
ZÁPISNICA 

z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi

konaného dňa 29. júna  2015 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v

Nededzi.

Prítomní poslanci:  5 MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. 

Darina Janušová,

Ospravedlnení poslanci: 2 JUDr. Marián Cesnek, Ing. Vladimír Zajac

Neospravedlnení poslanci: 0

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Informácie

4. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Nededza za rok 2014

5. Záverečný účet Obce Nededza za rok 2014

6. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke Obce Nededza za rok 2014

7. Individuálna výročná správa Obce Nededza za rok 2014 a Dodatok správy audítora o overení súladu

Výročnej správy s účtovnou závierkou

8. Vyradenie majetku obce 

9. Informačná tabuľa cyklotrás

10. Rôzne

11. Uznesenia

12. Záver

 

1) Otvorenie:

Piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2015 otvoril a viedol starosta obce PhDr. Peter Vajda,

ktorý privítal prítomných s konštatovaním, že na zasadnutí sú prítomní piati poslanci a teda obecné 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

Starosta predložil na schválenie program rokovania. Poslanci program Obecného zastupiteľstva  

schválili.

Hlasovanie:

Za -  5  MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 



Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.

Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci: MUDr. Dagmar Bollová, Ing. Miloš Janek

Hlasovanie:

Za -  5  MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 

Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

2) Kontrola uznesení

Plnenie uznesenia č. 43 zo dňa 25.05.2015 naďalej trvá.

Na rokovanie obecného zastupiteľstva sa  o 18:07 hod. dostavil JUDr. Marián Cesnek.

3) Informácie

Starosta obce informoval o ukončení prác na rekonštrukcii domu č. 129/2 na ulici Potočná zo strany 

Strednej odobrnej školy stavebnej, Tulipánová 2 , Žilina. Ďalej informoval o ukončení rekonštruk- 

čných prác na dome č. 3/3 (kaštieľ): balkón, schodisko, pokládka krytiny – dokúpenie chýbajúcej 

krytiny, dorobenie vody a odpadu v sociálnych zariadeniach, dorobenie prekladov na balkónovej 

časti, kde bola zbúraná časť starého balkóna a začal sa stavať nový balkón. Starosta obce 

predniesol aj informáciu o uskutočnení akcie Medzinárodný deň detí dňa 30. mája 2015 na 

futbalovom ihrisku v obci a o akcii Majáles a váľanie obecného mája zo dňa 30. mája 2015. 

Poďakovanie za obe podujatia patrí DHZ Nededza, OŠK Nededza a Komisii kultúry, mládeže a 

športu. Odoznela i informácia o vyrozumení spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, 

a.s., Žilina v spolupráci s Národným parkom Veľká Fatra vo veci presunu bocianieho hniezda v 

obci. Obecné zastupiteľstvo bolo informované aj o zasadnutí Komisie stavebnej, životného prostredia

a verejného poriadku a Komisie finančnej a sociálnych vecí zo dňa 11.06.2015, ktoré prejednali 

nasledovné body: návrh na revitalizáciu studní spolufinancovaný spoločnosťou Mobis Slovakia, 

s.r.o., informačná tabuľa cyklotrasy, zvolanie zhromaždenia občanov vo veci plánovanej 

rekonštrukcie materskej školy na mesiac september 2015, zmluva o poskytnutí právnej pomoci pre

zásady hospodárenia s majetkom obce od JUDr. Sotolářa. 



V rámci bodu Informácie zaznela aj informácia o zakúpení dopravného zrkadla, ktoré bolo 

umiestnené na križovatke ulíc Hlavná a Na skotni. Starosta obce informoval aj o vysporiadaní 

pozemkov pre obec pred bytovým domom č. 225 a bytovým domom č. 226 na ulici Záhradná. 

Odoznela i informácia o postupe družstva dorastencov OŠK Nededza do IV. ligy futbalovej súťaže 

po prvýkrát v histórii existencie klubu v obci, pričom poďakovanie patrí celému vedeniu Obecného 

športového klubu a osobitne trénerovi Lukášovi Chabadovi a samostným hráčom. Napokon bola 

prednesená informácia o úspešných futbalových turnajoch: 30. ročník Memoriálu Teodora Zvaru v 

Krasňanoch, kde družstvo dorastu zvíťazilo a Memoriál Jarka Hanuljaka v Strečne, kde družstvo 

žiakov obsadilo rovnako prvé miesto. 

Prítomní poslanci vzali prednesené informácie na vedomie.

4) Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Nededza za rok 2014

Hlavná kontrolórka obce predložila svoju Správu k záverečnému účtu obce Nededza za rok 2014.  V 

priebehu roka bolo kontrolované dodržiavanie plnenia príjmov a výdavkov. Hospodárenie obce 

bolo v súlade so schváleným rozpočtom a bol dodržiavaný zákon č. 583/2004 Zb. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. Hlavná kontrolórka konštatovala, že Záverečný účet obsahoval 

všetky predpísané náležitosti.

Prítomní poslanci vzali Správu hlavného kontrolóra na vedomie.

5) Záverečný účet Obce Nededza za rok 2014

Starosta obce PhDr. Peter Vajda predložil prítomným poslancom  Záverečný účet obce Nededza za rok

2014 na schválenie. Ten vyhodnocoval rozpočet obce na rok 2014, plnenie príjmov, čerpanie výdavkov, 

použitie prebytku, tvorbu a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu, bilanciu aktív a pasív 

ku 31.12.2014, prehľad o stave a vývoji dlhu ku 31.12.2014, prehľad o poskytnutých zárukách. 

Ďalej obsahoval finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

-  zriadeným a založeným právnickým osobám 

-  ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

-  štátnemu rozpočtu 

-  štátnym fondom 

-  rozpočtom iných obcí 

-  rozpočtom VÚC 

a tiež hodnotenie plnenia programov obce.

Starosta obce uviedol, že obec za rok 2014 hospodárila s prebytkom v sume 231.986,12 EUR a tento 

prebytok navrhol presunúť do rezervného fondu.



Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, 

Mgr. Darina Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Zároveň bolo schvalené použitie prebytku v sume 231.986,12 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 

10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu

231.986,12 EUR. 

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš 

Janek, Mgr. Darina Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

6) Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke Obce Nededza za rok 2014

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bola prejednaná Správa nezávislej audítorky k individuálnej 

účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2014 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. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo správu audítorky na vedomie.

7) Individuálna výročná správa Obce Nededza za rok 2014 a Dodatok správy audítora o overení 

súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou

Starosta obce predniesol Výročnú správu obce Nededza za rok 2014. 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 2014 a jeho plnenie, plnenie príjmov za rok 2014, čerpanie 

výdavkov za rok  2014, plán rozpočtu na roky 2015 - 2017, hospodárenie obce a rozdelenie výsledku 

hospodárenia za rok 2014, 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 2014, 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 2014.

8) Vyradenie majetku obce 

Dňa 02.06.2015 Vyraďovacia a likvidačná komisia odsúhlasila vyradenie dlhodobého a drobného 

majetku v nadobúdacej hodnote 4.830,31 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 02.06.2015 obecné zastupiteľstvo schválilo.

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš 

Janek, Mgr. Darina Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

9) Informačná tabuľa cyklotrás

Prítomní poslanci prejednali a schválili osadenie informačnej tabule pre cyklotrasu vedúcu cez 

Nededzu a to v prípade, ak by bola financovaná z grantových prostriedkov. Tento statický 

informačný prostriedok by mal slúžiť predovšetkým návštevníkom na to, aby získali základné údaje

o cyklotrasách v našom regióne a v našej obci.

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš 

Janek, Mgr. Darina Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Na rokovanie obecného zastupiteľstva sa o 19:11 hod. Dostavil Ing. Vladimír Zajac.



10. Rôzne

Obecné zastupiteľstvo prejednalo možné vybudovanie rozhľadne v lokalite Na dráhach. 

12. Záver

Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní, ktoré o 20:30 hod. ukončil.

V Nededzi dňa 06.07.2015

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

Overovatelia zápisnice: 

MUDr. Dagmar Bollová …........................................

Ing. Miloš Janek             …........................................

Starosta obce:

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


