
ZÁPISNICA 

z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi

konaného dňa 25.11.2013 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v

Nededzi.

Prítomní poslanci:  6 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 

Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Ospravedlnení poslanci: 1   JUDr. Marián Cesnek

Neospravedlnení poslanci: 0

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Informácie

4. Voľby hlavného kontrolóra obce Nededza

5. Návrh rozpočtu na rok 2014 - 2016

6. Určenie výšky dotácie pre OŠK na rok 2014

7. Návrh zmluvy o dielo pre verejné obstarávanie – výstavba rímskokatolíckeho kostola 

8. Výstavba bytového domu

9. Rôzne

10. Uznesenia

11. Záver

1) Otvorenie:

Deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce PhDr. Peter Vajda, ktorý 

privítal prítomných s konštatovaním, že na zasadnutí sú prítomní šiesti  poslanci a teda obecné 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

Starosta predložil na schválenie program rokovania. Poslanci program Obecného zastupiteľstva 

schválili bezo zmien.  



Hlasovanie:

Za -  6  Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, 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: Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac

Hlasovanie:

Za -  6  Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 

Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

2) Kontrola uznesení

Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva neboli prijaté uznesenia, ktoré by požadovali plnenie.

3) Informácie

Starosta obce informoval o úprave vstupu a vjazdu prístupovej plochy do hasičskej zbrojnice a 

obecného skladu. Tú realizovala spoločnosť Váhostav-SK-Prefa, s.r.o. Jednalo sa o zemné práce, 

odkop zeminy, nakládka, zhrnutie podložia a vybudovanie zhutneného vankúša zo štrkodrvy. Okrem 

iného boli tiež osadené obrubníky a odvodňovacie žľaby. Ďalej odoznela informácia o realizovaní 

rozšírenia kamerového systému v obci na objekty: sklad obecného hasičského zboru a areál obecného 

športového klubu, obecný úrad, kontajnery na stavebný odpad a separovaný zber, kaštieľ a školský 

dvor pri materskej škole (počet kamier: 7 ks, z toho 2  analógové a 5ks IP). Prítomní si vypočuli aj 

informáciu bezproblémovom priebehu volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013. Poslanci 

boli tiež informovaní o  plánovanom uskutočnení akcie Mikuláš 2013 pre deti z obce a akcii divadla 

NAOPAK – vianočný punč pred obecným úradom v priebehu mesiaca december. V tejto súvislosti  

starosta obce informoval aj o naplánovanom osadení vianočného stromčeka členmi obecného 

hasičského zboru. Rovnako odoznela informácia o uskutočnených preventívnych protipožiarnych 

kontrolách v domácnostiach. Tie realizovali členovia OHZ Nededza dňa 24.11.2013. a mali 

bezproblémový priebeh. Starosta obce oboznámil prítomných o Valnom zhromaždení OŠK Nededza zo

dňa 22.11.2013  Na záver tohto bodu starosta bola prednesená informácia o príspevku obce na 



jednodňový kúpeľný pobyt pre dôchodcov združených v miestnej Jednote dôchodcov Slovenska a to pri

príležitosti mesiaca október – úcta k starším. Predmetné informácie boli vzaté na vedomie.

4) Voľby hlavného kontrolóra obce Nededza 

Obecné zastupiteľstvo na svojom predchádzajúcom zasadnutí odsúhlasilo voľbu nového hlavného 

kontrolóra obce Nededza na 25. novembra 2013 a určilo hlavnému kontrolórovi obce Nededza 24 

hodinový úväzok mesačne. V tejto súvislosti boli na obec doručené tri žiadosti o prijatie do tejto 

funkcie. Starosta obce otvoril obálky od uchádzačov v poradí, ako boli doručené na obec. 

Následne boli skontrolované formálne náležitosti podaných žiadostí a obecné zastupiteľstvo 

konštatovalo, že kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra, ktoré boli prijaté 

uznesením obecného zastupiteľstva č.88/2013 splnili títo uchádzači: Mgr. Katarína Kvašňovská, 

Mgr. Ing. Andrea Knapcová, Ing. Silvia Ďungelová. Starosta obce ďalej prečítal v tom istom poradí 

životopisy jednotlivých uchádzačov a nasledovala samotná voľba hlavného kontrolóra. V rámci 

voľby boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 100

hlasovanie o:

uchádzačke Mgr. Kataríne Kvašňovskej za hlavného kontrolóra obce Nededza 

Hlasovanie:

Za -  0 

Proti – 6 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 

Vladimír Zajac

Zdržal sa – 0

- neschválené

Uznesenie č. 101

hlasovanie o:

uchádzačke Mgr. Ing. Andrei Knapcovej za hlavného kontrolóra obce Nededza 

Hlasovanie:

Za -  0 

Proti – 0



Zdržal sa – 6 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, 

Ing. Vladimír Zajac

- neschválené

Uznesenie č. 102

hlasovanie o:

uchádzačke Ing. Silvii Ďungelovej za hlavného kontrolóra obce Nededza

Hlasovanie:

Za -  5  Jozef Bíroš, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 1 Milan Drábik

- schválené s nástupom od 01.12.2013

O 18:55 hod sa dostavil na rokovanie obecného zastupiteľstva JUDr. Marián Cesnek.

5) Návrh rozpočtu na rok 2014 - 2016

Starosta obce PhDr. Peter Vajda predložil prítomným poslancom návrh rozpočtu na rok 2014 – 2016 

obsahujúci príjmovú a výdavkovú časť. Návrh vychádza zo skutočného plnenia za roky 2011 a 2012, z 

rozpočtu v roku 2013. Suma predpokladaných rozpočtových príjmov spolu v roku 2014 tvorí v návrhu  

940.381 € pre rok  2014, pre rok 2015 je to čiastka 662.081 € a v roku 2016 by predpokladaná suma 

mala byť 670.361 €. Oproti tomu sú predpokladané bežné a  kapitálové výdavky spolu za jednotlivé 

roky nasledovné: v roku 2014 je to 940.381 €, v roku 2015 suma 540.928 € a v roku 2016 suma 

511.049 €.

Prítomní vzali predmetný návrh na vedomie.

6) Určenie výšky dotácie pre OŠK na rok 2014

Dňa 30.09.2013 podal obecný športový klub žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce 

Nededza na všeobecne prospešné činnosti a podujatia. Tá zahŕňa činnosť futbalového, 

stolnotenisového a šachového klubu počas roka 2014. OŠK požadovalo od obce čiastku vo výške 



17.000 € vo forme dotácie na zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti občanov.

Prítomní poslanci po vzájomnej diskusii odsúhlasili predmetnú žiadosť a dotáciu pre OŠK  v sume 

16.000 €. Výška príspevku z roku 2013 (12.000 Euro ) bola navýšená na rok 2014 ( 16 000 Euro ) z 

dôvodu, že obec už nedostane príspevok z Centra voľného času Žilina.

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

7) Návrh zmluvy o dielo pre verejné obstarávanie – výstavba rímskokatolíckeho kostola

Starosta obce v úvode tohto bodu rokovania zhrnul údaje týkajúce sa predmetného návrhu zmluvy.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo, ktorým je 

výstavba rímskokatolíckeho kostola v obci Nededza a to podľa dodanej projektovej dokumentácie, 

na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, odborne a kvalitne. Zmluva bude súčasťou 

vyhláseného verejného obstarávania.

Obecné zastupiteľstvo návrh zmluvy o dielo pre verejné obstarávanie týkajúci sa výstavby 

rímskokatolíckeho kostola schválilo.

Hlasovanie:

Za -  6  Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 

Janušová,  Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 1 Milan Drábik

8) Výstavba bytového domu

Poslanci obecného zastupiteľstva si vypočuli správu k postupu vo veci výstavby bytového domu. 

Starosta obce prítomných informoval, že v súčastnosti prebieha územné konanie na obec a 

jednania sa zameriavajú na postup financovania výstavby. Tiež sa riešia vyjadrenia od jednotlivých

dotknutých orgánov.

Obecné zastupiteľstvo vzalo správu k postupu vo veci výstavby bytového domu vzalo na vedomie.



9) Rôzne

V rámci bodu Rôzne obecné zastupiteľstvo prejednalo rozpočtové opatrenie č. 8/2013 a vzalo na 

vedomie zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 8/2013. 

Ďalej bol schválený návrh Dielčích inventarizačných komisií pre vykonanie fyzickej inventarizácie 

materiálu CO a dokladovej inventarizácie. Spomínaná inventarizácia sa vykoná k termínu 

31.12.2013. 

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

Prítomní poslanci prejednali tiež Dodatok č. 3 ku zmluve o dodávke plynu so spoločnosťou 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, v ktorej pre ocenenie dodávky plynu na obdobie

od 01.12.2013 do 30.11.2015 bude znížená zložka ceny pre jednotlivé odberné miesta obce

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

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie žiadosť ZŠ Gbeľany na finančný príspevok vo výške 

3.000 € na nákup tabúľ. Zároveň určilo, že je zo strany školy potrebné vyšpecifikovať cenu za 1 

tabuľu a zároveň určiť v koľkých triedach je v súčastnosti havarijný stav, ktorý vyžaduje predmetnú 

výmenu.

Na záver poslanci vzali na vedomie prípravy na akciu Mikuláš 2013

12) Záver

Po ukončení bodov rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a zasadnutie Obecného 



zastupiteľstva o 21:50 hod ukončil.

V Nededzi dňa 04.12.2013

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

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Miloš Janek …........................................

Ing. Vladimír Zajac ….........................................

Starosta obce:

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


