
ZÁPISNICA 

z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi

konaného dňa 30.06.2014 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v

Nededzi.

Prítomní poslanci:  7  Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš

Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Ospravedlnení poslanci: 0

Neospravedlnení poslanci: 0

Program:

1.    Otvorenie

2.    Kontrola uznesení

3.    Informácie

4.    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014

5.    Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke obce Nededza za rok 2013

6.    Individuálna výročná správa obce Nededza za rok 2013 a Dodatok správy audítora o overení 

súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou

7.    Vyradenie majetku obce

8.    Zmluva o budúcej nájomnej zmluve - rímskokatolícky kostol,  medzi obcou Nededza a 

Rímskokatolíckou cirkvou farnosť Gbeľany

9.    Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku obce Nededza Obecnému športovému klubu Nededza – 

autobus Mercedes Benz Tourismo

10.   Doplnenie Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi obcou Nededza a spoločnosťou Sagabuild, s.r.o.

11.   Rôzne

12.   Uznesenia

13.   Záver

 

1) Otvorenie:

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

prítomných s konštatovaním, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci a teda obecné zastupiteľstvo 

je uznášaniaschopné. 



Starosta predložil na schválenie program rokovania. Poslanci program Obecného zastupiteľstva 

schválili s výnimkou bodu č. 10 Doplnenie Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi obcou Nededza a 

spoločnosťou Sagabuild, s.r.o., ktorý je stiahnutý z programu rokovania.

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

Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.

Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci: JUDr. Marián Cesnek, Ing. Vladimír Zajac

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

2) Kontrola uznesení

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

3) Informácie

Starosta obce informoval o uskutočnenej kultúrno – spoločenskej akcii s názvom „Babka varila a 

radila“. Na podujatí súťažili viaceré obce z terchovského mikroregiónu vo varení jedál z tredičných 

receptov. Akcia pod záštitou Krajského kultúrneho strediska v Žiline, Žilinského samosprávneho kraja a 

obce Nededza prebehla dňa 21.06.2014 v kultúrnom dome v Nededzi, kde družstvo z Nededze spolu s 

družstvom z Terchovej postúpilo do krajského kola. Prítomní si ďalej vypočuli  informáciu o uskutočnení

futbalového turnaja VIX CUP na futbalovom ihrisku OŠK Nededza v dňoch 28. - 29.06.2014 za účasti 6 

družstiev, pričom družstvo Nededze obsadilo 3. miesto. Odoznela aj informácia o vydaní stavebného 

povolenia na stavebné úpravy domu č. 3 t.j. bývalý kaštieľ.  Starosta obce oboznámil poslanecký zbor o

prešetrení žiadosti súkromných vlastníkov o oplotení areálu bývalého družstva, v súčastnosti pozemkov

spoločnosti VIX, s.r.o. Žilina. Predmetná žiadosť bola prejednaná na obecnom úrade za účasti starostu 



obce Nededza PhDr. Petra Vajdu a zástupcov spoločnosti VIX s.r.o., Poľná 17, Žilina, Ing. Petra Štillu a 

Ing. Heleny Mikulovej, pričom vyrozumenie bude doručené jednotlivým stranám. Na záver tohto bodu 

boli prítomní informovaní o schválení dvoch projektov podaných na nadačný fond Kia Motors v Nadácii 

Pontis vo výške 3.000 € na kultúrne podujatia a 7.000 € na úpravu časti budovy materskej školy 

(sociálne zariadenia pri jedálni, chodba jedálne a vchodové dvere).

Prítomní poslanci vzali predmetné informácie na vedomie. 

4) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014

Hlavná kontrolórka obce predložila Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014.

Ten sa riadi Zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Kontrolované 

budú finančné operácie, inventarizácia pokladníc, vybavovanie sťažností, tiež nakladanie s majetkom 

obce, dodržiavanie všeobecných právnych predpisov i uznesení. Hlavná kontrolórka tiež vypracuje 

stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2015, správu o priebežnom čerpaní dotácie pre OŠK a 

skontroluje plnenie úloh uložených obecným zastupiteľstvom v priebehu II. polroka 2014.

Obecné zastupiteľstvo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014 schválilo.

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

5) Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke obce Nededza za rok 2013

Starosta obce prečítal prítomným správu nezávislej audítorky k individuálnej účtovnej závierke 

zostavenej k 31.12.2013 Obecnému zastupiteľstvu obce Nededza. Audit uskutočnila firma RVC Senica 

s.r.o. Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky 

konštatovala, že neboli zistené vo všetkých významných súvislostiach skutočností, ktoré by 

spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu obce a 

návratných zdrojov je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

Obecné zastupiteľstvo vzalo správu audítora na vedomie.

6) Individuálna výročná správa obce Nededza za rok 2013 a Dodatok správy audítora o overení 

súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou

Starosta obce predniesol Výročnú správu obce Nededza za rok 2013. Tá obsahovala nasledovné 



údaje: Základná charakteristika konsolidovaného celku, geografické údaje, demografické údaje, 

ekonomické údaje, symboly obce, logo obce, história obce, pamiatky, významné osobnosti obce, 

výchova a vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálne zabezpečenie, kultúra, hospodárstvo, organizačná 

štruktúra obce, rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie, plnenie príjmov za rok 2013, čerpanie 

výdavkov za rok  2013, plán rozpočtu na roky 2014 - 2016, hospodárenie obce a rozdelenie výsledku 

hospodárenia za rok 2013, bilancia aktív a pasív v celých €, aktíva, pasíva, vývoj pohľadávok 

a záväzkov v celých €, pohľadávky, záväzky, hospodársky výsledok, ostatné dôležité informácie, prijaté 

granty a transfery, poskytnuté dotácie, významné investičné akcie v roku 2013, predpokladaný budúci 

vývoj činnosti a udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Výročnú správu vzali poslanci na vedomie. Rovnako vzali 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 2013.

7) Vyradenie majetku obce

Dňa 30.05.2014 Vyraďovacia a likvidačná komisia odsúhlasila vyradenie dlhodobého a drobného 

majetku v nadobúdacej hodnote 6.084,17 EUR pre značné opotrebenie a nerentabilnú opravu. 

Vyradený majetok v nulovej zostatkovej hodnote bol vyhodený do obecného kontajnera, do kontajnerov

pre separovaný odpad a v rámci zberu veľkoobjemového a elektronického odpadu v obci. Protokol o 

vyradení dlhodobého a drobného majetku obce zo dňa 30.05.2014 obecné zastupiteľstvo schválilo.

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

8. Zmluva o budúcej nájomnej zmluve - rímskokatolícky kostol,  medzi obcou Nededza a 

Rímskokatolíckou cirkvou farnosť Gbeľany

S ohľadom na prebiehajúcu výstavbu rímskokatolíckeho kostola v obci, bol prejednaný návrh Zmluvy o 

budúcej nájomnej zmluve medzi obcou Nededza a Rímskokatolíckou cirkvou farnosť Gbeľany. Jej 

predmetom bol záväzok zmluvných strán po ukončení stavebných prác a kolaudácii stavby, uzatvoriť 

nájomnú zmluvu týkajúcu sa užívania kostola pre uvedenú cirkev. Po vzájomnej diskusii a 

pripomienkovaní, prítomní poslanci vzali prípravu zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na vedomie.

9) Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku obce Nededza Obecnému športovému klubu 

Nededza – autobus Mercedes Benz Tourismo



V náväznosti na zakúpenie zájazdového autobusu a jeho využívanie pre potreby obecných zložiek, 

občanov našej obce ako aj iných občanov, predložil starosta obce na prerokovanie Zmluvu o výpožičke 

hnuteľného majetku obce Nededza Obecnému športovému klubu Nededza – autobus Mercedes Benz 

Tourismo. Zmluva upravuje práva a povinnosti týkajúce sa výpožičky uvedeného autobusu za účelom 

prepravy osôb, pričom prevádzku autobusu bude realizovať Obecný športový klub Nededza.

Obecné zastupiteľstvo zmluvu jednohlasne schválilo.

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

10) Doplnenie Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi obcou Nededza a spoločnosťou Sagabuild, 

s.r.o

Bod č. 10 bol stiahnutý z programu rokovania.

11) Rôzne

V rámci bodu Rôzne bola prejednaná Žiadosti občanov bytových domov na ulici Záhradná o 

možnosti vytvorenia parkoviska na pozemku parcela č. KN – C 221/2 v katastrálnom území obce 

Nededza pri ulici Hlavná. Vo vzájomnej diskusii, ktorej sa zúčastnila i zástupkyňa obyvateľov 

bytových domov na ulici Záhradná Marianna Mravcová, prítomní poslanci odporučili, že v danej 

veci je potrebné  uskutočniť zasadnutie Stavebnej komisie. Tá zhodnotí súčasný stav a prípadne 

navrhne možnosti riešenia situácie s parkovacími miestami.

Prejednané a schválené bolo i zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez uplatňovania 

programovej štruktúry rozpočtu

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



13) Záver

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

zastupiteľstva o 20:35 hod ukončil.

V Nededzi dňa 04.07.2014

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

Overovatelia zápisnice: 

JUDr. Marián Cesnek …........................................

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

Starosta obce:

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


