ZÁPISNICA
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi
konaného dňa 19.06.2017 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti OÚ v Nededzi

Prítomní poslanci: 6 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter
Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Ospravedlnení poslanci: 1 Mgr. Darina Janušová, prítomná od 18:15 hod.
Neospravedlnení poslanci: 0
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza na II. polrok 2017
5. Zásady hospodárenia s majetkom obce Nededza - doplnenie
6. Pozemok na prenájom par.č. KN-E 686/1 ostatné plochy na LV č.1 pre k.ú. Nededza
7. Rôzne
8. Uznesenia
9. Záver
1) Otvorenie:
Tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2017 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 Mgr. Darina
Janušová sa ospravedlnila s tým, že sa dostaví o cca. 20 minút neskôr.
Starosta predložil na schválenie program rokovania. Poslanci program Obecného
zastupiteľstva schválili bezo zmien.
Hlasovanie:
Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing.
Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0
Zdržal sa – 0
Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.
Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci: Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac.
Hlasovanie:
Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing.
Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
2) Kontrola uznesení
Na poslednom obecnom zastupiteľstve neboli prijaté uznesenia, ktoré by požadovali
plnenie.
3) Informácie
Starosta obce informoval o akcii Deň detí, ktorá sa uskutočnila 03. júna 2017 v športovom
areáli. Poďakovanie patrí komisii kultúry, zamestnancom obce, dobrovoľnému hasičskému
zboru a obecnému športovému klubu za organizáciu tohto podujatia. V tento deň
i športovci z OŠK zvalili obecný máj. Ďalej zaznela informácia o reprezentovaní obce
Nededza na akcii Medzninárodná súťaž vo varení halušiek v Terchovej dňa 27.05.2017
v zložení: starosta obce Peter Vajda, Miloš Janek, Jozefína Slotová, Božena Jankovská,
Michal Jankovský. Poslanci boli informovaní aj o vyhotovení protokolu o meraní vlhkosti
klenbového kamenného muriva v kostole. Namerané parametre spĺňajú požiadavky
vlhkosti daného muriva. Vzatá na vedomie bola i informácia o podpísaní Zmluvy o dielo
a Zmeny č. 1 ku zmluve o dielo na amfiteáter v Nededzi s firmou Unistav Teplička, s.r.o.,
Teplička nad Váhom. Termín odovzdania diela je 15.08.2017.
Na rokovanie obecného zastupiteľstva sa o 18:15 hod. dostavila poslankyňa Mgr. Darina
Janušová.
Prítomní si ďalej vypočuli informáciu o presťahovaní a začiatku dočasnej prevádzky
materskej školy do priestorov obecného domu č. 129/2 na ulici Potočná odo dňa
29.05.2017. Taktiež odoznela informácia o plánovanom maľovaní a prípadnej výmene

dlažby pod balkónom a na balkóne v sále kultúrneho domu koncom júna a začiatkom júla
2017. Starosta obce informoval aj o prebehnutých troch kontrolných dňoch na stavbe
jestvujúcej materskej školy. Je potrebné ešte vykonať celkovú výmenu elektroinštalácie
starej časti materskej školy, nakoľko napojenia novej a starej sústavy nie je možné
v zmysle STN. Na záver tohto bodu rokovania zaznela informácia o ukončení súťaže OŠK
a konečných umiestneniach v sezóne 2016/2017:
- družstvo žiakov: 5. miesto I. trieda Oblastného futbalového zväzu
- družstvo dorastu: skončilo v IV. Lige Stredoslovenského futbalového zväzu na 1. mieste
a historicky postúpilo do III. ligy
- mužstvo dospelých: 3. miesto I. trieda Oblastného futbalového zväzu
Hráčom, trénerom i celému výboru patrí poďakovanie za reprezentáciu obce.
4) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza na II. polrok 2017
Hlavná kontrolórka obce predložila Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.
polrok 2017. Ten sa riadi Zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov. Kontrolované budú finančné operácie, inventarizácia pokladníc,
vybavovanie sťažností, tiež nakladanie s majetkom obce, dodržiavanie všeobecných
právnych predpisov i uznesení.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.
polrok 2017.
Hlasovanie:
Za - 7 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing.
Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
5. Zásady hospodárenia s majetkom obce Nededza - doplnenie
Z dôvodu zmeny zákona o majetku obcí - § 9a ods.12 - zákon č.138/1991 Zb. - doplnenie
povinnosti o register partnerov verejného sektora, boli doplnené Zásady o hospodárení s
majetkom obce schválené OZ zo dňa 28.9.2015 v článku 4 nasledovne: Fyzická osoba a

právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a ktorá má povinnosť zapisovať
sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku obce
Nededza podľa týchto zásad len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného
sektora. Partnerom verejného sektora je tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobúda
majetok obce, práva k majetku obce (nájom) alebo iné majetkové práva obce, ktorých
všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000 eur.
Zásady hospodárenia s majetkom obce Nededza boli po uvedenom doplnení jednohlasne
schválené.
Hlasovanie:
Za - 7 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing.
Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
6) Pozemok na prenájom par.č. KN-E 686/1 ostatné plochy na LV č.1 pre k.ú.
Nededza
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bol prejednaný zámer prenechať do nájmu priamo
pozemok par. č. KN -E 686/1 ostatné plochy na LV č.1 pre k.ú. Nededza o výmere 15,8
m². Uvedený pozemok je v súčasnosti sporadicky využívaný pre peších. Obecné
zastupiteľstvo schválilo uvedený zámer a zároveň schválilo lehotu na doručovanie
cenových ponúk záujemcov a to do 14.7.2017 do 12:00 hod. vrátane a to písomne na
adresu: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
Hlasovanie:
Za - 7 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing.
Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
7) Rôzne
V rámci bodu Rôzne obecné zastupiteľstvo odporúčilo pri úmrtí občana Nededze na
požiadanie rodiny vyhlásiť oznámenie o úmrtí a o poslednej rozlúčke v miestnom rozhlase

8) Uznesenia
Na obecnom zastupiteľstve boli prijaté uznesenia č. 24/2017 až č. 30/2017.
9) Záver
Po ukončení rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a zasadnutie
Obecného zastupiteľstva o 20:30 hod. ukončil.

V Nededzi dňa 26.06.2017
Zapísala: Alica Hodásová

….......................................

Overovatelia zápisnice:
Ing. Miloš Janek

…........................................

Ing. Vladimír Zajac

….........................................

Starosta obce:
PhDr. Peter Vajda

….........................................

