ZÁPISNICA
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi
konaného dňa 26.05.2014 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v
Nededzi.

Prítomní poslanci: 5 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing.

Vladimír Zajac
Ospravedlnení poslanci: 2 JUDr. Marián Cesnek, Ing. Miloš Janek
Neospravedlnení poslanci: 0

Program:
1.

Otvorenie

2.

Kontrola uznesení

3.

Informácie

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Nededza za rok 2013
5. Záverečný účet obce Nededza za rok 2013
6. Kúpa ojazdeného autobusu pre obec
7. Rôzne
8. Uznesenia
9. Záver

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

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: Milan Drábik, Mgr. Darina Janušová

Hlasovanie:
Za - 5 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

2) Kontrola uznesení

Na poslednom obecnom zastupiteľstve neboli prijaté uznesenia, ktoré by požadovali plnenie.

3) Informácie
Starosta obce informoval o účasti na medzinárodnej súťaži vo varení halušiek v Terchovej dňa

17.05.2014, kde družstvo z Nededze obsadilo spomedzi 16 súťažiacich družstiev 2. miesto. Obec
reprezentovali: z radov občanov Mgr. Viliam Bollo a Michal Janek, ďalej poslanec Ing. Miloš Janek,
členka komisie kultúry Božena Jankovská a ako podporný tím starosta obce PhDr. Peter Vajda a
MUDr. Dagmar Bollová. Prítomní si ďalej vypočuli informáciu o poďakovaní Komisii kultúry,
mládeže a športu, pracovníkom obecného úradu a materskej školy za podieľanie sa na akcii Deň
matiek 2014 v obci. Tiež oboznámil poslanecký zbor o ukončení verejného obstarávania vo veci
nákupu ojazdeného autobusu Mercedes Benz Tourismo, ktorý bol vysúťažený v sume 77.000 €
bez DPH. Kúpna zmluva bude podpísaná začiatkom júna s firmou Baulogic, s.r.o. Obecné
zastupiteľstvo si vypočulo aj informáciu o vyzbieranej sume vo verejnej zbierke na výstavbu
rímskokatolíckeho kostola. Ku 26.05.2014 je to suma 30. 533,32 €. Odoznela i informácia o
prebiehajúcich prácach na oprave domu č. 129/2 na ul. Potočná. V súčastnosti prebieha šalovanie
a betónovanie stropu. Prítomní si vypočuli tiež informáciu o prípravách osláv Medzinárodného dňa
detí a váľania mája dňa 31.05.2014 v areáli OŠK. Tie zabezpečuje obec v spolupráci s obecným
hasičským zborom a obecným športovým klubom. Starosta obce informoval aj o žiadosti o
parkovanie na obecnom

pozemku po rodine Mazúrových pri bytovom dome na ulici Záhradná 226, ktorú podali obyvatelia
bytového domu. Na záver tohto bodu odoznela informácia o návšteve cyklistu Laca Holuba v našej
obci v rámci cyklotour Slovakia.
Prítomní poslanci vzali predmetné informácie na vedomie.

4) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Nededza za rok 2013
Hlavná kontrolórka obce predložila svoje stanovisko k záverečnému účtu obce Nededza za rok 2013.

V priebehu roka bolo kontrolované dodržiavanie plnenia príjmov a výdavkov. Hospodárenie obce
bolo v súlade so schváleným rozpočtom a bol dodržiavaný zákon č. 583/2004 Zb. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Hlavná kontrolórka konštatovala, že Záverečný účet obsahoval
všetky predpísané náležitosti.
Prítomní poslanci vzali stanovisko hlavného kontrolóra na vedomie.

5) Záverečný účet obce Nededza za rok 2013
Starosta obce PhDr. Peter Vajda predložil prítomným poslancom Záverečný účet obce Nededza za rok
2013 na schválenie. Ten vyhodnocoval rozpočet obce na rok 2013, plnenie príjmov, čerpanie výdavkov,
použitie prebytku, tvorbu a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu, bilanciu aktív a pasív
ku 31.12.2013, prehľad o stave a vývoji dlhu ku 31.12.2013, prehľad o poskytnutých zárukách. Ďalej
obsahoval finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
- zriadeným a založeným právnickým osobám
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC
a tiež hodnotenie plnenia programov obce.
Starosta obce uviedol, že obec za rok 2013 hospodárila s prebytkom v sume 139.505,79 EUR a tento
prebytok navrhuje presunúť do rezervného fondu.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Hlasovanie:
Za - 5 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0
Zdržal sa – 0
Prítomní poslanci tiež schválili použitie prebytku v sume 139. 505,79 EUR, zisteného podľa

ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu
rezervného fondu 139. 505,79 EUR
Hlasovanie:
Za - 5 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

6) Kúpa ojazdeného autobusu pre obec
Obec ukončila verejné obstarávanie vo veci nákupu ojazdeného autobusu Mercedes Benz

Tourismo. Ten bol vysúťažený v sume 77.000 € bez PDH. Kúpna zmluva bude podpísaná
začiatkom júna s firmou Baulogic, s.r.o. Z tohto dôvodu bolo potrebné odsúhlasiť presun výdavkov
tak, aby obec mohla uvedený autobus zakúpiť. Na základe toho obecné zastupiteľstvo svojim
uznesením schvaľuje rozpočtový presun výdavkov rozpočtovým opatrením č. 4/2014 v rámci
schváleného rozpočtu v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami
Hlasovanie:
Za - 5 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

7) Rôzne
V bode Rôzne obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť o prešetrenie oplocovania pozemkov
spoločnosti VIX, s.r.o., Žilina. V nej vlastníci susedných pozemkov žiadajú obec a obecné zastupiteľstvo
o prešetrenie oplocovania v časti Úrebrie.

Prítomní tiež po vzájomnej diskusii odporučili a vzali na vedomie možnosť zakúpenia prídavného
mulčovacieho zariadenia ku traktoru do obce

9) Záver
Po ukončení bodov rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a zasadnutie Obecného
zastupiteľstva o 19:20 hod ukončil.

V Nededzi dňa 30.05.2014

Zapísala: Alica Hodásová

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

Overovatelia zápisnice:

Milan Drábik

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

Mgr. Darina Janušová

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

Starosta obce:
PhDr. Peter Vajda

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

