
ZÁPISNICA 

z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi

konaného dňa 07.11.2014 o 17:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v

Nededzi.

Prítomní poslanci:  6 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš 

Janek, Mgr. Darina Janušová

Ospravedlnení poslanci: 1 Ing. Vladimír Zajac

Neospravedlnení poslanci: 0

Program:

1.    Otvorenie

2.   Kontrola uznesení

3.   Informácie

4.   Dokladová inventarizácia majetku a záväzkov obce a fyzická inventarizácia materiálu CO

5.   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 obdobia

6.   Žiadosť OŠK Nededza o dotáciu na činnosť v roku 2015

7.   Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2015 - 2017

8.   Rozpočet obce na rok 2015

9.   Rôzne

10. Uznesenia

11. Záver

 

1) Otvorenie:

Ôsme 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 

jednohlasne schválili.

Hlasovanie:

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

Janušová



Proti – 0

Zdržal sa – 0

Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.

Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci: Mgr. Darina Janušová, Milan Drábik

Hlasovanie:

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

Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

2) Kontrola uznesení

Na poslednom obecnom zastupiteľstve neboli prijaté uznesenia, ktoré by požadovali plnenie.

3) Informácie

Starosta obce informoval o priebehu realizácie architektonickej štúdie riešenia materskej školy v obci. 

Tá sa uskutočňuje na základe potreby rozšírenia kapacity materskej školy vzhľadom na vydané 

rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline. Ďalej informoval o tom,  ako bude 

realizovaná rekonštrukcia starého kostola na dom smútku. Predpokladané ukončenie prác je 

naplánované na júl 2015. Starosta obce predniesol aj informáciu o ukončení a vyúčtovaní projektu 

Nadačného fondu Kia Motors v Nadácii Pontis na projekt rekonštrukcie sociálnych zariadení v bývalej 

družine, v objekte materskej školy. Prítomní si tiež vypočuli informáciu o ukončení výmeny krovu a 

položenia strešnej krytiny na bývalom kaštieli. Odoznela i informácia o plánovanej výmene starých 

okien za nové plastové na dome č. 129/2 ul. Potočná. Obecné zastupiteľstvo bolo informované aj o 

výmene už poškodených a nepoužiteľných bránkových sietí na multifunkčnom ihrisku a o čiastočnom 

oplotení parcely č. 39/1 (medzi novým kostolom a dvorom Ďungela Tibora). V rámci obecného 

zastupiteľstva bola predložená i informácia o prebiehajúcich prácach na novom kostole, konkrétne o 

začatí ťahania vonkajšej omietky a obkladaní kameňa. Vzhľadom na blížiaci sa termín volieb do 

orgánov samosprávy obcí, starosta obce informoval prítomných o prebiehajúcich prípravách daných 

volieb zo strany obce na termín 15.11.2014. V rámci bodu Informácie zaznela aj informácia o vydaní 

brožúry pri príležitosti 630. výročia prvej písomnej zmienky o Obci Nededza. 

4) Dokladová inventarizácia majetku a záväzkov obce a fyzická inventarizácia materiálu CO

Obecné zastupiteľstvo prejednalo  a schválilo vykonanie dokladovej inventarizácie majetku obce,



pohľadávok a záväzkov a vykonanie fyzickej inventarizácie materiálu CO k 31.12.2014, ktorú vykonajú 

dielčie inventarizačné komisie. Zloženie dielčích inventarizačných komisií pre vykonanie fyzickej 

inventarizácie materiálu CO a dokladovej inventarizácie ostáva rovnaké ako v minulom roku.

Hlasovanie:

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

Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

5) 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 obdobia

Starosta obce predložil prítomným poslancom na prerokovanie 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 obdobia. Vzhľadom na zmenu zákona, ktorú je potrebné 

premietnuť aj vo VZN, boli prejednané drobné úpravy, napríklad doplnenie o daň z pozemných garáží.

Predmetné VZN bolo schválené.

Hlasovanie:

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

Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

6) Žiadosť OŠK Nededza o dotáciu na činnosť v roku 2015

Dňa 30.09.2014 podal obecný športový klub žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce 

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

stolnotenisového a šachového klubu počas roka 2015. OŠK požadovalo od obce čiastku vo výške

18.250 € 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

17.000 €. Navýšenie rozpočtu nastalo z dôvodov zvýšených odvodov do poisťovní vyplývajúcich z 

dohôd o vykonaní práce, za vyplácanie vodiča autobusu a za vyplácanie trénerov, ktoré prešlo z centier

voľného času priamo na obec – obecný športový klub.

Hlasovanie:

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

Janušová



Proti – 0

Zdržal sa – 0

7) Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2015 - 2017

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 2015 – 2017. Posudzované boli dve hľadiská a to zákonnosť

predloženého návrhu a jeho metodická správnosť. Hlavná kontrolórka odporučila obecnému

zastupiteľstvu návrh viacročného programového rozpočtu obce na rok 2014 – 2016 schváliť ako

bol predložený.

Obecné zastupitelstvo vzalo stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového

rozpočtu obce na rok 2014 – 2016 na vedomie.

8) Rozpočet obce na rok 2015

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 2015 sú rozpočtované vo výške 666 365,00 €, kapitálové príjmy v sume 0,00 €,

bežné výdavky vo výške 498 025,00 €, kapitálové výdavky v sume 442 356,00€, finančné operácie –

čerpanie rezervného fondu v sume 274 016,00 €. Rozpočet na rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný.

Rozpočet obce na rok 2015 bol  schválený bez výhrad.

Hlasovanie:

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

Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Obecné zastupitelstvo zároven vzalo na vedomie viacročný rozpočet obce na rok 2016 – 2017.

Bežné príjmy v roku 2016 sú zostavované vo výške 674 655,00 €, bežné výdavky vo výške

443 799,00 €, kapitálové výdavky v sume 230 856,00 €. Rozpočet na rok 2016 bol zostavený ako

vyrovnaný. Bežné príjmy v roku 2017 sú rozpočtované vo výške 666 355,00 €, bežné výdavky vo

výške 441 006,00 €, kapitálové výdavky v sume 225 349,00 €. Rozpočet na rok 2016 bol zostavený ako

vyrovnaný.



9) Rôzne

V rámci bodu Rôzne prítomní poslanci vzali uznesením č. 79/2014 na vedomie zmenu rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č. 8/2014, ktoré hovorí o zaradení iných finančných prostriedkov (transfér 

Nadácia Pontis - Hody, verejná zbierka kostol) do rozpočtu obce. Rovnako bola uznesením č. 

80/2014 vzatá na vedomie zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2014 (rozpočtový presun 

výdavkov v rámci schváleného rozpočtu v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými 

prostriedkami).  

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

zastupiteľstva o 20:00 hod ukončil.

V Nededzi dňa 17.11.2014

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

Overovatelia zápisnice: 

Milan Drábik …........................................

Mgr. Darina Janušová ….........................................

Starosta obce:

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


