
ZÁPISNICA 

zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi

konaného dňa 26. októbra  2015 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v

Nededzi.

Prítomní poslanci:  5 MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Mgr. Darina 

Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Ospravedlnení poslanci: 2 JUDr. Marián Cesnek , Ing. Miloš Janek

Neospravedlnení poslanci: 0

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Informácie

4. Bytový dom – 17 b.j.

5. Vysporiadanie miestnej komunikácie lokalita „Stav – I. etapa“ KN C:  557/118, 557/119, 557/121,

    557/134, 557/135

6. Žiadosť OŠK Nededza o dotáciu na činnosť v roku 2016

7. Rôzne

8. Uznesenia

9. Záver

 

1. Otvorenie:

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

Vajda, ktorý privítal prítomných s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných päť poslancov a teda 

obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

Starosta predložil na schválenie program rokovania. 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 – kanalizácia a bezodplatného prevodu – vodovod v lokalite Stav – 

1. etapa spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Hlasovanie:

Za -  5  MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, 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 -  5  MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

2. Kontrola uznesení

Na poslednom obecnom zastupiteľstve neboli prijaté uznesenia, ktoré by požadovali plnenie.

3.  Informácie

Na úvod bodu Informácie starosta obce podal informáciu o uzatvorení Zmluvy o uzavretí budúcej 

zmluvy so spoločnosťou NATUR-PACK, 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. Ďalej informoval o pripojení domu č. 3/3 (kaštieľ) do elektrickej sústavy – 

SSE-Distribúcia, a.s. Informoval tiež o ukončení projektu cez Nadáciu Pontis: Revitalizácia obecných 

studní a vytvorenie oddychovej zóny  - nadačný fond Mobis v Nadácii  Pontis. Zároveň podal informáciu

o kultúrno-spoločenskej akcii Úcta k starším, ktorá sa uskutočnila dňa 22.10.2015 v sále kultúrneho 

domu. Odoznela aj informácia o  spoločnej kanalizácii GENESTI, kde došlo k zmene hlavného 

realizátora obce Strečno a to na obec Varín podľa pôvodnej výzvy ŽP. Starosta ďalej informoval obecné

zastupiteľstvo 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. Prítomní si vypočuli tiež informáciu 

o poďakovaní vedenia Základnej školy Gbeľany za poskytnutú dotáciu na plavecký výcvik pre 

nededzských žiakov z 2. a 3. ročníka a rovnako informáciu o stretnutí zástupcu spoločnosti VIX s.r.o. a 

Ivana Žiaka vo veci vstupnej brány do areálu spoločnosti VIX, s.r.o.

Obecné zastupiteľstvo vzalo predložené informácie na vedomie.



4. Bytový dom – 17 b.j.

Na rokovaní obecného zastupiteľstva sa na žiadosť starostu obce zúčastnil advokát JUDr. Peter 

Vachan, ktorý stručne zhrnul doterajší právny postup vo veci plánovanej výstavby 17 bytového domu. 

Uviedol, že dlhodobo je problém na strane dodávateľa spoločnosti Sagabuild, s.r.o. - v súčastnosti 

Sporthouse, s.r.o. Bratislava, ktorá nedodržuje jednotlivé termíny a povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo 

zmluvy. Jej konateľ Ing. Miroslav Stanovský so starostom obce ani s advokátom nekomunikuje a 

nepreberá poštové zásielky o návrhu ukončenia zmluvy. JUDr. Vachan vypracoval Dôvodovú správu, 

kde uviedol aj možné riešenia vzniknutej nepriaznivej situácie. Obecné zastupiteľstvo vzalo Dôvodovú 

správu na vedomie s tým, že odporučilo počkať s ďalším právnym konaním až po ukončení 

právoplatného stavebného povolenia, ktoré má platnosť do 22.01.2016.

5. Vysporiadanie miestnej komunikácie lokalita „Stav – I. etapa“ KN C:  557/118, 557/119, 

557/121, 557/134, 557/135

Starosta obce informoval vysporiadaní miestnej komunikácie lokalita „Stav – I. etapa“ . Týka sa to 

pozemkov v katastrálnom území Nededza KN C:  557/118, 557/119, 557/121, 557/134, 557/135, 

557/160, kde bola podpísaná zmluva o odkúpení spoluvlastníckych podielov za 1 EURO v prospech 

obce.

Predložená informácia bola vzatá na vedomie.

6. Žiadosť OŠK Nededza o dotáciu na činnosť v roku 2016

Predseda obecného športového klubu Ladislav Ďuríček podal na obec žiadosť o dotáciu športového 

klubu na činnosť týkajúcu sa futbalového, stolnotenisového a šachového oddielu v roku 2016 v 

požadovenej sume 17.000,00 EUR, t.j. na úrovni minulého roka. Prítomní poslanci vzali predloženú 

žiadosť na vedomie a uložili 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. Zámer prenechať majetok obce do nájmu – kanalizácie a bezodplatného prevodu – vodovod v 

lokalite Stav – 1. etapa

Čo sa týka potreby zjednotiť prevádzku verejnej kanalizácie: kanalizácia bude v päť ročnom nájme, 

nakoľko táto bude ralizovaná z eurofondov.  Obec predpokladá, že následne bude stavba buď vložená 

ako nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti alebo sa do nej odpredá na základe kúpnej 

zmluvy alebo bezodplatným prevodom. Obecné zastupiteľstvo svojim uznesením schválilo 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

Vzhľadom na potrebu zabezpečenia zjednotenia prevádzky obecných vodovodov a vodovodov v 

majetku spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., ktoré sú v obci Nededza a plnenie si 

zákonných povinností prevádzkovania vodovodu, obec ako akcionár uvedenej spoločnosti predpokladá,

že stavba vodovodu bude vložená ako nepeňažný vklad do základného imania tejto spoločnosti alebo 

prevodom do majetku tejto spoločnosti na základe zmluvy.

Schválený bol zámer prevodu majetku obce - vodovodu v lokalite Stav – 1. etapa 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

8. Rôzne

V rámci bodu Rôzne bolo schválené zaradenie obce Nededza do územia miestnej akčnej skupiny 

(MAS) na území mikroregiónu Terchovská dolina. Jedná sa o verejno-súkromné partnerstvo, 

prostredníctvom ktorého môže aj obec Nededza čerpať viaceré finančné prostiedky.

Hlasovanie:

Za -  5  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 

Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Ďalej bola vzatá na vedomie informácia o schválení dotácie na rekonštrukciu Materskej školy v Nededzi

v sume 30.000,00 € zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Poslanci vyjadrili súhlas s potvrdením uvedenej dotácie.

Vzatá na vedomie bola zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2015, kde sa jednalo o zaradenie 



iných finančných prostriedkov, konkrétne transfér z Nadácie Pontis a transfér z Úradu práce, sociálnych

vecí a rodiny.

Vzatá na vedomie bola i zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2015, kde sa jednalo o 

rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu do celkovej výšky 5.000,00 EUR.

9. Záver

Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní, ktoré o 20:58 hod. ukončil.

V Nededzi dňa 03.11.2015

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

Overovatelia zápisnice: 

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

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

Starosta obce:

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


