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1. Úvodné slovo starostu obce 

Výročná správa obce sa predkladá každoročne pre poslancov a občanov ako rámcový

dokument o základných charakteristikách obce, plnení jednotlivých funkcií obce, informácií 

     o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva, účtovníctva. Vykazuje hospodársky výsledok za rok

2018, významné investičné akcie a predpokladaný budúci vývoj v našej obci.

2. Identifikačné údaje obce

Názov:  OBEC NEDEDZA

Sídlo:    HLAVNÁ 1/1, NEDEDZA

IČO:     00321516

Štatutárny orgán obce: PhDr.Peter Vajda

Telefón: 0905513974

E-mail: starosta@nededza.eu

Webová stránka: www.nededza.eu

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce:                 PhDr. Peter Vajda

Zástupca starostu obce : Ing. Miloš Janek

Hlavný kontrolór obce:  Ing. Silvia Ďungelová

Obecné zastupiteľstvo:  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
                                       Mgr. Darina Janušová, Mária Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, 

    Ing. Vladimír Zajac      

Komisie: stavebná a životného prostredia;  finančná a sociálnych vecí; kultúry,  mládeže   
                a športu;  na ochranu verejného záujmu a prešetrovanie sťažností 

Obecný úrad: administratívny chod obce zabezpečujú 3 pracovníčky, upratovanie,               
              pomocné práce na obecnom úrade a  pre športovcov  zabezpečuje 1 pracovníčka,   
              údržbu, opravu obecného majetku,  správu cintorína  zabezpečujú 2 pracovníci   

Materská  škola  a školská  jedáleň:  Predškolskú  výchovu  zabezpečujú  4   učiteľky  v dvoch
triedach, upratovanie  zabezpečuje 1 pracovníčka. V  školskej  jedálni  pracujú 2  kuchárky  na
plný pracovný úväzok a vedúca školského stravovania na polovičný úväzok.

Obec Nededza  nemá v zahraničí žiadnu organizačnú zložku.
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4. Poslanie, vízie, ciele 

Poslanie obce: Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou  

             obce a jej majetku v prospech svojich občanov

Vízie obce:      Prosperujúca samosprávna obec

Ciele obce:     Zabezpečiť občanom kvalitné životné prostredie, spokojné spoločenské 

            spolužitie a možnosť jej rozvoja

5. Základná charakteristika obce 

 
    Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou  osobou,  ktorá  za  podmienok  ustanovených  zákonom  samostatne  hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

5.1.  Geografické údaje

Geografická  poloha  obce  :  Obec leží  na južných svahoch Kysuckých  vrchov pod úpätím  
Straníka a Dielca pri vyústení do Žilinskej kotliny. 
Má obdĺžnikový  tvar.

Susedné mestá a obce :          Chotár obce hraničí s chotármi piatich obcí – Gbeľany, Kotrčiná 
                                               Lúčka, Horný Vadičov, Mojš, Teplička nad Váhom

Celková rozloha obce :          631 ha

Nadmorská výška :            381 m
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5.2.  Demografické údaje 

Hustota  a počet obyvateľov : 163 obyv. na 1 km2, 1026 obyvateľov 
    

Národnostná štruktúra : slovenská národnosť,  nemecká národnosť  -  0,1 %

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : väčšina: rímsko-katolícka cirkev

Vývoj počtu obyvateľov :      Podľa prvého písomného údaja z roku 1598 v obci žilo 422 
obyvateľov v 32 domoch. V r. 1990 mala obec 781 obyvateľov 

            žijúcich v 177 rodinných domoch a 7-bytovej jednotke.    
                                               K 31.12.2018 v našej obci žilo 1 026 obyvateľov v 252 rodinných

            domoch a 2 - bytových jednotkách (15 bytov)

Vývoj počtu obyvateľov :   
 
                                               k 31.12.2011 -     979
                                               k 31.12.2012 -     997
                                               k 31.12.2013 -  1 008
                                               k 31.12.2014 -  1 017

            k 31.12.2015 -  1 016
k 31.12.2016 -  1 025
k 31.12.2017 -  1 032

        

Pohyb obyvateľov v roku 2018 :
        
           Počet obyvateľov k 31.12.2017  -  1 032
           Narodení v r.2018     -         6   
           Prihlásení v r.2018       -       18  
           Zomrelí v r.2018     -         9
           Odhlásení v r.2018             -       21    
           Počet obyvateľov k 31.12.2018  -  1 026

      
5.3.  Ekonomické údaje 

Nezamestnanosť v okrese :   3,40 %

Nezamestnanosť v obci :       2,78 %       

Vývoj nezamestnanosti : 

           r.2010 –   4,91 %
           r.2011 –   7,29 %
           r.2012 -    7,06 %
           r.2013 –   8,77 %
           r.2014 -    8,51 %
           r.2015 -  11,02 %
           r.2016 -    3,80 %
           r.2017 -    2,91 %
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5.4. Symboly obce

Erb obce :

Vlajka obce :

Pečať obce :                                      -

5.5. Logo obce
-

5.6. História obce
Prvé písomné správy o obci Nededza sú založené v archívoch Matice slovenskej v Martine, kde
je napísané, že uhorská kráľovná Mária darovala našu obec v roku 1384 Ladislavovi, Petrovi
a Jánovi, synom Jána, ktorý bol synom Dominika de Nedecz. Platnosť majetku potvrdil kráľ
Žigmund v roku 1412.

Názov obce sa viackrát menil – Nededcza, Nedecz, Nededza. Počas roku 1906 až 1915 bol
úradný názov v maďarčine Vagnedecz.

Obec patrila čiastočne pod panstvo Strečianske, čiastočne zemianskej rodine Nedeckých. 
V  obci  žili  grófske  rodiny  Pongrázovcov,  Nyárovcov  a  viac  zemanov.  Posledný  zeman
Nedeczký bol aj okresným náčelníkom.
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Novodobá história:

Združenie  obcí  Mikroregiónu  Terchovská  dolina  v  rámci  Európského  projektu
„Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 tisíc obyvateľov“ získala techniku – traktor
kolesový a traktorový čelný nakladač, traktorový príves, štiepkovač. Po skončení udržateľnosti
projektu  v roku 2018 obec  požiadala  ZO MTD o odkúpenie  tejto  techniky,  ktorú  budeme
používať pri údržbe a zveľaďovaní majetku obce. 

Autobusové zastávky v našej  obci  už niekoľko rokov nespĺňali  štandard  a komfort
čakajúcich  cestujúcich  verejnej  dopravy.  Kedže  kovovo  –  plechové  zastávky  v  dôsledku
niekoľkých  desaťročí  boli  poškodené  a  prehrdzavené,  z  tohto  dôvodu  sa  obec  rozhodla
vymeniť  ich  za  betónovo-drevené,  jednu  so  solárným  osvetlením  a  druhú  s  osvetlením
z verejného osvetlenia. Jedná sa o moderné typy zastávok s možnosťou nabíjania mobilov cez
USB portal.

7



Vybudovaná  márnica  v  90-tych  rokoch,  ktorej  strecha  bola  pokrytá  asfaltovým  šindlom
potrebovala z dôvodu poškodenia poveternostnými podmienkami výmenu. V roku 2018 bola
strecha pokrytá AL plechom.

Na  základe  rekonštrukcie  MŠ  a  rozšírenia  jej  kapacity  a  priestorov  bolo  potrebné
vymeniť doteraz používané niektoré preliezky na detskom ihrisku. 
Výmena  sa  uskutočnila  z  poskytnutých  finančných  prostriedkov  z  Nadácie  KIA  Motors
Slovakia so spolufinancovaním obce. 

Zároveň bola vykonaná aj revitalizácia priestorov  záhrady MŠ a pred amfiteátrom.

V kuchyni  školskej  jedálne  z  dôvodu funkčnosti  a  mechanického  opotrebenia  starej
zemiakovej škrabky bola zakúpená moderná na zlepšenie pracovnej činnosti.
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Na cintoríne sme pokračovali v budovaní ďalšej etapy rozširovania chodníka pre lepší 
a bezpečnejší pohyb návštevníkov po cintoríne.

Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky a najmä chodcov z ulice Poľná smerom do 
obce sme vybudovali chodník v dĺžke 121 m. Súčasťou chodníka je aj stanovište na odpadové 
nádoby na separovaný zber.
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Pre činnosť DHZ v našej obci na základe ich požiadavky bol zakúpený skladový 
kontajner za účelom uloženia požiarneho materiálu a techniky.

V tomto roku pokračovali aj rekonštrukčné práce na kaštieli. 

Koncom roka  2018 bola zaplatená posledná splátka za výstavbu nového kostola.

V roku 2018 sa uskutočnila oprava brehov potoka,  úprava priestranstva okolo tribúny 
na futbalovom ihrisku. Vybudovali sme dlažobný chodník na autobusovej zastávke  pri Jednote
a vymenili sma dlažbu na chodbe a schodišti Obecného úradu. 

5.7. Pamiatky

V obci bol rozsiahly zámocký kaštieľ s menším kostolíkom vybavený orgánom zo 16.
storočia, objekt bol využívaný ako rodinný dom, neskôr ako výrobná prevádzka.
V roku 2011 sa obec stala vlastníkom. V časti bol postavený nový kostol a vo zvyšnej 
časti prebieha rekonštrukcia pre účely obce.
Druhý menší kaštieľ z prvej polovice 19. storočia dnes slúži ako obchodná prevádzka  
a na bývanie.
Na hornom konci obce sa nachádza klasicistická kúria z prvej polovice 19. storočia,
ktorá dnes taktiež slúži na bývanie.
Na Prednej Hôrke ako pamiatka na vyčíňanie cholery v našej obci symbol cintorína
tvorí lipa a železný kríž.
Na dolnom konci obce je socha sv. Jána Nepomuckého z druhej polovice 18. storočia. 

5.8. Významné osobnosti obce

Postava Štefana Pongráca žijúceho v Nededzi na konci 19. storočia, ktorý svojimi činmi
a nápadmi chcel vrátiť koleso dejín späť do stredoveku bola umelecky spracovaná v románe
a opere. Z tejto rodiny pochádza aj prvý slovenský šachový skladateľ Arnold Pongrác, ktorý sa
zúčastňoval na svetových šachových turnajoch a zostavoval šachové úlohy.
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6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
• Materská škola Nededza, ktorú navštevuje 36 detí z Nededze.
• Základné vzdelanie deti získavajú v ZŠ Gbeľany, niektoré navštevujú ZŠ Belá,

            ZŠ Teplička nad Váhom, ZŠ Žilina.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na: predškolskú výchovu.

6.2. Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť pre našu obec je zabezpečená v okolitých obciach Varín,

Teplička n/V, Belá a v meste Žilina.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na: bude pokračovať v doterajšom trende.

6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v obci zabezpečujeme cez opatrovateľskú službu – Spoločný úrad 

Varín. V obci Varín je zriadené Zariadenie opatrovateľskej služby s celodennou opaterou, do 
ktorého v prípade potreby môžu byť umiestnení aj naši občania.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na: opatrovateľskú službu.

6.4.  Kultúra
  Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje :
• Miestna knižnica
• Obecný športový klub – oddiel futbalový, šachový, stolnotenisový, futbalová prípravka
• Dobrovoľný hasičský zbor
• Jednota dôchodcov Slovenska
• Ochotnícke divadlo mladých (NAOPAK)

  Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na:  bude pokračovať v doterajšom trende.

6.5.  Hospodárstvo 

  Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
• predajne potravín a drogistického tovaru
• pohostinné zariadenie -  hostinec

         Najvýznamnejší priemysel v obci :
• výroba automobilov  

         Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
• výroba krmovín

      Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na: bude pokračovať v doterajšom trende.
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7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018.
Obec  zostavila  rozpočet  podľa  ustanovenia  §  10  odsek  7)  zákona  č.  583/2004  Z.z.
o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako  schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017 uznesením č. 67/2017.
Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

  prvá zmena schválená dňa 29.01.2018 uznesením č. 6/2018
 druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2/2018  dňa 

31.03.2018 uznesenie č. 31/2018
 tretia zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2018  dňa 

30.06.2018 uznesenie č. 40/2018
 štvrtá zmena schválená  dňa 31.07.2018 uznesením č. 41/2018
 piata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 5/2018  dňa 

30.09.2018 uznesenie č. 57/2018
 šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 6/2018  dňa 

31.12.2018 uznesenie č. 96/2019

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2018

Schválený
rozpočet 

Schválený
rozpočet 

po poslednej
zmene

Skutočné 
plnenie príjmov/

čerpanie výdavkov
k 31.12.2018

% plnenia
príjmov/

% čerpania
výdavkov 

Príjmy celkom 1 019 206,00 1 086 387,08 1 092 621,60 100,57
z toho :
Bežné príjmy 799 206,00 818 387,08 843 693,68 103,09
Kapitálové príjmy 0,00 15 000,00 15 600,00 104,00

Finančné príjmy 22 000,00 253 000,00 233 327,92 92,22

Výdavky celkom 1 019 206,00 1 086 197,92 848 160,17 78,08
z toho :
Bežné výdavky 677 706,00 706 371,92 570 107,85 80,71
Kapitálové výdavky 341 500,00 379 826,00 278052,32 73,20
Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozpočet obce 0,00 189,16 244 461,43
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR

Bežné  príjmy obce 843 693,68
Bežné výdavky obce 570 107,85
Bežný rozpočet 273 585,83
Kapitálové  príjmy obce 15 600,00
Kapitálové  výdavky obce 278 052,32
Kapitálový rozpočet -262 452,32
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 11 133,51
Vylúčenie z prebytku 176,14
Upravený prebytok 10 957,37
Príjmové finančné operácie 233 327,92
Výdavkové finančné operácie 0,00
Rozdiel finančných operácií 233 327,92
PRÍJMY SPOLU  1 092 621,60
VÝDAVKY SPOLU 848 160,17
Hospodárenie obce 244 461,43
Vylúčenie z prebytku 176,14
Upravené hospodárenie obce 244 285,29

Prebytok rozpočtu v sume 11 133,51 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,  upravený  o  nevyčerpané
prostriedky zo  SF v sume 176,14 EUR navrhujeme použiť na :

 tvorbu rezervného fondu 10 957,37 EUR 

    V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b)  citovaného zákona, z tohto  prebytku vylučujú : 

• nevyčerpané  prostriedky  zo sociálneho  fondu podľa  zákona  č.152/1994  Z.z.
o sociálnom fonde (len v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet
v banke) v sume         176,14 EUR

Zostatok  finančných  operácií  podľa  §  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 v sume 233 327,92  EUR, navrhujeme použiť na :

 tvorbu rezervného fondu                             233 327,92 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
244 285,29 EUR. 
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7.3. Rozpočet na roky 2019 - 2021

Skutočnosť
k 31.12.2018

Rozpočet  
na rok 2019

Rozpočet
 na rok 2020

Rozpočet
 na rok 2021

Príjmy celkom 1 092 621,60 1 027 563,00 1 013 045,00 831 189,00
z toho :
Bežné príjmy 843 693,68 830 689,00 830 689,00 831 189,00
Kapitálové príjmy 15 600,00 0,00 0,00 0,00
Finančné príjmy 233 327,92 196 874,00 182 356,00 0,00

Skutočnosť
k 31.12.2018

Rozpočet  
na rok 2019

Rozpočet
 na rok 2020

Rozpočet
 na rok 2021

Výdavky celkom 848 160,17 1 027 563,00 1 013 045,00 831 189,00
z toho :
Bežné výdavky 570 107,85 714 063,00 689 045,00 663 189,00
Kapitálové výdavky 278 052,32 313 500,00 324 000,00 168 000,00
Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00
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8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva

8.1. Majetok 

Názov Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Majetok spolu 6 415 075,97 6 390 130,85
Neobežný majetok spolu 5 772 275,16 5 739 270,02
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00
Dlhodobý hmotný majetok 5 618 571,25 5 585 566,11
Dlhodobý finančný majetok 153 703,91 153 703,91
Obežný majetok spolu 640 599,72 647 945,73
z toho :
Zásoby 3 169,57 2 191,33
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00
Krátkodobé pohľadávky 7 406,16 4 639,82
Finančné účty 630 023,99 641 114,58
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00
Časové rozlíšenie 2 201,09 2 915,10

8.2. Zdroje krytia 

Názov Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k  31.12.2018

Vlastné imanie a záväzky spolu 6 415 075,97 6 390 130,85
Vlastné imanie 2 602 898,73 2 797 943,25
z toho :
Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00
Fondy 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia 2 602 898,73 2 797 943,25
Záväzky 269 159,39 161 821,28

z toho :
Rezervy 6 458,00 6 698,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00
Dlhodobé záväzky 371,28 176,14
Krátkodobé záväzky 262 330,11 154 947,14
Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00
Časové rozlíšenie 3 543 017,85 3 430 366,32

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

• prírastkov  –  výstavba  detského  ihriska  -  areál  MŠ,  výstavba  chodníka  ul.  Poľná  -

Potočná,  výstavba  II.  etapy  chodníka  na  cintoríne,  pokračovanie  v  rekonštrukcii

kaštieľa, výstavba autobusových zastávok, zakúpený skladový kontajner pre DHZ
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8.3. Pohľadávky 

Pohľadávky Zostatok
 k 31.12 2017

Zostatok 
k 31.12 2018

Pohľadávky do lehoty splatnosti  7 406,16 4 639,82
Pohľadávky po lehote splatnosti  0,00 0,00

8.4. Záväzky

Záväzky Zostatok 
k 31.12 2017

Zostatok 
k 31.12 2018

Záväzky do lehoty splatnosti  261 693,73 155 123,28
Záväzky po lehote splatnosti  1 007,66 0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

 

• významný pokles záväzkov – dokončenie splátkového kalendára v súvislosti 

            s výstavbou kostola 
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9. Hospodársky výsledok  za 2018 - vývoj nákladov a výnosov

Názov Skutočnosť
k 31.12.2017

Skutočnosť
k 31.12.2018

Náklady 736 249,58 772 309,31
50 – Spotrebované nákupy 94 008,34 92 352,24
51 – Služby 80 212,99 132 446,96
52 – Osobné náklady 274 054,56 293 056,03
53 – Dane a  poplatky 1 320,98 1 380,29
54 – Ostatné náklady na 
prevádzkovú činnosť

8 851,59 5 232,04

55 – Odpisy, rezervy a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia

241 633,72 205 098,20

56 – Finančné náklady 3 959,14 3 734,90
57 – Mimoriadne náklady 0,00 0,00
58 – Náklady na transfery a náklady 
z odvodov príjmov

31 068,55 38 287,55

59 – Dane z príjmov 1 139,71 721,10
Výnosy 918 958,63 967 353,83
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 8 017,43 14 970,19
61 – Zmena stavu 
vnútroorganizačných služieb

0,00 0,00

62 – Aktivácia 360,87 0,00
63 – Daňové a colné výnosy 
a výnosy z poplatkov

753 587,56 780 283,22

64 – Ostatné výnosy 19 466,31 16 039,39
65 – Zúčtovanie rezerv a OP 
z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia

720,00 1 680,00

66 – Finančné výnosy 6 069,74 3 866,52
67 – Mimoriadne výnosy 0,00 0,00
69 – Výnosy z transferov 
a rozpočtových príjmov v obciach, 
VÚC a v RO a PO zriadených obcou 
alebo VÚC

130 736,72 150 514,51

Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

182 709,05 195 044,52

Obec Nededza nevynaložila v roku 2018 žiadne náklady na výskum a vývoj.

Hospodársky  výsledok  /kladný/  v sume  182  709,05  EUR  bol  zúčtovaný  na  účet  428  -

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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10. Ostatné  dôležité informácie 

10.1. Prijaté granty a transfery 

V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma prijatých
prostriedkov v EUR

MDV a RR SR Spoločný stav.úrad-stavebný poriadok 1 135,53
MDV a RR SR Spoločný stav.úrad-pozemné komunikácie 44,19
Okresný úrad Príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ 2 145,00
Min.vnútra SR Register obyvateľov 337,59
Min.vnútra SR Register adries 40,40
Okresný úrad Voľby do orgánov samosprávy obcí 526,86
Okresný  úrad ŽP Ochrana životného prostredia 96,04
ÚPSVR ESF EÚ 
85%

Príspevok  na  podporu  rozvoja  miestnej
a regionálnej zamestnanosti     

3 083,36

ÚPSVR ESF ŠR  
15%

Príspevok na podporu rozvoja miestnej 
a regionálnej zamestnanosti 

544,11

OŠK Nededza Dar – oprava  multifunkčného ihriska 15 000,00
Nadácia Kia Motors

Slovakia

Detské ihrisko – areál MŠ 15 000,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:

- dar na opravu multifunkčného ihriska

- grant na výstavbu detského ihriska

10.2. Poskytnuté dotácie 

V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2017 o poskytovaní

dotácií z rozpočtu obce: 

Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých
 prostriedkov v EUR

Obecný športový klub Nededza Športová činnosť 25 000,00
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10.3. Významné investičné akcie v roku 2018

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2018:

• prístavba a rekonštrukcia Materskej školy v sume 28 859,16 EUR
• výstavba chodníka na cintoríne v sume 17 301,96 EUR
• detské ihrisko - areál MŠ v sume 16 518,00 EUR
• vysporiadanie pozemkov s SPF lokalita STAV v sume 277,00 EUR
• zakúpená zváračka a paletizačné vidly v celkovej sume 2 122,23 EUR
• škrabka zemiakov do školskej jedálne v  sume 1 880,40 EUR
• trezor na OÚ  v sume 1 625,51 EUR
• traktor NEW HOLLAND s čelným nakladačom  v sume 1 500,00 EUR
• autobusové zastávky  v sume 12 753,00 EUR
• chodník MK Poľná-Potočná v sume 35 921,87 EUR
• výškopis a polohopis - Centrum obce Nededza v sume 550,00 EUR
• rekonštrukcia kaštieľa súp. č.3 v sume 48 443,08 EUR
• výstavba nového kostola (splátky) v sume 106 434,11 EUR
• PD verejné osvetlenie MK STAV  v sume 560,00 EUR
• PD kompostáreň – podiel v sume 450,00 EUR 
• skladový kontajner pre DHZ v sume 2 676,00 EUR
• vytýčenie MK STAV v sume 180,00 EUR

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti 

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

•  komplexná rekonštrukcia kaštieľa súp. č.3
•  revitalizácia priestorov pred kaštieľom súp. č. 3 a obecným úradom (Centrum obce 

Nededza)
•  prístavba haly k šatniam na futbalovom ihrisku
•  detský kolotoč v areáli MŠ
•  vybudovanie areálu s workoutovým náradím
•  vybudovanie účelovej komunikácie na napojenie miestnej komunikácie Pod Vajánkom
•  vybudovanie miestnej komunikácie v lokalite STAV
•  výstavba bytového domu pre obyvateľov obce
•  rozširovanie cyklotrás v katastrálnom území obce
•  vybudovanie rozhľadne v obci
•  realizácia protipovodňových opatrení na potoku a vybudovanie suchých poldrov na

             zachytenie prívalových vôd, regulácia potoka Kotrčiná
•  rozširovanie skladových kapacít pre obec, zatepľovanie obecných budov
•  rozšírenie kamerového systému v obci
•  riešenie dopravného systému v obci
•  zvyšovanie kvality vzdelávania, kultúrneho a spoločenského vyžitia
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10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za

ktoré sa vyhotovuje výročná správa. 

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená  

Obec vedie súdny spor s pani Martou Škorvánkovou o zaplatenie náhrady škody vo výške

5 738,00 EUR.

Vypracoval: Jozefína Slotová, PhDr. Peter Vajda                  Schválil: PhDr. Peter Vajda
Predkladá: Jozefína Slotová

V Nededzi, dňa 06.05.2019

Prílohy:

 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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