
Uznesenia z 3. (tretieho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa

konalo dňa 28.04.2014 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v

Nededzi.

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 22

schvaľuje :

a) program Obecného zastupiteľstva

Hlasovanie:

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

Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 23

schvaľuje :

b) overovateľov zápisnice: Jozef Bíroš, Ing.Juraj Hreus

Hlasovanie:

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

Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

3. K informáciám

Uznesenie č. 24

berie na vedomie:

- informáciu o úprave platu hlavnej kontrolórky podľa zákona na základe úpravy priemernej mzdy v



národnom hospodárstve za rok 2013 a na základe prekročenia hranice 1000 obyvateľov

- informáciu o príprave osláv Dňa matiek, ktorá sa uskutoční dňa 11. mája 2014 v kultúrnom dome

- informáciu o odovzdaní staveniska na stavbu VN siete zahustenie IBV Stav a horný koniec obce 

dňa 25.04.2014

- informáciu o vyhlásení grantového programu spoločnosti Kia Motors v Nadácii Pontis:

sekcia kultúra a šport max. vo výške 3.000 € a sekcia projektov zameraných na mobilitu do výšky 

max. 7.000 €

- informáciu o rozhodnutí Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o zákaze výchovno-

vzdelávacej činnosti v MŠ v čase od 08.04. do 14.04.2014 z dôvodu rozšírenia chrípkových 

stavov)

-  informáciu o tom, že po cca. 1  týždni bol ukončený archeologický výskum na rímskokatolíckom 

kostole v zmysle stavebného povolenia, stavba kostola mohla pokračovať, v súčastnosti sú 

zabetónované základy a základová doska

- informáciu o rozdelení výťažku z II. starostovského plesu na výstavbu rímskokatolíckeho kostola 

v obci vo výške 1.000 € a pre materskú školu a vo výške 947,00 € pre materskú školu

- informáciu o tom, že dňa 28.04.2014 bola vykonaná ohliadka vo veci verejného obstarávania – 

ponúknutého autobusu Mercedes Benz Tourismo vo Zvolene

- informáciu o zakúpení 13- tich okrúhlych stolov do sály kultúrneho domu určených na 

spoločenské akcie

4. K prejednaniu postupu ďalších prác na oprave domu č. 129/2

Uznesenie č. 25

schvaľuje:

rozpočtový presun výdavkov medzi položkami v rámci schváleného rozpočtu v zmysle Zásad 

hospodárenia s finančnými prostriedkami rozpočtovým opatrením č. 3/2014

Hlasovanie:

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

Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0



5. K Smernici 1/2014 o jednotnom postupe vykonávanie verejného obstarávania pri zadávaní 

zákaziek na dodávanie tovaru, poskytovanie služieb a uskutočňovanie stavebných prác v súlade

so zákonom č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších prepisov

Uznesenie č. 26

berie na vedomie:

Smernicu 1/2014 o jednotnom postupe vykonávanie verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek na 

dodávanie tovaru, poskytovanie služieb a uskutočňovanie stavebných prác v súlade so zákonom č. 

25/2006 Z.z. v znení neskorších prepisov

6. K prejednaniu platu starostu obce na základe zákona č. 253/1994 Z.z. v znení novely č. 

154/2011 Z.z. 

Uznesenie č.27:

a) obecné zastupiteľstvo prerokovalo 

plat starostu obce Nededza 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 (navýšenie počtu obyvateľov v obci nad 1000) - hrubá mzda

b) schvaľuje

v súlade s  § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších výšku platu starostu obce na 

rovnakej úrovni ako v roku 2013 ( na úrovni 60%)= 979,20 = 980,- € hrubá mzda

Hlasovanie:

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

Proti – 0

Zdržal sa – 1 Milan Drábik

7. K rôznemu

Uznesenie č. 28

a) berie na vedomie

ušitie okrúhlych obrusov na zakúpené okrúhle stoly v počte 13 kusov



Uznesenie č. 29

b) schvaľuje

cenu za zapožičanie 1 kusu návleku na stoličky vrátane štóly vo výške 3,00 € s účinnosťou od 

01.06:2014

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

Uznesenie č. 30

c) berie na vedomie

- ponuku na odber plynu od spoločnosti SSE a odporúča odber plynu od pôvodného dodávateľa, t.j. 

spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel

V Nededzi, 28.04.2014 PhDr. Peter Vajda

   starosta obce


