020 pre nájomcu Slovenská pošta, 

a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 z dôvodu umiestnenia prevádzky Pošty. Jedná sa o nebytové 

priestory, nachádzajúce sa na ul. V. B. Nedožerského súpisné číslo 219/105. Nájomná zmluva sa predlžuje o dva 

roky. 

Uznesenie bolo prijaté trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. predniesol návrh na nasvietenie Národnej 

kultúrnej pamiatky r. k. kostola sv. Heleny a Krista Kráľa a dal hlasovať o návrhu 

uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

nasvietenie Národnej kultúrnej pamiatky r. k. kostola sv. Heleny a Krista Kráľa, ktoré sa budú spúšťať súvisle 

s verejným osvetlením obce. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. informoval o záujme obce Nitrianske Pravno 

týkajúce sa pričlenenia do Spoločného školského úradu v Handlovej a 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  

návrh na pričlenenie obce Nitrianske Pravno do Spoločného školského úradu v Handlovej a Návrh Dodatku č. 7 

k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 13.12.2002, predložený obcou Nedožery-Brezany, 

v zastúpení starostom obce Ing. Jaroslavom Pekárom, PhD., bez výhrad 

a  

s c h v a ľ u j e  
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pričlenenie obce Nitrianske Pravno do Spoločného školského úradu v Handlovej a Návrh Dodatku č. 7 k Zmluve 

o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 13.12.2002 v predloženom rozsahu. 

Uznesenie bolo prijaté všetkými prítomnými poslancami. 

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. informoval o nutnosti výrubu drevín z dôvodu 

realizácie rekonštrukcie a rozšírenia mostného objektu ponad rieku Nitra na ceste 

III/1799 a dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

výrub drevín z dôvodu realizácie rekonštrukcie a rozšírenia mostného objektu ponad rieku Nitra na ceste III/1799 

v obci Nedožery-Brezany v zmysle predloženej žiadosti, nachádzajúcich sa na pozemkoch obce. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. informoval o iniciatíve pána riaditeľa Základnej 

školy Mgr. Petra Duhaja a pani poslankyne Mgr. Petronely  Šovčíkovej, PhD. o zapojení 

sa do projektu, ktorý by priniesol možnosť pre školopovinné deti bezpečne si 

odparkovať svoj bicykel, kolobežku v navrhovanom cykloprístrešku a dal hlasovať 

o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

spolufinancovanie projektu „Zvýšenie atraktivity nemotorovej dopravy v Základnej škole s materskou školou 

Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany“ vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo 

činí minimálne 1500 Eur. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

K bodu 9 – Diskusia 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár PhD. informoval o činnostiach obecného úradu, týkajúcich 

sa najmä: 

• intenzívnych prác na stavebných povoleniach na rekonštrukciu ciest a chodníkov v 

obci, z dôvodu obnovy vybraných úsekov v blízkej dobe, 

• úspešnosti podaného projektu na dostavbu futbalového ihriska s umelou trávou, kde 

pre našu obec bol schválený príspevok vo výške takmer 90 tisíc eur.  

• úspešnosti podaného projektu na podporu opatrovateľskej služby. Pre našu obec bolo 

schválených 122 400 Eur, čo predstavuje úsporu v rámci obecného rozpočtu. 

• realizácie prác na obnove komunikácie a chodníkov na ulici M. Rázusa a časti ulice 

Žiarska. Dodal, že ešte prebehne rekonštrukcia cesty na ulici Družby pri štvrtej bytovke, 

• rekonštrukcie kultúrnej miestnosti na obecnom úrade a o prebiehajúcich prácach na  

rekonštrukcii vestibulu obecného úradu,  
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• rekonštrukcie toaliet na obecnom úrade a taktiež o odstránení problému s odtokom 

v kuchyni. 

• schváleného projektu „Rekonštrukcia autobusových zastávok“, kde obnovou prešli 4 

autobusové zastávky, 

• úpravy verejných priestranstiev pri železničnej stanici a pri kostole, ktoré budú 

financované z projektu, 

• pripravovanej novej vianočnej výzdoby na ulici V.B. Nedožerského, nakoľko sa jedná 

o hlavný ťah cez našu obec, 

• projektu detského ihriska pred obecným úradom – došlo k podpisu zmluvy na 

schválenú dotáciu. V súčasnosti sa realizuje príprava na presun hracích prvkov do 

areálu základnej školy a materskej školy. 

 

Poslankyňa Mgr. Lucia Ziburová sa poďakovala občanom, ktorí pomáhali pri starostlivosti 

o kvety na mostoch, ktoré od apríla až do dnešného dňa skrášľujú našu obec. Poďakovanie 

patrilo p. Bibiáne Šimovej – most na ulici Mladých, p. Judite Kubačnej – most pri COOP Jednota 

Brezany, p. Elene Mazánovej – most pri kostole, p. Romane Mokrej – most pri železničnej 

stanici, p. Branislavovi Humajovi – most pri škôlke.  

O most pri škole sa postarala  spolu s deťmi zo školského klubu. Verí, že vďaka dobrovoľníkom 

sa budúci rok podarí kvetinovú výzdobu rozšíriť aj na iné mosty v obci. Ku poďakovaniu sa 

pripojil aj starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD., ktorého teší, že sa podarilo zapojiť do tejto 

aktivity aj ľudí z obce a taktiež verí, že do budúcna bude táto činnosť znova úspešná 

a kvetinovú výzdobu budeme môcť rozšíriť aj na iné miesta v obci. 

K bodu 10 - Záver 

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

 

Zapisovateľ:   Silvia Paulíková 

 

Za overovateľov:  PhDr. Ján Beňadik, PhD. 

 

   Lucia Lacko Blahová 

  

 

  

 

        Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 
                 starosta obce 


