
ZÁPISNICA 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi

konaného dňa 06.03.2015 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v

Nededzi.

Prítomní poslanci:  6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. 

Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Ospravedlnení poslanci: 1 MUDr. Dagmar Bollová

Neospravedlnení poslanci: 0

Program:

1. Otvorenie

2. Rímskokatolícky kostol – zverejnenie zámeru prenajať obecný majetok

3. Návrh zmluvy o nájme rímskokatolíckeho kostola - prejednanie

4. Rôzne

5. Uznesenia

6. Záver

 

1) Otvorenie:

Druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2015 otvoril a viedol starosta obce PhDr. Peter 

Vajda, ktorý privítal prítomných s konštatovaním, že na zasadnutí sú prítomní šiesti poslanci a teda 

obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poslankyňa MUDr. Dagmar Bollová sa ospravedlnila, že z 

dôvodu pobytu v zahraničí, sa rokovania obecného zastupiteľstva nezúčastní.

Starosta predložil na schválenie program rokovania. Poslanci program Obecného zastupiteľstva 

jednohlasne schválili.

Hlasovanie:

Za -  6  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: Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Hlasovanie:

Za -  6  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 

Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

2) Rímskokatolícky kostol – zverejnenie zámeru prenajať obecný majetok

Obec Nededza ako stavebník postavila Rímskokatolícky kostol za účelom prehĺbenia kultúrneho 

a duchovného života obyvateľov obce Nededza. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo zverejniť Zámer 

prenajať obecný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v nasledovnom znení:

„Obecné zastupiteľstvo obce Nededza uznesením č. 28/2015 zo dňa 06.03.2015 schválilo podľa  §

9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom 

nehnuteľnosti – Rímskokatolícky kostol postavený na pozemku par. KN – C č. 39/1 a pozemok KN 

– C č. 39/1 o výmere 367 m2 zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Nededza z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, ktorým je prehĺbenie kultúrneho a duchovného života obyvateľov 

obce Nededza, a to za nájomné 1 € ročne.“

Zámer bol zverejený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 06.03.2015.

Predložený zámer poslanci obecného zastupiteľstva schválili.

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) Návrh zmluvy o nájme rímskokatolíckeho kostola - prejednanie

Starosta obce predložil na prejednanie Návrh zmluvy o nájme rímskokatolíckeho kostola medzi Obcou 

Nededza a Rímskokatolíckou cirkvou - farnosťou Gbeľany. Návrh upravuje vzájomné vzťahy 

spomínaných zmluvných strán, pričom obec prenecháva cirkvi postavený kostol na dočasné účelové 

užívanie, t.j. na konanie cirkevných obradov. Predložený návrh prítomní poslanci prejednali a 

pripomienkovali. Následne bude návrh prerokovaný so Žilinskou diecézou a farnosťou Gbeľany tak, aby



zmluvné strany dospeli ku konečnej podobe zmluvy, ktorá bude podliehať ďalšiemu schvaľovaniu v 

obecnom zastupiteľstve. Prítomní poslanci vzali predložený návrh zmluvy na vedomie.

4) Rôzne

V rámci bodu rôzne bola vedená diskusia o možnom finančnom príspevku zo strany spoločnosti Mobis 

Slovakia s.r.o. v Nadácii Pontis v sume 5.000,00 €. Obecné zastupiteľstvo navrhlo financovať touto

sumou projekčnú a inžiniersku činnosť na rozšírenie kapacity Materskej školy v Nededzi.

5) Záver

Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní, ktoré o 19:58 hod. 

ukončil.

V Nededzi dňa 09.03.2015

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

Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Darina Janušová …........................................

Ing. Vladimír Zajac ….........................................

Starosta obce:

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


