
ZÁPISNICA 
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi

konaného dňa 27.05.2013 o 18,00 hod v zasadacej miestnosti OÚ v Nededzi

Prítomní poslanci:  4 Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Ospravedlnení poslanci: 2  JUDr. Marián Cesnek, Ing. Miloš Janek 

Neospravedlnení poslanci: 1 Jozef Bíroš

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Informácie

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012

5. Záverečný účet obce za rok 2012

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013

7. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve v prospech Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., 

Žilina v časti parc. č. KN C 557/144 – trafostanica pre IBV lokalita Stav č. 154/2011 Z.z.

8. Výstavba nájomnej bytovky na par.č. KN-C 422, 423, 421/2  v katastrálnom území Nededza

9. Prístavba sociálneho zariadenia – toalety v areáli šatní OŠK pre verejnosť počas športových

podujatí

10. Rôzne

11. Uznesenia

12. Záver

1) Otvorenie:

Piate riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce – PhDr. Peter Vajda,

ktorý privítal prítomných s konštatovaním, že na zasadnutí sú prítomní štyria  poslanci a teda obecné

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

Starosta predložil na schválenie program rokovania. Poslanci program Obecného zastupiteľstva

schválili bezo zmien.  

Hlasovanie:

Za -  4  Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, 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, Ing. Juraj Hreus

Hlasovanie:

Za -  4  Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

2) Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo obce Nededza: 

K bodu 6 Vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky obcou Nededza na výstavbu Rímsko -

katolíckeho kostola v obci Nededza,  Uznesenie č. 37 bod V. 

Žiadalo starostu obce: 

a) uverejniť vyhlásenie verejnej zbierky spôsobom obvyklým v obci (úradná tabula, miestny rozhlas,

internet),  - splnené

b) vydať poverenie osobám povereným vykonaním zbierky, - splnené

c) overiť správnosť údajov uvedených v zbieracích listinách, - splnené

d) zriadiť osobitný účet v peňažnom ústave, na ktorý sa budú ukladať výnosy zbierky, 

- táto časť uznesenia bola splnená

Body e) a f) – ich plnenie bude vyhodnotené až po záverečnom vyúčtovaní zbierky

3) Informácie

Starosta obce informoval o uskutočnení osláv Dňa matiek dňa 12.05.2013. Oslavy organizovala

Komisia kultúry spolu so zamestnancami obecného úradu. Ďalej odoznela informácia o postavení

obecného mája pod záštitou obecného športového klubu a obce. Starosta obce podal aj informáciu o
zasadnutí Komisie kultúry, mládeže a športu dvakrát vo veci osláv Dňa matiek a Medzinárodného dňa

detí. V súvislosti s tým odoznela i informácia o akcii Medzinárodný deň detí, ktorá by sa mala

uskutočniť  dňa 01. júna 2013 v spolupráci s OŠK a OHZ. Prípadný presun akcie na iný termín (v

prípade nepriaznivého počasia) bude prejednaný s Komisiou kultúry. Prítomní si vypočuli aj informáciu

týkajúcu sa ukončenia rekonštrukcie skladu pre OHZ a jeho odovzdanie do užívania a tiež informáciu o

ukončení rekonštrukcie skladu pre obec, kde je umiestnený traktor a štiepkovač. Poslanci boli tiež 

informovaní o ukončených prácach na prestavbe kuchynky v kultúrnom dome. Tá bude využívaná pri

rôznych spoločenských posedeniach, svadbách, oslavách a pod. Starosta obce ďalej poskytol

informáciu o podanej žiadosti na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina o

vybudovanie vodovodu a kanalizácie týkajúcu sa predĺženia ulice Záhradná v réžii predmetnej

spoločnosti. Jednalo by sa o rozšírenie vodovodu a kanalizácie. 



Poslanci boli tiež informovaní o vypracovaní projektu a podanej žiadosti na Nadačný fond Kia Motors

Slovakia cez nadáciu PONTIS. Jedná sa o riešenie havarijného stavu v obecnom klube. V prípade

schválenia finančných prostriedkov, by obec z nadačného fondu obdržala 7.500 €, ktoré by použila na

rekonštrukciu spomínaného priestoru. Starosta obce ďalej informoval o objednávke zjednodušenej

projektovej dokumentácie na cintorín Nededza – pešie chodníky a osvetlenie a objednávke

zjednodušenej projektovej dokumentácie na miestnu komunikáciu Závoz - pešie chodníky a úprava

okolia Morového kríža v Nededzi. Tiež zaznela informácia o počte prijatých detí do Materskej školy ku

01. septembru 2013. Tých bude k uvedenému dátumu prijatých 42. V závere bodu Informácie boli

prítomní informovaní o vydaní asanačného rozhodnutia na časť stavby dom č. 3 (kaštieľ).

4)  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Nededza za rok 2012

Hlavná kontrolórka obce predložila svoje stanovisko k záverečnému účtu obce Nededza za rok 2012.

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. Prítomní poslanci vzali stanovisko hlavného kontrolóra na

vedomie.

5) Záverečný účet obce za rok 2012  

Starosta obce PhDr. Peter Vajda predložil prítomným poslancom Záverečný účet obce za rok 2012 na

schválenie. Ten vyhodnocoval rozpočet obce na rok 2012, plnenie príjmov, čerpanie výdavkov, použitie

prebytku, tvorbu a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu, bilanciu aktív a pasív ku

31.12.2012, prehľad o stave a vývoji dlhu ku 31.12.2012, hospodárenie príspevkových organizácií,

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 2012 hospodárila s prebytkom v sume 219.033,76 EUR a tento

prebytok navrhuje presunúť do rezervného fondu.

Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez

výhrad.



Hlasovanie:

Za -  4  Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Prítomní poslanci tiež schválili použitie prebytku v sume 219.033,76 EUR zisteného podľa ustanovenia

par. 10 ods. 3 písmena 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.

Hlasovanie:

Za -  4  Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

6) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013

Hlavná kontrolórka podľa zákona č. 369/1990 Zb.z. v znení neskorších predpisov predložila plán

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2013. Ten zahŕňa kontrolu finančných

operácií obce v II. polroku 2013, kontrolu rozpočtovej disciplíny, hospodárenia s prostriedkami obce,

plnenie daní a poplatkov, stav nedoplatkov a vymáhanie pohľadávok, stanovisko k návrhu rozpočtu

obce na rok 2014 a prípadné plnenie úloh, ktoré by mohlo obecné zastupiteľstvo uložiť.

Predložený plán bol schválený.

Hlasovanie:

Za -  4  Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

7) Zmluva o budúcej kúpnej zmluve v prospech Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia,
a.s., Žilina v časti parc. č. KN C 557/144 – trafostanica pre IBV lokalita Stav č. 154/2011 Z.z.

Prítomným poslancom bola predložená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve v prospech

Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., Žilina. Nakoľko je potrebné v súvislosti so

zahustením lokality Stav vybudovať trafostanicu kioskového typu, spoločnosť predložila obci návrh

zmluvy, kde je akceptovaná suma 50 EUR za 1 m²  vo výmere 20 m²  podľa znaleckého posudku,

a ktorá bola schválená uznesením č. 25/2013.



Hlasovanie:

Za -  4  Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

8) Výstavba nájomnej bytovky na par.č. KN-C 422, 423, 421/2  v katastrálnom území Nededza
Starosta obce v úvode tohto bodu zhrnul doterajšie informácie ohľadom obecnej nájomnej bytovky. Tá

by mala byť financovaná zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Obecné zastupiteľstvo odporučilo

starostovi obce vo veci výstavby jednať so súkromnými spoločnosťami tak, aby bolo možné prvé kroky

ohľadom výstavby začať realizovať vo štvrtom štvrťroku tohto roka. 

9)  Prístavba sociálneho zariadenia – toalety v areáli šatní OŠK pre verejnosť počas
športových podujatí
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na prístavbu toalety v areáli OŠK pre verejnosť.

Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na tom, že by bolo potrebné pristaviť v areáli šatní OŠK sociálne

zariadenia. A to takým spôsobom, aby tieto zariadenia boli dostupné pre verejnosť nielen počas

futbalových zápasov, ale aj počas iných akcií, ktoré sa uskutočňujú priebežne na futbalovom, či

multifunkčnom ihrisku, alebo v prístrešku OŠK. Z tohto dôvodu doporučili poslanci starostovi obce dať

vypracovať návrh prístavby sociálneho zariadenia – toalety v areáli šatní OŠK. 

10. Rôzne
V rámci bodu Rôzne poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie rozpočtové opatrenie

č.5/2013 podľa vnútorného predpisu č. 9 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu a

prostriedkov z EÚ do rozpočtu obce (zvýšenie platov v materskej škole, vrátka 15 % DPH za

rekonštrukciu obecného úradu, transfér – kritický stav cestnej infraštruktúry, vrátka – rekonštrukcia

lávok) a s tým súvisiace zaradenie iných finančných prostriedkov (kúpeľný poplatok JDS Nededza) do

rozpočtu obce. Ďalej boli prerokované poplatky za prenájom zrekonštruovanej kuchynky a sály v

kultúrnom dome. Tie poslanci schválili nasledovne:

CENNÍK ZA NÁJOM SÁLY A KUCHYNKU – NEDEDZA
PLATNÝ OD 01.06.2013, poplatok za 1 deň

AKCIA POPLATOK

SVADBA domáci občania 60,00 €
rodáci 120,00 €
cudzí občania 200,00 €

ZÁBAVA – PLES zložky obce bez poplatku
ostatní 200,00 €

SPOLOČENSKÉ domáci občania 20,00 €
POSEDENIE rodáci 40,00 €

cudzí občania 100,00 €
Kar – domáci občania 0,00 €

O osobitnom zreteli rozhodne starosta obce.



Hlasovanie:

Za -  4  Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

V súvislosti s viacerými podnetmi bolo prejednané i vyhlasovanie relácie v obecnom rozhlase v deň

pohrebného obradu konaného v obci. Prítomní odporučili, aby sa v deň konania pohrebu relácia v

obecnom rozhlase odvysielala najneskôr 2 hodiny pred začiatkom pohrebného obradu. Poslanci ďalej

vzali na vedomie prípravu pre chodník, vydláždenie a osvetlenie na miestnom cintoríne a miestnej

komunikácii Závoz a tiež pripravovanú opravu výtlkov na miestnych komunikáciách.

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

zastupiteľstva o 21:00 hod ukončil.

V Nededzi dňa 31.05.2013

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

Overovatelia zápisnice: 

Milan Drábik …........................................

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

Starosta obce:

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


