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Z á p i s n i c a 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany   
konaného dňa  25.04.2012       

___________________________________________________________________________  
 
 

       Prítomní:  starosta JUDr. Martin Mokrý 
                        hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik  

                        poslanci: Ing. Pavol Cipov, Pavel Grom, Ing. Silvester Hanuska,  
                        Eva Kucharovičová, Ľudmila Ľahká, Peter Paulík, Ing. Bohuslav Znamenák  
 

 
       Program:  

 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  

3. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca a zloženie sľubu poslanca  
4. Schválenie programu zasadnutia  

5. Kontrola plnenia ukladacích uznesení  
6. Voľba člena obecnej rady 
7. Voľba predsedov a členov komisií 

8. Návrh VZN č. 1/2012 o záväzných častiach územného plánu obce Nedožery-Brezany 
9. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontroly  

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: Eva Kucharovičová, Ing. Bohuslav Znamenák  

                                                                                                                
       K bodu 3  -  Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca a zloženie sľubu poslanca  

  
            Starosta obce informoval poslancov OZ o vzdaní sa mandátu poslanca Mgr. Petra 

Chudého, ktoré bolo oznámené listom zo dňa 13.04.2012 v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. OZ zobralo túto 
skutočnosť na vedomie. Následne prvý náhradník na poslanca Obecného zastupiteľstva 

obce Nedožery-Brezany p. Peter Paulík zložil zákonom predpísaný sľub poslanca, čím sa 
ujal výkonu poslaneckej funkcie.   

 

       K bodu 4  -  Schválenie programu zasadnutia  
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            Program  zasadnutia  predniesol  starosta  JUDr. Martin Mokrý, tento bol bez 
pripomienok nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.  

                                                           
       K bodu 5  - Kontrola plnenia ukladacích uznesení 
 

            Kontrolu vykonal zástupca starostu Ing. Silvester  Hanuska. Z predchádzajúceho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva neboli uložené poslancom, komisiám a obecnej rade 

žiadne ukladacie uznesenia. V rámci tohto bodu programu starosta obce podal správu ÚIK 
o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce 
k 31.12.2011. Správa bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie.    

.                
K bodu 6  -  Voľba člena obecnej rady 

 
            Starosta obce podal návrh na nového člena obecnej rady, keď miesto Mgr. Petra 

Chudého navrhol Ing. Bohuslava Znamenáka. Nakoľko nebol zo strany poslancov podaný 

iný návrh, Ing. Bohuslav Znamenák bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
zvolený za člena obecnej rady.  

 
       K bodu 7  -  Voľba predsedov a členov komisií   
       

            Starosta obce podal návrhy na obsadenie funkcií predsedov a členov komisií, ktoré 
zostali uvoľnené po vzdaní sa mandátu poslanca Mgr. Petra Chudého a po vzdaní sa 

funkcie predsedu komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej Ing. Silvestra Hanusku. 
Nakoľko neboli zo strany poslancov podané iné návrhy, na základe návrhov starostu obce  
boli obecným zastupiteľstvom nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zvolení: 

       Ing. Silvester Hanuska za predsedu Komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej. 
       Peter Paulík za člena Komisie životného prostredia a ochrany verejného poriadku miesto 

Mgr. Petra Chudého.  
       Bibiána Šimová za predsedu Komisie na prešetrenie sťažností miesto Mgr. Petra Chudého.  
       Ľudmila Ľahká za členku Komisie na ochranu verejného záujmu miesto Mgr. Petra 

Chudého.           
                                   

       K bodu 8  -  Návrh VZN č. 1/2012 o záväzných častiach územného plánu obce (ÚZP – O)      
Nedožery-Brezany.        

                             

           Návrh predniesol starosta obce JUDr. Martin Mokrý. V lehote na pripomienkovanie 
neboli k tomuto návrhu podané žiadne pripomienky a návrh bol trojpätinovou väčšinou 

prítomných poslancov schválený (príloha zápisnice).  
 

K bodu 9  -  Správa hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontroly.  

 
            Správu predložil hlavný kontrolór Ing. Vladimír Hvojnik (príloha zápisnice). Obecné 

zastupiteľstvo správu zobralo na vedomie a úlohy z nej vyplývajúce boli zapracované do 
ukladacieho uznesenia obecnému úradu, ktoré bolo nadpolovičnou väčšinou prítomných 
poslancov schválené.       

       .  
       K bodu 10 -  Rôzne 

  
1. Správy predsedov komisii o ich činnosti: 
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Ing.Silvester Hanuska – predseda komisie finančnej, sociálnych vecí a bytovej: 
 

     Podal informáciu o čerpaní rozpočtu obce Nedožery-Brezany za 1. štvrťrok 2012, ktorá 
bola obecným zastupiteľstvom zobratá na vedomie.  
 

            Informoval o činnosti komisie, ktorá od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 
zasadala dva krát. Na zasadnutí dňa 26.03.2012 bola prejednávaná žiadosť Júliusa Šimu, 

bytom ulica Družstevná 682/6, Nedožery-Brezany evidovaná pod č. 114/2012  zo dňa 
28.02.2012 o poskytnutie finančnej výpomoci pri návrate z výkonu trestu. Komisia       
odporúča obecnému zastupiteľstvu žiadosti nevyhovieť, nakoľko menovanému už raz bola 

finančná výpomoc poskytnutá a na jej poskytnutie nie je právny nárok. Žiadosť 
menovaného obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

neschválilo. 
            Ďalej bol prerokovaný návrh na obsadenie funkcie predsedu komisie. Nakoľko ostatní 

poslanci – členovia komisie neprejavili ochotu pracovať v tejto funkcii, požiadal starosta 

obce Ing. Hanusku, aby do zvolenia nového predsedu dočasne vykonával funkciu predsedu 
komisie.  

     Na zasadnutí dňa 10.04.2012 boli prejednávané nedoplatky na nájomných bytoch 
k 10.04.2012. Komisia sa oboznámila so zoznamom nájomníkov bytovky SO3, ktorým 
1.6.2012 končí platnosť nájomnej zmluvy a obecné zastupiteľstvo bude schvaľovať 

predĺženie na ďalšie tri roky. Komisia odporučila, aby nájomníkom Danielovi Pročkovi 
a Mariane Lehotskej bola po splnení podmienok na predĺženie nájomnej zmluvy táto  

predĺžená v súlade s uznesením č. 13/2012 na dobu 3 mesiace. Tento návrh bol 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.  
     Ďalej sa komisia zaoberala stanoviskom výboru DHZ zo dňa 05.04.2012 podacie číslo 

193/2012, ktorým na základe záverov rokovania výborovej schôdze bola vznesená 
požiadavka, aby sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo možnosťou nákupu funkčnej cisterny 

pre DHZ, z dôvodu lepšej ochrany majetku obyvateľov obce. Riešenie je v hľadaní zdrojov 
v rozpočte obce v horizonte 2 až 3 rokov, resp. v prípade výhodnej ponuky na odkúpenie 
cisterny toto riešiť úverom. Obecné zastupiteľstvo stanovisko DHZ zobralo na vedomie.  

 
Ing. Bohuslav Znamenák - predseda komisie výstavby a územného plánovania, pôdneho, 

lesného a vodného hospodárstva: 
 

            Informoval o činnosti komisie, ktorá od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

zasadala jeden krát dňa 6.3.2012  za účelom vyriešenia problematiky odvádzania 
dažďových vôd na miestnu komunikáciu z pozemkov parcelné čísla: 1248/2, 1248/3, 

1248/4 a 1248/5. Návrh riešenia tejto problematiky je uvedený v zápisnici zo zasadnutia 
komisie (príloha zápisnice).   

            Ďalej oboznámil poslancov so žiadosťou p. Hoffmana, ktorý za účelom výstavby 

rodinného domu pre syna na svojej záhrade žiada od obce povoliť uloženie prípojok do 
obecnej komunikácie medzi parcelou č. 172/17  a 172/14, t.j. zriadiť bezodplatne vecné 

bremeno s možnosťou odkúpenia časti parcely, ktorá je v jeho vlastníctve. Obecné 
zastupiteľstvo na návrh starostu obce túto žiadosť zobralo na vedomie s tým, že do konca 
mája 2012 bude žiadateľ pozvaný na pracovnú poradu obecného zastupiteľstva za účelom 

doriešenia tejto žiadosti. Návrh bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 
schválený. 
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2. Hlavný kontrolór obce Ing. Vladimír Hvojnik podal návrh dodatku č. 1/2012 

k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany. Písomne 
zdôvodnil, že v jeho návrhu bol text „ predsedajúci slovo udelí...“, v návrhu komisie ŽP je 

text „predsedajúci  môže udeliť slovo...“, čo je podstatný kvalitatívny rozdiel. Navrhol text 
uznesenia po prerokovaní na pracovnej porade OZ. Písomný materiál poslanci dostali.  
     Obecné zastupiteľstvo zrušuje text ustanovenia § 5 ods.(8) a pôvodný text nahrádza 

novým textom, ktorý znie: „ Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady 
Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, predseda alebo poslanec 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, zástupca vlády, alebo iného štátneho orgánu, 
predsedajúci mu udelí slovo. Predsedajúci môže udeliť slovo aj ktorémukoľvek 
obyvateľovi obce, ale aj inej fyzickej osobe, ktorá je oprávnená podieľať sa na samospráve 

obce podľa zákona o obecnom zriadení, a to v rámci rozpravy. O zamietnutí prednesenia 
príspevku obyvateľom obce alebo inou fyzickou osobou do rozpravy rozhodujú poslanc i 

hlasovaním.“   
       Dodatok č. 1/2012 bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.  
 

3. Žiadosti o prijatie do zamestnania:  
-  Alena Finiková, Hviezdoslavova 472/44, Nedožery-Brezany 

-  Bc. Stanislava Bachoríková, T.Hromadu 6, Nedožery-Brezany 
 

       4.   Žiadosti o pridelenie bytu:  

             -  Zlatica Jozafová, Hviezdoslavova 1115/1, Nitrianske Pravno  
             -  Dušan Macháč, J. Roháča 11/5, Prievidza  

             -  Mária Čičmancová, Družby 684/10, Nedožery-Brezany – výmena bytu  
             -  Tatiana Indranyiová, Horná 314/8, Lazany 
             -  Jaroslav Toman, Björnsona 445/3, Prievidza  

 

       5.   Oznámenie stanovišťa včelstiev: 

             - Gabriela Priehodová, V.B.Nedožerského 5/3, Nedožery-Brezany 
             -  Milan Priehoda, V.B.Nedožerského 5/3, Nedožery-Brezany 
             -  Róbert Mašlonka, ul. Súkennícka 32, Prievidza   

 

       6.  Poďakovanie zástupcu starostu obce.  

                
            Zástupca starostu obce Ing. Hanuska Silvester vyslovil poďakovanie občanom – 

Milanovi Šlenkerovi, Štefanovi Solárikovi, Petrovi Paulíkovi, Jankovi Matiaškovi a Petrovi 

Červeňovi , ktorí sa zúčastnili brigády na odstraňovaní zbytkov asfaltového koberca na 
chodníku na Sládkovičovej ulici v časti obce Brezany. Brigáda bola zorganizovaná za 

spolupráce s poslancom Pavlom Gromom. Ďalej poďakoval členom klubu dôchodcov, ktor í 
na jeho požiadanie zabezpečili umytie tanierov a príborov, ktoré boli prevezené zo šatní TJ 
a v súčasnosti sú uložené v kuchyni obecného úradu.       

 
       K bodu 11 - Diskusia 

 
       V diskusii vystúpili občania: 
 

            Ing. Eugen Šimo – pôvodne nechcel vystúpiť v diskusii, ale z priebehu jednania 
obecného zastupiteľstva vyplynulo, akú hodnotu v priamom prenose má jeden poslanec 

a obyvatelia obce. Chce sa vrátiť k bývalému poslancovi obecného zastupiteľstva Mgr. 
Petrovi Chudému, ktorý podľa jeho názoru spravil nesmierny kus práce za ten čas čo tu bol, 
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jednak na poli demokratizácie, aktivít, ktoré spravil za ten čas čo bol poslancom, že obecné 

zastupiteľstvo je verejné, zadarmo robil niekoľko rokov so žiakmi futbalového oddielu. 
Zasadil o to, že do rozpočtu obce sa dostal nákup snežnej frézy aj na cintoríny a za účelom 

pomoci občanom v kalamitných situáciách. V neposlednej rade spravil veľa pre smetisko, 
s ktorým sa bude musieť v budúcnosti uvažovať, nakoľko sa dostalo do celkom inej 
kategórie a v budúcnosti sa bude musieť revitalizovať. Bolo prijaté s nevôľou, keď 

poslanec Mgr. Peter Chudý chcel presadzovať pri voľbe kontrolóra uchádzača, ktorý bo l 
o dve triedy lepší, ale aj napriek tomu bol zvolený Ing. Vladimír Hvojnik. Vyjadril ľútosť 

nad skutočnosťou, že tu bol poslanec, ktorému dali ľudia mandát, ktorý legislatívne 
pripomienkoval mnohé veci, takmer každé VZN, že sa mu malo poďakovať a do osobného 
života zapriať veľa zdaru. 

       Ďalej sa vyjadril k vzniknutej chybe pri výkrese územného plánu obce, kde bolo chybne 
označené územie Zámlynie, na čo zareagoval starosta obce, že táto chyba bola už 

odstránená. 
       Vyjadril ľútosť nad skutočnosťou, že na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve nebola 

poskytnutá finančná dotácia na obnovu kultúrnej pamiatky p. Miterkovej, že  obec by sa  

mala viac venovať zachovaniu kultúrnych pamiatok.  
       Vyjadril názor, že občan je tak ako vlastne poslanec len číslo, chýba tu ľudský rozmer. 

V závere svojho vystúpenia navrhol aby sa pouvažovalo nad myšlienkou spraviť pamätník 
obetiam, ktoré zahynuli na španielsku chrípku, z našej obce to bolo údajne 29 ľudí. V obc i 
Malinová si spomenuli na 50 občanov, ktorí sa nevrátili z druhej svetovej vojny a na 

otvorenie pamätníka bol aj on pozvaný. Na vystúpenie reagoval starosta obce, ktorý sa 
vyjadril, že na tieto vyjadrenia nebude reagovať z dôvodu zbytočných slovných potyčiek 

(napr. snežná fréza nie je vôbec v rozpočte obce a pod.). Nebráni iniciatíve, aby ako 
skupina fyzických osôb pripravili návrh na umiestnenie pamätníka, ale nevidí priestor na 
to, aby všetky finančné prostriedky na realizáciu tohto pamätníka boli hradené z rozpočtu 

obce. Vyjadril presvedčenie že Ing. Šimo, ktorý bol navrhnutý Mgr. Chudým ako odborník 
na túto problematiku bude nápomocný poslancovi Petrovi Paulíkovi aby sa zorientova l 

v problematike ochrany životného prostredia a takisto on osobne pomôže v činnost i 
komisie, pokiaľ nebude zvolený jej predseda. 

 

            P. Filoména Humajová – požiadala tretíkrát o odpojenie káblov z káblovej televízie z jej 
rodinného domu. Starosta obce reagoval s tým, že žiadosť bola odstúpená 

prevádzkovateľovi káblovej televízie a on osobne bol s pracovníkmi dva krát u p. 
Humajovej, avšak nikto nebol doma. Teraz je potrebné kontaktovať prevádzkovateľa. 

   

           P. Boris Hromada – vyjadril názor skôr na urbárske spoločenstvo, že v minulosti žiadal 
o povolenie pre členov klubu, ktorí vlastnia terénne autá o povolenie na prevádzkovanie 

tejto činnosti, avšak porozumenie našli v obci Čavoj, ktorej miesto finančnej odplaty 
organizujú  štyri krát do roka bezplatnú brigádu. Starosta obce reagoval na vystúpenie 
s tým, že táto záležitosť by mala byť smerovaná na urbárske spoločenstvo  

.   
           P. Jozef Regina – reagoval na žiadosť p. Hoffmana  s tým, že vysvetlil zámer obce keď 

bol starostom on, preklopiť zrkadlový obraz  jestvujúcej individuálnej bytovej výstavby na  
vedľajšie parcely a z tohto dôvodu tam boli ponechané prístupové komunikácie, aby sa 
ďalšia výstavba mohla napojiť na jestvujúce komunikácie. Tým nechcel povedať, že by sa 

p. Hoffmanovi nemalo vyhovieť. Ďalej pripomenul problém prejazdu cez železničnú trať 
pri pozemku p. Braňa Uhrína, nakoľko železnice SR majú snahu tieto prejazdy likvidovať. 

Starosta obce uviedol, že po vytýčení parcely sa zistilo, že časť pozemku pod železničným 
prejazdom je vo vlastníctve p. Braňa Uhrína.   
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       P. Peter Humaj – v súvislosti s prijatím územného plánu obce Nedožery-Brezany boli 
niektoré časti obce označené ako záplavové územie, keď predtým v jestvujúcom územnom 

pláne neboli takto označené. Toto označenie má vplyv na cenu nehnuteľností a na ich 
prípadné poistenie proti živelným pohromám. Jedná sa hlavne o Kukučínovu ulicu a ulicu 
4. apríla. Na pripomienku reagoval starosta obce, ktorý zdôraznil, že v minulom obdob í 

boli podmienky na záplavové územia úplne iné ako v súčasnosti. O tejto problematike sa 
bude viac rozprávať na spoločnom stretnutí na Obvodnom úrade životného prostredia 

v Prievidzi. Raz za obdobie štyroch až piatich rokov by malo dôjsť k prehodnoteniu, resp. 
revízii územného plánu obce, čo vyplýva zo zákona. S touto problematikou úzko súvisí aj 
poistenie stavieb v záplavových územiach. Na túto problematiku zareagoval aj p. Joze f 

Regina, ktorý pripomenul, že počas obdobia, keď vykonával funkciu starostu obce sa 
nepodarilo u kompetentných orgánov zabezpečiť úpravu ústia Brezianskeho potoka do 

rieky Nitry. 
 
       Ing. Vladimír Hvojnik – vyjadril svoj názor k Rokovaciemu poriadku obce, nikto nemôže 

uprieť demokratické práva, aby aj hlavný kontrolór nemohol predložiť svoj návrh. Čo sa 
týka rozhodovania o troch návrhoch tohto rokovacieho poriadku, predpokladá, že poslanc i 

sú svojprávni a že rozhodovali podľa obsahu a nie podľa toho, kto predkladal návrh. Na 
vystúpenie zareagoval Ing. Eugen Šimo, ktorý uviedol, že tretina poslancov nemá mailovú 
adresu a nevie, ako sa mohli teda oboznámiť so všetkými návrhmi rokovacieho poriadku. 

Hlavný kontrolór poznamenal, že otázka mailovej adresy nie je podstatná, nakoľko poslanc i 
dostávajú materiály na rokovanie OZ v listinnej forme, napr. poslanec Pavel Grom ako člen 

obecnej rady mal k dispozícii všetky tri návrhy rokovacieho poriadku už pred rokovaním 
obecného zastupiteľstva.  

       Zástupca starostu Ing. Hanuska vyzval Ing. Eugena Šimu, aby uviedol mená poslancov, 

ktorí nemajú mailovú adresu, na čo menovaný nevedel konkrétne odpovedať. 
                                                   

       K bodu 12  - Záver 
 

      Zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil a prítomným poďakoval za účasť starosta                 

      JUDr. Martin  Mokrý.                                                        
 

 
  
 

       Zapisovateľ:  Ing. Silvester Hanuska 
  

 
 
                                                                                                                              

       Overovatelia: Eva Kucharovičová  
   

 
 
                              Ing. Bohuslav Znamenák  

 
 

                                                                                                                   JUDr. Martin Mokrý  
                                                                                                                        starosta obce 
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