ZÁPISNICA
z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi
konaného dňa 23. novembra 2015 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného
úradu v Nededzi.
Prítomní poslanci: 5 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek,
Mgr. Darina Janušová
Ospravedlnení poslanci: 2 Peter Ďuríček, Ing. Vladimír Zajac
Neospravedlnení poslanci: 0

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie
4. Plnenie rozpočtu za rok 2015
5. Analýza hlavného kontrolóra o čerpaní poskytnutej dotácie pre OŠK za rok 2015
6. Žiadosť OŠK Nededza o dotáciu na činnosť v roku 2016
7. Rôzne
8. Uznesenia
9. Záver

1. Otvorenie:

Ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2015 otvoril a viedol starosta obce PhDr. Peter
Vajda, ktorý privítal prítomných s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných päť poslancov a teda
obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Starosta predložil na schválenie program rokovania. Poslanci program Obecného zastupiteľstva
schválili.
Hlasovanie:
Za - 5 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina
Janušová
Proti - 0
Zdržal sa – 0
Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.

Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci: JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik
Hlasovanie:
Za - 5 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina
Janušová
Proti - 0
Zdržal sa – 0
2. Kontrola uznesení
Na poslednom obecnom zastupiteľstve neboli prijaté uznesenia, ktoré by požadovali plnenie.
3. Informácie
Na úvod bodu Informácie starosta obce podal informáciu o pripravovanej akcii pre deti Mikuláš 2015,
ktorá sa uskutoční 5.12.2015 o 16:00 hod. pri vianočnom stromčeku. Ďalej informoval o zabezpečení
vianočného stromčeka cez Urbár obce Nededza, ktorí postavia naši hasiči. Zároveň podal informáciu o
vianočnom punči, ktorý pripravuje divadlo Naopak od 05.12.2015 počas adventného obdobia. Odoznela
aj informácia o pokračovaní realizácie výzvy v spoločnej kanalizácie GENESTI na odkanalizovanie
zúčastnených obcí vrátane obce Nededza (riešenie lokality Stav – I. etapa). Prítomní si vypočuli tiež
informáciu o zakúpení kuchynky do domu č. 129/2 na ulici Potočná a o zakúpení nových stolov do
klubu dôchodcov a čiastočne do sály kultúrneho domu.
Obecné zastupiteľstvo vzalo predložené informácie na vedomie.
4. Plnenie rozpočtu za rok 2015

Starosta obce informoval prítomných o priebežnom plnení rozpočtu obce za rok 2015. Prítomní
poslanci vzali informáciu na vedomie.
5. Analýza hlavného kontrolóra o čerpaní poskytnutej dotácie pre OŠK za rok 2015

Hlavná kontrolórka obce predložila správu o vykonaní kontroly podľa § 18 písm. c) zákona 369/1990 o
obecnom zriadení a VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce. V nej sú
obsiahnuté analytické údaje týkajúce sa dotácie vo výške 17.000,00 € poskytnutej od obce pre obecný
športový klub (OŠK) na činnosť klubu v roku 2015. Dotácia bola určená pre futbalový, šachový a
stonotenisový oddiel. Jednalo sa prevažne o náklady spojené s platením dohôd pre trénerov a
rozhodcov, odvody do poisťovní, cestovné náhrady, registrácie hráčov, registráciu OŠK v príslušnom
športovom zväze, občerstvenie, spotrebný materiál iné položky. Rozpočet bude vyčerpaný do
30.11.2015.

Hlavná kontrolórka uviedla, že čerpanie poskytnutej dotácie bolo v súlade s VZN č. 3/2012 o
podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce, dotácia bola riadne zúčtovaná a kontrolou neboli
zistené žiadne pochybenia zo strany športového klubu. Nad rámec kontroly bolo dané do povedomia
upozornenie na reálne vyššie náklady, ktoré musí OŠK vynaložiť, aby mohol plniť svoju funkciu.
Analýzu hlavného kontrolóra o čerpaní poskytnutej dotácie pre OŠK za rok 2015 bola vzatá na
vedomie.
6. Žiadosť OŠK Nededza o dotáciu na činnosť v roku 2016
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva a po predložení analýzy čerpania dotácie pre OŠK za rok 2015
bola opätovne prejednaná Žiadosť OŠK Nededza o dotáciu na činnosť v roku 2016 na činnosť týkajúcu
sa futbalového, stolnotenisového a šachového oddielu v roku 2016 v požadovenej sume 17.000,00 € t.j.
na úrovni minulého roka.
Prítomní poslanci Žiadosť OŠK Nededza o dotáciu na činnosť v roku 2016 v sume 17.000,00 €
schválili.
Hlasovanie:
Za - 5 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina
Janušová
Proti - 0
Zdržal sa – 0
7. Rôzne

V rámci bodu Rôzne bola vzatá na vedomie zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2015, kde sa
jednalo o zaradenie iných finančných prostriedkov, konkrétne transfér z Nadácie Pontis, transfér z
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, transfér na dieťa v materskej škole a transfér z verejnej zbierky.
Vzatý na vedomie bol i návrh financií zapracovania do rozpočtu obce pre Dobrovoľný hasičský zbor v
Nededzi na rok 2016 v sume 11.300,00 €. Daný rozpočet by mal byť čerpaný najmä na zateplenie
podkrovia zbrojnice, na nákup požiarnej striekačky PS 12 ŠPORT, na hasiace vaky a iné položky
potrebné na činnosť dobrovoľného hasičského zboru v nasledujúcom roku.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zloženie dielčej inventarizačnej komisie pre vykonanie fyzickej
inventarizácie materiálu CO v zložení: predseda MUDr. Dagmar Bollová, členovia: Jozefína Slotová,
Vlasta Hrušková a vykonanie dokladovej inventarizácie majetku obce. Menil sa predseda dielčej
inventarizačnej komisie, vzhľadom na to, že predchádzajúci predseda Ing. Juraj Hreus už nie je
poslancom obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za - 5 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina

Janušová
Proti - 0
Zdržal sa – 0
Prítomní vzali na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce o vykonaní kontroly podľa § 18 písmena c)
zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týkajúcu sa spolupráce Obce
Nededza a Ing. arch. Kružela za obdobie od roku 2012 do roku 2015.

9. Záver
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní, ktoré o 19:30 hod. ukončil.

V Nededzi dňa 27.11.2015

Zapísala: Alica Hodásová

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

Overovatelia zápisnice:
JUDr. Marián Cesnek

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

Milan Drábik

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

Starosta obce:
PhDr. Peter Vajda

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

