
Zápisnica 

z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany konaného dňa 

09.01.2020 

 

Prítomní: starosta Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

  prednosta obecného úradu: Vladimír Zaťko 

  hlavný kontrolór: Ing. Vladimír Hvojnik 

  poslanci: PhDr. Ján Beňadik, PhD., Monika Lenhartová, Lucia Lacko Blahová, 

Eva Hromadová,  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 VZN 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 
o nakladaní s nájomnými bytmi obce Nedožery-Brezany  

5. Návrh VZN 2/2020 o dani za užívanie verejného priestranstva obce Nedožery-Brezany  

6. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva  

7. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  

8. Rôzne  

9. Diskusia  

10. Ukončenie  
 

K bodu 1 - Otvorenie  

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 09.01.2020 otvoril starosta obce Ing. 

Jaroslav Pekár, PhD. 

K bodu 2 - Určenie zapisovateľa, zvolenie overovateľov zápisnice 

Zapisovateľ:  Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. 

Overovatelia:  Eva Hromadová 

  Mgr. Lucia Šujanová 

Overovatelia zápisnice boli schválení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 

K bodu 3 - Schválenie programu rokovania 

Program prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva predniesol starosta obce. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov. 

 

K bodu 4 – Návrh VZN 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 

1/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi obce Nedožery-Brezany 

 



Zástupca starostu PhDr. Ján Beňadik, PhD. informoval o zasadnutí komisie na vyhodnotenie 

pripomienok a prečítal pôvodné znenie návrhu VZN č. 1/2020 a nové znenie návrhu VZN č. 

1/2020. Obecné zastupiteľstvo schválilo zapracovanie pripomienok do návrhu VZN a zobralo 

na vedomie zápisnicu zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie pripomienok. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov VZN č. 1/2020. 

K bodu 5 – Návrh VZN 2/2020 o dani za užívanie verejného priestranstva obce Nedožery-

Brezany 

Zástupca starostu PhDr. Ján Beňadik, PhD. informoval o zasadnutí komisie na vyhodnotenie 

pripomienok a prečítal pôvodné znenie návrhu VZN č. 2/2020 a nové znenie návrhu VZN č. 

2/2020. Obecné zastupiteľstvo schválilo zapracovanie pripomienok do návrhu VZN a zobralo 

na vedomie zápisnicu zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie pripomienok. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov VZN č. 2/2020. 

K bodu 6 – Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo schválilo harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva: 

 

 

HARMONOGRAM 

riadnych zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v Nedožeroch-Brezanoch pre rok 2020 

  

Obecné zastupiteľstvo: 

 

12. marca 2020 o 17:00 hod. (štvrtok) 

11. júna 2020 o 17:00 hod. (štvrtok) 

27. augusta 2020 o 17:00 hod. (štvrtok) 

05. novembra 2020 o 17:00 hod. (štvrtok) 

17. decembra 2019 o 17:00 hod. (štvrtok) 

  

"V odôvodnených prípadoch je zmena termínu a času vyhradená.“ 

 

 

K bodu 7 – Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

Zástupca starostu PhDr. Ján Beňadik, PhD. predniesol informáciu o kontrole plnenia uznesení 

Obecného zastupiteľstva, ktorú vypracoval prednosta úradu Vladimír Zaťko: 

  

  

 

 



V roku 2019 obecné zastupiteľstvo v Nedožeroch-Brezanoch zasadalo šesťkrát a prijalo 

celkovo 113 uznesení. Podpísané boli všetky uznesenia. 

Uznesenia, ktoré zostávajú v plnení za rok 2019: 

Uznesenia č. 88/2019 a č. 89/2019 týkajúce sa zámeny pozemkov pre potreby rozšírenia 

cintorína sú naďalej v riešení. 

 

K bodu 8 – Rôzne 

 

1. Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. odovzdal slovo predsedníčke Komisie finančnej, 

sociálnych vecí a bytovej Mgr. Petronele Šovčíkovej, PhD. 

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

PhD. odporúča na základe zasadnutia Komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej 

vyhovieť žiadosti (ev. č. 586/2017) o pridelenie nájomného 1-izbového bytu ul. Družby 

686/17, 972 12, Nedožery-Brezany pani Eve Karásekovej od 01.02.2020.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo pridelenie nájomného jednoizbového bytu Družby 

686/17 p. Eve Karásekovej od 01.02.2020 nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov.  

2. Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. predniesol návrh na voľbu člena Komisie 

finančnej, sociálnych vecí a bytovej z radov poslancov – Moniku Lenhartovú. 

Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zvolilo za člena 

komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej z radov poslancov – Moniku Lenhartovú. 

3. Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. informoval o podmienkach vzájomnej 

spolupráce pri zabezpečení realizácie Stavby „Aglomerácia Nedožery-Brezany – 

kanalizácia“ a požiadal obecné zastupiteľstvo o schválenie podmienok vzájomnej 

spolupráce pri zabezpečení realizácie Stavby „Aglomerácia Nedožery-Brezany – 

kanalizácia“ podľa zmluvy so spoločnosťou Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, 

a.s. č. 0651/2019 o podmienkach spolupráce pri zabezpečení naplnenia merateľných 

ukazovateľov napojenosti producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu pri 

zabezpečení realizácie stavby „Aglomerácia Nedožery-Brezany – kanalizácia“ (ev. č. 

1159/2019 zo dňa 19.11.2019). 

Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov prijalo návrh 

uznesenia. 

4. Starosta obce prečítal Dodatok č. 2 k zásadám odmeňovania činností pri výkone 

obecnej samosprávy obce Nedožery-Brezany. V dodatku č. 2 bola zapracovaná 

možnosť vzdať sa odmeny člena komisie, ktorý nie je poslancom. 

Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválilo 

Dodatok č. 2 k zásadám odmeňovania činností pri výkone obecnej samosprávy obce 

Nedožery-Brezany. 

5. Pani Eva Kucharovičová predniesla správu o činnosti Miestnej ľudovej knižnice 
a obecného múzea za rok 2019 (príloha zápisnice). V rámci tejto správy poukázala aj 
na významné výročia, ktoré sme si pripomínali v roku 2019 - 755. výročie 1. písomnej  
zmienky Obce Nedožery a 55. výročie zlúčenia obcí Nedožery a Brezany do jednej 
spoločnej obce s názvom Nedožery-Brezany, čo kultúrna komisia prehliadla. 



Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. poďakoval za činnosť pani Eve Kucharovičovej 
za celé jej pôsobenie ako v Miestnej ľudovej knižnici tak i v Obecnom múzeu a za jej 
výrazný prínos pri budovaní týchto inštitúcií. 

 
6. Starosta obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. informoval o ukončení realizácie hlavných 

aktivít projektu „Wifi pre Teba obec Nedožery-Brezany“ a o možnosti pripojenia sa 
bezplatne na internet v obci na nasledovných miestach: Park pred obecným úradom, 
Športovisko v areáli základnej školy, Futbalový štadión, Amfiteáter pod Vŕbičkami 
a Kultúrna miestnosť Obecného úradu. 

 

K bodu 9 – Diskusia 

 

V diskusii vystúpili: 

• Pani Kucharovičovú zaujímalo, prečo bola odvolaná, resp. prečo jej nebola predĺžená 

dohoda o vykonaní práce. Musela vykonať inventúru.  

Starosta obce sa poďakoval v mene svojom a poslancov obecného zastupiteľstva za 

všetku prácu, ktorú vykonala v Miestnej ľudovej knižnici a v Obecnom múzeu.  
• Pani Lipničanová sa vyjadrila k odvolaniu p. Kucharovičovej, vyjadrila jej podporu. 

Poukázala, že svoju prácu robila s nadšením, radosťou, láskou a nasadením, k ľuďom 

pristupovala vždy ústretovo a boli s ňou spokojní. Zástupca starostu sa k celej situácii 

vyjadril, že p. Kucharovičová v obci nekončí, pokojne sa môže zapájať do života obce aj 

naďalej.  

• Pani Lipničanová sa pýtala, prečo bolo obecné zastupiteľstvo zvolané až na 19:00. 

Podľa jej názoru je to neskoro. 

Starosta obce ju informoval, že kvôli schvaľovaniu niektorých bodov programu bola 

potrebná trojpätinová účasť poslancov. Účasť všetkých bola možná až takto neskoro. 

• Pani Lipničanová upozornila na neprehľadnosť stránky cintorínov – tie obrázky, ktoré 

tam sú, sú nevhodné a neestetické, neprehľadnosť a nefunkčnosť obecnej stránky 

a poukázala na internetovú stránku Obce Lazany. Naša obecná stránka nefunguje 

správne.  

Starosta sa vyjadril, že správa stránky cintorínov nie je v kompetencii obce, ale firmy, 

ktorá to zabezpečuje, obrázky, resp. fotografie jednotlivých hrobov si majú možnosť 

občania vymeniť. Zároveň uviedol, že po skončení obecného zastupiteľstva ukáže 

funkčnosť obecnej stránky a teda jednotlivých linkov. 

• P. Lajčiak sa opýtal, čo sa plánuje v najbližšom období s nájomnými bytmi, či je možné 

splatenie úveru skôr a následne byty odkúpiť. Bolo im sľúbené  Starosta obce sa 

vyjadril, že na všetkých bytovkách sú aktívne úvery, situácia sa rieši, hľadajú sa 

optimálne možnosti. Predsedníčka finančnej komisie prisľúbila nájomcom obecných 

bytov spoločné stretnutie, na ktorom by boli prediskutované aj tieto problémy. 

• P. Lipničanovú zaujímalo, kde sa nachádza cenník prenájmov jednotlivých miestností 

obecného úradu. Starosta obce informoval, že tento cenník je prístupný na obecnom 

úrade, ale aj na internetovej stránke obce. 

• P. Homolová sa zaujímala o to, akým spôsobom sa vyhodnocujú sťažnosti 

a pripomienky, ktoré sú zapísané na obecnom úrade a zároveň poukázala na 

neprehľadnosť zápisníc z obecných zastupiteľstiev. Kontrolór obce informoval, že za 



každý kalendárny rok je vypracovaná správa, ktorá zahŕňa aj sťažnosti a pripomienky, 

sú prílohou zápisnice.  

• P. Lipničanová sa vyjadrila, že na decembrovom zastupiteľstve bolo povedané, že 

projektovú dokumentáciu robí prednosta spolu s manželkou starostu. Zaujímalo ju, či 

je manželka zamestnaná na obecnom úrade. Starosta sa vyjadril, že sú to dve rôzne 

veci: manželka vypomáha so žiadosťami o získanie finančných prostriedkov, danú 

činnosť uskutočňuje dobrovoľne bez nároku na odmenu. To druhé, čo je vo 

vystavených objednávkach sú stavebné projekty a tie robí stavebný inžinier – 

projektant, firma na to oprávnená. Jedná sa o dve rozdielne veci. 

• P. Jurica poukázal na nefunkčnosť techniky a na bývalý novinový stánok, ktorý je už 

veľa rokov nefunkčný. Navrhol, aby bol tento objekt odstránený, nakoľko ruší vzhľad 

obce. Starosta obce ubezpečil všetkých občanov, že sa obecné zastupiteľstvo bude 

daným objektom zaoberať a preskúma okolnosti danej situácie. 

 

K bodu 10 - Ukončenie  

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta 

obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

 

 

Zapisovateľ:   Mgr. Petronela Šovčíková, PhD. 

 

 

Za overovateľov:  Eva Hromadová 

 

 

   Mgr. Lucia Šujanová 

  

 

 

  

Prednosta úradu:        Vladimír Zaťko        

 Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 

          starosta obce 


