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Z á p i s n i c a 

zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany   
konaného dňa  12.12.2012       

___________________________________________________________________________  
 
 
       Prítomní:  starosta JUDr. Martin Mokrý 
                        hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik 
                        poslanci: Ing. Pavol Cipov, Pavol Grom, Ing. Silvester Hanuska,  
                        Eva Kucharovičová,  Marian Lajčiak, Ľudmila Ľahká, Peter Paulík,  
                        Bibiána Šimová Ing. Bohuslav Znamenák 
               
       Program:  
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Kontrola plnenia ukladacích uznesení 
5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2012 
6. Návrh VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie a dani za 

nevýherné hracie prístroje 
7. Návrh VZN č. 7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 
8.   Návrh sadzobníka miestnych poplatkov platného od 1.1.2013   

      9. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly a návrh plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 

      10. Rôzne 
      11. Diskusia 
      12. Záver  
     
       K bodu l   -  Otvorenie   
 
            Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta JUDr. Martin Mokrý. Podľa 

počtu prítomných poslancov vyhlásil, že zasadnutie je spôsobilé rokovať a uznášať sa.                                                      
        
       K bodu 2  -  Určenie  zapisovateľa, overovateľov zápisnice   
 
       Zapisovateľ: Ing. Silvester Hanuska, zástupca starostu  
       Overovatelia: Bibiána Šimová, Ing. Bohuslav Znamenák  
                                                                                                                
       K bodu 3  -  Schválenie programu zasadnutia 
  
            Program  zasadnutia  predniesol  starosta  JUDr. Martin Mokrý, tento bol bez 

pripomienok nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.  
    
       K bodu 4  -  Kontrola plnenia ukladacích uznesení 
  
            Kontrolu  plnenia ukladacích uznesení Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany 

vykonal zástupca starostu Ing. Silvester Hanuska. 
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       Na októbrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva neboli uložené žiadne ukladacie 
uznesenia, plnenie ukladacích uznesení za rok 2012 bude vyhodnotené v Správe o plnení 
ukladacích uznesení za rok 2012 na februárovom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

        
       K bodu 5  -  Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2012 
  
            Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2012 predniesol Ing. Silvester Hanuska, predseda 

komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej (príloha zápisnice). Stanovisko k návrhu 
rozpočtového opatrenia predniesol hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik, ktoré bolo 
obecným zastupiteľstvom zobraté na vedomie. Návrh rozpočtového opatrenia bol 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.  

                 
       K bodu 6  -   Návrh VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie    
                             a dani za nevýherné hracie prístroje 
 
             Návrh  predniesol  Ing. Silvester Hanuska,  predseda komisie finančnej, sociálnych vecí  
       a bytovej (príloha zápisnice). Návrh bol prerokovaný vo finančnej komisii a v obecnej rade 

dňa 5.12.2012, v  lehote  na podanie  pripomienok  neboli  podané  žiadne  pripomienky 
a trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov bol schválený. 

  
       K bodu 7  -  Návrh  VZN  č. 7/2012  o miestnom  poplatku  za komunálne odpady a drobné   
                            stavebné odpady 
 
            Návrh  predniesol  Ing. Silvester Hanuska,  predseda komisie finančnej, sociálnych vecí  
       a bytovej (príloha zápisnice). Návrh bol prerokovaný vo finančnej komisii a v obecnej rade 

dňa 5.12.2012,  v  lehote  na podanie  pripomienok  neboli  podané  žiadne  pripomienky  a 
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov bol schválený. 

                                    
         K bodu 8  -  Návrh sadzobníka miestnych poplatkov platného od 1.1.2013   

             
           Návrh  predniesol  Ing. Silvester Hanuska,  predseda komisie finančnej, sociálnych vecí  

a bytovej (príloha zápisnice). V jednotlivých druhoch poplatkov je navrhnuté zvýšenie 
sadzieb, bola určená nová sadza poplatku za prenájom miestností s klimatizáciou a nové 
znenie článku III. Oslobodenie od poplatkov, nakoľko v doterajšom sadzobníku sa 
oslobodenie od platenia pre organizácie a združenia občanov, ktoré majú v svojom názve 
obec Nedožery-Brezany, týkalo len Vrbičiek. Návrh bol prerokovaný vo finančnej komisii 
a v obecnej rade dňa 5.12.2012.  

  
       K bodu 9  -  Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly a návrh plánu kontrolnej            
                            činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 
 

      Správu o výsledkoch kontroly a návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 
I. polrok 2013 predložil hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik (príloha zápisnice), tieto 
boli obecným zastupiteľstvom zobraté na vedomie. Zároveň obecné zastupiteľstvo 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov poverilo hlavného kontrolóra vykonaním 
kontrol podľa predloženého plánu. Z vystúpenia hlavného kontrolóra vyplynulo a bolo 
prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ukladacie uznesenie týkajúce sa 
spracovania Správy ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie, ktorá má 
byť predložená na prvé rokovanie obecného zastupiteľstva v roku 2013.  
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 K bodu 10  -  Rôzne               
 

1. Starosta obce JUDr. Martin Mokrý: 
 
-  Informoval obecné zastupiteľstvo o skutočnosti, že obec Nedožery-Brezany spolu 
s obcami Lazany, Poruba a Kanianka boli vylúčené zo Spoločného obecného úradu Bojnice, 
ktorý zabezpečoval aj činnosť školského úradu. Na základe tejto skutočnosti boli 
uskutočnené rokovania so Spoločným obecným úradom Handlová, ktorý by pre tieto obce 
zabezpečoval činnosť školského úradu. Obecným zastupiteľstvom bolo nadpolovičnou 
väčšinou prítomných poslancov schválené pričlenenie obcí Nedožery-Brezany, Lazany, 
Poruba a Kanianka do Spoločného obecného úradu v Handlovej a Dodatok č. 6 k Zmluve 
o zriadení spoločného obecného úradu (príloha zápisnice). 
 
2. Hlavný kontrolór obce Ing. Vladimír Hvojnik: 
 

       -   Upozornil  na dodržiavanie platného VZN č. 10/2011 o používaní zábavnej pyrotechniky    
a iných predmetov spôsobujúcich detonáciu na území obce Nedožery-Brezany, nakoľko sa 
blíži vianočné obdobie, ako aj na okruh osôb, ktoré sú oprávnené kontrolovať jeho 
dodržiavanie. 

  
3. Žiadosti o pridelenie bytu: 

 
       -  Romana Boboková a Daniel Bobok, Na karasiny 13/1, Prievidza  
       -  Ing. Silvia Brušková, Rakytová 21, Prievidza 
       -  Miroslava Bartková, Školská 662/47, Nitrianske Pravno 
 
       -  Žiadosť Denisy Boďovej ul. Družby 685/15, Nedožery-Brezany o ukončenie nájomnej       
          zmluvy č. 18/3/2006 na nájomný byt SO3 k 31.01.2013 z dôvodu sťahovania. 
 
       4.  Predseda komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej Ing. Silvester Hanuska:     
 
       -  Predseda komisie podal návrh na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií za 

činnosť v II. polroku 2012 na základe písomného prehľadu vypracovaného zástupcom 
starostu v zmysle Zásad odmeňovania činností pri výkone obecnej samosprávy. Návrh bol 
obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený. 

    
       5.  Predseda komisie životného prostredia a ochrany verejného poriadku Peter Paulík: 
 
       -  Predseda komisie podal návrh na doplnenie komisie o člena z radov občanov p. 

Vladimíra Mokrého, bytom M. Rázusa 427, Nedožery-Brezany. Návrh bol obecným 
zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený. 

 
       6. Predsedníčka komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu a mládeže p. Eva 

Kucharovičová: 
 

-   Reagovala na pripomienku Ing. Jána Šimu, aby schválené zápisy do kroniky za rok 2011 
boli prístupné občanom napr. vyvesením na úradnej tabuli za účelom možnosti ich 
pripomienkovania. Počas doby ich zverejnenia na úradnej tabuli neboli zo strany občanov 
podané kronikárke p. Ivane Peticovej žiadne pripomienky. Obrátila sa na predsedov 
spoločenských organizácii, aby pozývali kronikárku na výročné zasadnutia, resp. aby do 
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konca apríla nasledujúceho kalendárneho roka jej odovzdali výročnú správu za účelom 
zaznamenania činnosti organizácie do kroniky obce. 
-   Vyhodnotila prácu komisie a úzku  spoluprácu s niektorými učiteľkami základnej školy, 
s p. Valchovníkovou, Jančiovou a Včelíkovou. Z prác žiakov na hodinách tvorivého písania 
bol zostavený zborník básní a úryvkov, ktorý obdržia autori príspevkov a riaditeľstvo 
Základnej školy s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany.   
-  Z finančných prostriedkov vyčlenených na doplnenie múzea bola v čiastke 200 eur 
zhotovená pamätná tabuľa obetiam padlým v prvej a druhej svetovej vojne, ktorá bude 
umiestnená v chodbovej časti obecného múzea. 
 

      7. Predseda komisie výstavby a územného plánovania, pôdneho, lesného a vodného 
hospodárstva – Ing. Bohuslav Znamenák: 

 
       -  V dôsledku hromadenia sa sťažností a susedských sporov upozornil občanov aby 

v prípade realizácie stavebných úprav a drobných stavieb na vlastných pozemkoch 
dodržiavali príslušné ustanovenia stavebného zákona, resp. v prípade nejasností sa obrátili 
na poverenú pracovníčku obecného úradu.  

 
       K bodu 11 -  Diskusia 
 
       V diskusii vystúpili občania: 
 
            P. Eva Pekárová – informovala o skutočnostiach, ktoré súviseli s požiadavkou starostu 

obce na upratanie šatní TJ po ukončení sezóny. Tieto boli v zanedbanom stave, hlavne čo 
sa týka sprchovacích kútov a WC, bolo potrebné vynaložiť značné úsilie na ich kvalitné 
upratanie. Zo strany klubu dôchodcov je aj naďalej ochota pomáhať pri upratovaní šatní TJ, 
tak ako aj v predchádzajúcich rokoch.  

 
            P.  Anna Hubinová – vzniesla požiadavku, aby pri odhŕňaní snehu zo štátnej cesty boli 

vodiči cestárskych vozidiel ohľaduplnejší, jazdili pomalšie, aby znovu nenahrnuli sneh na 
očistené chodníky. Starosta obce reagoval na pripomienku s vysvetlením, že pokiaľ 
dodržiavajú povolenú rýchlosť, čo môžu merať len členovia Policajného zboru, nemôže ich 
obec nijako sankcionovať, nakoľko nie je vlastníkom cestnej komunikácie.   

                                                     
       K bodu 12  -  Záver 
 
           Zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta                 
      JUDr. Martin Mokrý.                                                        
 
 
       Zapisovateľ:  Ing. Silvester Hanuska 
  
                                                                                                                              
       Overovatelia: Bibiána Šimová  
   
 
 
                              Ing. Bohuslav Znamenák 
                                                                                                                   JUDr. Martin Mokrý  
                                                                                                                        starosta obce                                                                                         


