
Uznesenia z  5. (piateho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa

konalo dňa 27.05.2013 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v
Nededzi.

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 40
schvaľuje :
a) program Obecného zastupiteľstva

Za -  4  Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 41
schvaľuje :
b) overovateľov zápisnice: Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus

Hlasovanie:
Za -  4  Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

3. K informáciám

Uznesenie č. 42

berie na vedomie:

- informáciu o uskutočnení osláv Dňa matiek dňa 12.05.2013

- informáciu o postavení obecného mája pod záštitou OŠK a obce

- informáciu o zasadnutí Komisie kultúry, mládeže a športu – 2x vo veci osláv Dňa matiek a

Medzinárodného dňa detí

- informáciu o akcii Medzinárodný deň detí, ktorá sa uskutoční podľa počasia dňa 01. júna 2013 v

spolupráci s OŠK a OHZ

- informáciu o ukončení rekonštrukcie skladu pre OHZ a jeho odovzdanie do užívania

- informáciu o ukončení rekonštrukcie skladu pre obec (traktor, štiepkovač) 

- informáciu o ukončených prácach na prestavbe kuchynky v kultúrnom dome 

- informáciu o podanej žiadosti na SEVAK o vybudovanie vodovodu a kanalizácie – predĺženie ulice

Záhradná 

- informáciu o podanej žiadosti na Nadačný fond Kia Motors Slovakia cez nadáciu PONTIS – riešenie

havarijného stavu v obecnom klube



- informáciu o objednávke zjednodušenej projektovej dokumentácie na cintorín Nededza – pešie

chodníky a osvetlenie 

- informáciu o objednávke zjednodušenej projektovej dokumentácie na miestnu komunikáciu Závoz -

pešie chodníky a úprava okolia morového kríža 

- informáciu o počte prijatých detí do Materskej školy ku 01. septembru 2013 a to v počte 42 detí

-  informáciu o vydaní asanačného rozhodnutia na časť stavby dom č. 3 (kaštieľ)

4. K stanovisku hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Nededza za rok 2012

Uznesenie č. 43

berie na vedomie:

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Nededza za rok 2012

5. K záverečnému účtu obce za rok 2012

Uznesenie č. 44

schvaľuje :

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

Uznesenie č. 45

schvaľuje :

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: 219.033,76 EUR

Hlasovanie:

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

Proti – 0

Zdržal sa – 0



6. K plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013

Uznesenie č. 46

schvaľuje:

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013

Hlasovanie:

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

Proti – 0

Zdržal sa – 0

7. K  Zmluve 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 

Uznesenie č. 47

schvaľuje :

Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve v prospech Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., Žilina

v časti parc. č. KN C 557/144 vo výmere 20 m² pre trafostanicu pre IBV lokalita Stav 

Hlasovanie:

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

Proti – 0

Zdržal sa – 0

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

Uznesenie č. 48

odporúča:

starostovi obce jednať so súkromnými spoločnosťami vo veci výstavby nájomnej bytovky na par.č.

KN-C 422, 423, 421/2  v katastrálnom území Nededza

9. K prístavbe sociálneho zariadenia – toalety v areáli šatní OŠK pre verejnosť počas
športových podujatí

Uznesenie č. 49

odporúča:



starostovi obce dať vypracovať návrh prístavby sociálneho zariadenia – toalety v areáli šatní OŠK

pre verejnosť

10. K rôznemu

Obecné zastupiteľstvo

a) rozpočtové opatrenie č.5/2013 

Uznesenie č. 50

berie na vedomie:
rozpočtové opatrenie č.5/2013 

b) prejednanie nájmu za kuchynku 

Uznesenie č. 51

schvaľuje :
zmenu sadzieb za nájom sály a kuchynky od 01.06.2013 v nasledovnom znení:

Hlasovanie:

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

Proti – 0

Zdržal sa – 0

c) vyhlasovanie v obecnom rozhlase

Uznesenie č. 52 
odporúča:

aby sa v deň konania pohrebu relácia v obecnom rozhlase odvysielala najneskôr 2 hodiny pred

začiatkom pohrebného obradu

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.



d) Uznesenie č. 53

berie na vedomie:
prípravu pre chodník, vydláždenie a osvetlenie na miestnom cintoríne a miestnej komunikácii Závoz

e) Uznesenie č. 54

berie na vedomie:

pripravovanú opravu výtlkov na miestnych komunikáciách

V Nededzi, 27.05.2013 PhDr. Peter Vajda
   starosta obce


