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

dňa 29. júna 2015 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nededzi.

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 55

schvaľuje :

a) program Obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie:

Za -  5  MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 

Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 56

schvaľuje :

b) overovateľov zápisnice: MUDr. Dagmar Bollová, Ing. Miloš Janek

Hlasovanie:

Za -  5  MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 

Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

3. K informáciám 

Uznesenie č. 57

berie na vedomie:

- informáciu o ukončení prác na rekonštrukcii domu č. 129/2 na ulici Potočná zo strany Strednej 

odobrnej školy stavebnej, Tulipánová 2 , Žilina

- informáciu o ukončení rekonštrukčných prác na dome č. 3/3 (kaštieľ): balkón, schodisko, 

pokládka krytiny – dokúpenie chýbajúcej krytiny, dorobenie vody a odpadu v sociálnych 



zariadeniach, dorobenie prekladov na balkónovej časti

- informáciu o uskutočnení akcie Medzinárodný deň detí dňa 30. mája 2015 na futbalovom ihrisku 

v obci

 - informáciu o akcii Majáles a váľanie obecného mája zo dňa 30. mája 2015 poďakovanie za obe 

podujatia patrí DHZ Nededza, OŠK Nededza a Komisii kultúry, mládeže a športu

- informáciu o  vyrozumení spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Žilina v 

spolupráci s Národným parkom Veľká Fatra vo veci presunu bocianieho hniezda v obci 

- informáciu o zasadnutí Komisie stavebnej, životného prostredia a verejného poriadku a Komisie 

finančnej a sociálnych vecí zo dňa 11.06.2015, ktoré prejednali nasledovné body: návrh na 

revitalizáciu studní spolufinancovaný spoločnosťou Mobis Slovakia, s.r.o., informačná tabuľa 

cyklotrasy, zvolanie zhromaždenia občanov vo veci plánovanej rekonštrukcie materskej školy, 

zmluva o poskytnutí právnej pomoci pre zásady hospodárenia s majetkom obce od JUDr. Sotolářa

- informáciu o zakúpení dopravného zrkadla, ktoré bolo umiestnené na križovatke ulíc Hlavná a Na

skotni

- informáciu o vysporiadaní pozemkov pre obec pred bytovým domom č. 225 a bytovým domom č. 

226 na ulici Záhradná

- informáciu o postupe družstva dorastencov OŠK Nededza do IV. ligy futbalovej súťaže po 

prvýkrát v histórii existencie klubu v obci, poďakovanie patrí celému vedeniu Obecného športového

klubu a osobitne trénerovi Lukášovi Chabadovi a samostným hráčom

- informáciu o úspešných turnajoch: 30. ročník Memoriálu Teodora Zvaru v Krasňanoch, kde 

družstvo dorastu zvíťazilo a Memoriál Jarka Hanuljaka v Strečne, kde družstvo žiakov obsadilo 

rovnako prvé miesto 

4. K Správe hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Nededza za rok 2014

Uznesenie č. 58

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Nededza za rok 2014

5. K Záverečnému účtu Obce Nededza za rok 2014

Uznesenie č. 59

schvaľuje 



Záverečný účet obce Nededza za rok 2014 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš 

Janek, Mgr. Darina Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 60

schvaľuje 

použitie prebytku v sume 231.986,12 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 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 231.986,12 EUR 

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš 

Janek, Mgr. Darina Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

6. K Správe audítora k individuálnej účtovnej závierke Obce Nededza za rok 2014

Uznesenie č. 61

berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014 

Obecnému zastupiteľstvu obce Nededza 

7. K Individuálnej výročnej správe Obce Nededza za rok 2014 a Dodatku správy audítora o 

overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou 

Uznesenie č. 62

berie na vedomie 

Individuálnu výročnú správu obce Nededza za rok 2014

Uznesenie č.63

berie na vedomie

Dodatok správy audítora o overení súladu Individuálnej výročnej správy s účtovnou závierkou v 



zmysle ustanovenia paragrafu 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z. obce Nededza za rok 2014 

8. K vyradeniu majetku obce 

Uznesenie č. 64

schvaľuje: protokol o vyradení dlhodobého a drobného majetku obce zo dňa 02.06.2015 a to:

dlohodobý majetok v nadobúdacej hodnote  4.830,31 €, pričom zostatková hodnota je 0 € a drobný

majetok v nadobúdacej hodnote 2.373,74 €, pričom tento majetok je už ďalej nepoužiteľný

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš 

Janek, Mgr. Darina Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

9. Ku Informačnej tabuli cyklotrás

Uznesenie č. 65

schvaľuje:

osadenie informačnej tabule pre cyklotrasu vedúcu cez obec Nededza v prípade získania grantu

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš 

Janek, Mgr. Darina Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

.

V Nededzi, 29.06.2015 PhDr. Peter Vajda

   starosta obce


