ZÁPISNICA
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi
konaného dňa 18.09.2017 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti OÚ v Nededzi

Prítomní poslanci: 6 MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš
Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Ospravedlnení poslanci: 1 JUDr. Marián Cesnek
Neospravedlnení poslanci: 0
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nededza č. 1/2017 o podmienkach poskytovania
dotácie z rozpočtu obce
5. Nájomná zmluva na pozemok par.č. KN-E 686/1 ostatné plochy na LV č. 1 pre k.ú.
Nededza o výmere 15,8 m² - Radim Peťko
6. Projektový návrh riešenia dvoch autobusových zastávok na ceste II/583
7. Rôzne
8. Uznesenia
9. Záver
1) Otvorenie:
Štvrté 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. Poslanec JUDr. Marián
Cesnek sa za neúčasť na rokovaní vopred ospravedlnil.
Starosta predložil na schválenie program rokovania. Poslanci program Obecného
zastupiteľstva schválili bezo zmien.

Hlasovanie:
Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, 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: MUDr. Dagmar Bollová, Peter Ďuríček
Hlasovanie:
Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, 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
Starosta obce informoval o schválenom projekte na poskytnutie financií od spoločnosti
Mobis dobrovoľný hasičský zbor v sume 3.000 €. Tieto financie boli použité prevažne na
oslavy 100. výročia vzniku hasičského zboru v našej obci. Ďalej zaznela informácia o
pripravovanom projekte s názvom „Krajší je svet z bycikla“ vo výzve nadačného fondu Kia
na podporu budovania cyklotrás, kde by obec mohla po schválení úspešného projektu
dostať od spoločnosti KIA financie v sume 18.000 €. Poslanci boli informovaní aj o oprave
poškodených sociálnych zariadení kontajnerového typu v areáli obecného športového
klubu. Vzatá na vedomie bola i informácia o ukončení výstavby a skolaudovaní amfiteátra
v areáli materskej školy. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 13.09.2017.
Prítomní si ďalej vypočuli informáciu o prijatí pedagogického zamestnanca Mgr. Moniky
Hruškovej do materskej školy v novom školskom roku. Pracovný pomer ukončila p.
Kupčáková Jana, nakoľko nastúpila do dôchodku. Taktiež odoznela informácia o oslavách

100. výročia vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v Nededzi v dňoch 15.-16.07.2017.
Starosta obce poďakoval všetkým členom hasičského zboru za prípravu a priebeh osláv.
Starosta obce informoval aj o vyjadrení Slovenského vodohospodárskeho podniku zo dňa
18.07.2017. Správca toku za účasti projektanta Slovenského vodohospodárskeho podniku
vykonal na podnet obce dňa 24.04.2017 ohliadku prepážky na hornom konci obce na toku
Kotrčiná (rybník). Na jej základe skonštatoval, že v súčasnosti nie je priamo ohrozená
stabilita prepážky a nehrozí jej zbortenie. Do budúcna správca toku uvažuje o úprave
prepážky pomocou vybudovania betónového múrika z návodnej strany.
Ďalej zaznela aj informáciu o vymaľovaní sály kultúrneho domu a výmene dlažby pod a na
balkóne, na schodisku a v chodbičke kultúrneho domu. Sála kultúrneho domu je veľmi
často využívaná na rôzne spoločenské akcie a podujatia a tomu zodpovedá i jej
opotrebenie a z tohto dôvodu boli dané priestory vymaľované.
Na záver tohto bodu rokovania zaznela informácia o uskutočnení Hodových osláv
Sedembolestnej Panny Márie v dňoch 15.09 a 17.09.2017. Poďakovanie patrí členom
dobrovoľného hasičského zboru, ktorí sa zúčastnili na ich príprave a priebehu, tiež
hasičom z Gbelian za ich účasť na slávnostnej omši. Poďakovanie za prípravu a priebeh
hodových slávností patrí i členom komisie kultúry, mládeže a športu a zamestnancom
obce.
4) Všeobecne záväzné nariadenie obce Nededza č. 1/2017 o podmienkach
poskytovania dotácie z rozpočtu obce
Na základe zmeny zákona bolo potrebné prejednať návrh VZN o podmienkach
poskytovania dotácie z rozpočtu obce, ktoré upravuje pravidlá postupu pri poskytovaní
dotácie právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi z rozpočtu obce. Doplnená bola
povinnosť právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá požaduje dotáciu predložiť výpis z registra
trestov.
Obecné zastupiteľstvo Všeobecne záväzné nariadenie obce Nededza č. 1/2017
o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce schválilo.
Hlasovanie:
Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina
Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0
Zdržal sa – 0
5. Nájomná zmluva na pozemok par.č. KN-E 686/1 ostatné plochy na LV č. 1 pre k.ú.
Nededza o výmere 15,8 m² - Radim Peťko
Obec Nededza na základe obecným zastupiteľstvom schváleného a zverejneného zámeru
prenechať do nájmu priamo pozemok par.č. KN-E 686/1 a na základe doručenej cenovej
ponuky p. Radima Peťka na zverejnený zámer pristúpila k vypracovaniu nájomnej zmluvy
na uvedený pozemok. Zmluva bola prejednaná i na zasadnutí stavebnej komisie dňa
25.08.2017 s tým, že účelom nájmu zmluvy bude vybudovanie letnej terasy a to na stavbe
so súpisným číslom 95, ktorá bola rozhodnutím stavebného úradu povolená na užívanie
pre obchod a služby. Suma prenájmu bola určená vo výške 3,20 EUR/m2/rok na dobu
určitú a to do 31.12.2022. Jedná sa o 15,8 m².
Nájomná zmluva na pozemok par.č. KN-E 686/1 ostatné plochy na LV č. 1 pre k.ú.
Nededza o výmere 15,8 m² bola uznesením č. 35/2017 schválená.
Hlasovanie:
Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
6) Projektový návrh riešenia dvoch autobusových zastávok na ceste II/583
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bol prejednaný projektový návrh riešenia dvoch
autobusových zastávok na ceste II/583, ktorý vypracoval Ing. Róberta Demko .Jedná sa o
autobuso vú zastávku v smere do Žiliny a o autobusovú zástavku v smere do Terchovej.
Navrhnuté rozmery zastávok sú 3x1,5 metra a výška 3 metre. Základová konštrukcia by
mala byť z H štiepaných tvárnic a na nej by mala byť upevnená drevená konšttrukcia.
Strecha by mala byť latovaná a prikrytá asfaltovým šindlom. Zastávky by mali mať aj kôš
a výlepovú plochu i USB nabíjačku pre 2 mobilné telefóny, ako aj fotovoltaické osvetlenie

vnútra zastávky. Po prejednaní návrhu bolo doporučené zapracovanie ďalších technický
špecifikácií (základ, úprava strechy, osadenie skla/plexiskla na jednu stranu zástavky)
7) Rôzne
V rámci bodu Rôzne obecné zastupiteľstvo odporúčalo vzalo na vedomie zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 4/2017, kde sa jednalo o rozpočtový presun výdavkov v rámci
schváleného rozpočtu do celkovej výšky 5 000,- € a rozpočtovým opatrením č. 5/2017, kde
sa jednalo o zaradenie prostriedkov na dotáciu rekonštrukcie materskej školy a grant z
nadačného fondu Mobis v Nadácii Pontis do rozpočtu obce.
Ďalej bol v súvislosti s vyššie prejednávaným bodom rokovania schválený presun
finančných prostriedkov v sume 10.000 € rozpočtovým opatrením č. 6/2017 z položky
09.1.1.1 46 717003 Materská škola – rekonštrukcia na položku 04.5.1 717001 – Cestná
doprava - autobusové zastávky.
Obecné zastupiteľstvo ďalej odporučilo vybudovanie chodníka pre peších zo začiatku ulice
Poľná smerom do križovatky štátnej cesty II/583 a cesty III. triedy po autobusovú zastávku
SAD v smere do Kotrčinej Lúčky.
V rámci bodu Rôzne bola schválená i zastavovacia štúdiu rodinných domov v
katastrálnom území Nededza, ktorú vypracoval Ing. arch. Peter Krajč.
Hlasovanie:
Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

8) Uznesenia
Na obecnom zastupiteľstve boli prijaté uznesenia č. 31/2017 až č. 41/2017.

9) Záver
Po ukončení rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a zasadnutie

Obecného zastupiteľstva o 19:45 hod. ukončil.

V Nededzi dňa 26.09.2017
Zapísala: Alica Hodásová

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

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Dagmar Bollová

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

Peter Ďuríček

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

Starosta obce:
PhDr. Peter Vajda

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

