
ZÁPISNICA 

zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi
konaného dňa 23.09.2013 o 18,00 hod v zasadacej miestnosti OÚ v Nededzi

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

Janušová

Ospravedlnení poslanci: 2  JUDr. Marián Cesnek,  Ing. Vladimír Zajac

Neospravedlnení poslanci: 0

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Informácie

4. VZN obce Nededza o nakladaní s komunálnymi odpadmi č. 2/2013 - návrh

5. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly poskytnutej dotácie z prostriedkov OÚ pre OŠK

Nededza

6. Kúpna zmluva medzi obcou Nededza a Urbárom obce Nededza, pozemkovým spoločenstvom –

Morový kríž v Nededzi

7. Vnútorná smernica pri zadávaní jednoduchých zákaziek podľa zákona č. 25/2006 Z.z. O

verejnom obstarávaní

8. Zmluva o vzájomnej spolupráci pri výstavbe nájomného bytového domu s firmou Sagabuild,

s.r.o., Dolný Kubín

9. Kronika obce za rok 2012

10. Zmluva o prenájme pozemkov firme  TOP – REZIVO, s.r.o., Teplička nad Váhom

11. Rôzne

12. Uznesenia

13. 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 piati  poslanci a teda obecné

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 



Starosta predložil na schválenie program rokovania. Poslanci program Obecného zastupiteľstva

schválili bezo zmien.  

Hlasovanie:

Za -  5  Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová

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 -  5  Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

2) Kontrola uznesení

Na poslednom obecnom zastupiteľstve neboli prijaté žiadne uznesenia, ktoré by požadovali

plnenie. 

3) Informácie

Starosta obce informoval o uskutočnení Obecných hodov Sedembolestnej Panny Márie  v dňoch 13. a

15.09.2013. Zároveň sa poďakoval za prípravu a realizáciu členom obecného hasičského zboru a

pracovníkom obecného úradu. Následne odoznela informácia o uskutočnení plánovanej rekonštrukcie

počítačovej siete na obecnom úrade, v materskej škole a  obecnej knižnici. Tá sa vykonala na základe

uznesenia obecného zastupiteľstva.  Prítomní si vypočuli aj informáciu týkajúcu sa vypracovania

bezpečnostného projektu firmou SOMI Applications, s.r.o. Bezpečnostný projekt tvorí súčasť

dokumentácie obecného úradu. Rovnako boli v súvislosti s projektom zaškolení aj zamestnanci obce.

Poslanci boli tiež informovaní o aktuálnom počte detí v materskej škole. K 1. septembru 2013

nastúpilo do predškolského zariadenia 37 detí, ku koncu školského roka by ich podľa odsúhlasených

prihlášok malo byť 42. Odoznela tiež informácia o ukončení obnovy Morového kríža, miestnej

komunikácie Závoz, chodníka na cintorín a osvetlenia. Práce realizovala firma ELDUR 27, s.r.o.,

Nededza. Starosta obce ďalej informoval o ukončení asanácie domu č. 3, teda bývalého kaštieľa pre

výstavbu kostola. Tá by mala byť ukončená približne do polovice októbra. Prítomní si vypočuli tiež

informáciu o tom, že v dohľadnej dobe bude vydané stavebné povolenie na nízkonapäťovú sieť

týkajúcu sa predĺženia ulice Záhradná. Rovnako odoznela informácia o tom, že v auguste 2013 



objednala obec opravu asfaltových výtlkov na miestnych komunikáciách od firmy Riline, s.r.o. Na záver

tohto bodu starosta obce informoval o účasti Vladimíra Peťka st. na celoštátnych hrách Jednoty

dôchodcov Slovenska, kde v disciplíne šach obsadil 1. miesto, za čo mu patrí poďakovanie.

O 18:12 hod sa dostavil na zasadnutie obecného zastupiteľstva JUDr. Marián Cesnek.

4)  VZN obce Nededza o nakladaní s komunálnymi odpadmi č. 2/2013 - návrh

Starosta obce v krátkosti zhrnul podstatné časti návrhu VZN č. 2/2013, ktorý upravuje podrobnosti o

spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov

jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako

aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov, na zneškodňovanie biologicky rozložiteľných odpadov a

to: odpadu zo záhrad (tzv. zelený odpad), jedlých olejov a tukov a kuchynského odpadu z materskej

školy. Predmetný návrh bude  zverejnený v úradnej tabuli obce a následne bude pripravené VZN

prejednané na obecnom zastupiteľstve.

Návrh VZN obce Nededza o nakladaní s komunálnymi odpadmi č. 2/2013 vzalo obecné

zastupiteľstvo na vedomie.

5) Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly poskytnutej dotácie z prostriedkov OÚ
pre OŠK Nededza

Hlavná kontrolórka obce predniesla Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly poskytnutej

dotácie z prostriedkov OÚ pre OŠK. Kontrolované bolo obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013 v

súlade s požiadavkou obecného zastupiteľstva. Predmetom kontroly bolo hospodárenie s

prostriedkami poskytnutej dotácie z prostriedkov obce pre obecný športový klub na rok 2013.

Celkové čerpané dotácie k 30.06.2013 boli vo výške 6.902,94 €, čo je  57,5% z rozpočtovaných

12.000 € na rok 2013 a teda čerpanie prostriedkov je účelné a hospodárne.

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly poskytnutej dotácie z prostriedkov OÚ pre OŠK

vzali prítomní poslanci na vedomie.

6) Kúpna zmluva medzi obcou Nededza a Urbárom obce Nededza, pozemkovým
spoločenstvom –Morový kríž v Nededzi

Prítomní poslanci rokovali o kúpnej zmluve medzi obcou Nededza a Urbárom obce Nededza,

pozemkovým spoločenstvom, ktorá sa týkala kúpy pozemku na par. č.  KN – C 370/3 záhrady  o

výmere 697 m2. , na ktorej stojí morový kríž, ktorý bol obcou v aktuálnom období obnovený. Zmluvné

strany sa dohodli na kúpnej cene nehnuteľnosti  uvedenej vo výške 1 €.

Obecné zastupiteľstvo Kúpnu zmluvu medzi obcou Nededza a Urbárom obce Nededza,

pozemkovým spoločenstvom jednohlasne schválilo:



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) Vnútorná smernica pri zadávaní jednoduchých zákaziek podľa zákona č. 25/2006 Z.z. O
verejnom obstarávaní

Prítomní si vypočuli základné body smernice pri zadávaní jednoduchých zákaziek podľa zákona č.

25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní. S tou ich v súvislosti s prijatím zákona č. 95/2013 Z.z a

zákona č. 180/2013 Z.z.,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 o verejnom obsatarávaní a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oboznámil starosta obce Peter

Vajda.  Obec Nededza ako verejný obstarávateľ, touto smernicou upravuje postupy  zadávania

zákaziek s nízkymi hodnotami v zmysle ustanovenia § 9, zákona o verejnom obstarávaní, aby

vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo predmetnú smernicu na vedomie.

8) Zmluva o vzájomnej spolupráci pri výstavbe nájomného bytového domu s firmou
Sagabuild, s.r.o., Dolný Kubín

V rámci bodu č. 8  najskôr starosta obce zosumarizoval základné informácie týkajúce sa

predmetnej zmluvy, ktorej návrh už bol prerokovaný jednotlivými komisiami zriadenými pri

obecnom zastupiteľstve na základe dopytu a v záujme riešenia sociálnej a bytovej situácie v obci.

Najmä pre našich občanov alebo rodákov je výstavba nájomného bytového domu potrebná. 

Obecné zastupiteľstvo Zmluvu o vzájomnej spolupráci pri výstavbe nájomného bytového domu s

firmou Sagabuild, s.r.o., Dolný Kubín vzalo na vedomie.

9) Kronika obce za rok 2012

Kronikárka obce Monika Maršalová prejednala s prítomnými poznámky ku kronike obce Nededza za

rok 2012. Tá pojednáva o živote v našej obci za uplynulý kalendárny rok a zachytáva najpodstatnejšie

udalosti v obci. 

Kronika bola schválená bez úprav. 



Hlasovanie:

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

Darina Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

10)  Zmluva o prenájme pozemkov firme  TOP – REZIVO, s.r.o., Teplička nad Váhom

Prítomní poslanci prejednali Zmluvu o prenájme pozemkov firme  TOP – REZIVO, s.r.o., Teplička

nad Váhom. Tá sa týka par. č.  C- KN  564/64 ostatné plochy o výmere 634  m² , parcely 564/221

ostatné plochy o výmere 616  m² , parcely 564/275 ostatné plochy o výmere 11  m²  a parcely

564/276 ostatné plochy o výmere 76  m²  v súlade s GP č. 30/2013. Celková výmera predmetu

nájmu je  1 337  m² . Na uvedených parcelách by mala byť uskutočnená výstavba skladu hutného

materiálu, využívaná ako skladové priestory a sídlo firmy na činnosti uvedené v živnostenskom

oprávnení spoločnosti TOP-REZIVO, s.r.o.

Zmluva o prenájme pozemkov firme  TOP – REZIVO, s.r.o., Teplička nad Váhom bola poslancami

obecného zastupiteľstva schválená.

Hlasovanie:

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

Darina Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

11) Rôzne

V rámci bodu Rôzne obecné zastupiteľstvo prejednalo a vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie

hlavnej kontrolórky Ing. Marianny Šípekovej ku 30.09.2013 z dôvodu nástupu do pracovného

pomeru u iného zamestnávateľa.

Ďalej bolo odsúhlasené odkúpenie osobného motorového vozidla Kia Sportage, Diesel 2 litre, rok

výroby 2010, VIN číslo: U5YPC813ABL000153, ktoré ponúkla pre našu obec spoločnosť Kia

Motors Slovakia s.r.o. vo výške 8.571 € s DPH. Suma bude uhradená z rezervného fondu.

Hlasovanie:

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

Darina Janušová

Proti – 0



Zdržal sa – 0

Prítomní poslanci vzali na vedomie riešenie ozvučenia sály kultúrneho domu a areálu OŠK.

Odoznela i požiadavka na poskytnutie finančného príspevku na plavecký výcvik (pre žiakov 2. a 3.

ročníka) a lyžiarsky výcvik (pre deti 8. ročníka) ZŠ Gbeľany pre deti z obce Nededza, ktorá bola vzatá

na vedomie. Prítomní poslanci rovnako vzali na vedomie informáciu o minimaratóne žien z obce

Nededza a Teplička nad Váhom, ktorý prebehne v mesiaci október 2013. Na záver bodu Rôzne obecné

zastupiteľstvo odporučilo riešiť zvod zo strechy materskej školy a odvodnenie dolnej časti ulice Za

kaštieľom.

Po ukončení bodov rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a zasadnutie Obecného

zastupiteľstva o 20:40 hod ukončil.

V Nededzi dňa 26.09.2013

Zapísala: Alica Hodásová ….......................................

Overovatelia zápisnice: 

Jozef Bíroš …........................................

Ing. Juraj Hreus ….........................................

Starosta obce:

PhDr. Peter Vajda ….........................................


