Uznesenia z 2. (druhého) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa
konalo dňa 26. marca 2018 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v
Nededzi.

Obecné zastupiteľstvo:
1. K otvoreniu
Uznesenie č. 13
schvaľuje:
program obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Za - 4 Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 14
schvaľuje:
overovateľov zápisnice: Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Hlasovanie:
Za - 4 Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
3. K informáciám
Uznesenie č. 15
berie na vedomie:
- informáciu o finančnom ukončení rekonštrukcie materskej školy
- informáciu o príprave stavebného povolenia na chodník pre peších od ulice Poľná
- informáciu o príprave projektu nového detského ihriska v areáli záhrady materskej školy cez
Nadáciu Kia Motors Slovakia v sume 15.000 € (celková suma za ihrisko činí 16.518 € s DPH)
- informáciu o poďakovaní Obecnému športovému klubu Nededza za fašiangový sprievod v obci
- informáciu o získaní pečate rozvoja obce za rok 2017
- informáciu o výmene podlahy v chodbe a na schodoch do obecného úradu.

Výmenu robil Štefan Chabada.
- informáciu o doručenom Oznámení o postúpení investorských práv obce Nededza na nového
investora: spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
- informáciu o poslednom pojednávaní na okresnom súde vo veci Marta Škorvánková proti Obec
Nededza. Pojednávanie sa konalo dňa 05.02.2018 na Okresnom súde v Žiline, ďalšie konanie
bude koncom apríla na miestnom cintoríne.
- informáciu o ďakovnom liste prezidenta Slovenskej republiky
4. K Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nededza č. 1/2018 o výške mesačného
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v
materskej škole a výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a
podmienky úhrady v školskej jedálni
Uznesenie č. 16
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 1/2018 o výške mesačného príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienky úhrady v školskej
jedálni
Hlasovanie:
Za - 5 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
5. K využitiu podkrovných priestorov v obecnom dome na ulici Potočná č. 129/2
Uznesenie č. 17
návrh na schválenie zámeru prenajať majetok obce – podkrovie v obecnom dome na ulici Potočná
129/2
Hlasovanie:
Za - 0
Proti – 4 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek,
Zdržal sa – 1 Ing. Vladimír Zajac
Návrh zámeru prenajať majetok obce – podkrovie v obecnom dome na ulici Potočná 129/2 nebol
schválený.

6. K riešeniu parkovania pri bytových domoch č. 225 a č. 226 na ulici Záhradná
Uznesenie č. 18
berie na vedomie Žiadosť o podanie informácie od Jakuba Mravca týkajúcu sa parkovania pri
bytových domov č. 225 a č. 226 na ulici Záhradná s tým, že stavebná komisia preverí možnosť
vybudovania spevnej plochy
7. K Rôznemu
Uznesenie č. 19
odporúča Rade školy prejednať pravidlá otvorenia materskej školy počas prázdnin

V Nededzi, 26.03.2018

PhDr. Peter Vajda, starosta obce

