ZÁPISNICA
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi
konaného dňa 31.03.2014 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v
Nededzi.

Prítomní poslanci: 6 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš

Janek, Ing. Vladimír Zajac
Ospravedlnení poslanci: 1 Mgr. Darina Janušová
Neospravedlnení poslanci: 0

Program:
1.

Otvorenie

2.

Kontrola uznesení

3.

Informácie

4. Návrh VZN č. 2/2014 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
5.

Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013

6.

Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2013

7.

Kúpa obecného autobusu

8.

Rekonštrukcia káblovej televízie

9.

Rôzne

10. Uznesenia
11. Záver

1) Otvorenie:
Druhé 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
schválili bezo zmien.

Hlasovanie:
Za - 6 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Ing.
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.
Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci: JUDr. Marián Cesnek, Ing. Miloš Janek

Hlasovanie:
Za - 6 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Ing.
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

2) Kontrola uznesení
Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva neboli prijaté uznesenia, ktoré by požadovali plnenie.

3) Informácie
Starosta obce informoval o prevzatí kompletného materiálu ku verejnému obstarávaniu podlimitnou

metódou na predmet zákazky „Výstavba rímskokatolíckeho kostola v obci Nededza“ 06.03.2014 od
spoločnosti DGB consult, s.r.o. Víťaznou firmou sa stala spomedzi 3 uchádzačov spoločnosť
PRIM, s.r.o., Stránske, Rajecké Teplice. Ďalej odoznela informácia o odovzdaní a prevzatí
staveniska pre výstavbu Rímskokatolíckeho kostola v Nededzi 21.03.2014. Pred výstavbou bude
vykonaný archeologický výskum v zmysle stavebného povolenia. Samotná výstavba by mala byť
zahájená v druhý aprílový týždeň, ak nenastanú nepredvídané okolnosti. Prítomní si vypočuli aj
informáciu o poskytnutí výťažku z II. starostovského plesu, ktorý bude rozdelený medzi MŠ v
Nededzi a výstavbu Rímskokatolíckeho kostola v Nededzi. Starosta obce na zasadnutí poďakoval
OŠK Nededza za zabezpečenie fašiangového sprievodu masiek po obci a následnej fašiangovej
zábavy v kultúrnom dome. Tiež oboznámil poslanecký zbor o spracovaní projektovej dokumentácie

na rekonštrukciu domu č. 3 (kaštieľ). Súčasne sa začalo vybavovať stavebné povolenie. Prítomní
si vypočuli aj informáciu o výbere miestnych daní za rok 2013. Stav výberu daní vypadá
nasledovne:
daň za psa: predpis:558,33 €, platby: 558,33 €, nedoplatky: 0 €
poplatky za komunálny odpad:
fyzické osoby:
predpis:11.941,14 €, platby: 11.929,17 €, nedoplatky: 11,97 €
právnické osoby:
predpis:131,67 €, platby: 131,67 €, nedoplatky: 0 €
daň z nehnuteľnosti:
fyzické osoby:
predpis:7.807,16 € z toho pozemky – 3.397,60 €, stavby – 4.306,24 €, byty: 103,32 €
platby: 7.807,16 €, nedoplatky: 0 €
právnické osoby:
predpis:419.370,08 €, z toho pozemky- 8.199,90 €, stavby – 411.161,54, byty – 8,64 € €
platby: 420.412,20 €, nedoplatky – 0 €
uhradenie nedoplatku v sume 1.042,12 € od Žilina Invest za daň z pozemkov za rok 2012.
Starosta obce informoval aj o postupe prác pri oprave domu č. 129/2 ul. Potočná. Zároveň sa
poďakoval Urbáru obce Nededza za poskytnutie drevnej hmoty na krov kostola, domu č. 3 (kaštieľ)
a domu č. 129/2. Na záver zaznela informácia o bezproblémovom priebehu volieb prezidenta
Slovenskej republiky v roku 2014 – I. a II. kolo. Prítomní poslanci vzali predmetné informácie na
vedomie.

4) Návrh VZN č. 2/2014 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú

úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
Starosta obce predložil poslaneckému zboru na prerokovanie návrh VZN č. 2/2014 o výške

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v
materskej škole. Prejednávaná úhrada sa týka príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ktorý bol
stanovený na sumu 12,50 €/mesiac, ako aj úhrady v školskej jedálni, ktoré sú nasledovné:
Finančný limit na nákup potravín v 3. pásme = hodnota stravného pre:
a) dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata + obed + olovrant) ................ 1,19 €
b) dieťa v MŠ s poldennou stravou (desiata + obed) ................................... 0,96 €
c) žiak 1. stupeň ZŠ (obed) .......................................................................... 1,01 €
d) žiak 2. stupeň ZŠ (obed) .......................................................................... 1,09 €

Hodnota stravného pre:
e) zamestnancov školy (obed) je ..... 2,37 € (finančný limit 1,19 €+ réžia 1,18 €)
f) cudzí stravníci (obed) je .............. 2,37 € (finančný limit 1,19 €+ réžia 1,18 €)
g) dôchodcovia (obed) je .. ......... 2,37 € (finančný limit 1,19 €+ réžia 1,18 €)
Prítomní poslanci predmetné VZN schválili.
Hlasovanie:
Za - 6 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Ing.
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
5) Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č.108 zo dňa 25.11.2013 Ústredná inventarizačná
komisia zhodnotila výsledky nasledovných Dielčích inventarizačných komisií, kde predmetom bola
fyzická inventarizácia materiálu v sklade CO a dokladová inventarizácia majetku a záväzkov k
31.12.2013. Tá sa uskutočnila v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. O účtovníctve v znení neskorších
predpisov. Zistené neboli žiadne inventarizačné rozdiely.
Inventarizačný zápis obecné zastupiteľstvo schválilo.
Hlasovanie:
Za - 6 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Ing.
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

6) Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2013
Hlavná kontrolórka obce predložila v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v

znení neskorších predpisov Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013.
Kontrolná činnosť sa v priebehu roka riadila schváleným plánom kontrolnej činnosti a bola
vykonávaná a uplatňovaná na základe Smernice pre uplatňovanie a vykonávanie finančnej
kontroly. V roku 2013 bolo kontrolované plnenie rozpočtu obce počas celého roka, plnenie daní a
poplatkov a stav nedoplatkov, dodržiavanie rozpočtovej disciplíny a hospodárenie s rozpočtovými

prostriedkami, kontrola evidencie sťažností, kontrola inventarizácie a plnenie uznesení Obecného
zastupiteľstva.
Predmetnú správu vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie.

7) Kúpa obecného autobusu
Prítomní vzali na vedomie informáciu o zámere zakúpenia obecného autobusu, zároveň prebehla

diskusia o prípadných možnostiach samotnej kúpy, ako aj ceny autobusu. V tejto veci bolo
vyhlásené verejné obstarávanie.
8) Rekonštrukcia káblovej televízie
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o zasadnutí jednotlivých komisií vo veci

prevádzkovania káblovej televízie a jej riešenia. V rámci diskusie sa prítomní zaoberali otázkou, či
by mohla byť rekonštrukcia vykonaná z vlastných zdrojov obce, alebo by sa daná situácia riešila
odpredajom káblovej televízie spoločnosti TES Media, s.r.o, ako jej súčasnému prevádzkovateľovi.
Konečné rozhodnutie ešte nebolo prijaté.
9) Rôzne
V bode Rôzne obecné zastupiteľstvo:
a) schválilo Žiadosť hlavnej kontrolórky o udelenie súhlasu vykonávať inú zárobkovú činnosť
v súlade s §18 odsek 1 Zákona 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za - 6 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Ing.
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
b) vzalo na vedomie rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu v zmysle Zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami rozpočtovým opatrením č. 1/2014 (kúpa prevádzkové
stroje, prístroje a zariadenia)

c) vzalo na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2014 (transfér Voľby prezidenta
SR, transfér stavebný poriadok, dar MOBIS z roku 2013 a verejná zbierka na kostol)
d) prítomní poslanci ďalej odporučili zabezpečiť dve lavičky na sedenie do areálu materskej školy
vedľa pieskoviska

11) Záver

Po ukončení bodov rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a zasadnutie Obecného
zastupiteľstva o 20:05 hod ukončil.

V Nededzi dňa 07.04.2014

Zapísala: Alica Hodásová

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

Overovatelia zápisnice:

JUDr. Marián Cesnek

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

Ing. Miloš Janek

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

Starosta obce:
PhDr. Peter Vajda

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

