ZÁPISNICA
z desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi
konaného dňa 12.12.2013 o 17:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v
Nededzi.

Prítomní poslanci: 5 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír

Zajac
Ospravedlnení poslanci: 2 JUDr. Marián Cesnek, Mgr. Darina Janušová
Neospravedlnení poslanci: 0

Program:
1.

Otvorenie

2.

Kontrola uznesení

3.

Informácie

4.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014

5.

Bytový dom – prerokovanie žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania

6.

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu obce na
rok 2014 - 2016

7.

Rozpočet obce na rok 2014 - 2016

8.

Rôzne

9.

Uznesenia

10. Záver

1) Otvorenie:
Desiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva 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 bezo zmien.

Hlasovanie:
Za - 5 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.
Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci: Jozef Bíroš , Ing. Juraj Hreus

Hlasovanie:
Za - 5 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

2) Kontrola uznesení
Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva neboli prijaté uznesenia, ktoré by požadovali plnenie.

3) Informácie
Starosta obce informoval o stavebných prácach v dome č. 129/2 na ulici Potočná. Jednalo sa o výkop
zeminy v jednej časti pivničných priestorov, vyčistenie starého podložia v podlahe a vybúranie starej
omietky. Ďalej odoznela informácia o vyúčtovaní dotácie OŠK Nededza za rok 2013. To predložil obci
dňa 10.12.2013 predseda OŠK Ladislav Ďuríček. Jedná sa o použitie dotácie vo výške 12.000 € na
jednotlivé oddiely. Čerpanie výdavkov na šachový oddiel pritom tvorilo sumu 633,37 €. Stolnotenisový
oddiel vyčerpal sumu 867,84 € a futbalový oddiel dotáciu vo výške 10.489,79 €. Prítomní si vypočuli aj

informáciu o poskytnutí sály kultúrneho domu na účely uzavretej silvestrovskej spoločnosti pre
nededzskú mládež. Udialo sa tak na základe ich požiadavky, ktorá bola prejednaná na zasadnutí
komisie kultúry, mládeže a športu. Starosta obce oboznámil prítomných aj o finančnom dare od
spoločnosti Mobis v sume 3.000 € pre účely zakúpenia konvektomatu do kuchynky a časť na
financovanie strechy na obecnej časti kaštieľa. Tiež sa poďakoval rodine Maršalovcov za poskytnutie
vianočného stromčeka, ktorý bol osadený pred obecným úradom. Prítomní poslanci vzali predmetné
informácie na vedomie.
4) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014
Hlavná kontrolórka obce Ing. Silvia Ďungelová predložila plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

na I. polrok 2014. Ten obecné zastupiteľstvo schválilo.
Hlasovanie:
Za - 5 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
5) Bytový dom – prerokovanie žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania
Starosta obce v tomto bode rokovania zosumarizoval údaje týkajúce sa postupu pri riešení
žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania vo veci výstavby bytového domu.

6) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu obce na
rok 2014 - 2016
Hlavná kontrolórka obce predložila v zmysle § 18 f odsek 1 písmena c/zákona č. 369/1990 Z.z. O
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov svoje stanovisko k návrhu viacročného

programového rozpočtu obce na rok 2014 – 2016. 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 zastupiteľstvo vzalo stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového

rozpočtu obce na rok 2014 – 2016 na vedomie.
7) Rozpočet obce na rok 2014 - 2016
Na základe novelizácie zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
obec do 2.000 obyvateľov nie je povinná zostavovať programový rozpočet. Z tohto titulu obecné
zastupiteľstvo obce Nededza schválilo zostavenie a predkladanie rozpočtu obce zostavenie a
predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.
Hlasovanie:
Za - 5 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Bežné príjmy v roku 2014 sú rozpočtované vo výške 670.381 €, kapitálové príjmy v sume 3.000 €,
bežné výdavky vo výške 501.281 €, kapitálové výdavky v sume 439.100 €, finančné operácie –
čerpanie rezervného fondu v sume 267.000 €. Rozpočet na rok 2014 je zostavený ako vyrovnaný.
Zároveň bolo schválené zostavenie a predkladanie rozpočtu obce v členení minimálne na úrovni
hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Hlasovanie:
Za - 5 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
V súvislosti s tým bol rozpočet obce na rok 2014 schválený bez výhrad.
Hlasovanie:
Za - 5 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Obecné zastupiteľstvo zároveň vzalo na vedomie viacročný rozpočet obce na rok 2015 – 2016.
Bežné príjmy v roku 2015 sú zostavované vo výške 662.081 €, bežné výdavky vo výške
412.928 €, kapitálové výdavky v sume 128.000 €. Rozpočet na rok 2015 bol zostavený ako
prebytkový. Bežné príjmy v roku 2016 sú rozpočtované vo výške 670.361 €, bežné výdavky vo
výške 408.049 €, kapitálové výdavky v sume 103.000 €. Rozpočet na rok 2016 bol zostavený ako
prebytkový.
8) Rôzne
V rámci bodu Rôzne obecné zastupiteľstvo prejednalo a vzalo na vedomie žiadosť obce Gbeľany
na spolufinancovanie nákupu desiatich tabúľ pre Základnú školu v Gbeľanoch vo výške 2.200 €.
Nákup sa bude realizovať v roku 2014 z rozpočtu obce. Prítomní poslanci tiež vzali na vedomie
zakúpenie stola na kalčeto v roku 2014 pre mládež v obci, čo bolo prejednané na zasadnutí
komisie kultúry, mládeže a športu.
9) Záver
Po ukončení bodov rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a zasadnutie Obecného

zastupiteľstva o 19:00 hod ukončil.

V Nededzi dňa 17.12.2013

Zapísala: Alica Hodásová

….......................................

Overovatelia zápisnice:

Jozef Bíroš

…........................................

Ing. Juraj Hreus

….........................................

Starosta obce:
PhDr. Peter Vajda

….........................................

