
Zápisnica 

zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany konaného 

dňa 25. 06. 2020 

 

Prítomní: starosta: Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

prednosta obecného úradu: Vladimír Zaťko  

hlavný kontrolór: Ing. Vladimír Hvojnik  

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

Monika Lenhartová, Marek Petic, Ing. Monika Šimová, Mgr. Petronela 

Šovčíková, PhD., Mgr. Lucia Šujanová, Mgr. Martin Vavro 

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi obce Nedožery-Brezany 

5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra 

6.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020, správa 

hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

K bodu 1 – Otvorenie 

 

Štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 25.06.2020 otvoril starosta obce Ing. 

Jaroslav Pekár, PhD. 

 

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Zapisovateľ:  Silvia Paulíková 

Overovatelia:  PhDr. Ján Beňadik, PhD. 

   Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. 

 

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 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi obce Nedožery-

Brezany 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. informoval o zmene vo VZN, ktorá sa dotýka výmeny 

nájomného bytu zo zdravotných dôvodov a tiež informoval o tom, že po konzultáciách 

s prokurátorom a advokátom sa rozhodlo o vypustení daného ustanovenia.  

 

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 

zmenu v návrhu VZN č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s 

nájomnými bytmi obce Nedožery-Brezany nasledovne: 

Pôvodné znenie textu, ktoré znie:  

1. Dopĺňa sa nový § 8a, ktorý znie: 

§ 8a 

Výmena bytov 

sa nahrádza novým znením textu, ktoré znie: 

1. Dopĺňa sa nový bod 8 v článku 4, ktorý znie: 

8. Výmena bytov 

 
Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

Zástupca starostu PhDr. Ján Beňadik, PhD prečítal znenie návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 

o nakladaní s nájomnými bytmi obce Nedožery-Brezany (príloha zápisnice).  

Obecné zastupiteľstvo schválilo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov VZN č. 4/2020. 

K bodu 5 – Návrh záverečného účtu obce za rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra 

 

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

predložila návrh záverečného účtu obce za rok 2019, ku ktorému boli zapracované 

pripomienky. Taktiež bola predložená správa nezávislého audítora. 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 predniesol Ing. 

Vladimír Hvojnik. 

 

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  

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019 

2. Správu nezávislého audítora pre obec Nedožery-Brezany za rok 2019 

  a  s c h v a ľ u j e  



1. Záverečný účet za rok 2019 bez výhrad. 

2. Povinnú tvorbu rezervného fondu vo výške 207 208,07 €. 

3. Nepovinnú tvorbu rezervného fondu vo výške prebytku rozpočtu príjmových operácií suma 10 727,90 €. 

4. Povinnú tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 22 211,68 € za rok 2019 (0,5 % 

z obstarávacej ceny). 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

K bodu 6 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020, správa 

hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly 

Hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik predložil návrh plánu kontrolnej činnosti za 2. polrok 

2020 (príloha zápisnice), ktorú vykonáva v rozsahu ust. § 18d zákona č. 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Tento bol nadpolovičnou väčšinou 

prítomných poslancov schválený. Hlavný kontrolór predložil správu o výsledkoch kontroly 

(príloha zápisnice). 

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 plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020, správu kontrolóra o výsledkoch kontroly. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

K bodu 7 – Rôzne 

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. informoval o pripravenej projektovej 

dokumentácii pre stavebné povolenie, týkajúcej sa revitalizácie centrálnej zóny a dal 

hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

projektovú dokumentáciu: „Obec Nedožery-Brezany, revitalizácia centrálnej zóny“, archívne číslo: 0361. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. informoval o rekonštrukcii kultúrno-
spoločenskej miestnosti. Ďalej informoval, že pri projekte Podpora komunitného života 
sme prijímali uznesenie č. 43/2020 so spolufinancovaním projektu vo výške 5000 €. 
Situácia sa však zmenila. Je potrebné zrušiť dané uznesenie z dôvodu nižšej sumy na 
spolufinancovanie. Celkové náklady na projekt budú predstavovať sumu cca 26 000 €.  

 



• Starosta obce podal návrh na zásady odmeňovania činností pri výkone obecnej 

samosprávy obce Nedožery-Brezany s účinnosťou od 01.07.2020. Informoval 

o jednotlivých zmenách. Každý jeden poslanec sa aktívne zapája do riešenia problémov 

a projektov v obci. Pravidelne sa všetci stretávajú a riešia rôzne požiadavky ako 

občanov tak i obce. Stretnutia sa uskutočňujú často aj individuálne na obecnom úrade. 

Pripravujú sa spoločne kultúrne podujatia. Zúčastňujú sa aktívne na aktivitách 

organizovaných obcou. Ďalej informoval, že obec patrí medzi najlepšie finančne 

zabezpečené obce v regióne, že sa za krátke obdobie podarilo ušetriť cca 550 000 € a je 

to zásluha aj poslaneckého zboru, veľa činností robia nezištne a darí sa tým šetriť 

spoločne veľké finančné prostriedky. Starosta obce navrhol zjednotiť všetky aktivity 

poslancov, ktoré robia pre obec do jednej sumy. Či už ide o účasť na zastupiteľstvách, 

komisiách príprava a realizácia kultúrnych podujatí, účasť na pracovných stretnutiach, 

atď. Starosta obce navrhol sumu 520 € za polrok. Odmena bude podmienená účasťou 

na pracovných poradách, kde v prípade neúčasti sa kráti odmena o 15 € za zasadnutie, 

v prípade neúčasti na zasadnutí zastupiteľstva sa bude krátiť o 50 € za každé 

zastupiteľstvo. Ďalej starosta obce informoval, že členovi komisie, ktorý nie je poslanec 

prináleží odmena vo výške 30 €. Členovia komisií sa aktívne zapájajú do diania v obci, 

napr. pri rôznych kultúrnych podujatiach, a ostatných činnostiach. Zvýšili sa odmeny 

účinkujúcim na obradoch o 3 €. Ak osoba vykonáva spev a hru na nástroj o 5 €.   

 

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  

zásady odmeňovania činností pri výkone obecnej samosprávy obce Nedožery-Brezany s účinnosťou od 

01.07.2020. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

• Starosta obce informoval o návrhu uznesenia na vyplatenie odmien poslancom a 

členom komisií za činnosť v I. polroku 2020 na základe písomného prehľadu 

vypracovaného zástupcom starostu obce v zmysle Zásad odmeňovania činnosti pri 

výkone obecnej samosprávy (príloha zápisnice).  Zástupca starostu PhDr. Ján Beňadik, 

PhD. poďakoval všetkým poslancom, ktorí sa aktívne zapájajú do činností v obci, 

Dobrovoľnému hasičskému zboru obce pod vedením Mgr. Martina Vavra, poslankyni 

Mgr. Lucii Šujanovej za skrášlenie autobusovej zastávky Nedožery - horný koniec, ako 

aj občanom, ktorí sa o túto zastávku roky starali, ďalej poďakoval zamestnankyni 

obecného úradu pani Daniele Zbiňovcovej, pod ktorej vedením výborne funguje Zbor 

pre občianske záležitosti a v neposlednom rade pánovi starostovi za prijatie žiakov – 

budúcich prvákov a takisto odchádzajúcich žiakov – deviatakov v obradnej miestnosti 

obecného úradu. 

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  

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

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

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

• Zástupca starostu PhDr. Ján Beňadik, PhD. predložil správu o využívaní služobného 

motorového vozidla PEUGEOT PARTNER EČ PD188FJ za rok 2019 a 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  

správu o využívaní služobného motorového vozidla PEUGEOT PARTNER EČ PD188FJ za rok 2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o využívaní motorového vozidla za rok 

2019. 

 

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. informoval o ďalšom napredovaní 

novozaloženej spoločnosti NB služby, s.r.o., ktorá momentálne prechádza 

transformáciou, 18.06.2020 jej bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku. 

Spoločnosť zatiaľ nemá žiadneho zamestnanca, konateľom je starosta obce a konateľ 

spoločnosti vykonáva svoju činnosť bez nároku na odmenu. 

 

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  

 konateľ spoločnosti NB služby, s.r.o., so sídlom Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany (IČO: 53 004 027) 

vykonáva činnosť bez nároku na odmenu. 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie danú informáciu. 

 

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. informoval o doručenej žiadosti na obecný úrad 

od spoločnosti INSPIRA, s.r.o., týkajúcej sa odpustenia polovice jednomesačného 

nájmu v priestoroch obecného úradu z dôvodu uzatvorenia prevádzky počas 

koronakrízy a dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 



s c h v a ľ u j e  

upustenie od vyplatenia nájmu spoločnosti INSPIRA, s.r.o., so sídlom Ružinovská 18186/44, 821 03 Bratislava – 

mestská časť Ružinov (IČO: 36609897) v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa 15.12.2019 vo výške 50% za mesiac 

marec 2020. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. udelil slovo predsedníčke komisie finančnej, 

sociálnych vecí a bytovej Mgr. Petronele Šovčíkovej, PhD., ktorá informovala 

o zasadnutí komisie dňa 17.06.2020 a zároveň sa vyjadrila, že plánuje stretnutie 

nájomníkov bytov pravdepodobne v septembri tohto roka. 

 

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: 

- Jaroslava Paulíková, Roman Paulík – záujem o bezbariérový, resp. dvojizbový byt. Žiadosť bola 

doručená na Obecný úrad 17.02.2020 (ev. č. 174/2020) 

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

11.03.2020 (ev. č. 236/2020), 

- Vladimír Cicko - záujem o jednoizbový, resp. dvojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 

31.03.2020 (ev. č. 301/2020), 

- Frederik Škultéty, Roderika Minichová - záujem o dvojizbový, resp. trojizbový byt. Žiadosť bola 

doručená na Obecný úrad 11.03.2020 (ev. č. 236/2020), 

- Tomáš Vavro, Anna Kováčová - záujem o trojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 

20.05.2020 (ev. č. 433/2020), 

- Ľubica Košovská – záujem o dvojizbový byt. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad 

09.06.2020 (ev. č. 490/2020) 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

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 17. 06. 2020. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

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  

žiadosť o výmenu bytu: 

- Martina Horniaková, Peter Horniak – žiadosť o výmenu bytu z dvojizbového na trojizbový byt na 

základe VZN 1/2016 (ev. č. 154/2020), 

- Eva Balberčáková - žiadosť o výmenu bytu z jednoizbového na jednoizbový, resp. dvojizbový byt na 

základe VZN 1/2016 (ev. č. 160/2020). 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

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: 

- Vladimír Borák – dvojizbový byt; Družby 684/11 Nedožery-Brezany (ev. č. 437/2020), 

- Jozef Kvočik, Eva Kvočiková – trojizbový byt; Družby 684/12 Nedožery-Brezany (ev. č. 442/2020). 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

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  

- žiadosť p. Adriany Švecovej, Družby 683/8, 972 12 Nedožery-Brezany (ev. č. 303/2020) o ukončenie 

nájmu z obecného nájomného bytu k 31.03.2020 s trojmesačnou výpovednou lehotou, 

- žiadosť p. Zuzany Mihálikovej, Družby 683/7, 972 12 Nedožery-Brezany (ev. č. 364/2020) o ukončenie 

nájmu z obecného nájomného bytu k 30.04.2020 s trojmesačnou výpovednou lehotou, 

- žiadosť p. Dušana Richtera, Družby 683/8, 972 12 Nedožery-Brezany (ev. č. 499/2020) o ukončenie 

nájmu z obecného nájomného bytu k 30.06.2020 s trojmesačnou výpovednou lehotou. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

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  

- žiadosť (ev. č. 85/2019) o pridelenie nájomného 3-izbového bytu Družby 683/8, 972 12 Nedožery-

Brezany p. Viktórii Boďovej a p. Drahomírovi Pádejovi, Družby 683/8, 972 12 Nedožery-Brezany od 

01.07.2020. 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. informoval o nájomnej zmluve so Slovenskou poštou, 

a.s. a dal hlasovať o návrhu uznesenia: 

Návrh uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo obce Nedožery-Brezany 

s c h v a ľ u j e  

- nájomnú zmluvu so Slovenskou poštou, a.s. na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 

prízemí budovy na ulici V.B. Nedožerského, súpisné číslo 105/48, parcela 464, registra C (850/2020). 

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

• Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. informoval o ďalšej činnosti úradu: 

- úspešne prebehla kolaudácia kanalizačného privádzača z Nedožier-Brezian do 

Prievidze. Stavebné povolenie bolo vydané v roku 1996. Bolo to komplikované ale 

tento dlhodobý problém sa nám podarilo vyriešiť. Sme bližšie k úspešnému 

skolaudovaniu a sprevádzkovaniu kanalizácie v obci. 

- Optika v obci sa začne realizovať podľa posledných informácií v mesiaci júl. Termín sa 

posunul v dôsledku opravy cesty na V.B Nedožerského. 

- Pripravujeme výmenu kanalizačného potrubia, ktoré prechádza cez čakárne u lekárov 

a je v havarijnom stave, a taktiež rekonštrukciu čakárni.  

 

K bodu 8 – Diskusia 

 

V diskusii vystúpili: 

 

• Hlavný kontrolór, Ing. Hvojnik mal pripomienku, že zásady odmeňovania by mali mať 

samostatný bod programu a nemali by byť zahrnuté v bode Rôzne. Takisto požadoval 

od starostu, aby mu posielal e-mailom všetky materiály na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

• P. Stanislav Flimel (ul. 4. apríla) mal pripomienku, že na ulici 4. apríla je dlhodobý 

problém s dopravným značením - prejazd zakázaný, ktorá nie je kontrolovaná, vodiči 

ju nerešpektujú, prevažne obyvatelia našej obce tadiaľ prechádzajú aj napriek zákazu 

a bol by rád, keby sme požiadali policajtov, aby tento úsek kontrolovali. 

Starosta  obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. sa vyjadril, že požiadajú  Policajný zbor 

v Nitrianskom Pravne, aby na tomto úseku vykonávali kontroly častejšie. 



• P. Kmeťová (ul. Budovateľská) mala výhrady voči vodičom, ktorí prechádzajú 

Budovateľskou ulicou vysokou rýchlosťou. Informovala sa, či by sa s tým nedalo niečo 

robiť, prípadne umiestniť dopravnú značku Prejazd zakázaný alebo Slepá ulica. Takisto 

sa jej nepáči neporiadok okolo kontajnerov umiestnených pred cintorínom 

v Nedožeroch, uviedla, že spomínané kontajnery sú stále plné, naši občania nemajú 

kam vysypať odpad, v okolí kontajnerov sú nerozobraté kartóny a všimla si, že tam 

svoj odpad vyvážajú niektorí podnikatelia z našej aj okolitých obcí. Navrhla, aby sa 

tieto kontajnery presunuli do areálu cintorína, keď sú ľudia nezodpovední. Zástupca 

starostu obce, že každý podnikateľ má mať zriadený vlastný kontajner na odpad, a ak 

má pani Kmeťová vedomosť o niekom konkrétnom, aby to nahlásila na obecný úrad. 

Starosta sa vyjadril, že plánuje v tejto časti obce, čo najskôr umiestniť kamerový 

systém, snažil sa to už riešiť, mal stretnutie so zhotoviteľmi kamerového systému, bol 

ale problém s umiestnením a natiahnutím káblov. Dodal, že priestor okolo 

kontajnerov sa po inštalácií kamier bude kontrolovať, aby sa predchádzalo takýmto 

situáciám. Čo sa týka ďalšej pripomienky od p. Kmeťovej, starosta obce dodal, že 

požiada Policajný zbor v Nitrianskom Pravne, aby aj tento úsek pravidelne 

kontrolovali. Zástupca starostu obce ešte dodal, že momentálna situácia ohľadom 

spomínaných ulíc, kde sa nerešpektujú dopravné značenia je spôsobená asfaltovaním 

ulice V.B. Nedožerského a vodiči si cez tieto uličky krátia cestu, aby sa vyhli dopravným 

obmedzeniam a verí, že po skončení týchto prác sa problém zminimalizuje.  

• Starosta obce informoval, že sa plánuje projekt komplexného návrhu realizácie 

obnovy ciest a chodníkov v celej obci, chodníky sa vybudujú na uliciach, kde nie sú, 

ako napr. ul. Hviezdoslavova od kostola smerom na priehradu, ďalej rozšírenie 

niektorých chodníkov, prípadne zrušenie veľmi úzkych chodníkov, ktoré sa 

nepoužívajú,  by sa cesta upravila novým asfaltom až po krajnicu. Ďalej informoval, že 

tento projekt presahuje niekoľko volebných období, i keď to v našom volebnom 

období nestihneme, musíme začať s prácami, s prípravou dokumentácie, povoleniami 

a vysporiadavaním pozemkov.  

• P. Šima Jozefa (ul. Budovateľská) zaujímalo, kedy budú hotové cesty v obci, a či niekto 

z obecného úradu kontroluje kvalitu prác a asfaltovania, konkrétne v časti slepej ulice 

Budovateľskej. Starosta obce informoval, že poslanci si svoje obvody budú 

kontrolovať, spisovať požiadavky a postupne sa to bude riešiť s realizátorom. 

• P. Šimová Mária (ul. Kamenný chodníček) sa informovala na momentálnu situáciu 

v našej obci ohľadom ciest, a aj s viacerými občanmi mala negatívnu pripomienku 

k pracovníkom, ktorí pracujú na oprave ciest. Zástupca starostu obce sa vyjadril, že 

obec sa zapája do všetkých kontrolných dní, chápe, že sú ľudia nahnevaní, ale obec nie 

je investorom ani realizátorom stavby a nemajú právo do niektorých vecí 

a pracovných postupov zasahovať, na to sú kompetentní, ktorí chodia aj na obecný 

úrad, majstri, vedúci a snažia sa im tieto veci predkladať. Prisľúbil, že sa bude vedenie 

zúčastňovať všetkých kontrolných dní. V prípade, že bude niečo zle urobené, 

kamerové a tlakové skúšky zistia chybu, firma, ktorá stavbu realizuje ju bude musieť 

odstrániť. Všetky pripomienky, ktoré budú mať občania na konkrétne ulice môžu 

nahlásiť poslancovi daného obvodu, telefonicky alebo osobne na obecný úrad 

a následne sa budú prejednávať s investorom. Starosta obce dodal, že pravidelne 



rokuje s vedením spoločnosti a tieto rokovania nie sú jednoduché, bývajú veľmi 

komplikované. 

• P. Ing. Lorencová mala pripomienku, že sa nezverejňujú isté informácie ohľadom 

zastupiteľstva, mali by sa zverejňovať veci, ktoré sa majú prerokovávať a už minulé 

zastupiteľstvo mala k tomu pripomienku a nič sa nezmenilo. 

Ďalej mala p. Ing. Lorencová pripomienky k záverečnému účtu obce za rok 2019, 

uviedla, že zabudla v pripomienke, ktorú poslala e-mailom označiť dotáciu na požiarnu 

ochranu 5000 €, vracalo sa tam 400 €, pretože poslanec Mgr. Vavro mal nedostatok 

času na jej vyčerpanie. Je jej ľúto, že sa vedenie obce vlažne stavia k pripomienkam, aj 

čo sa týkalo prebytku a vyčíslenia rezervného fondu. Preplatky nájomníkov nemajú byť 

zakomponované v rozpočte, nebola vylúčená z prebytku finančná náhrada okolo 5000 

€. Uznala, že sa pomýlila vo finančných operáciách, pretože jej bolo povedané, že má 

previezť z rezervného fondu na financovanie ihriska 28 150 €. P. Ing. Lorencová 

uviedla, že mala vyúčtovať a do zaradenia majetku brať aj dotáciu zo Slovenského 

futbalového zväzu, lenže finančne to nevychádzalo, pretože faktúra bola za 60 000 €, 

37 000 € bola dotácia zo štátneho rozpočtu, 13 500 € zo SFZ a zvyšok faktúry mal byť 

z rezervného fondu. Z rezervného fondu sa nevyčerpalo ani 28 000 €, vyšlo to okolo 

16 000 € a ten zbytok, čo sa nestihol previezť späť do rezervného fondu sa naň musí 

previezť, pretože to v ňom bude chýbať. Starosta obce  vyjadril dôveru novej externej 

účtovníčke, ktorá záverečný účet vypracovala na základe podkladov spracovaných p. 

Ing. Lorencovou. Ďalej uviedol, že sa jedná o skúsenú osobu s niekoľkoročnou praxou. 

• P. Balberčáková Eva sa pýtala Predsedníčky komisie finančnej, sociálnych vecí 

a bytovej na dátum, kedy bola doručená jej žiadosť o výmenu bytu na obecný úrad. 

 Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. informovala, že komisia zasadala dňa 17.06.2020     

a jej žiadosť bola doručená vo februári. 

 

K bodu 9 - Záver  

Štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta 

obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 

 

 

Zapisovateľ:   Silvia Paulíková 

 

 

Za overovateľov:  PhDr. Ján Beňadik, PhD. 
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 Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 

         starosta obce 

 


