
Uznesenia z 2. (druhého) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa

konalo dňa 31.03.2014 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v

Nededzi.

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 10

schvaľuje :

a) program Obecného zastupiteľstva

Hlasovanie:

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

Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 11

schvaľuje :

b) overovateľov zápisnice: JUDr. Marián Cesnek, Ing. Miloš Janek

Hlasovanie:

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

Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

3. K informáciám

Uznesenie č. 12

berie na vedomie:

- informáciu o prevzatí kompletného materiálu ku verejnému obstarávaniu podlimitnou metódou na 



predmet zákazky „Výstavba rímskokatolíckeho kostola v obci Nededza“ 06.03.2014 od spoločnosti 

DGB consult, s.r.o. Víťaznou firmou sa stala spomedzi 3 uchádzačov spoločnosť PRIM, s.r.o., 

Stránske, Rajecké Teplice. 

- informáciu o odovzdaní a prevzatí staveniska pre výstavbu Rímskokatolíckeho kostola v Nededzi 

21.03.2014. Pred výstavbou bude vykonaný archeologický výskum v zmysle stavebného 

povolenia. Samotná výstavba by mala byť zahájená v druhý aprílový týždeň, ak nenastanú 

nepredvídané okolnosti.

- informáciu o poskytnutí výťažku z II. starostovského plesu, ktorý bude rozdelený medzi MŠ v 

Nededzi a výstavbu Rímskokatolíckeho kostola v Nededzi 

- informáciu o poďakovaní OŠK Nededza za zabezpečenie fašiangového sprievodu masiek po 

obci a následnej fašiangovej zábavy v kultúrnom dome

- informáciu o spracovaní projektovej dokumentácie na rekonštrukciu domu č. 3 (kaštieľ), súčasne 

sa začalo vybavovať stavebné povolenie

- informáciu o  výbere  miestnych daní za rok 2013:

daň za psa: predpis:558,33 €, platby: 558,33 €, nedoplatky: 0 €

poplatky za komunálny odpad:

fyzické osoby:

predpis:11.941,14 €, platby: 11.929,17 €, nedoplatky: 11,97 €

právnické osoby:

predpis:131,67 €, platby: 131,67 €, nedoplatky: 0 €

daň z nehnuteľnosti:

fyzické osoby:

predpis:7.807,16 € z toho pozemky – 3.397,60 €, stavby – 4.306,24 €, byty: 103,32 €

platby: 7.807,16 €, nedoplatky: 0 €

právnické osoby:

predpis:419.370,08 €, z toho pozemky- 8.199,90 €, stavby – 411.161,54, byty – 8,64 € €

platby: 420.412,20 €, nedoplatky – 0 €

uhradenie nedoplatku v sume 1.042,12 € od Žilina Invest za daň z pozemkov za rok 2012

- informáciu o zasadnutí jednotlivých komisií vo veci prevádzkovania káblovej televízie 

- informáciu o postupe prác pri oprave domu č. 129/2 ul. Potočná

- informáciu o poďakovaní Urbáru obce Nededza za poskytnutie drevnej hmoty na krov kostola, 

domu č. 3 (kaštieľ) a domu č. 129/2

- informáciu o bezproblémovom priebehu volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014 – I. a 

II. kolo



4. K návrhu VZN č. 2/2014 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

Uznesenie č. 13

schvaľuje:

VZN č. 2/2014 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov 

za pobyt dieťaťa v materskej škole

Hlasovanie:

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

Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

5. K inventarizačnému zápisu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013

Uznesenie č. 14

schvaľuje:

inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013

Hlasovanie:

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

Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

6. K správe hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2013

Uznesenie č. 15

berie na vedomie

správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2013



7. Ku kúpe obecného autobusu

Uznesenie č. 16

berie na vedomie

informáciu o zámere zakúpenia obecného autobusu a vyhlásenie verejného obstarávania

8. Ku rekonštrukcii káblovej televízie

Uznesenie č. 17

berie na vedomie

informáciu o zasadnutí jednotlivých komisií vo veci prevádzkovania káblovej televízie – riešenie jej 

rekonštrukcie

9. K rôznemu

a) Uznesenie č. 18

schvaľuje:

Žiadosť hlavnej kontrolórky o udelenie súhlasu vykonávať inú zárobkovú činnosť v súlade s §18 

odsek 1 Zákona 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie:

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

Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

b) Uznesenie č.19

berie na vedomie

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

hospodárenia s finančnými prostriedkami rozpočtovým opatrením č. 1/2014

c) Uznesenie č.20

berie na vedomie

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2014



d) Uznesenie č.21

odporúča

zabezpečiť dve lavičky na sedenie do areálu materskej školy vedľa pieskoviska

V Nededzi, 31.01.2014 PhDr. Peter Vajda

   starosta obce


