
ZÁPISNICA 

z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi

konaného dňa 14. decembra  2015 o 19:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného

úradu v Nededzi.

Prítomní poslanci:  7 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. 

Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Ospravedlnení poslanci: 0

Neospravedlnení poslanci: 0

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Informácie

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

5. Návrh Dodatku č. 1/2015 k VZN č.3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nededza na kalendárny rok 2015 a ďalšie

zdaňovacie obdobie

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2016 – 2018

7. Rozpočet obce na rok 2016

8. Materská škola - rekonštrukcia

9. Rôzne

10.Uznesenia

11. Záver

 

1. Otvorenie:

Deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2015 otvoril a viedol starosta obce PhDr. Peter 

Vajda, ktorý privítal prítomných s konštatovaním, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci a teda 

obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

Starosta predložil na schválenie program rokovania. Poslanci program Obecného zastupiteľstva  

schválili.

Hlasovanie:

Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďuríček, Milan Drábik, 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: MUDr. Dagmar Bollová, Peter Ďuríček

Hlasovanie:

Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, 

Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

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 podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie zo 

štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky na rekonštrukciu materskej školy v sume 30.000,00 €. Ďalej informoval o ukončení 

revitalizácie troch studní v obci Nededza. Zároveň podal informáciu o akcii Mikuláš 2015 pre deti v obci,

ktorá sa konala 05.12.2015 pri vianočnom stromčeku pred obecným úradom. Poďakovanie patrí 

hasičom za postavenie stromčeka a Milanovi Žiakovi z ulice Potočná za jeho podarovanie obci. 

Odoznela aj informácia o  zahájení vianočného divadelníckeho punča, ktorý začal 05.12.2015. Prítomní

si vypočuli tiež informáciu o podpise Dohody o pomoci v hmotnej núdzi pre rok 2016 s Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny v Žiline. Obecné zastupiteľstvo vzalo predložené informácie na vedomie. 

Rovnako odoznela informácia o  podpísaní Zmluvy o poskytovaní právnych služieb s advokátom JUDr. 

Jozefom Sotolářom. Jedná sa o právnu pomoc najmä v týchto oblastiach: spravovanie verejných 

záležitostí, porušovanie právnych predpisov a noriem, právne postavenie obce, majetkové postavenie 

obce, vnútorné záležitosti a pod., pričom sú ponímané tak osobné, ako aj telefonické a internetové 

poradenstvo vrátane spracovania odborných písomných stanovísk. Prítomní vzali na vedomie aj 

informáciu o dokončovacích prácach na dome smútku. Starosta obce ďalej predniesol informáciu o 

žiadosti Marianny Mravcovej vo veci možného odkúpenia pozemku pri bytovom dome na ulici Záhradná

č. 226, čo v súčastnosti nie je zo strany obce možné. Podal aj informáciu o osadení svietidla verejného 

osvetlenia pri bytových domoch na ulici Záhradná č. 225 a č. 226. Odoznela aj informácia, že obec 

oslovila Okresný úrad Žilina – pozemkový a lesný odbor vo veci výskytu diviačej zveri v obci na podnet 

Mariána Baduru z ulice Na Záplotí. Okresný úrad vo svojom vyjadrení uviedol, že je možné na 

požiadanie poľovníckeho združenia Straník zvýšiť požadovaný odstrel diviačej zveri a taktiež upozornil, 

aby občania v tejto lokalite nesypali rôzne zbytky potravín, či ovocie a zeleninu v blízkosti ulice Na 



Záplotí. Bola podaná i informácia o predložení konečného vyúčtovania dotácie od obce Nededza za rok

2015, ktorú podal Obecný športový klub Nededza. Na záver bodu Informácie si prítomní vypočuli 

informáciu o znovuotvorení prevádzky COOP Jednota dňa 09.12.2015.

Obecné zastupiteľstvo vzalo predložené informácie na vedomie.

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

Hlavná kontrolórka obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov predložila na 

schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016. Ten zahŕňa viaceré body ako:

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015, vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 

2015, kontrola finančných operácií v súlade so zákonom o účtovníctve, kontrola plnenia daní, poplatkov

a stav nedoplatkov, kontrola a inventarizácia pokladníc, kontrola vybavovania sťažností, oznámení a 

podnetov od občanov za I. polrok 2015, kontrola pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce, 

kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov obce, kontrola povinne 

zverejňovaných údajov a prípadné priebežné plnenia úloh uložených obecným zastupitelstvom. 

Predložený plán kontrolnej činnosti obecné zastupiteľstvo schválilo a uložilo doplniť plán o zistenie 

reálneho stavu využitia pozemkov, ktoré sú v majetku obce.

Hlasovanie:

Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, 

Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

5. Návrh Dodatku č. 1/2015 k VZN č.3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nededza na kalendárny rok 2015 a

ďalšie zdaňovacie obdobie

Z dôvodu, že obec je povinná od 01.01.2016 zaviesť sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad, bol 

prejednaný návrh Dodatku č. 1/2015 k uvedenému VZN. Obecné zastupitelstvo schválilo Dodatok č. 

1/2015 k VZN č.3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Nededza na kalendárny rok 2015 a ďalšie zdaňovacie obdobie s tým, 

že predmetný dodatok bude doplnený o sadzbu pre poplatníkov, ktorí využívajú množstvový zber 

komunálnych odpadov v sume 0,078 € za kilogram a sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad bez 

obsahu škodlivín: 0,078 € za kilogram

Hlasovanie:

Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, 

Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0



6. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2016 – 2018

Hlavná kontrolórka obce predložila v zmysle § 18 f odsek 1 písmena c/zákona c. 369/1990 Z.z. O

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov svoje stanovisko k návrhu viacročného

programového rozpočtu obce na rok 2016 – 2018. Posudzované boli tieto hľadiská: zákonnosť, 

metodická správnosť, súlad s VZN, informačná povinnosť obce. Hlavná kontrolórka odporučila 

obecnému zastupiteľstvu rozpočet obce na rok 2016 schváliť ako bol predložený a návrh viacročného 

programového rozpočtu obce na roky 2017 – 2018 vziať na vedomie.

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2016 – 2018 bolo vzaté na vedomie.

7.  Rozpočet obce na rok 2016

Na základe novelizácie zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

obecné zastupiteľstvo obce Nededza schválilo zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez 

programovej štruktúry.

Bežné príjmy v roku 2016 sú rozpočtované vo výške 733.000,00 €, kapitálové príjmy v sume 0,00 €,

bežné výdavky vo výške 499.900,00 €, kapitálové výdavky v sume 553.500,00€, finančné operácie –

čerpanie rezervného fondu v sume 320.400,00 €. Rozpočet na rok 2016 je zostavený ako vyrovnaný.

Rozpočet obce na rok 2016 bol  schválený bez výhrad. Zároveň bolo schválené použitie rezervného 

fondu na jednotlivé položky nasledovne:

08.4.0 717001 – Náboženské služby - výstavba kostola (splátka) v sume  112.000 €   

09.1.1.1 717003 - Materská škola - rekonštrukcia v sume 208.400 €. 

Hlasovanie:

Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, 

Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

Obecné zastupitelstvo zároven vzalo na vedomie viacročný rozpočet obce na rok 2017 – 2018.

Bežné príjmy v roku 2017 sú zostavované vo výške 724.700,00 €, bežné výdavky vo výške

485.200,00 €, kapitálové výdavky v sume 348.700,00 €. Rozpočet na rok 2017 bol zostavený ako

vyrovnaný. Bežné príjmy v roku 2018 sú rozpočtované vo výške 733.00,00 €, bežné výdavky vo

výške 490.200,00 €, kapitálové výdavky v sume 242.800,00 €. Rozpočet na rok 2018 bol zostavený ako

vyrovnaný.



9. Rôzne

K návrhu odmeny pre hlanvého kontrolóra:

Obecné zastupiteľstvo schválilo ročnú odmenu pre hlavného kontrolóra v sume 500,00 € brutto

Hlasovanie:

Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, 

Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

K žiadosti spoločnosti PUBS a GAMES, s.r.o.:

Obecné zastupitelstvo vzalo na vedomie Oznámenie spoločnosti PUBS a GAMES, s.r.o. o zriadení 

prevádzkarne na území obce Nededza a určenie všeobecného prevádzkového času. Jedná sa o 

novootvorené pohostinstvo Piváreň pod Straníkom v areáli bývalého družstva na ulici Roľnícka.

K Dohode o urovnaní Obecné podľa § 585 Občianskeho zákonníka medzi Obcou Nededza a PhDr. 

Petrom Vajdom a Vladimírom Kľučiarikom: 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Dohodu o urovnaní podľa § 585 Občianskeho zákonníka medzi Obcou 

Nededza a PhDr. Petrom Vajdom a Vladimírom Kľučiarikom týkajúcu sa pozemkov pod bytovým 

domom č. 225 a 226. Vzhľadom na to, že v roku 1987 Františka Kľučiariková rodená Vajdová predala 

svoj spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela C KN č. 220/1 záhrady o výmere 263 m² pod bytové 

domy na ulici Záhradná č. 225 a č. 226 spolu so svojim bratom Cyrilom Vajdom, ktorý predal svoj podiel

na parcele C KNA č. 223 tak, že predmetný predaj nepodliehal registrácii na Štátnom notárstve v Žiline,

hoci je zmluva platná, nebola zavkladovaná v katastrálnom operáte. Z tohto titulu bolo potrebné 

prístúpiť k dohode o urovnaní s právnymi nástupcami PhDr. Petrom Vajdom a Vladimírom Kľučiarikom. 

Nakoľko v roku 1987 Františka Kľučiariková a jej brat Cyril Vajda dostali za uvedené pozemky finančné 

vyrovnanie podľa zmluvy, nástupcovia PhDr. Peter Vajda a Vladimír Kľučiarik si peňažné plnenie voči 

obci nenárokovali.

Hlasovanie:

Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, 

Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Starosta obce ďalej informoval prítomných poslancov o zaslanom upozornení prokurátora Okresnej 

prokuratúry v Žiline v zmysle zákona č. 153/2000 Z z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov 

v súvislosti s odstúpeným podaním Občianskeho združenia Tatry, v ktorom namieta nečinnosť obcí  

a miest pri riešení priestupkov na úseku odpadového hospodárstva zaslaním obciam Obvodnými 



oddeleniami PZ v súvislosti s riešením trestných oznámení podávateľa zo dňa 17. 4. 2014 a 20. 11. 

2014. Starosta obce uviedol, že v mesiaci máj 2015 oznámil listom Okresnej prokuratúre v Žiline, že 

Obec Nededza nezistila osobu, proti ktorej by bolo možné začať priestupkové konanie a obec po  

lokalizácii nelegálnej skládky túto svojpomocne zlikvidovala napriek tomu, že skládka zo strany OZ 

Tatry bola určená prístrojom GPS. Obec prístrojom GPS nedisponuje, čím bolo sťažené identifikovanie 

tejto skládky. Prokuratúra vo svojom upozornení obci ukladá za povinnosť, aby do budúcna 

postupovala v zmysle ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch, kde obec Nededza ako príslušný správny orgán je povinný zo zákona začať vo veci 

konať, a to priestupok riadne objasňovať a ak sa nepotvrdí oznámenie vec odložiť v zmysle zákonných 

ustanovení. Starosta obce ďalej poslancov informoval, že zaslal na Okresnú prokuratúru v Žiline list  aj 

s prijatými opatreniami na odstránenie nezákonnosti. Poslanci potom svojim hlasovaním uvedenú 

informáciu zobrali na vedomie.

Na záver bodu Rôzne bola vzatá na vedomie zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2015, kde 

sa jedná o rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu podľa Zásad hospodárenia 

s finančnými prostriedkami.

Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní, ktoré o 21:30 hod. ukončil.

V Nededzi dňa 17.12.2015

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

Overovatelia zápisnice: 

MUDr. Dagmar Bollová …........................................

Peter Ďuríček       …........................................

Starosta obce:

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


