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1. Úvodné slovo starostu obce
Výročná správa obce sa predkladá každoročne pre poslancov a občanov ako rámcový
dokument o zakladných charakteristikách obce, plnení jednotlivých funkcií obce, informácií
o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva, účtovníctva. Vykazuje hospodársky výsledok za
rok 2014, významné investičné akcie a predpokladaný budúci vývoj v našej obci.

2. Identifikačné údaje obce
Názov: OBEC NEDEDZA
Sídlo:

HLAVNÁ 1/1, NEDEDZA

IČO:

00321516

Štatutárny orgán obce: PhDr.Peter Vajda
Telefón: 0905513974
Mail: starosta@nededza.eu
Webová stránka: www.nededza.eu

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce:

PhDr. Peter Vajda

Zástupca starostu obce : Ing.Miloš Janek
Hlavný kontrolór obce: Ing.Silvia Ďungelová
Obecné zastupiteľstvo: MUDr.Dagmar Bollová, JUDr.Marián Cesnek, Milan Drábik,
Peter Ďuríček, Ing.Miloš Janek, Mgr.Darina Janušová,
Ing.Vladimír Zajac
Komisie: finančná, stavebná, životného prostredia a verejného poriadku, komisia kultúry,
mládeže a športu
Obecný úrad: administratívny chod obce zabezpečujú 3 pracovníčky,
upratovanie a pomocné práce na obecnom úrade, v kostole a pre športovcov
zabezpečuje 1 pracovníčka, údržbu, opravu obecného majetku, správu cintorína
zabezpečuje 1 pracovník
Materská škola a školská jedáleň: Predškolskú výchovu zabezpečujú 4 učiteľky v dvoch
triedach, manuálne práce – upratovanie zabezpečuje školníčka. V školskej jedálni pracujú 2
kuchárky na 1,8 pracovný úväzok a vedúca školského stravovania na polovičný úväzok.
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4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou
obce a jej majetku v prospech svojich občanov
Vízie obce:

Prosperujúca samosprávna obec

Ciele obce:

Zabezpečiť občanom kvalitné životné prostredie, spokojné spoločenské
spolužitie a možnosť jej rozvoja

5. Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec leží na južných svahoch Kysuckých vrchov pod úpätím
Straníka a Dielca pri vyústení do Žilinskej kotliny.
Má obdĺžnikový tvar.
Susedné mestá a obce :

Chotár obce hraničí s chotármi piatich obcí – Gbeľany, Kotrčiná
Lúčka, Horný Vadičov, Mojš, Teplička nad Váhom

Celková rozloha obce :

631 ha

Nadmorská výška :

381 m
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5.2. Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov : 161 obyv. na 1 km2, 1017 obyvateľov
Národnostná štruktúra :

slovenská národnosť, nemecká národnosť -

0,1 %

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : väčšina - rímsko-katolícka cirkev
Vývoj počtu obyvateľov : Podľa prvého písomného údaja z roku 1598 v obci žilo 422
obyvateľov v 32 domoch. V r. 1990 mala obec 781 obyvateľov
žijúcich v 177 rodinných domoch a 7-bytovej jednotke.
K 31.12.2014 v našej obci žilo 1 017 obyvateľov v 242 rodinných
domoch a 2 - bytových jednotkách (15 bytov)
5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :

8,51 %

Nezamestnanosť v okrese :

8,54 %

Vývoj nezamestnanosti :
r.2005 – 2,8 %
r.2006 – 4,6 %
r.2007 – 3,4 %
r.2008 – 3,8 %
r.2009 – 6,62 %
r.2010 – 4,91 %
r.2011 – 7,29 %
r.2012 - 7,06 %
r.2013 – 8,77 %
5.4. Symboly obce
Erb obce :

Vlajka obce :

Pečať obce :
5.5. Logo obce
-
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5.6. História obce
Prvé písomné správy o obci Nededza sú založené v archívoch Matice slovenskej
v Martine, kde je napísané, že uhorská kráľovná Mária darovala našu obec v r.1384
Ladislavovi, Petrovi a Jánovi, synom Jána, ktorý bol synom Dominika de Nedecz. Platnosť
majetku potvrdil kráľ Žigmund v r.1412.
Názov obce sa viackrát menil – Nededcza, Nedecz, Nededza. Počas r.1906 až 1915 bol
úradný názov v maďarčine Vagnedecz.
Obec patrila čiastočne pod panstvo Strečianske, čiastočne zemianskej rodine
Nedeckých. V obci žili grófske rodiny Pongrázovcov, Nyárovcov a viac zemanov. Posledný
zeman Nedeczký bol aj okresným náčelníkom.
Novodobá história:
Školstvo – začiatky vyučovania sa datujú okolo roku 1870, kedy sa vyučovalo po
domoch a v škole Na Vršku pri prednej Hôrke. V roku 1911 bola postavená Rímsko-katolícka
ľudová škola na hornom konci obce, v ktorej sa vyučovalo až do r.1979, žiaci 1.-3.ročníka
boli preradení do ZŠ Gbeľany.
V rámci akcie „Z“ v r.1973 -1976 sa začala výstavba Materskej školy vedľa kultúrneho
domu s celodenným pobytom a stravou. V r.1992 po delimitácií z Okresného úradu Žilina,
obec budovu MŠ splynofikovala, neskôr bola zrekonštruovaná strecha, obnovená fasáda
a vymenené okná za plastové, v areáli záhrady pri MŠ bolo vybudované detské ihrisko. Do
školskej jedálne v ďaľších rokoch sme zakúpili kuchynské zariadenie – nerezový stôl, ohrevnú
stoličku, konvektomat, vymenili plynový bojler. V roku 2012 bola v MŠ vykonaná
rekonštrukcia sociálneho zariadenia a šatní v spolupráci s NF KIA-Nadácia Pontis.
Taktiež s podporou NF KIA-Nadácia Pontis v roku 2014 bola upravená časť tzv.družiny
a sociálne zariadenia.
Najstaršou organizáciou v obci je obecný hasičský zbor založený v roku 1917, aktívne
pôsobiaci aj v súčasnosti. Prvým veliteľom bol Štefan Salinec, jeden zo zakladateľov zboru.
Prvá striekačka bola rakúska cylindrovka, dnes používajú Aviu A31K s striekačkou PS 12R1,
ktorá v roku 2012 prešla generálnou opravou. Naši hasiči sa mohli pri rôznych príležitostiach
pochváliť novými rovnošatami. V roku 2013 sme do strojového vybavenia dokúpili plávajúce
čerpadlo. Z dôvodu rekonštrukcie a rozšírenia kuchynky v KD, požiarna zbrojnicu premiestnili
do zrekonštruovaného skladu Janek, pred ktorým sa vybudovala spevnená plocha. V roku 2014
do technického vybavenia pribudla požiarna striekačka PS 12 1500 s príslušenstvom, dokúpili
sa ďalšie rovnošaty. Firma Mobis Slovakia nám poskytla finačný dar na nákup strojového
vybavenia, ošatenia (použitie v r.2015).
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Začiatok organizovanej športovej činnosti sa datuje dňom 12. august 1953, kedy
vznikla Telovýchovná jednota Sokol Nededza. Majstrovské zápasy začali hrať v r.1954 na
ihrisku v lokalite „Kamenec“, ktoré bolo v r.1972 rozšírené. Oplotenie ihriska sa uskutočnilo
v r.1993, pre časté návštevy diviačej zveri na futbalovom ihrisku v r.2013 dobudované
oplotenie futbalového ihriska na strane od potoka. Tenisový kurt vybudovaný v r.1994 bol
v r.2008 prestavaný na multifunkčné ihrisko s osvetlením, v r.2013 multifunkčné ihrisko prešlo
generálnou údržbou. Pri futbalovom a multifunkčnom ihrisku v r.2002 boli vybudované šatne.
V súčasnosti pôsobia pod hlavičkou Obecný športový klub Nededza tri oddiely – futbalový,
šachový, stolnotenisový. V roku 2011 sa zakúpila samochodná kosačka na kosenie futbalového
ihriska a v areáli sa začalo s výstavbou altánku z vlastných prostriedkov obce a daru vo výške
od Mobis Slovakia s.r.o. Dokončený altánok aj s príslušným zariadením slúži nielen naším
športovcom, ale aj ostatným záujemcom. Pre lepšiu kvalitu a starostlivosť o futbalové ihrisko
sme vybudovali závlahový systém.
Obchodná sieť – občania nakupovali u židovských obchodníkov vo Varíne. Prvým
obchodom bola židovská krčma pri hradskej u Rozenzweiga. V r.1927 bolo založené Potravné
družstvo s predajňou potravín a krčmou, ktoré v r.1956 prebrala Jednota. Dnes v obci pôsobí aj
jedna súkromná predajňa s potravinárskym a drogistickým tovarom.
Elektrifikácia – vymoženosť elektrického prúdu naši občania spoznali marci r.1944.
Prvé žiarovky sa rozsvietili v miestnostiach Potravného družstva a v škole.
Miestny rozhlas – rok 1947 zaznamenal koniec bubnovaniu „Dáva sa na známosť
všetkým občanom“. Miestny rozhlas v našej obci bol jedným z prvých v okolitých obciach,
ktorý je postupne rozširovaný a modernizovaný. V roku 2012 nové časti obce boli ozvučené
bezdrôtovým rozhlasom.
Regulácia potoka – práce sa začali v r.1948 – 1952. Reguláciou potoka sa výrazne
zlepšil vzhľad obce. Občania potom skrášlili obec vysádzaním sliviek okolo potoka. Generálna
oprava bola vykonaná v rokoch 1989 – 1990, odkedy Obecný úrad pravidelne vykonáva
čistenie potoka na vlastné náklady. V r.2010 našu obec postihla 2x povodeň – vyliatie koryta
potoka, ktorá poukázala na potrebnú rekonštrukciu celého vodného toku. Pri druhej povodni
strhlo most na vyšnom konci obce, obec na mieste zničeného mostu vybudovala z vlastných
prostriedkov „provizórny most“, náklady nám štát preplatilv r.2011. V rokoch 2007 - 2011 sa
uskutočnili aj rekonštrukčné práce na potoku z prostriedkov ŠR – dotácia MH SR 2005,dotácia
MH SR 2009 na „Priemyselnú zónu“ a časť potoka na hornom konci obce z prostriedkov
Environfondu.
V r.2012 prostredníctvom MAS Terchovská dolina bol schválený finančný príspevok z
Pôdohospodárskej platobnej agentúry na výmenu 5 lávok pre peších cez koryto potoka
„Kotrčiná“.
Výstavba kultúrneho domu a požiarnej zbrojnice - v r. 1951 boli začaté práce na
výstavbe požiarnej zbrojnice a miestnosti pre účely vtedajšieho MNV. Počas výstavby projekt
bol rozšírený o stavbu javiska. V r. 1978 sa začali práce na rekonštrukcii pozostávajúce
z rozšírenia sály, neskôr prebehla výmena strechy, montáž ÚK, rozšírenie elektronického
zabezpečovacieho zariadenia na Obecnom úrade a jeho okolia z roku 2008. V r.2010 bolo
vykonané ozvučenie javiska, ktoré sa postupne dopĺňa o nové zariadenia (osvetlenie).
V septembri r.2011 sa začala vnútorná rekonštrukcia Obecného úradu, financovaná z vlastných
prostriedkov obce a finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.V roku
2013 prebehla z vlastných prostriedkov rekonštrukcia počítačovej siete OÚ, MŠ a knižnice,
rekonštrukcia a rozšírenie kamerového systému (objekt skladu, Materská škola, športový
areál) a rekonštrukcia Klubu dôchodcov, ktorá bola financovaná v spolupráci s NF KIANadácia Pontis.V roku 2014 bola počítačová miestnosť vybavená klimatizáciou.
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Taktiež sa zmenil vzhľad vnútorného usporiadania budovy OÚ a KD, nakoľko z
dôvodu rozšírenia kuchynky bola zrušená požiarna zbrojnica. Interiér kuchynky bol doplnený o
ďaľšie kuchynské zariadenia z nerezových materiálov, ktoré uľahčujú prácu. Do vybavenia
kuchynky pribudol konvektomat, čiastočne hradený z poskytnutého daru firmy Mobis Slovakia
z r.2013. V roku 2014 bola počítačová miestnosť vybavená klimatizáciou.

V roku 1953 sa dočkala obec ďalšej významnej udalosti, keď cez Nededzu začala
premávať autobusová doprava – linka Kotrčiná Lúčka – žel. stanica Varín, neskôr Varín –
Žilina. V r.1977 bola štátna cesta preložená mimo zastavanú časť obce a vyriešené tri cestné
napojenia z obce na štátnu cestu. V r. 1979 vybudovaná otočka pre autobus na Rybníku.
Poľnohospodárstvo – obyvatelia sa stále zaoberali pestovaním plodín, chovom dobytka,
pestovaním ovocných stromov. V našej obci bol vytvorený Urbár – majetkové spoločenstvo
pasienkov a lesov, ktorý trval do r.1958, kedy bolo založené Jednotné roľnícke družstvo, ktoré
prevzalo pasienky a lesy prešli do vlastníctva štátu. V súčasnosti f.Agra-Váh obhospodaruje
zvyšné pozemky, ktoré zostali po odkúpení pozemkov v roku 2004-2006 pre výstavbu
automobilky KIA MOTORS, HYUNDAI MOBIS. Svoju činnosť obnovilo aj spoločenstvo
Urbár obce Nededza a založilo sa Spoločenstvo súkromných vlastníkov lesa.
V roku 1982 sa začali práce na výstavbe Domu smútku, v r.1991 prestavaný na kostol
zasvätený Sedembolestnej Panne Márii. Výstavba bola financovaná z prostriedkov OÚ
a zbierkou občanov Nededze. V súvislosti s výstavbou nového kostola v r.2014 sme vykonali I.
etapu rekonštrukcie starého kostola, ktorý bude slúžiť ako Dom smútku.
Obec v roku 2011 odkúpila dom č.3 (bývalý kaštieľ) s pozemkom a oplotením s plánom
využitia pre obecné účely (Obecný dom, výstavba kostola).V roku 2014 v časti Obecného
domu sme uskutočnili rekonštrukciu strechy.
Z iniciatívy občanov a na základe ankety v r.2012, naši poslanci schválili výstavbu
nového kostola na pozemku pri Obecnom dome. Rok 2013 bol začiatkom prípravných
projektových prác, asanáciou časti obecného domu a vyhlásením verejnej zbierky na výstavbu
kostola. Firme PRIM s.r.o. Stránske v marci 2014 bolo odovzdané stavenisko, ktorá počas
celého roka vykonávala práce na výstavbe kostola, s predpokladaným ukončením marec 2015.
Súčasne s výstavbou kostola bolo vykonané aj jeho čiastočné oplotenie. Firma Mobis Slovakia
v r.2013 a 2014 finančným darom podporila výstavbu kostola.
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V r. 1992 boli vykonané práce aj na oplotení cintorína. V r.2007 sa uskutočnila
pasportizácia hrobov a hrobových miest, obec začala vyberať poplatky za cintorínske služby a
zmluvne zabezpečila prevádzkovanie pohrebných služieb.V roku 2012 bola obnovená kaplnka
sv. Vendelína a zakúpená informačná tabuľa ku kostolu. Pre lepší prístup na cintorín sme v
r.2013 vybudovali miestnu komunikáciu Závoz spojenú s revitalizáciou morového kríža na
Prednej Hôrke (odkúpený pozemok od Urbáru obce Nededza) a priamo na cintoríne chodník s
verejným osvetlením.
Skupinový vodovod bol v našej obci vybudovaný v r.1961, ktorý nepokrýval celú obec.
V rámci akcie „Z“ v rokoch 1985 – 1989 bola realizovaná výstavba celoobecného vodovodu,
ktorý je postupne rozširovaný do ďalších lokalít v rámci bytovej výstavby.
V obci okrem výstavby rodinných domov sa v r. 1987 začala výstavba 7 a 8 - bytovej
jednotky, čim sa prisťahovaním jej obyvateľov výrazne zvýšil počet obyvateľov v našej obci.
Rozšírenie intravilánu obce o lokalitu „Na Záhumní“. Z vlastných prostriedkov obec začala
s výkupom pozemkov na predĺženie MK Záhradná a výkupom pozemkov pod existujúce
bytové domy (dodatočné vysporiadanie s Katastrom). Na predĺženej časti ul.Záhradná sme
vybudovali verejné osvetlenie.
Plynofikácia obce sa uskutočnila v rokoch 1993 – 1995, ktorá je postupne rozširovaná
do ďalších lokalít v rámci bytovej výstavby. V roku 2012 SPP vykonalo protikoróznu ochranu
miestnych plynovodov v našej obci.
V roku 1997 vybudovali v celej obci pevnú telefónnu sieť, túto vytláča éra mobilných
telefónov.
Ďalšou stavbou v prospech občanov bolo vybudovanie káblovej televízie v r. 1992,
v ďalších rokoch zrekonštruovaná a rozšírená o ponuku programov. V roku 2008 v zmysle
zákona, obec prenajala kábelový distribučný systém prevádzkovateľovi TES Slovakia s.r.o.
Žilina, resp.TES Media s.r.o. Žilina.
V súvislosti s výstavbou závodov KIA MOTORS, MOBIS a HYSCO v lokalitách
Nededza, Teplička nad Váhom, Gbeľany a Mojš, ktoré spustili prevádzku koncom roka 2006 sa
zvýšila zamestnanosť našich občanov, obci sa zvýšil príjem na dani z nehnuteľnosti a zo
štátneho rozpočtu sme obdržali fin.prostriedky na zmenu ÚPN a regionálny rozvoj obce.
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Z týchto fin.prostriedkov sa v r.2006 financovali práce na vypracovaní návrhu Zmeny
a doplnku č.2 ÚPN obce Nededza (Priemyselná zóna a športový areál) a Zmeny a doplnku č.3
ÚPN obce Nededza (lokalita Pred Chríp, Za Chríp a Stav), ktoré boli schválené
s pripomienkami v r.2007.
V roku 2006 obec začala vykupovať pozemky pod miestne komunikácie v lokalite
Záplotie od občanov-vlastníkov a so SPF vysporiadaním spoluvlastníctva pozemkov na
vytvorenie podmienok pre výstavbu rodinných domov. Zároveň medzi jednotlivými vlastníkmi
došlo k dohode o vytvorení cca 30 stavebných pozemkov .V priebehu roku 2008 sa v tejto časti
vybudovala z fin.prostriedkov zo ŠR - kanalizácia, vodovod a rekonštrukcia starej cesty, nové
miestne komunikácie „Poľná a Pod Vajánkom“ sa čiastočne dobudovali aj z vlastných zdrojov
v r.2010. Elektrickú sieť vybudovali SSE Žilina na vlastné náklady. Vybudovaná plynofikácia
bola predmetom dlhodobého rokovania o finančnom vysporiadaní s SPP, nakoniec
plynofikáciu uhradila obec z vlastných zdrojov a s SPP uzatvorila zmluvu o prenájme a údržbe
plynovodu v tejto časti. V roku 2009 bolo vybudované verejné osvetlenie. Od tejto doby tu
pribudlo 19 nových rodinných domov.
Z fin.prostriedkov zo ŠR sme vybudovali kanalizačnú sieť v celej obci v r.2006-2007,
dobudovali miestnu komunikáciu „ Na Záhumní“. Z týchto prostriedkov bol zrekonštruovaný
aj potok „ Kotrčiná“ v hornej časti obce a na vlastné náklady osadené zábradlie okolo tohto
úseku potoka.
Správa katastra Žilina v roku 2004 začala opätovne konanie o obnove evidencie
niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim v našom k.ú.(ROEP). Obec v tejto súvislosti
začala s vysporiadaním vlastníckych práv k pozemkom pod miestne komunikácie vydržaním
a výkupom pozemkov od vlastníkov (Za kaštieľom, predĺženie ul.Záhradná).
Rok 2007 bol prelomový pri informovaní občanov, keď obec začala vydávať vlastné
obecné noviny s názvom „Nededžan“ 4 x do roka , v súčasnosti s nákladom 260 výtlačkov.
Vybudované garáže slúžia pre osobný automobil v areáli skladu s požiarnou zbrojnicou
a pri šatniach pre parkovanie kosačky. Na základe kúpnej zmluvy s KIA Motors Slovakia sme
rozšírili automobilový park o ojazdený osobný automobil KIA Sportage. Zároveň bol
odpredaný osobný automobil Kia Cee´d. Pre potreby obce a športovcov v r.2014 sa zakúpil
autobus MERCEDES, tento bol daný do výpôžičky OŠK Nededza. Starý autobus KAROSA
bol predaný.
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V r.2009 roku obec odkúpila pozemok od fyzickej osoby pre plánovanú výstavbu
bytovej jednotky vedľa už postavených dvoch bytových jednotiek. Plánovaná výstavba s
vypracovanou dokumentáciou pre územné rozhodnutie bola zmarená odvolaním občana.
Obec v r. 2009 podala žiadosť na Pôdohospodársku platobnú agentúru o nenávratný
finančný príspevok na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov v obci, ktorá nám
bola schválená. V priebehu r.2010 sa uskutočnila realizácia tejto stavby (ul.Roľnícka, Stredná,
Za Kaštieľom, prechod medzi ul.Stredná a Za Kaštieľom, Na Skotňu, Záhradná, Majerská
a časť Potočnej) s použitím vlastných prostriedkov a krátkodobým úverom, ktorý bol splatený
do konca r.2010 z I.splátky od PPA, ďalšie splátky sme obdržali v r.2011, 2012 Na zimnú
údržbu miestnych komunikácií bola zakúpená radlica.
Na konci roku 2009 sme od Ministerstva hospodárstva SR obdržali fin.prostriedky
-dotácia na kapitálové výdavky na výkup pozemkov, financovanie PD, geodetických prác
a infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom. V roku 2010 bola preinvestovaná časť
týchto prostriedkov na výkup pozemkov, projektovú dokumentáciu, geodetické práce
v Priemyselnej zóne. Z týchto finančných prostriedkov sa v r.2011 uskutočnila aj
rekonštrukciu potoka „Kotrčiná“ od zrekonštruovanej časti (z dotácie MH SR 2005 ) až po
hlavnú cestu. V tomto roku boli zostávajúce finančné prostriedky preinvestované na výkup
pozemkov, prípravu územia, dažďovú kanalizáciu, križovatku-dopravné napojenie, verejné
osvetlenie. Časť odkúpených pozemkov z prostriedkov ŠR a vlastných zdrojov v Priemyselnej
zóne boli odpredané f.ILGA pod výstavbu haly. Fin. prostriedky za predaj pozemkov vo výške
a nepoužité boli vrátené do ŠR. Finančné prostriedky za predaj pozemkov odkúpených od
spoločnosti Žilina Invest s.r.o. budú vrátené.
V roku 2009 sme v novinách „Žilinské noviny MY „ zvíťazili v súťaží na vypracovanie
PD a zabezpečenie inžinierskych činnosti pre stavbu „Úprava verejných priestranstiev,
chodníkov a miestnych komunikácií v Nededzi“ – tzv. námestie, ktorá bola za odplatu 1,- €
dodaná v roku 2010.
V roku 2011 obec odkúpila aj ďalší rodinný dom č.129 s pozemkami v sume so
splatnosťou po etapách do roku 2013 (využitie pre OHZ a pozemkové spoločenstvá, pozemky
pod výstavbu bytovej jednotky). Na tejto nehnuteľnosti sa od jesene r.2013 vykonávajú
stavebné práce – oprava a údržba vnútorných priestorov - pivnice, prízemie. V roku 2014 boli
práce rozšírené aj o vybudovanie 1. nadzemného podlažia.
Pre potreby údržby obecného majetku a verejného priestranstvá sme zakúpili stavebný
rozvádzač, kombinované kladivo, mulčovač.

5.7. Pamiatky
V obci bol rozsiahly zámocký kaštieľ s menším kostolíkom vybavený orgánom zo 16. storočia,
objekt bol využívaný ako rodinný dom, neskôr ako výrobná prevádzka.V roku 2011 sa obec
stala vlastníkom, časť bola zbúraná v súvislosti s výstavbou kostola a vo zvyšnej časti začala
s rekonštrukciou pre účely obce.
Druhý menší kaštieľ z prvej polovice 19. storočia dnes slúži ako obchodná prevádzka
a na bývanie.
Na hornom konci obce sa nachádza klasicistická kúria z prvej polovice 19. storočia,
ktorá dnes taktiež slúži na bývanie.
Na Prednej Hôrke ako pamiatka na vyčíňanie cholery v našej obci symbol cintorína
tvorí lipa a železný kríž.
Z druhej polovice 18. storočia je socha sv. Jána Nepomuckého na dolnom konci obce.
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5.8. Významné osobnosti obce
Postava Štefana Pongráca žijúceho v Nededzi na konci 19. storočia, ktorý svojimi
činmi, nápadmi chcel vrátiť koleso dejín späť do stredoveku bola umelecky spracovaná
v románe a opere. Z tejto rodiny pochádza aj prvý slovenský šachový skladateľ Arnold
Pongrác, zúčastňoval sa svetových šachových turnajov a zostavoval šachové úlohy.

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
- Materská škola Nededza, ktorú navštevuje 44 detí z Nededze, Kotrčinej Lúčky.
Základné vzdelanie deti získavajú v ZŠ Gbeľany, niektoré navštevujú ZŠ Teplička nad
Váhom, Žilina.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na: predškolskú výchovu.

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť pre našu obec je zabezpečená v okolitých obciach Varín,
Teplička n/V, Belá a v meste Žilina.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na : bude pokračovať v doterajšom trende.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečujeme cez opatrovateľskú službu – Spoločný úrad Varín.
V obci Varín je zriadené Zariadenie opatrovateľskej služby s celodennou opaterou, do ktorého
v prípade potreby môžu byť umiestnení aj naši občania.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na : opatrovateľskú službu.
6.4. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
-

Miestna knižnica
Obecný športový klub – oddiel futbalový, šachový, stolnotenisový
Obecný hasičský zbor
Jednota dôchodcov Slovenska
Ochotnícke divadlo mladých

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na : bude pokračovať v doterajšom trende.
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6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
- predajne potravín a drogistického tovaru
- pohostinné zariadenia - hostinec
Najvýznamnejší priemysel v obci :
- výroba automobilov
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
- výroba krmovín
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na : bude pokračovať v doterajšom trende

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013 uznesením č. 120/2013
Rozpočet bol zmenený jedenásťkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 31.03.2014 uznesením č. 19/2014
druhá zmena schválená dňa 31.03.2014 uznesením č. 20/2014
tretia zmena schválená dňa 28.04.2014 uznesením č. 25/2014
štvrtá zmena schválená dňa 26.05.2014 uznesením č. 37/2014
piata zmena schválená dňa 28.07.2014 uznesením č. 55/2014
šiesta zmena schválená dňa 28.07.2014 uznesením č. 56/2014
siedma zmena schválená dňa 29.09.2014 uznesením č. 65/2014
ôsma zmena schválená dňa 07.11.2014 uznesením č. 79/2014
deviata zmena schválená dňa 07.11.2014 uznesením č.80/2014
desiata zmena schválená dňa 29.01.2015 uznesením č. 23/2015
jedenásta zmena schválená dňa 29.01.2015 uznesením č. 24/2015
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7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

Rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2014

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

940 381,00

982 162,14

900 632,34

91,69

670 381,00
3 000,00
267 000,00
940 381,00

684 503,82
29 158,32
268 500,00
954 505,82

699 970,63
29 658,32
171 003,39
640 987,90

102,25
101,71
63,68
68,69

501 281,00
439 100,00
0,00
0,00

510 605,82
443 900,00
0,00
27 656,32

426 503,98
214 483,92
0,00
259 644,44

83,52
48,31
0,00

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
Hospodárenie obce
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
699 970,63
426 503,98
273 466,65
29 658,32
214 483,92
- 184 825,60
88 641,05
27 658,32
60 982,73
171 003,39
0,00
171 003,39
900 632,34
640 987,90
259 644,44
27 658,32
231 986,12

Prebytok rozpočtu v sume 60 982,73 EUR zistený 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, upravený o nevyčerpané
prostriedky z účelovo určených darov v sume 27 658,32 EUR navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu
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Zostatok finančných operácií v sume 171 003,39 EUR, navrhujeme použiť na:
-

tvorbu rezervného fondu

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov podľa ustanovenia § 5 ods.3 zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
- na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume
26 158,32 EUR, a to na :
- výstavbu kostola v sume 1 500,- EUR (dar MOBIS)
- verejná zbierka na výstavbu kostola v sume 24 658,32 EUR
- na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume
1 500,00 EUR, a to na :
- materiálové vybavenie OHZ
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014
vo výške 231 986,12 EUR.
7.3. Rozpočet na roky 2015 - 2017

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky

Skutočnosť
k 31.12.2014
900 632,34

Rozpočet na
rok 2015
940 381,00

Rozpočet
na rok 2016
674 655,00

Rozpočet
na rok 2017
666 355,00

699 970,63
29 658,32
171 003,39

666 365,00
0,00
274 016,00

674 655,00
0,00
0,00

666355,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2014
640 987,90

Rozpočet na
rok 2015
940 381,00

Rozpočet
na rok 2016
674 655,00

Rozpočet
na rok 2017
666 355,00

426 503,98
214 483,92
0,00

498 025,00
442 356,00
0,00

443 799,00
230 856,00
0,00

441 006,00
225 349,00
0,00
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov

Majetok spolu

Skutočnosť
k 31.12.2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

5 883 678,01 5 983 531,17
5 074 682,65 5 095 988,82

Predpoklad
na rok 2015
6 257 957,63
5 664 403,91

Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
289,44
0,00
700,00
Dlhodobý hmotný majetok
4 920 689,30 4 942 284,91 5 510 000,00
Dlhodobý finančný majetok
153 703,91 153 703,91 153 703,91
Obežný majetok spolu
806 914,61 886 179,60 592 153,72
z toho :
Zásoby
2 433,06
1 552,70
1 500,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS
0,00
0,00
0,00
Dlhodobé pohľadávky
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé pohľadávky
14 077,55
5 772,76
10 000,00
Finančné účty
790 404,00 878 854,14 580 653,72
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
0,00
0,00
0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
0,00
0,00
0,00
Časové rozlíšenie
2 080,75
1 362,75
1 400,00

Predpoklad
na rok 2016
6 219 772,37
5 754 403,91

700,00
5 600 000,00
153 703,91
463 868,46
1 500,00
0,00
6 000,00
456 368,46
0,00
1 500,00

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu

Skutočnosť
k 31.12.2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

Predpoklad
na rok 2015

5 883 678,01 5 983 531,17 6 257 957,63
1 816 657,63 2 014 184,62 2 208 184,62

Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
0,00
0,00
0,00
Fondy
0,00
0,00
0,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 1 560 995,56 1 816 657,63 2 014 184,62
Výsledok hospodárenia
255 662,07
197 526,99 194 000,00
Záväzky
163 365,58
184 522,66 384 949 31
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

8 376,04
804,00
804,00
0,00
0,00
0,00
296,79
285,74
250,00
154 692,75
183 432,92 383 895,31
0,00
0,00
0,00
3 903 654,80 3 784 823,89 3 664 823,70
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

Predpoklad
na rok 2016

6 219 772,37
2 383 884,62
0,00
0,00
2 208 184,62
175 700,00
291 064,00
804,00
0,00
260,00
290 000,00
0,00
3 544 823,75

prírastkov majetku – nákup - autobus Mercedes, hasičská striekačka, konvektomat,
mulčovač, klimatizácia počítačovej miestnosti, čiastočné oplotenie ver.priestranstva
kostola, verejné osvetlenie ul.Záhradná – predĺženie, prebiehajúca rekonštrukcia Obecný dom č.3, Nehnuteľnosť č.129, starého kostola na Dom smútku, výstavba
nového kostola
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8.3. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok k 31.12
2013

14 065,58
11,97

Zostatok
k 31.12 2014

5 772,76
0,00

8.4. Záväzky
Záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti

Zostatok k 31.12
2013

154 989,54
0,00

Zostatok
k 31.12 2014

183 718,66
0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

pokles pohľadávok – splátka za predaj os.automobilu, splátka termínovaného úroku
nárast záväzkov – nepoužitá verejná zbierka na kostol, dar MOBIS

17

9. Hospodársky výsledok za 2014 - vývoj nákladov a výnosov
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

Skutočnosť
k 31.12. 2013

Skutočnosť
k 31.12.2014

Predpoklad
rok 2015

Predpoklad
rok 2016

591 451,25
84 555,86
88 493,06
209 716,27
1 326,37
2 560,58

643 468,20
89 715,91
86 403,18
222 486,09
1 165,55
6 225,44

643 000,00
90 000,00
90 000,00
230 000,00
1 000,00
4 000,00

660 800,00
92 000,00
91 000,00
240 000,00
1 000,00
4 500,00

182 216,38

201 946,72

204 000,00

205 000,00

3 994,97
0,00
17 558,60

3 722,95
0,00
29 434,00

3 000,00
0,00
20 000,00

3 300,00
0,00
22 000,00

1 029,16
847 113,32
12 988,42

2 368,36
840 995,19
15 585,60

1 000,00
837 000,00
16 000,00

2 000,00
836 500,00
16 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 549,77
641 130,55

7 964,97
655 829,69

3 000,00
655 000,00

3 000,00
655 000,00

14 655,18
9 608,64

9 839,64
10 851,44

10 000,00
3 000,00

10 000,00
3 000,00

11 593,44
0,00
155 587,32

4 593,12
0,00
136 330,73

10 000,00
0,00
140 000,00

4 000,00
0,00
145 000,00

+255 662,07 +197 526,99

+194 000,00

+175 700,00

Hospodársky výsledok /kladný, záporný/ v sume 255 662,07 € bol zúčtovaný na účet 428 –
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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10. Ostatné dôležité informácie
Prijaté granty a transfery

10.1.

V roku 2014 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

NF Kia Motors
Slovakia-Nadácia
Pontis
NF Kia Motors
Slovakia-Nadácia
Pontis
Mobis Slovakia
MDV a RR SR
MDV a RR SR
Okresný úrad
Min.vnútra SR
Okresný úrad
Okresný úrad ŽP
Okresný úrad
Okresný úrad
ŠJ-cudzí stravníci
Mobis Slovakia
Verejná zbierka

Oprava a údržba MŠ-ŠJ

Suma prijatých
prostriedkov v EUR
7 000,00

Obecné Hody
Materiál pre OHZ
Spoločný stav.úrad-stav.poriadok
Spoločný stav.úrad-poz.komunikácie
Príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ
Register obyvateľov
Voľby prezidenta SR
Ochrana životného prostredia
Voľby do EP
Voľby do orgánov samospr.obcí
Za stravné-cudzia réžia
Výstavba kostola
Verejná zbierka-výstavba kostola

3 000,00
1 500,00
924,42
42,94
1 790,00
328,02
1 394,93
93,16
896,24
530,11
2 794,24
1 500,00
24 658,32

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
-

dar na opravu časti budovy MŠ

-

dar na Obecné Hody

-

verejná zbierka - výstavba kostola

10.2.

Poskytnuté dotácie

V roku 2014 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 3/2012 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

OŠK Nededza

Účelové určenie dotácie

Športová činnosť

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

16 000,00
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Významné investičné akcie v roku 2014

10.3.

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014:
-

nákup – autobus Mercedes
nákup - hasičská striekačka
nákup – konvektomat do kuchynky KD
nákup - mulčovač,
klimatizácia počítačovej miestnosti,
čiastočné oplotenie ver.priestranstva kostola,
verejné osvetlenie ul.Záhradná – predĺženie,
prebiehajúca rekonštrukcia - Obecný dom č.3,
prebiehajúca rekonštrukcia - Nehnuteľnosť č.129,
prebiehajúca rekonštrukcia - starého kostola na Dom smútku,
výstavba nového kostola
Predpokladaný budúci vývoj činnosti

10.4.

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
-

komplexná rekonštrukcia domu č.3 (kaštieľ)
dokončenie rekonštrukcie - Nehnuteľnosť č.129
dokončenie rekonštrukcie starého kostola na Dom smútku
revitalizácia priestorov pred domom č.3 (kaštieľ) a obecným úradom
výstavba tribúny na futbalovom ihrisku
PD + inž.činnosť - prístavba haly k šatniam na futbalovom ihrisku
PD + inž.činnosť – rozšírenie kapacity MŠ -prístavba, nadstavba
rekonštrukcia studní
altánok v záhrade pre OÚ
rekonštrukcia a modernizácia kábelovej televízie
vybudovanie vodovodu a kanalizácie v lokalite Stav

10.5.

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6.

Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Obec nevedie žiadny súdny spor.
Vypracoval: Jozefína Slotová, PhDr.Peter Vajda

Schválil: PhDr.Peter Vajda

Predkladá: Jozefína Slotová
V Nededzi, dňa 28.5.2015
Prílohy:



Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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