Uznesenia z 5. (piateho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa
konalo dňa 23. októbra 2017 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v
Nededzi.
Obecné zastupiteľstvo:
1. K otvoreniu
Uznesenie č. 42
schvaľuje:
program obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Za - 4 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 43
schvaľuje:
overovateľov zápisnice: JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik
Hlasovanie:
Za - 4 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
3. K informáciám
Uznesenie č. 44
berie na vedomie:
- informáciu o poškodenej vstupnej bráne do priemyselného areálu vozidlom českej
prepravnej firmy, škoda bola nahlásená do poisťovne Kooperatíva
- informáciu o doručení žiadosti o výstavbu mostu cez potok Kotrčiná v lokalite Stav, ktorú
podpísalo 15 občanov Nededze, ktorí majú v danej lokalite pozemky

- informáciu o akcii Jesenný beh žien obcí Teplička nad Váhom a Nededza, ktorý sa
uskutočnil dňa 14.10.2017 so štartom a cieľom v Nededzi za účasti 15 žien
- informáciu o kontrolnom dni č. 10 na stavbe materskej školy dňa 05.10.2017, pri ktorom
bol vyhotovený zápis a stanovený ďalší postup prác a naviac prác
- informáciu o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia dňa 04.
novembra 2017 v sále kultúrneho domu v Nededzi
4. K žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Nededza na
všeobecne prospešné činnosti a podujatia – Obecný športový klub Nededza –
futbalový oddiel vrátane prípravky pre družstvo žiakov, šachový a stolnotenisový
oddiel
Uznesenie č. 45
berie na vedomie
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Nededza na všeobecne
prospešné činnosti a podujatia – Obecný športový klub Nededza – futbalový oddiel
vrátane prípravky pre družstvo žiakov, šachový a stolnotenisový oddiel
5. K Predloženiu ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „ Rozšírenie verejnej
kanalizácie a vodovodu v lokalite STAV - I. etapa“ realizovaného v rámci výzvy IROPPO4-SC421-2017-19“
Uznesenie č. 46
schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „ Rozšírenie verejnej kanalizácie a vodovodu v lokalite STAV - I. etapa“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-201719“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 5% z oprávnených výdavkov t.j. 3 517,00 €
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce vo
výške 14 100,00 €
Hlasovanie:
Za - 4 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0
Zdržal sa – 0
6. K členstvu v MALÁ FATRA, oblastná organizácia cestovného ruchu
Uznesenie č. 47
schvaľuje
a) vstup Obce Nededza do MALÁ FATRA, oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá
Fatra podl'a zákona č. 91/2010 Z.z. na obdobie, dokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne inak
b) výšku členského príspevku do oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra vo
výške 1 € obyvateľa/rok.
c) výšku vstupného členského do oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra vo
výške 25% ročného členského.
d) poveruje starostu obce Nededza vykonat' všetky právne úkony k vstupu do oblastnej
organizácie cestovného ruchu Malá Fatra
Hlasovanie:
Za - 4 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
7. K Rôznemu

Uznesenie č. 48
berie na vedomie
Dohodu o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda medzi obcou Nededza a Štátnou
ochranou prírody SR, Slovenským pozemkovým fondom a SSE-Distribúcia, a.s.
Uznesenie č. 49
berie na vedomie
postup súdneho pojednávania vo veci náhrady škody p. Škorvánkovej Marty vs. Obec
Nededza

Uznesenie č. 50
berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2017

V Nededzi, 23.10.2017

PhDr. Peter Vajda, starosta obce

