Uznesenia zo 7. (siedmeho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa
konalo dňa 26. októbra 2015 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v
Nededzi.
Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu
Uznesenie č. 79
schvaľuje :
a) program obecného zastupiteľstva s nasledovnou zmenou: body 7, 8, 9 budú
prerokované ako body 8, 9, 10 a bod č. 7 sa doplní nasledovne: Zámer prenechať majetok
obce do nájmu – kanalizácie a bezodplatného prevodu – vodovod v lokalite Stav – 1.
etapa
Hlasovanie:
Za - 5 MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Mgr. Darina Janušová, Ing.
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 80
schvaľuje :
b) overovateľov zápisnice: Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Hlasovanie:
Za - 5 MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Mgr. Darina Janušová, Ing.
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

3. K Informáciám
Uznesenie č. 81
berie na vedomie:
- informáciu o uzatvorení Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy so spoločnosťou NATURPACK, a.s., Bratislava týkajúcu nepeňažného plnenia pri triedenom odpade a to na
základe zákona č. 119/2010 Z.z. O obaloch v znení neskorších predpisov a zákona č.
79/2015 Z.z. O odpadoch
- informáciu o pripojení domu č. 3/3 (kaštieľ) do elektrickej sústavy – SSE-Distribúcia, a.s.
- informáciu o ukončení projektu cez Nadáciu Pontis: Revitalizácia obecných studní a
vytvorenie oddychovej zóny - nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis
- informáciu o akcii Úcta k starším, ktorá sa uskutočnila dňa 22.10.2015
- informáciu o spoločnej kanalizácii GENESTI, kde došlo k zmene hlavného realizátora
obce Strečno a to na obec Varín podľa pôvodnej výzvy ŽP
- informáciu o uskutočnení stretnutia so zástupcom Národného parku Malá Fatra vo veci
premiestnenia bocianieho hniezda na ulici Stredná. Zástupca NP MF p. Martin Hatala po
ohliadke terénu uviedol, že premiestnenie bocianieho hniezda z pôvodného miesta
navrhuje umiestniť na betónový stĺp pri autobusovej zástavke na ceste II./583 smer Žilina.
- informáciu o poďakovaní vedenia Základnej školy Gbeľany za poskytnutú dotáciu na
plavecký výcvik pre nededzských žiakov z 2. a 3. ročníka
- informáciu o stretnutí zástupcu spoločnosti VIX s.r.o. a Ivana Žiaka vo veci výstavby
pohostinského zariadenia v areáli bývalého družstva
4. K bytovému domu – 17 b.j.
Uznesenie č. 82
berie na vedomie:
informáciu o predložení Dôvodovej správy od JUDr. Vachana týkajúcu sa možného
riešenia existujúceho stavu bytového domu – 17 bytovej jednotky formou odstúpenia od
zmluvy s postupníkom spoločnosťou Sporthouse, s.r.o. a odkladajú konečné rozhodnutie
na ďalšie rokovanie obecného zastupiteľstva

5. K vysporiadaniu miestnej komunikácie lokalita „Stav – I. etapa“ KN C: 557/118,
557/119, 557/121, 557/134, 557/135
Uznesenie č. 83
berie na vedomie informáciu o uzatvorení Kúpnej zmluvy týkajúcu sa parciel KN C
557/118, 557/119, 557/121, 557/134, 557/135, 557/160
6. K Žiadosti OŠK Nededza o dotáciu na činnosť v roku 2016
Uznesenie č. 84
berie na vedomie
Žiadosť OŠK Nededza o dotáciu na činnosť v roku 2016 a ukladá hlavnej kontrolórke
vykonať analýzu čerpania poskytnutej dotácie za rok 2015 podľa plánu kontrolnej činnosti
na II. polrok 2015 a pripraviť motivačný program pre hráčov futbalového oddielu zo strany
obecného športového klubu
7. K Zámeru prenechať majetok obce do nájmu – kanalizácie a bezodplatného
prevodu – vodovod v lokalite Stav – 1. etapa

Uznesenie č. 85:
schvaľuje
zámer prenechať majetok obce – kanalizácia lokalita Stav – 1. etapa – do nájmu
spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
Hlasovanie:
Za - 5 MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Mgr. Darina Janušová, Ing.
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 86:
schvaľuje
zámer prevodu majetku obce - vodovodu v lokalite Stav – 1. etapa

spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
- schvaľuje
Hlasovanie:
Za - 5 MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Mgr. Darina Janušová, Ing.
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
8. K Rôznemu
a) Uznesenie č. 87
schvaľuje
zaradenie obce Nededza do územia miestnej akčnej skupiny (MAS) na území
mikroregiónu Terchovská dolina
Hlasovanie:
Za - 5 MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Mgr. Darina Janušová, Ing.
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
b) Uznesenie č. 88
berie na vedomie
informáciu o schválení dotácie na rekonštrukciu Materskej školy v Nededzi v sume
30.000,00 € zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a súhlasia s potvrdením uvedenej dotácie
c) Uznesenie č. 89
berie na vedomie
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2015
d) Uznesenie č. 90
berie na vedomie

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2015

V Nededzi, 26.10.2015

PhDr. Peter Vajda
starosta obce

