
Uznesenia z 8. (ôsmeho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa

konalo dňa 07.11.2014 o 17:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v

Nededzi.

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 70

schvaľuje :

a) program Obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie:

Za -  6 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. 

Darina Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 71

schvaľuje :

b) overovateľov zápisnice: Mgr. Darina Janušová, Milan Drábik

Hlasovanie:

Za -  6 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. 

Darina Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

3. K informáciám

Uznesenie č. 72

berie na vedomie:

- informáciu o priebehu realizácie architektonickej štúdie riešenia materskej školy

- informáciu o tom ako bude realizovaná rekonštrukcia starého kostola na dom smútku

- informáciu o ukončení a vyúčtovaní projektu Nadačného fondu Kia Motors v Nadácii Pontis – 



rekonštrukcia sociálnych zariadení v bývalej družine (objekt materskej školy)

- informáciu o ukončení výmeny krovu a položenia strešnej krytiny na bývalom kaštieli

- informáciu o plánovanej výmene starých okien za plastové na dome č. 129/2 ul. Potočná

- informáciu o výmene bránkových sietí na multifunkčnom ihrisku

- informáciu o čiastočnom oplotení parcely č. 39/1 (medzi novým kostolom a dvorom Ďungela 

Tibora)

- informáciu o prebiehajúcich prácach na novom kostole

- informáciu o prípravách komunálnych volieb zo strany obce (15.11.2014)

- informáciu o vydaní brožúry pri príležitosti 630.- výročia prvej písomnej zmienky o Obci Nededza

4. K dokladovej inventarizácii majetku a záväzkov obce a fyzická inventarizácia materiálu 

CO

Uznesenie č. 73

schvaľuje:

vykonanie dokladovej inventarizácie majetku obce, pohľadávok a záväzkov a vykonanie fyzickej 

inventarizácie materiálu CO k 31.12.2014, ktorú vykonajú dielčie inventarizačné komisie uvedené v

prílohe

Hlasovanie:

Za -  6 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. 

Darina Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

                

5. K VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území Obce Nededza na kalendárny rok 2015 a ďalšie 

zdaňovacie obdobia

Uznesenie č. 74

schvaľuje:

VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území Obce Nededza na kalendárny rok 2015 a ďalšie zdaňovacie obdobia

Hlasovanie:

Za -  6 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. 



Darina Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

6. K žiadosti OŠK Nededza o dotáciu na činnosť v roku 2015

Uznesenie č. 75

schvaľuje:

Žiadosť OŠK Nededza o dotáciu na činnosť v roku 2015 vo výške 17.000 €

Hlasovanie:

Za -  6 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. 

Darina Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

7. K stanovisku hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2015 - 2017

Uznesenie č. 76

berie na vedomie: 

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2015 - 2017

8. K rozpočtu obce na rok 2015

Uznesenie č. 77

schvaľuje:

rozpočet obce na rok 2015 bez výhrad

Hlasovanie:

Za -  6 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. 

Darina Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 78

berie na vedomie:

viacročný rozpočet obce na rok 2016 - 2017



9. K rôznemu

a) Rozpočtové opatrenie č. 8/2014 : zaradenie iných finančných prostriedkov (transfér Nadácia 

Pontis - Hody, verejná zbierka kostol) do rozpočtu obce

Uznesenie č. 79

berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2014

b) Rozpočtové opatrenie č. 9/2014 : Rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu 

zo dňa 30.09.2014.

Uznesenie č. 80

berie na vedomie rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu v zmysle Zásad 

hospodárenia s finančnými prostriedkami  rozpočtovým opatrením č. 9/2014. 

V Nededzi, 07.11.2014 PhDr. Peter Vajda

   starosta obce


