ZÁPISNICA
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa
29.10.2018 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti OÚ v Nededzi
Prítomní poslanci: 6 Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Mgr. Darina Janušová, Ing.
Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Ospravedlnení poslanci: 1 MUDr. Dagmar Bollová
Neospravedlnení poslanci: 0
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie
4. Prevod vlastníctva par. KN C 557/150 k.ú. Nededza o výmere 16 m²
5. Zásady odmeňovania zástupcu starostu obce, hlavného kontrolóra obce, poslancov obecného
zastupiteľstva obce a členov obecných komisií obce Nededza
6. Návrh rozpočtu obce Nededza na roky 2019, 2020, 2021
7.Rôzne
8. Uznesenia
9. Záver
1) Otvorenie:
Šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2018 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. Starosta predložil na schválenie program rokovania.
Poslanci program Obecného zastupiteľstva schválili s nasledovnou zmenou: bod č. 6 Návrh

rozpočtu bol vyradený z programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania:
Za: 4 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová
Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.

Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci JUDr. Marián Cesnek, Ing. Miloš Janek

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania:
Za: 6 Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Mgr. Darina Janušová, Ing. Miloš
Janek,
Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0
2) Kontrola uznesení
Uznesenie č. 51/2018 zo dňa 18.09.2018 odporúčalo zakúpenie a umiestnenie kolotoča na detské
ihrisko v areáli materskej školy. Momentálne prebieha výber typu kolotoča v spolupráci so
zamestnancami materskej školy.
3) Informácie
Starosta obce informoval o dodaní 199 kusov kompostérov cestou Mikroregiónu Terchovská

dolina prostredníctvom europrojektu v rámci operačného programu Kvalita života. Tieto
budú bezplatne odovzdané občanom do konca roka. Ďalej informoval o prebiehajúcej
realizácii chodníka pre peších na cintoríne. Pri realizácii došlo k nepredpokladaným
nákladom. Pri skrývke chodníka bola odkrytá existujúca skala, ktorá zasahovala do tohto
chodníka a bolo potrebné jej časť odstrániť. Jednalo sa o rozmer cca. 2 x 2 metre. Pri
schodíkoch v strede cintorína bolo potrebné zaistenie tohto chodníka proti posunu svahu
a to dodatočnou železobetónovou pätkou. Podklad štrkodrť bol spevnený betónovým
podkladom. Prítomní si vypočuli aj informáciu o prebiehajúcej realizácii chodníka pre peších
od ulice Poľná. Pri realizácii došlo k nepredpokladaným nákladom pri presune stĺpu
verejného osvetlenia, doložená bola chránička, zväčšila sa plocha výrezu a asfaltovania
z dôvodu odtoku dažďovej vody z hlavnej cesty. Starosta obce informoval aj o kontrolnej
previerke Okresnej prokuratúry vo veci dodržiavania zákonnosti v postupe a rozhodovaní
obce na úseku ochrany ovzdušia za obdobie od 1.1.2017 do 31.3.2018. Previerkou nebolo
zistené porušenie zákonov ani iných všeobecne záväzných právnych predpisov a neboli
zistené žiadne nedostatky. Na zasadnutí zaznela i informácia o vyjadrení spoločnosti
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina vo veci žiadosti o podanie informácie

ku možnej výstavbe vodomernej šachty pre rodinný dom č. 2/2 p.č. KN C 40 v k.ú.
Nededza (Milan Pavlík). Uvedená spoločnosť sa písomne vyjadrila, že v ich archíve sa
nenachádzajú informácie ani dokumenty súvisiace s vybudovaním vodomernej šachty a
umiestnením meradla v spoločnej šachte s meradlom slúžiacim pre obecný úrad. Tiež
odoznela informácia o aktuálne prebiehajúcej oprave koryta potoka Kotrčiná. Na záver bola
podaná informácia o uskutočnení kultúrnospoločenskej akcie „Úcta k starším“, ktorá sa

konala dňa 18.10.2018, kde vystúpili deti z materskej školy a ľudová kapela Huncúti.
Poďakovanie patrí pracovníkom obecného úradu za zorganizovanie a priebeh akcie.
Prítomní poslanci vzali prednesené informácie na vedomie.
4) Prevod vlastníctva par. KN C 557/150 k.ú. Nededza o výmere 16 m²
Obec Nededza opakovane žiadala Slovenský pozemkový fond ako správcu nehnuteľností vo
vlastníctve Slovenskej republiky o bezodplatný prevod par. KN C 557/150 k.ú. Nededza o výmere
16 m², pričom doložila i potrebné dokumenty a splnila všetky zákonom dané podmienky pre tento
prevod. Následne po komunikácii medzi obcou Nededza a Slovenským pozemkovým fondom bol
návrh na prevod predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva. Na zasadnutí obecného
zastupiteľstva bolo schválené nadobudnutie pozemku do vlastníctva Obce Nededza

v podiele 1/1 - KN C parcela č. 557/150, druh pozemku orná pôda o výmere 16 m2, ktorá
sa nachádza v k.ú. Nededza a je zapísaná na liste vlastníctva č. 1262 vo vlastníctve
Slovenskej republiky v podiele 1/1 a v správe Slovenského pozemkového fondu, a to
bezodplatným prevodom za účelom výstavby verejnoprospešnej stavby „Most ponad potok
Kotrčiná“, ktorá je uvedená v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie a bolo na
ňu vydané právoplatné Rozhodnutie o umiestnení stavby č. Ocu Varín 2018-580 E.č.
4825/2018 zo dňa 22.6.2018, vydané Obecným úradom Varín, právoplatné dňa
12.7.2018. Prevod sa realizuje podľa ust. § 34 ods. 9 a 13 zákona č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania:
Za: 6 Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Mgr. Darina Janušová, Ing. Miloš
Janek,
Ing. Vladimír Zajac

Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
5) Zásady odmeňovania zástupcu starostu obce, hlavného kontrolóra obce, poslancov
obecného zastupiteľstva obce a členov obecných komisií obce Nededza
Prítomným poslancom boli predložené Zásady odmeňovania zástupcu starostu obce, hlavného
kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva obce a členov obecných komisií obce
Nededza. V porovnaní so zásadami, ktoré boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva
č. 62/2014 zo dňa 29.09.2014 došlo k nasledovnej zmene: v časti IV. sa vypúšťa odsek 3., ktorý
znel: "Odmena vyplácaná poslancom obecného zastupiteľstva za prácu v jednotlivých orgánoch
obce sa sčítava.". Ostatné znenie zásad ostalo nezmenené.
Obecné zastupiteľstvo svojim uznesením schválilo Zásady odmeňovania zástupcu starostu

obce, hlavného kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva obce a členov
obecných komisií obce Nededza.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania:
Za: 5 Marián Cesnek, Milan Drábik, Mgr. Darina Janušová, Ing. Miloš Janek,
Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Peter Ďuríček
7) Rôzne
V rámci bodu Rôzne bola vzatá na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

5/2018. Jednalo sa o zaradenie prostriedkov zo štátneho rozpočtu a EÚ do rozpočtu obce,
konkrétne transfér Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Nadácia Kia Motors, a dar OŠK
Nededza a tiež o rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu do celkovej
výšky 5000 EUR.
8) Uznesenia
Na obecnom zastupiteľstve boli prijaté uznesenia č. 52/2018 až č. 57/2018.

9) Záver
Po ukončení rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a za prácu poslancom za
uplynulé štyri roky v obecnom zastupiteľstve. Následne sa poslanec JUDr. Marián Cesnek rovnako
poďakoval obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce za prácu pre obec v uplynulom volebnom
období. Starosta obce o 18:50 hod. ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

V Nededzi dňa 05.11.2018

Zapísala: Alica Hodásová

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

Overovatelia zápisnice:
JUDr. Marián Cesnek

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

Ing. Miloš Janek

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

Starosta obce:
PhDr. Peter Vajda

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

