ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi
konaného dňa 11.12.2014 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nededzi.
Prítomní poslanci: 6 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mgr. Darina
Janušová, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Ospravedlnení poslanci: 1 Peter Ďuríček
Neospravedlnení poslanci: 0
Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa
3. Oboznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Nededza
6. Určenie overovateľov zápisnice
7. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nededza
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
10. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
11. Určenie platu novozvolenému starostovi obce
12. Rôzne
13. Uznesenia
14. Záver
1) Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva :
Na úvod zasadnutia odoznela hymna Slovenskej republiky.
Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi otvoril a viedol starosta
obce PhDr. Peter Vajda, ktorý privítal všetkých prítomných, ktorí prijali pozvanie na slávnostné
ustanovujúce zasadnutie. Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní šiesti poslanci a teda obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Úvodom skonštatoval, že nakoľko sa jedná o ustanovujúce
zasadnutie, bude sa postupovať podľa metodického pokynu Ministerstva vnútra SR. Ospravedlnený bol
Peter Ďuríček.

2) Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.
3) Oboznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Anna Zajacová oboznámila prítomných so znením zápisnice
miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce, ktoré prebehli
dňa 15.11.2014:
Počet volebných okrskov: 1. Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 798. Počet voličov, ktorým
boli vydané obálky: 618. Počet odovzdaných obálok: 607. Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 595. Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby starostu: 594.
Kandidáti na starostu obce – počet platných získaných hlasov:
1. Milan Drábik, 44 r., majster odbornej výchovy, nezávislý kandidát - 236 hlasov
2. Peter Vajda, PhDr., 51 r., starosta obce, nezávislý kandidát - 358 hlasov
Za starostu obce bol zvolený Peter Vajda, PhDr.
Výsledky pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nededza 15. novembra 2014
poradie podľa počtu hlasov:
1. Vladimír Zajac, Ing., 51 r., manažér kvality, Kresťanskodemokratické hnutie - 313 hlasov
2. Miloš Janek, Ing., 32 r., projektový manažér, nezávislý kandidát – 302 hlasov
3. Milan Drábik, 44 r., majster odbornej výchovy, nezávislý kandidát - 242 hlasov
4. Dagmar Bollová, MUDr., 48 r., lekárka, nezávislá kandidátka – 239 hlasov
5. Peter Ďuríček , 46 r., živnostník, SMER – sociálna demokracia – 235 hlasov
6. Marián Cesnek, JUDr., 44 r., právnik, SMER – sociálna demokracia – 234 hlasov
7. Darina Janušová, Mgr., 46 r., opatrovateľka, nezávislá kandidátka – 233 hlasov
Náhradníci:
8. Ľuboslava Ťažká, Ing., 51 r., učiteľka, Nededza, nezávislá kandidátka – 231 hlasov
9. Peter Staňo, 47 r., živnostník, nezávislý kandidát – 218 hlasov
10. Marianna Šípeková, Ing., 28 r., policajtka, nezávislá kandidátka – 185 hlasov
11. Pavol Trnovec, 48 r., živnostník, Nededza, nezávislý kandidát – 160 hlasov
12. Radim Peťko, 31 r., živnostník, nezávislý kandidát – 132 hlasov

13. Katarína Kvašňovská , Mgr., 33 r., novinárka, nezávislá kandidátka – 109 hlasov

Prítomní vzali prednesené údaje na vedomie.

4) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta obce PhDr. Peter Vajda zložil v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov slávnostný sľub starostu obce a prevzal od
predsedníčky miestnej komisie osvedčenie o zvolení za starostu obce Nededza.
5) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Nededza
Text sľubu poslancov prečítal Ing. Miloš Janek. Obecné zastupiteľstvo obce Nededza k onš ta to valo ,
že poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Nededza: MUDr. Dagmar Bollová, JUDr.
Marián Cesnek, Milan Drábik, Mgr. Darina Janušová, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac zložili
v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub poslanca
obecného zastupiteľstva. Každý prítomný novozvolený poslanec si zároveň prevzal z rúk predsedníčky
miestnej volebnej komisie osvedčenie o svojom zvolení. Na základe tejto skutočnosti sa novozvolené
obecné zastupiteľstvo a starosta obce ujali svojich kompetencií.
6) Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení MUDr. Dagmar Bollová a JUDr. Marián Cesnek.

Hlasovanie:
Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mgr. Darina Janušová, Ing.
Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
7) Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Príhovor novozvoleného starostu obce:
„Vážení poslanci, zamestnanci úradu, pani kontrolórka, predsedovia OŠK, OHZ, Jednoty dôchodcov,
veliteľ OHZ, pani predsedníčka volebnej komisie. Dovoľte mi v prvom rade poďakovať sa členom
volebnej komisie za zabezpečenie bezproblémového priebehu komunálnych volieb v našej obci. Tiež
chcem poďakovať všetkým voličom za ich účasť vo voľbách a osobitne tým, ktorý mi dali svoj hlas a
tým aj dôveru na výkon mandátu starostu obce. Verím, že štvorročné obdobie budem plniť tak,ako som
to konštatoval vo svojom sľube starostu. Samozrejme, že obec riadia orgány obce, tak ako to je
uvedené v paragrafe 10 zákona o obecnom zriadení, a to obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Preto
ak chceme, aby naša obec napredovala a riešili sa vecné problémy, ktoré sa vyskytnú, je bezpochyby
potrebné, aby tieto riadiace orgány riadne spolupracovali v prospech prejednávanej veci, čo si myslím
je základom dobrej spolupráce. Prípadné osobné alebo politické anymozity by mali ísť bokom, tie nič

nevyriešia. Dostali sme každý určitú dôveru od občanov, ktorú vyjadrili v hlasovaní a tú by sme mali
rešpektovať a napĺňať. Môžeme mať aj rôzne uhly pohľadu na prejednávané veci, tie si treba
prediskutovať a riešiť ich na pôde zastupiteľstva alebo v komisiách a nie niekde na inej pôde, kde to
nepatrí, tam rozhodnutie nepadne, to treba vyjadriť v diskusii a v hlasovaní. Myslím si, že občania majú
dostatok informácii prostredníctvom webovej stránky obce, či úradnej tabule, len či sa o to aj
dostatočne zaujímajú, to nebudem hodnotiť, je to ich právo, nie povinnosť. Ak však informujeme
občanov my, čiže starosta, poslanci alebo pracovníci úradu, snažme sa informovať v zmysle svojich
kompetencií o veciach, ktoré sú už rozhodnuté a informujeme hlavne pravdivo, pretože v opačnom
prípade, ak dôjde k skresleným informáciám, prípadne dezinformáciám, tak tie sa už ťažko vysvetľujú a
nevrhá to dobré svetlo na orgány obce. Na záver mi dovoľte do štvorročného obdobia 2014 až 2018,
popriať všetkým veľa zdravia, racionálneho rozhodovania, dobrej spolupráce, pretože nás čaká veľa
rozhodovacej a pracovnej činnosti, tak aby naša obec napredovala a väčšina občanov bola spokojná s
našou prácou a hrdá na to, že žije v našej obci. Ďakujem!“
8) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Nededza
Obecné zastupiteľstvo obce Nededza sch válilo program ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nededzi tak, ako bol predložený
Hlasovanie:
Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mgr. Darina Janušová, Ing. Miloš
Janek, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
9) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Novela zákona o obecnom zriadení rieši situácie, kedy môže rokovanie obecného zastupiteľstva
zvolať aj poverený poslanec obecného zastupiteľstva, napríklad v tom prípade, keď nezvolá obecné
zastupiteľstvo starosta obce alebo jeho zástupca najmenej jedenkrát za tri mesiace.Na riešenie takejto
situácie starosta obce navrhol, aby týmto povereným poslancom bol Ing. Vladimír Zajac. Na základe
uvedeného obecné zastupitelstvo poverilo poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Vladimíra

Zajaca zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2
prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mgr. Darina Janušová, Ing.

Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
10) Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
V zmysle Štatútu obce Nededza účinného od 01.03.2011 boli zriadené komisie, ktoré majú určenú
svoju náplň práce. Z tohto dôvodu aj poslanci obecného zastupitelstva zvolili predsedov a členov
jednotlivých komisií nasledovne:

1. Ing. Miloša Janeka (NEKA) za predsedu a MUDr. Dagmar Bollovú (NEKA), JUDr. Mariána
Cesneka (SMER SD), Mgr. Darinu Janušovú (NEKA), Ing. Vladimíra Zajaca (KDH) za členov
komisie finančnej a sociálnych vecí

2. MUDr. Dagmar Bollovú (NEKA) za predsedu a Mgr. Darinu Janušovú (NEKA), Ing. Miloša
Janeka (NEKA) - (z radov poslancov), Boženu Jankovskú, Ing. Ľuboslavu Ťažkú (odborníci z
radov obyvateľov obce) za členov komisie kultúry, mládeže a športu

3. Ing. Vladimíra Zajaca (KDH) za predsedu a JUDr. Mariána Cesneka (SMER SD), Mgr. Darinu
Janušovú (NEKA) za členov komisie verejného záujmu a prešetrovania sťažností

4. JUDr. Mariána Cesneka (SMER SD) za predsedu a Milana Drábika (NEKA), Petra Ďuríčka
(SMER SD), Ing. Vladimíra Zajaca (KDH) - (z radov poslancov), Mariána Ďugla (odborníka z
radov obyvateľov obce) za členov komisie stavebnej , životného prostredia a verejného
poriadku

Hlasovanie:
Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mgr. Darina Janušová, Ing. Miloš
Janek, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
11) Určenie platu novozvolenému starostovi obce
Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva je zákonná povinnosť poslancov určiť plat
novozvolenému starostovi obce podľa platnej legislatívy. Poslanec Ing. Miloš Janek predniesol krátky
návrh na prerokovanie platu starostu obce Nededza s tým, že vzhľadom na pokračujúcu pracovnú
činnosť starostu obce navrhuje ponechať staronovému starostovi plat na úrovni ako v roku 2013 v

zmysle § 4 odsek 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest a v súlade s § 3 ods.1 (priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok
2013) – platová skupina 3 – 824- x 1,98 = 1 631,52 = 1 632,- € a § 4 ods.1 - platová skupina 3 - hrubá
mzda.
Následne v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov schválili
navýšenie platu starostu obce na rovnakej úrovni ako v roku 2013 (na úrovni 60%)= 979,20 = 980,- €
hrubá mzda
Hlasovanie:
Za - 4 MUDr. Dagmar Bollová, Mgr. Darina Janušová, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 2 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik
Rôzne
V rámci bodu Rôzne predložil Ing. Miloš Janek na prejednanie návrh na preplatenie nevyčerpanej
dovolenky starostu obce za rok 2014 v počte 23 dní a to z dôvodu ukončenia štvorročného funkčného
obdobia. Starosta obce sa k predmetnému bodu vyjadril, že vzhľadom na svoju pracovnú vyťaženosť
nemohol ku dnešnému dňu vyčerpať ani časť starej dovolenky z roku 2013, na ktorej nárok sa vzdal.
Rovnako poznamenal, že pokiaľ mu bude nevyčerpaná dovolenka za rok 2014 v počte 23 dní
preplatená, tak 500 € z preplatenej sumy poukáže na verejnú zbierku na výstavbu kostola. Predmetný
návrh prítomní poslanci schválili.
Hlasovanie:
Za - 5 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Miloš Janek, Ing.
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 1 Milan Drábik
Starosta obce podal návrh na udelenie finančnej odmeny poslancovi Ing. Vladimírovi Zajacovi vo výške
700,00 € (hrubá mzda) za spracovanie projektov v celkovej hodnote 9.000,00 € v prospech obce od
spoločnosti Mobis Slovakia s.r.o. počas rokov 2011 – 2013 a prípravu projektu za rok 2014 v hodnote
3.000,00 €.
Obecné zastupitelstvo schválilo odmenu vo výške 700,00 € (hrubá mzda) podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za - 5 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mgr. Darina Janušová, Ing. Miloš
Janek

Proti – 0
Zdržal sa – 1 Ing. Vladimír Zajac
Ing. Vladimír Zajac sa vyjadril, že odmenu, ktorá mu bola schválená daruje na výstavbu nového
rímskokatolíckeho kostola.
JUDr. Marián Cesnek následne pogratuloval starostovi obce ku zvoleniu a tiež všetkým poslancom a
vyjadril svoje želanie vo vzájomnú dobrú spoluprácu.
Po ukončení bodov rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a ustanovujúce zasadnutie
Obecného zastupiteľstva o 20:00 hod ukončil.

V Nededzi dňa 16.12.2014

Zapísala: Alica Hodásová

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

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Dagmar Bollová

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

JUDr. Marián Cesnek

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

Starosta obce:
PhDr. Peter Vajda

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

