ZÁPISNICA
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi
konaného dňa 28. septembra 2015 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu
v Nededzi.

Prítomní poslanci: 7 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter

Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Ospravedlnení poslanci: 0
Neospravedlnení poslanci: 0

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie
4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015 – ZŠ Gbeľany
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
6. Správa o využívaní obecného autobusu Mercedes Benz Tourismo Obecným športovým klubom
7. Finančné ukončenie zbierky na Rímskokatolícky kostol v Nededzi
8. Zásady hospodárenia s majetkom obce Nededza
9. Rozšírenie verejnej kanalizácie a vodovodu – lokalita „Stav“ I. etapa
10. Rôzne
11. Uznesenia
12. Záver

1. Otvorenie:
Šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2015 otvoril a viedol starosta obce PhDr. Peter
Vajda, ktorý privítal prítomných s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných všetkých sedem
poslancov a teda obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Starosta predložil na schválenie program rokovania. Program Obecného zastupiteľstva s nasledovnou
zmenou: bod číslo 4 bude prerokovaný ako bod č. 3.

Hlasovanie:
Za - 7 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, 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: Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek

Hlasovanie:
Za - 7 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek,
Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
2. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 43/2015 zo dňa 25. mája 2015 žiadalo hlavnú kontrolórku obce predložiť správu o
využívaní obecného autobusu Mercedes Benz Tourismo ZA 619 FY, ktorý je vo výpožičke Obecného
športové klubu Nededza, od jeho zakúpenia. Predmetná správa bola ďalej prerokovaná ako
samostatný bod programu.
3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015 – ZŠ Gbeľany
Riaditeľ Základnej školy v Gbeľanoch Mgr. Juraj Repáň predniesol Správu o výchovno-vzdelávacej

činnosti, výsledkoch a podmienkach Základnej školy v Gbeľanoch za školský rok 2014/2015. V nej
stručne zhrnul základné identifikačné údaje o škole, žiakoch, hodnotení výchovno-vzdelávacieho
procesu a jeho výsledkoch. Informoval tiež o projektoch a aktivitách školy, či o finančnom a
hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. Zároveň podal informáciu o tom, že
lyžiarsky výcvik žiakov 8. ročníka a škola v prírode pre žiakov 4.ročníka budú uhrádzané zo
štátneho rozpočtu a teda škola nebude potrebné financie požadovať od obce. Na záver uviedol, že
finančný príspevok v sume cca. 1.700,00 € na nákup alebo prípadné zhotovenie odkladacích
skriniek na odev pre žiakov ZŠ Gbeľany bude na obec predložená v najbližších dňoch.
Obecné zastupiteľstvo vzalo predmetnú správu na vedomie.
4. Informácie

Starosta obce informoval o Hodových slávnostiach Sedembolestnej Panny Márie, ktoré sa uskutočnili
15.09.2015. Poďakoval sa členom dobrovoľného hasičského zboru, Komisii kultúry, mládeže a športu a

zamestnancom obecného úradu za prípravu a samotný priebeh slávností. Ďalej informoval o ukončení
projektov cez Nadáciu Pontis: Obecné hody a Kultúrne pamiatky a Materská škola v obci Nededza
(kúpa lehátok do materskej školy), oprava kaplnky na ulici Roľnícka a uloženie zatrávňovacích
betónových kociek na chodníky medzi hroby na cintoríne a pri hlavnom kríži. Starosta obce predniesol
aj informáciu o odovzdaní jednej kancelárie pre dobrovoľný hasičský zbor a jednej kancelárie pre urbár
a spoločnú rokovaciu miestnosť, ako aj sociálne zariadenia (WC a sprcha) v dome č. 129/2 na ulici
Potočná. Odoznela i informácia o začatí pracovného pomeru správcu obecného majetku Pavla Staňa
ml. od 01.09.2015. Obecné zastupiteľstvo bolo informované aj o postupe prác na novom dome smútku
(osadenie chladiaceho boxu, dorobenie dlažby, schody). V rámci bodu Informácie zaznela aj informácia
o postupe prác na revitalizácii studní a vytvorení oddychovej zóny na hornom konci obce. Starosta
obce informoval aj o možnosti zakúpenia nových LED svietidiel o výkone 30 Watt na verejné osvetlenie
obce. Odoznela i informácia o pripravovanom umiestnení stĺpu verejného osvetlenia na účelovej
komunikácii medzi existujúcimi bytovými domami medzi ulicou Záhradná a Hlavná. Prítomní boli
informovaní aj o jesennom behu žien z Nededze a Tepličky nad Váhom za podpory našej obce.
Starosta obce informoval o zúčastnení sa družstva z Nededze na súťaži vo varení a jedení halušiek v
obci Lutiše dňa 15.08.2015 za účasti: predseda DHZ Pavol Staňo ml., veliteľ DHZ Peter Staňo,
zástupca starostu Miloš Janek a členka komisie kultúry Božena Jankovská, člen výboru DHZ Michal
Janek. Tiež informoval o zabezpečení aerovizuálnej prehliadky obce pánom Rostasom, ktorú je možné
si pozrieť na webovej stránke obce. Ďalej bola prednesená informácia o uskutočnení verejnej diskusie
vo veci plánovanej rekonštrukcie Materskej školy v Nededzi (za účasti: starosta, 6 poslancov, autori
projektov, 11 občanov). Zaznela i informácia o vypracovaní štúdie pre cyklotrasu vedúcu z Tepličky nad
Váhom cez Nededzu do Terchovej zo strany Mikroregiónu Terchovská dolina. Starosta obce informoval
tiež o zvýšení finančného limitu pre elektronický kontraktačný systém zo sumy 1.000,00 € na 5.000,00
€ s účinnosťou od 01.11.2015. Napokon bola prednesená informácia o o vydaní územného rozhodnutia
pre vodovod a kanalizáciu v lokalite Stav – I. etapa.
Prítomní poslanci vzali prednesené informácie na vedomie.
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
Hlavná kontrolórka obce predložila Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015.
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 2015.
Obecné zastupiteľstvo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015 schválilo.

Hlasovanie:
Za - 7 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek,
Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
6. Správa o využívaní obecného autobusu Mercedes Benz Tourismo Obecným športovým
klubom
Hlavná kontrolórka obce v správe zhrnula a vyhodnotila príjmy a výdaje, ktoré vznikli Obci Nededza v
súvislosti s kúpou, výpožičkou a prevádzkou autobusu, ďalej príjmy a výdaje Obecného športového
klubu (OŠK) v Nededzi vzniknuté s prevádzkou autobusu a využiteľnosť autobusu - najazdené
kilometre. Autobus je najčastejšie využívaný obcou a jej zložkami, ktoré najazdili cca. 6.086 km. Čo sa
týka ostatných jázd, bolo najazdených cca. 5.278 km. Vo vyhodnotení je uvedené, OŠK v súlade s § 7
uvedeného zákona hospodári s majetkom, ktorý bol vypožičaný, v prospech rozvoja obce a jej občanov.
Dodržiava povinnosť udržiavať a užívať majetok, chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou
alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku a viesť majetok v účtovníctve
podľa Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Autobus Mercedes Benz Tourismo ZA 619 FY je užívaný v
súlade so Zmluvou o výpožičke a sú dodržané všetky spomínané zákony, ktoré s jeho prevádzkou a
užívaním súvisia.
Obecné zastupiteľstvo vzalo predloženú správu na vedomie.
7. Finančné ukončenie zbierky na Rímskokatolícky kostol v Nededzi
Starosta obce na rokovaní predložil Finančné ukončenie zbierky na Rímskokatolícky kostol v Nededzi.
To bolo nasledovné:
Príjmy:
Hrubý výnos – príspevky od občanov od 6/2013 – 4/2015

-

+42 928,18 €

Digitálny orgán VISCOUNT UNICO CLV 8

-

-7 190,00 €

Ozvučenie kostola (mixážny pult,mikrofóny,reproduktory)

-

-2 401,91 €

Číselník do kostola

-

-240,00 €

Výdavky – použitie :

+33 096,27 €

Zostatok verejnej zbierky vo výške 33 096,27 €, bude použitý na splátku faktúry za výstavbu kostola.
Ostatné náklady:
Prijatý úrok – bežný účet od 6/2013 – 4/2015

-

+45,43 €

Poplatky za vedenie účtu od 6/2013 – 4/2015

-

-46,78 €

Zrážková daň z prijatého úroku od 6/2013 – 4/2015

-

-8,98 €

Ostatné poplatky–tlač poštových poukážok od 6/2013 – 4/2015 Rozdiel sa rovná: prijatý úrok - poplatky -27,63 € znáša obec.

-17,30 €
27,63 €

Prítomní poslanci Finančné ukončenie zbierky na Rímskokatolícky kostol v Nededzi schválili.

Hlasovanie:
Za - 7 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek,
Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
8. Zásady hospodárenia s majetkom obce Nededza
Starosta obce predložil na prejednanie Zásady hospodárenia s majetkom obce Nededza.
Tie sa vzťahujú na majetok určený na výkon samosprávy obce a na majetok, ktorý je v prenájme, alebo
vo výpožičke. Nevzťahujú na finančné prostriedky obce, hospodárenie ktorých sa riadi schváleným
rozpočtom obce a pravidlami finančného hospodárenia obce a na nakladanie s majetkom obce, ktoré
upravujú osobitné predpisy (zákon NRSR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v
znení neskorších predpisov). Obec hospodári s majetkom obce spôsobom vymedzeným týmito
Zásadami.
Hlasovanie:
Za - 7 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek,
Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
9. Rozšírenie verejnej kanalizácie a vodovodu – lokalita „Stav“ I. etapa

Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo predloženie žiadosti o NFP v rámci prioritnej osi 1 OP
KŽP na realizáciu projektu „Spoločná kanalizácia GENESTI“, ktorý je realizovaný „obcou Strečno“.

V rámci uznesenia bolo schválené i zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci a zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške 5% na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
Hlasovanie:
Za - 7 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek,
Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
10. Rôzne
V zmysle Zákona č. 253 Z.z. v znení poslednej novely č. 154/2011 Z.z. O právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov je prejednaný raz
ročne plat starostu obce. Čo sa týka variabilnej zložky, tá bola uznesením schválená a ponechaná na
súčasnej úrovni predchádzajúceho roka vo výške 60 % podľa paragrafu 4, od. 2 uvedeného zákona.
Suma brutto teda spolu činí 1.019,40 €.
Hlasovanie:
Za - 5 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing.
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 2 Milan Drábik, Peter Ďuríček
V rámci bodu Rôzne bola vzaté na vedomie zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2015. Jedná
sa o zaradenie finančných prostriedkov za verejnú zbierku na kostol, náhrady poistného plnenia,
poplatok z recyklačného fondu do rozpočtu obce. Na vedomie bola vzatá i zmena rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 5/2015. Jedná sa o presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu zo dňa
30.06.2015 do výšky 5.000,00 €.
V rámci diskusie navrhol poslanec JUDr. Marián Cesnek pre hlavnú kontrolórku obce predloženie
správy o poskytnutých plneniach pre obec od Ing. Arch. Kružela, za obdobie od roku 2011 do
súčastnosti a to v štruktúre: predmet zákazky, hodnota zakazky, dohodnutý termín dodania, skutočný
termín dodania, prípadné navýšenie hodnoty zákazky, pri dodávke projektovej dokumentácie aj údaj o
nákladoch stavby podľa položkovitého rozpočtu z projektovej dokumentácie a údaj o nákladoch stavby
podľa uzatvorenej zmluvy na realizáciu (vysúťaženej ceny).

12. Záver
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní, ktoré o 21:00 hod. ukončil.

V Nededzi dňa 08.10.2015

Zapísala: Alica Hodásová

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

Overovatelia zápisnice:
Peter Ďuríček

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

Ing. Miloš Janek

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

Starosta obce:
PhDr. Peter Vajda

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

