Uznesenia z 3. (tretieho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa
konalo dňa 11. júna 2018 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v
Nededzi.

Obecné zastupiteľstvo:
1. K otvoreniu
Uznesenie č. 20
schvaľuje:
program obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Za - 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 21
schvaľuje:
overovateľov zápisnice: JUDr. Marián Cesnek, Mgr. Darina Janušová
Hlasovanie:
Za - 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
3. K informáciám
Uznesenie č. 22
berie na vedomie:
- informáciu o prebiehajúcom procese verejného obstarávania na zabezpečenie zberu
komunálneho odpadu pre obce v rámci Mikroregiónu Terchovská dolina
- informáciu o schválení žiadosti 10 obcí Mikroregiónu Terchovská dolina pre kompostéry, pričom
pre Nededzu bolo schválených 199 kusov

- informáciu o podanej žiadosti na eurofondy cestou Mikroregiónu Terchovská dolina pre obce
Nededza, Teplička nad Váhom, Gbeľany a Kotrčiná Lúčka na zriadenie kompostární a spoločných
pracovných strojov
- informáciu o uskutočnení kultúrnospoločenskej akcii Deň matiek, ktorá sa konala 13. mája 2018
v sále kultúrneho domu. Poďakovanie patrí komisii kultúry a zamestnancom obce za prípravu
akcie.
- informáciu o akcii Deň detí, ktorá sa uskutočnila 2. júna 2018 v športovom areáli. Poďakovanie
patrí komisii kultúry, zamestnancom obce a dobrovoľnému hasičskému zboru za organizáciu tohto
podujatia. V tento deň i športovci z obecného športového klubu zvalili obecný máj.
- informáciu o reprezentovaní obce Nededza na akcii MS vo varení halušiek v Terchovej, kde
družstvo v zložení: Božena Jankovská, Michal Jankovský, Miloš Janek a Daniel Matiaško získalo
3. miesto.
- informáciu o výmene strechy na márnici (v cene 5.724,00 EUR)
- informáciu o výmene umelej trávnatej plochy na multifunkčnom ihrisku (26.467,82 EUR), pričom
15.000 EUR bude poskytnuté od spoločnosti MOBIS
- informáciu o výmene 2 kusov autobusových zastávok na ceste II/583 v smere do a zo Žiliny
v cene 10.707,00 + 1.430,00 EUR (práce naviac mimo pôvodného rozpočtu)
- informáciu o Rozhodnutí o umiestnení stavby „Chodník pre peších, I. etapa“ od ulice Poľná
- informáciu o schválení prevádzkových poriadkov materskej školy a školskej jedálne zo strany
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline
- informáciu o ukončení činnosti predsedu Obecného športového klubu Nededza Ladislava Ďuríčka
ku dňu 28.04.2018 po šiestich rokoch vo funkcii, za čo mu patrí poďakovanie. Novým predsedom
sa stal člen výboru Ľudovít Ďuríček

4. K plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza na II. polrok 2018
Uznesenie č. 23
schvaľuje:
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza na II. polrok 2018
Hlasovanie:
Za - 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
5. K Stanovisku hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Nededza za rok 2017
Uznesenie č. 24

berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Nededza za rok 2017

6. K Záverečnému účtu obce Nededza za rok 2017
Uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
Hlasovanie:
Za - 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 26
Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 271.628,22
EUR upravený o nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu v sume 371,28 EUR zistený 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
Hlasovanie:
Za - 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 27
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií na vysporiadanie
upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu a zvyšok finančných operácií v sume
215.240,51 EUR zisteného podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, na :
- tvorba rezervného fondu 215.240,51 EUR.
Hlasovanie:
Za - 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0

Zdržal sa – 0

7. K Správe nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, správe k ďalším
požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov a výročnej správe k 31.12.2017
Uznesenie č. 28
berie na vedomie
správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, správu k ďalším požiadavkám zákonov a
iných právnych predpisov a výročnú správu k 31.12.2017

8. K určeniu počtu poslancov a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo
funkčnom období 2018 - 2022
Uznesenie č. 29
určuje
a) v zmysle § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov 7 poslancov obecného zastupiteľstva obce Nededza na celé volebné obdobie 2018 –
2022
b) v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu, starostovi obce
Nededza na celé funkčné obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok
Hlasovanie:
Za - 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová,
Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

9. K riešeniu parkovacích miest na ulici Záhradná pri bytových domoch č. 225 a č.
226
Uznesenie č. 30
konštatuje, že riešenie vybudovania parkovacích miest je vhodné na parc. KN-C 228/3 (totožná s
par. č. E-KN 41) pre k.ú. Nededza nachádzajúca sa čiastočne pod bytovým domom na ulici
Záhradná č. 225 a voľným priestranstvom pred týmto bytovým domom od ulice Záhradná, ktorá
aktuálne nie je vo vlastníctve obce.
Obec vykonáva kroky na nadobudnutie predmetnej parcely do vlastníctva obce.

10. K Rôznemu
Uznesenie č. 31
berie na vedomie
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018
Uznesenie č. 32
konštatuje, že je potrebné spracovať jednoduchú projektovú dokumentáciu k
vybudovaniu chodníka na cintoríne od domu smútku popri súčasnom oplotení vo vrchnej časti
Uznesenie č. 33
berie na vedomie
riešenie parkovacích miest pred materskou školou

V Nededzi, 11.06.2018

PhDr. Peter Vajda, starosta obce

