Uznesenia z riadneho 4. (štvrtého) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi,
ktoré sa konalo dňa 22.04.2013 o 18,00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu
v Nededzi.

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 31
schvaľuje :
a) program Obecného zastupiteľstva s nasledovnou zmenou: bod č. 6 sa bude prejednávať ako
bod č. 5
Hlasovanie:
Za - 7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr.
Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 32
schvaľuje :
b) overovateľov zápisnice: JUDr. Marián Cesnek, Mgr. Darina Janušová
Hlasovanie:
Za - 7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr.
Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

3. K informáciám
Uznesenie č. 33
berie na vedomie:
- informáciu o zasadnutí Komisie kultúry, mládeže a športu vo veci prípravy osláv Dňa matiek
(12.05.2013), Hodové slávnosti Sedembolestnej Panny Márie sa budú konať 15.09.2013 (s programom
1 deň)
- informáciu o zasadnutí Komisie finančnej k zaujatiu prejednania platu starostu v zmysle zákona raz do
roka
- informáciu o prestavbe kuchynky v kultúrnom dome – ukončenie stavebnej časti
- informáciu o neschválení žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na projekt
„Bezpečná obec Nededza“ (kamerový systém) – Ministerstvo vnútra SR

- informáciu o výstavbe nového rímsko – katolíckeho kostola: pôvodná parcela č. 39 bola rozdelená
geometrickým plánom č. 29/2013, overený správou katastra 06.04.2013 pod číslom 491/2013 na nové
parcely č. 39/1 kde bude stáť kostol, 39/2 je súčasný dom č.3 (kaštieľ) a 39/3 je nádvorie ku tomuto
domu
- informáciu o zbere šatstva pre Pomocného anjela a v týchto dňoch pre Diakoniu Broumov
- informáciu o vrátení DPH vo výške 11.558,08 € za rekonštrukciu obecného úradu cez opatrenie 3.4.1.
- informáciu o kontrole Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) týkajúcu sa rekonštrukcie
miestnych lávok pre peších – bez zistených nedostatkov
- informáciu o úprave platu hlavnej kontrolórky podľa zákona na základe úpravy priemernej mzdy v
národnom hospodárstve za rok 2012
- informáciu o poskytnutom finančnom príspevku v sume 40 EUR pre Petra Mravca (Nededza č. 133)
na reprezentačné účely podľa vnútornej smernice
4. K cene za prenájom schválených pozemkov pre firmu TOP – REZIVO, s.r.o., Teplička nad
Váhom v lokalite Priemyselná zóna a prejednanie možnosti výstavby inžinierskych sietí

Uznesenie č. 34
schvaľuje :
cenu za prenájom pre firmu TOP – REZIVO, s.r.o., Železničná 938/62, Teplička nad Váhom podľa
znaleckého posudku číslo 2013-009 vo výške 1,168 EUR za 1 meter štvorcový za 1 rok na tieto
parcely: C-KN č. 564/86, 564/85, 564/221, 564/223, 564/65, 564/64, 564/210

Hlasovanie:
Za -

7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr.

Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 35
schvaľuje:
výstavbu inžinierskych sietí na vodu, kanalizáciu a elektriku k parcelám č. C-KN č. 564/86, 564/85,
564/221, 564/223, 564/65, 564/64, 564/210 firmou TOP – REZIVO, s.r.o., Železničná 938/62, Teplička
nad Váhom vo vlastnej réžii

Hlasovanie:
Za -

7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr.

Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

5. K výmene štrukturálnej siete na obecnom úrade, v materskej škole a obecnej knižnici
Uznesenie č. 36
schvaľuje :
rekonštrukciu počítačovej siete na obecnom úrade, v materskej škole a obecnej knižnici z
rezervného fondu maximálne vo výške 4.000 EUR
Hlasovanie:
Za -

7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr.

Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
6. K vyhláseniu dobrovoľnej verejnej zbierky obcou Nededza na výstavbu Rímsko -

katolíckeho kostola
Uznesenie č. 37

K bodu 6 Vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky obcou Nededza na výstavbu Rímsko - katolíckeho
kostola v obci Nededza

Obecné zastupiteľstvo obce Nededza
I. vyhlasuje
podľa § 9 ods. 1 zákona č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
v znení neskorších predpisov verejnú zbierku medzi občanmi, právnickými osobami a fyzickými
osobami – podnikateľmi v územnom obvode obce Nededza za účelom získania finančných prostriedkov
určených na výstavbu Rímskokatolíckeho kostola v obci Nededza

II. určuje
a) zbierka sa vykoná v čase od 02. mája 2013 do kolaudácie Rímskokatolíckeho kostola na území
obce na verejne prístupných a viditeľne označených miestach ( pri obecnom úrade, pri dome smútku,
na obecnom úrade),
b) zbierka sa vykoná spôsobom zbieracími listinami a zasielaním príspevkov na osobitný účet
č.5604742008/5600, vedený v Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Žilina
III. poveruje
vykonávaním zbierky osoby, ktoré budú zodpovedné za riadne vykonanie zbierky:

Ing. Vladimír Zajac
bydliskom:Potočná 116/ 6, 013 02 Nededza
č. OP: SJ 748324
Jozefína Slotová
bydliskom:Potočná 102/14, 013 02 Nededza
č. OP: SP 932937
Alica Hodásová
bydliskom:Stredná 162/4, 013 02 Nededza
č. OP: SL005342

MUDr. Dagmar Bollová
bydliskom: Záhradná 203/9, 013 02 Nededza
č. OP:EB 424130

I V. s c h v a ľ u j e
vzor zbieracej listiny, ktorými sa zbierka koná a určuje ich počet 20 ks.

V. ž i a d a
starostu obce
a) uverejniť vyhlásenie verejnej zbierky spôsobom obvyklým v obci (úradná tabula, miestny rozhlas,
internet),
b) vydať poverenie osobám povereným vykonaním zbierky,
c) overiť správnosť údajov uvedených v zbieracích listinách,
d) zriadiť osobitný účet v peňažnom ústave, na ktorý sa budú ukladať výnosy zbierky,
e) po ukončení zbierky predložiť obecnému zastupiteľstvu vyúčtovanie verejnej zbierky vo dvoch
vyhotoveniach najneskôr do 30 dní po skončení zbierky. Vo vyúčtovaní uvedie hrubý výnos,
náklady a čistý výnos zbierky a preukáže, akým spôsobom a na aký účel bol alebo bude čistý
výnos zbierky použitý; k vyúčtovaniu zároveň pripojí všetky zbieracie listiny, a to bez ohľadu na
to, či boli použité alebo nie, a iné doklady o hrubom výnose zbierky a o nákladoch spojených
s jej vykonaním,
f) uverejniť do 15 dní po schválení a potvrdení správnosti vyúčtovania zbierky obecným zastupiteľstvom
spôsobom mieste obvyklým oznámenie o čistom výnose zbierky a o spôsobe jeho použitia.

Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci:Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš

Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Hlasovali za: 5 Jozef Bíroš, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír
Zajac
proti: 0
zdržali sa: 2 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik

7. K prejednaniu platu starostu obce na základe zákona č. 253/1994 Z.z. v znení novely
č. 154/2011 Z.z.
Uznesenie č.38
schvaľuje :
navýšenie platu starostu obce na základe zákona č. 253/1994 Z.z. v znení novely č. 154/2011 Z.z.
na sumu 2.127 EUR (hrubá mzda) od 01.05.2013
Hlasovanie:
Za -

4 JUDr. Marián Cesnek, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0
Zdržal sa – 3 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Mgr. Darina Janušová
8. K rôznemu
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie:
pristúpenie k oploteniu ihriska z dôvodu poškodzovania plochy ihriska diviačou zverou
b) odporúča:
starostovi obce zistiť záujem o prenájom sociálnych bytov a pripraviť podklady k výstavbe obecnej
bytovky na parcelách č. KN-C 422, 423, 421/2 v katastrálnom území Nededza
Uznesenie č.39
c) schvaľuje:
žiadosť Jána Miha zo dňa 28.02.2013 o odpredaj lešenia v areáli kaštieľa

Hlasovanie:
Za - 1 Ing. Vladimír Zajac
Proti – 6 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr.
Darina Janušová
Zdržal sa – 0
Uznesenie nebolo schválené.

V Nededzi, 22.04.2013

PhDr. Peter Vajda
starosta obce

