ZÁPISNICA
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi
konaného dňa 18.09.2018 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti OÚ v Nededzi

Prítomní poslanci: 4 Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing.
Vladimír Zajac
Ospravedlnení poslanci: 2 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek
Neospravedlnení poslanci: 1 Milan Drábik
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie
4. Komunitný plán sociálnych služieb v Nededzi
5. Vyradenie dlhodobého a drobného majetku obce
6. Zmluva o výpožičke podperných bodov – Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina
7. Dohoda o spolupráci - Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina
8. Určenie konateľa v spoločnosti Žilina Invest, s.r.o.
9. Rôzne
10. Uznesenia
11. Záver
1) Otvorenie:
Piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2018 otvoril a viedol starosta obce
PhDr. Peter Vajda, ktorý privítal prítomných s konštatovaním, že na zasadnutí sú prítomní
štyria poslanci a teda obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Starosta predložil na schválenie program rokovania. Poslanci program Obecného
zastupiteľstva schválili bezo zmien.
Výsledky hlasovania :
Prítomní: 4

Za: 3 Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ing. Vladimír Zajac
Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.
Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci Peter Ďuríček, Ing. Vladimír Zajac.

Výsledky hlasovania :
Prítomní: 4
Za: 4 Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0
2) Kontrola uznesení
Na poslednom obecnom zastupiteľstve neboli prijaté uznesenia, ktoré by požadovali
plnenie.
3) Informácie
Starosta obce informoval o položení trávnika v areáli materskej školy, ktorú realizoval
záhradník Dušan Vajda. Ďalej zaznela informácia o začatí nového školského roka
v materskej škole, pričom momentálne ju navštevuje detí 26 detí z Nededze a 11 detí
z iných obcí. Prítomní si vypočuli aj informáciu o spracovaní jednoduchej projektovej
dokumentácie pre chodník na cintoríne. Zároveň bolo Spoločným stavebným úradom vo
Varíne vydané ohlásenie drobnej stavby. Realizácia by mala prebehnúť v mesiacoch
september a október 2018 a to firmou ELDUR 27, s.r.o. Starosta obce informoval o
právoplatnosti stavebného povolenia zo dňa 7.9.2018 na chodník pre peších od ulice
Poľná. Realizácia by mala prebehnúť v mesiacoch september a október 2018 a to firmou
MATE, s.r.o. Zaznela i informácia o uskutočnení Hodových slávností Sedembolestnej
Panny Márie dňa 15.09.2018 za podpory Dobrovoľného hasičského zboru Nededza.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii hodov: zamestnancom obce,
komisii kultúry, dobrovoľným hasičom z Nededze a ich pomocníkom.

Tiež odoznela informácia o začatí realizácie výstavby vodovodu a kanalizácie v lokalite
Stav zo strany spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina. Na záver
bola podaná informácia o vyčistení koryta potoka Kotrčiná v mesiaci august 2018.
V súčasnosti prebieha oprava uvoľnených kameňov z bočných stien koryta.
Prítomní poslanci vzali prednesené informácie na vedomie.
4) Komunitný plán sociálnych služieb v Nededzi
Komunitný plán sociálnych služieb obce Nededza, bol spracovaný v zmysle Zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej je možné
plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali špecifikám obce a
potrebám občanov. Vďaka komunitnému plánu je možné adresnejšie a efektívnejšie
využívať financie obecného rozpočtu pre skvalitnenie sociálnych služieb tam, kde je to
potrebné.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Komunitný plán sociálnych služieb v Nededzi na roky
2018 - 2022
Výsledky hlasovania :
Prítomní: 4
Za: 3 Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ing. Vladimír Zajac

5) Vyradenie dlhodobého a drobného majetku obce
Prítomným poslancom bol predložený Protokol o vyradení drobného majetku. Jedná sa o
vyradenie dlhodobého a drobného majetku v sume 10.429,75 €, ktorý nie je možné ďalej
používať s ohľadom na jeho značné opotrebenie a nerentabilnú opravu. Predložený
protokol prítomní poslanci schválili.

Výsledky hlasovania :
Prítomní: 4
Za: 4 Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0
6) Zmluva o výpožičke podperných bodov – Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bola prejednaná Zmluva o výpožičke podperných
bodov so spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina. Jedná sa o vypožičanie
podperných bodov – stĺpov elektrických vedení, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti a to za
účelom umiestnenia zariadení obce, teda vedenia, svietidiel a rozvádzačov verejného
osvetlenia, vedenia a reproduktorov obecného rozhlasu, kamier kamerového systému
nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Nededza, ktoré bude obec následne
využívať len za účelom prevádzky svojich zariadení. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú,
pričom sa jedná o bezplatnú výpožičku.
Obecné zastupiteľstvo predmetnú zmluvu schválilo.
Výsledky hlasovania :
Prítomní: 4
Za: 4 Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0
7) Dohoda o spolupráci - Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina
Prítomní poslanci prejednali Dohodu o spolupráci so spoločnosťou Stredoslovenská
distribučná, a.s., Žilina. Účelom tejto dohody je spolupráca pri plnení zákonných povinností
obce, ktoré jej vyplývajú zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a spoločnosti
Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, najmä
čo sa týka údajov o zverejňovaní oznámenia o plánovanom prerušení distribúcie
elektrickej energie.

Obecné zastupiteľstvo predmetnú dohodu schválilo.
Výsledky hlasovania :
Prítomní: 4
Za: 4 Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

8) Určenie konateľa v spoločnosti Žilina Invest, s.r.o.
Obecné zastupiteľstvo schválilo určenie konateľa spoločnosti Žilina Invest, s.r.o JUDr.
Petra Vachana.
Výsledky hlasovania :
Prítomní: 4
Za: 4 Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

9) Rôzne
V rámci bodu Rôzne bola vzatá na vedomie požiadavka Ing. Miloša Janošku o riešení p.č.
KN-C 507/2 vo veci prenájmu alebo kúpy o výmere 69 m².
Ďalej obecné zastupiteľstvo odporúčalo zakúpenie a umiestnenie kolotoča na detské
ihrisko v areáli materskej školy.

10) Uznesenia
Na obecnom zastupiteľstve boli prijaté uznesenia č. 42/2018 až č. 51/2018.

11) Záver
Po ukončení rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a zasadnutie
Obecného zastupiteľstva o 19:10 hod. ukončil.

V Nededzi dňa 26.09.2018

Zapísala: Alica Hodásová

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

Overovatelia zápisnice:
Peter Ďuríček

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

Ing. Vladimír Zajac

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

Starosta obce:
PhDr. Peter Vajda

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

