ZÁPISNICA
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi
konaného dňa 24.06.2013 o 18,00 hod v zasadacej miestnosti OÚ 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. Kontrola uznesení
3. Informácie
4. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke obce Nededza za rok 2012
5. Výročná správa obce Nededza za rok 2012
6. Vyradenie majetku obce
7. Vyhodnotenie zámeru dať do nájmu majetok obce parc.č. KN-C 422, KN-C 423, KN-C 421/2 k.ú.
Nededza – výstavba obecného bytového domu
8. Revitalizácia Morového kríža v Nededzi a jeho okolia
9. Rôzne
10. Uznesenia
11. Záver

1) Otvorenie:
Šieste 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, 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: Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac

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) Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo obce Nededza:
K výstavbe nájomnej bytovky na par.č. KN-C 422, 423, 421/2 v katastrálnom území Nededza
Uznesenie č. 48/2013 odporúčalo starostovi obce jednať so súkromnými spoločnosťami vo veci
výstavby nájomnej bytovky na par.č. KN-C 422, 423, 421/2 v katastrálnom území Nededza.
Ohľadom tejto veci zasadali a rokovali jednotlivé komisie a spoločne so starostom obce prejednali
tri spoločnosti a to: SLOVPANEL, SOAR a SAGABUILD za účelom možnej výstavby bytovky.
Uznesenie je splnené.
Obecné zastupiteľstvo ďalej odporúčalo starostovi obce na základe uznesenia č. 49/2013 dať

vypracovať návrh prístavby sociálneho zariadenia – toalety v areáli šatní OŠK. Predmetný návrh
vypracoval Ing. arch. Kružel. Sociálne zariadenia sa po vybudovaní budú využívať pre verejnosť
počas športových podujatí. Na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve bolo taktiež starostovi
obce uznesením č. 52/2013 odporučené, aby sa v deň konania pohrebu relácia v obecnom rozhlase
odvysielala najneskôr dve hodiny pred začiatkom pohrebného obradu. Toto uznesenie je plnené
priebežne.
3) Informácie
Starosta obce informoval o výmene parkiet v sále kultúrneho domu v Nededzi. Nakoľko pôvodná
masívna parketová podlaha bola na niektorých miestach odlepená a nachádzali sa na nej aj viaceré
trhliny, obec pristúpila k ich výmene za nové z chorvátskeho duba. Ďalej odoznela informácia o
schválení poskytnutia finančného príspevku vo výške 7.000 € na rekonštrukciu klubu obce z
Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis. Starosta obce podal aj informáciu o letnom
anglickom kempe spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o., ktorého sa bezplatne na základe podaných
prihlášok zúčastní desať detí z našej obce začiatkom mesiaca júl 2013. Prítomní si vypočuli aj

informáciu týkajúcu sa uskutočnenia akcie Medzinárodný deň detí, ktorá vzhľadom na nepriaznivé

počasie prebehla až dňa 08.06.2013 na futbalovom ihrisku v obci v spolupráci s OŠK a OHZ. Poslanci

boli tiež informovaní o podpísaní zmluvy so spoločnosťou SLOVGRAM súvisiacej s vysielaním
obecného rozhlasu. Zmluva bola zo strany obce podpísaná na základe odporúčania Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky. Starosta obce ďalej poskytol informáciu týkajúcu sa vyhlásenej

verejnej zbierky o poukázanej sume na výstavbu rímskokatolíckeho kostola vo výške 3.000 € od
občanov. Odoznela tiež informáciu o vypracovanej zjednodušenej projektovej dokumentácii na cintorín
v Nededzi týkajúcej sa peších chodníkov a osvetlenia od Ing.arch.Kružela. Rovnako bola vypracovaná i
zjednodušená projektová dokumentácia na miestnu komunikáciu Závoz - pešie chodníky a na
revitalizáciu Morového kríža v Nededzi a jeho okolia.

4) Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke obce Nededza za rok 2012

Starosta obce prečítal prítomným správu nezávislej audítorky k individuálnej účtovnej závierke
zostavenej k 31.12.2012 Obecnému zastupiteľstvu obce Nededza. Audit uskutočnila 17. júna 2013 Ing.
Terézia Urbanová. Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach
účtovnej závierky konštatovala, že neboli zistené vo všetkých významných súvislostiach skutočností,
ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu obce a
návratných zdrojov je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke. Obecné zastupiteľstvo vzalo
správu audítor na vedomie.

5) Výročná správa obce Nededza za rok 2012
Starosta obce predniesol Výročnú správu obce Nededza za rok 2012. Tá obsahovala nasledovné
údaje:
Základná charakteristika konsolidovaného celku, geografické údaje, demografické údaje, ekonomické
údaje, symboly obce, logo obce, história obce, pamiatky, významné osobnosti obce, výchova
a vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálne zabezpečenie, kultúra, hospodárstvo, organizačná štruktúra
obce, rozpočet obce na rok 2012 a jeho plnenie, plnenie príjmov za rok 2012, čerpanie výdavkov za rok
2012, plán rozpočtu na roky 2013 – 2015, hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za
rok 2012, bilancia aktív a pasív v celých €, aktíva, pasíva, vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €,
pohľadávky, záväzky, hospodársky výsledok, ostatné dôležité informácie, prijaté granty a transfery,
poskytnuté dotácie, významné investičné akcie v roku 2012, predpokladaný budúci vývoj činnosti a
udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Výročnú správu vzali poslanci na vedomie. Rovnako vzali na vedomie Dodatok správy audítora o
overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle ustanovenia paragrafu 23 ods. 5
zákona č. 540/2007 Z.z. obce Nededza za rok 2012.

6) Vyradenie majetku obce

Dňa 21.06.2013 Vyraďovacia a likvidačná komisia odsúhlasila vyradenie dlhodobéha a drobného
majetku v nadobúdacej hodnotee 3.244,60 EUR pre značné opotrebenie a nerentabilnú opravu.
Vyradený majetok v nulovej zostatkovej hodnote bol vyhodený do obecného kontajnera, do kontajnerov
pre separovaný odpad a v rámic zberu veľkoobjemového a elektronického odpadu v obci. Protokol o

vyradení dlhodobého a drobného majetku obce zo dňa 21.06.2013 obecné zastupiteľstvo
schválilo.
Hlasovanie:
Za - 6 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing.
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
7) Vyhodnotenie zámeru dať do nájmu majetok obce parc.č. KN-C 422, KN-C 423, KN-C
421/2 k.ú. Nededza – výstavba obecného bytového domu
Obec Nededza v dobe od 05.06.2013 do 21.06.2013 zverejnila v mieste obvyklým spôsobom, t.j. v
úradnej tabuli a na webovej stránke obce Zámer dať do nájmu majetok obce pozemky KN-C parc.

422, záhrady o výmere 2.136 m² v k.ú. Nededza, KN-C parc. č. 423, záhrady o výmere 289 m² v
k.ú. Nededza, KN-C parc. č. 421/2, záhrady o výmere 182 m² v k.ú. Nededza za účelom výstavby
nájomného bytového domu. Na tento zámer písomne reagovala spoločnosť Sagabuild, s.r.o., a
prejavila o nájom záujem. Tento zámer obecné zastupiteľstvo po predchádzajúcich zasadnutiach
jednotlivých komisií schválilo.
Hlasovanie:
Za - 6 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing.
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
V súvislosti s predloženým zámerom schválili poslanci aj osobitný zreteľ na prenájom uvedených
pozemkov v zmysle riešenia sociálnej a bytovej situácie v obci a zvýšenia príjmov obce vo forme
daní a poplatkov.
Hlasovanie:
Za - 6 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing.

Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Následne bol odsúhlasený aj prenájom pozemkov KN-C parc. 422, záhrady o výmere 2.136 m² v
k.ú. Nededza, KN-C parc. č. 423, záhrady o výmere 289 m² v k.ú. Nededza, KN-C parc. č. 421/2,
záhrady o výmere 182 m² v k.ú. Nededza v prospech nájomcu Sagabuild, s.r.o., v zastúpení Ing.
Miroslavom Stanovským, konateľom spoločnosti, IČO: 45 683 875, so sídlom Slnečná 2291/12
Dolný Kubín na dobu určitú a to do 31.12.2014 za cenu 1,00 EUR za celú dohodnutú dobu nájmu.
Hlasovanie:
Za - 6 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing.
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
8) Revitalizácia Morového kríža v Nededzi a jeho okolia
Starosta obce oboznámil poslancov s pripravovanou revitalizáciou Morového kríža v Nededzi a jeho

okolia tak, aby sa zachovala jeho historická hodnota. A zároveň aby nielen morový kríž, ale aj jeho
okolie boli vhodne upravené, tak po stavebnej , ako aj estetickej stránke, nakoľko je tu
pochovaných 70 – 80 občanov našej obce v dobe, keď zasiahol našu obec mor.. V náväznosti na
to p rítomní poslanci schválili použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu maximálne vo
výške do 24.000 EUR.
Hlasovanie:
Za - 6 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing.
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
9) Rôzne

V rámci bodu Rôzne obecné zastupiteľstvo prejednalo a vzalo na vedomie ponuku na umiestnenie
mapových dát obce na webovej stránke obce od spoločnosti Geosense a ponuku na poskytnutie
reklamnej plochy od spoločnosti BLACHOTRAPEZ, s.r.o. na autobusových zastávkach v obci. Na
vedomie bola vzatá i žiadosť o umiestnenie reklamnej tabule na miestnom cintoríne od pohrebnej

služby ARCHA.

Po ukončení bodov rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a zasadnutie Obecného
zastupiteľstva o 20:47 hod ukončil.

V Nededzi dňa 01.07.2013

Zapísala: Alica Hodásová

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

Overovatelia zápisnice:

Ing. Miloš Janek

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

Ing. Vladimír Zajac

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

Starosta obce:

PhDr. Peter Vajda

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

