ZÁPISNICA
zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi
konaného dňa 29.09.2014 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v
Nededzi.

Prítomní poslanci: 6 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina

Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Ospravedlnení poslanci: 1 JUDr. Marián Cesnek
Neospravedlnení poslanci: 0

Program:
1.

Otvorenie

2.

Informácie

3.

Zásady odmeňovania zástupcu starostu obce, hlavného kontrolóra, poslancov obecného
zastupiteľstva a členov komisií

4. Plnenie rozpočtu obce za rok 2014 – informácia
5. Kronika obce za rok 2013
6. Rôzne
7. Uznesenie
8. Záver

1) Otvorenie:
Siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce PhDr. Peter Vajda, ktorý
privítal prítomných s konštatovaním, že na zasadnutí sú prítomní šiesti poslanci a teda obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Starosta predložil na schválenie program rokovania. Poslanci program Obecného zastupiteľstva
jednohlasne schválili.

Hlasovanie:
Za - 6 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing.
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.
Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci: Jozef Bíroš, Ing. Juraj Hreus

Hlasovanie:
Za - 6 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing.
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
2) Informácie
V rámci bodu informácie predniesol riaditeľ Základnej školy v Gbeľanoch Mgr. Juraj Repáň Správu o

výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Základnej školy v Gbeľanoch za
školský rok 2013/2014. V nej stručne zhrnul základné identifikačné údaje o škole, žiakoch,
hodnotení výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho výsledkoch. Informoval tiež o projektoch a
aktivitách školy, či o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
Zároveň podal informáciu o žiadosti na finančný príspevok na nákup alebo prípadné zhotovenie
odkladacích skriniek na odev pre žiakov ZŠ Gbeľany, ktorá bude na obec predložená v najbližších
týždňoch. Následne starosta obce informoval o príprave volieb do orgánov samosprávy obcí. V
rámci organizačno – technického zabezpečenia volieb bola vymenovaná miestna volebná komisia.
Delegovaný člen komisie bol za stranu Smer – sociálna demokracia Vladimír Mravec, obec
doplnila do potrebného počtu komisie ďalších štyroch členov a to: Oľgu Hreusovú, Evu Kubalovú,
Annu Staňovú, Annu Zajacovú. Ďalej odoznela informácia o akcii Babka varila a radila – finále
okresu Žilina, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.09.2014 v Tepličke nad Váhom. Obec Nededza
reprezentovali: Božena Jankovská, Adam Jankovský, Štefánia Staňová, za čo im patrí
poďakovanie. Prítomní si vypočuli aj informáciu o Hodových slávnostiach 2014 v obci, ktoré sa
uskutočnili v dňoch 14. - 15. septembra 2014. Na bohatý kultúrny program sa prišlo pozrieť mnoho
občanov z Nededze i návštevníkov. Za organizačné zabezpečenie a bezproblémový priebeh osláv
patrí vďaka členom Obecného hasičského zboru, členom Komisie kultúry, mládeže a športu a
zamestnancom obecného úradu.
V rámci obecného zastupiteľstva bola predložená i informácia o účasti Obecného hasičského zboru

Nededze na súťaži v Dolnej Tižine dňa 27.09.2014. Požiarnici z Nededze sa umiestnili na 4.
mieste zo 14.- tich súťažných družstiev. Za ich reprezentáciu im patrí vďaka. Rovnako odoznela
informácia o pokračujúcej výstavbe kostola, kde bol v mesiaci september vyhotovený krov a
položená strešná krytina. V tejto súvislosti starosta obce predniesol i informáciu o zhotovení
základového venca a časti novej deky pre výstavbu nového krovu a o uskutočnenom prieskume
trhu na nákup strešnej krytiny Tondach na dom č. 3 (bývalý kaštieľ). V rámci bodu Informácie

zaznela aj informácia o príprave návrhu stavebného riešenia na rozšírenie kapacity materskej
školy z dôvodu, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline vydal rozhodnutie, v ktorom
uviedol, že materská škola v súčastnosti čo do metrov štvorcových kapacitne vyhovuje, v malej
triede pre počet 9 umiestnených detí a vo veľkej triede pre12 umiestnených detí. Tiež nespĺňame
počet WC a umývadiel, ktorý je potrebný pre súčasný počet detí v materskej škole (43 detí). Na
záver si poslanci vypočuli informáciu o akcii II. ročník Jesenného behu žien, ktorý sa uskutočnil
20.09.2014 medzi obcou Teplička nad Váhom a obcou Nededza, ktorý usporiadali obecné úrady
oboch obcí. Účastníkom patrí poďakovanie.
3) Zásady odmeňovania zástupcu starostu obce, hlavného kontrolóra, poslancov obecného
zastupiteľstva a členov komisií
O 18:56 hod sa na rokovanie obecného zastupiteľstva dostavil JUDr. Marián Cesnek.
Starosta obce predložil poslancom na prejednanie Zásady odmeňovania zástupcu starostu obce,
hlavného kontrolóra, poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií. Odmena za výkon funkcie
zástupcu starostu sa stanovuje v závislosti od rozsahu zastupovania, ktoré určí starosta v písomnom
poverení a v závislosti na úlohách, ktoré zástupca starostu skutočne vykonáva. Odmeňovanie
hlavného kontrolóra obce sa uskutočňuje predovšetkým na základe rozsahu plánu kontrolnej činnosti.
Odmeny za výkon poslaneckej funkcie sa určili v sume 20,00 € za účasť na rokovaní obecného
zastupiteľstva a 10,00 € členom komisií za účasť na rokovaní obecnej komisie. Prítomní poslanci
predložené zásady odsúhlasili s účinnosťou, t.j. vykonateľnosťou od 01.01.2015.

Hlasovanie:
Za - 5 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina
Janušová,
Proti – 0
Zdržal sa – 2 Milan Drábik, Ing. Vladimír Zajac
4) Plnenie rozpočtu obce za rok 2014 – informácia
Starosta obce informoval prítomných o priebežnom plnení rozpočtu obce za rok 2014. Prítomní
poslanci vzali informáciu na vedomie.
5) Kronika obce za rok 2013
Kronikárka obce Monika Maršalová prejednala s prítomnými poznámky ku kronike obce Nededza za
rok 2013. Tá pojednáva o živote v našej obci za uplynulý kalendárny rok a zachytáva najpodstatnejšie

udalosti v obci.
Kronika bola schválená bez úprav.

Hlasovanie:
Za - 7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr.
Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
6) Rôzne
V rámci bodu Rôzne prítomní poslanci vzali na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

7/2014, ktoré hovorí o zaradení transféru z Nadácie Pontis na údržbu Materskej školy, o transfére
zrealizovanom pri príležitosti 630.- výročia obce – hodové slávnosti a transfére na verejnú zbierku
na kostol.
Ďalej bol schválený odpis nákladov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku týkajúci sa

bytového domu 8 b.j. na parcele KN C č. 221/2 v k.ú. Nededza (na bývalom pozemku Mazúrovcov
na hornom konci obce) z dôvodu zmarenej investície, nakoľko obec nebude pokračovať v realizácii
výstavby tohto majetku, a to v sume 2.475,40 €
Hlasovanie:
Za - 7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr.
Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie i odpredaj autobusu Karosa.
Prítomní ďalej schválili odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva za celé volebné obdobie
podľa účasti na rokovaniach obecného zastupiteľstva v sume 5,00 € bruto za 1 rokovanie a
odmeny pre členov Komisie kultúry, mládeže a športu zriadenej pri obecnom zastupiteľstve: MUDr.
Dagmar Bollovej, Božene Jankovskej a Mgr. Darine Janušovej za celé volebné obdobie podľa
predloženého návrhu v sume 280,00 € brutto.

Hlasovanie:
Za - 7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr.
Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
V závere zasadnutia bolo schválené vypracovanie štúdie na možné riešenia rozšírenia priestorov
Materskej školy v Nededzi na počet cca. 50 detí. Štúdiu vypracuje Ing. arch. Ľubomír Kružel.
Hlasovanie:
Za - 7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr.
Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Po ukončení bodov rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a zasadnutie Obecného
zastupiteľstva o 20:00 hod ukončil.

V Nededzi dňa 02.10.2014

Zapísala: Alica Hodásová

….......................................

Overovatelia zápisnice:
Jozef Bíroš

…........................................

Ing. Juraj Hreus

….........................................

Starosta obce:
PhDr. Peter Vajda

….........................................

