
Uznesenia zo 7. (siedmeho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa

konalo dňa 23.09.2013 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v
Nededzi.

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 69
schvaľuje :
a) program Obecného zastupiteľstva

Hlasovanie:
Za -  5  Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 70
schvaľuje :
b) overovateľov zápisnice: Jozef Bíroš, Ing. Juraj Hreus 

Hlasovanie:
Za -  5  Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová
Proti – 0
Zdržal sa – 0

3. K informáciám

Uznesenie č. 71

berie na vedomie:

- informáciu o uskutočnení Obecných hodov Sedembolestnej Panny Márie (13. a 15.09.2013) a

poďakovanie starostu obce za prípravu a realizáciu pre členov obecného hasičského zboru a

pracovníkov obecného úradu

- informáciu o uskutočnení plánovanej rekonštrukcie počítačovej siete na obecnom úrade, v materskej

škole a  obecnej knižnici (na základe uznesenia OZ)

- informáciu o  vypracovaní bezpečnostného projektu firmou SOMI Applications, s.r.o.

- informáciu o  aktuálnom počte detí v materskej škole (k 01.09.2013 – 37 detí, ku koncu školského

roka – 42 detí)

- informáciu o ukončení obnovy Morového kríža, miestnej komunikácie Závoz a chodníka na cintorín a

osvetlenia

- informáciu o ukončení asanácie dom č. 3 bývalý kaštieľ pre výstavbu kostola (približne do polovice

októbra)



- informáciu o vydaní stavebného povolenia (v dohľadnej dobe) na nízkonapäťovú sieť, predĺženie ulice

Záhradná

- objednávka (august 2013) na opravu asfaltových výtlkov na miestnych komunikáciách pre firmu Riline,

s.r.o.

- informáciu o účasti Vladimíra Peťka st. na celoštátnych hrách Jednoty dôchodcov Slovenska, kde v

disciplíne šach obsadil 1. miesto

4. K návrhu VZN obce Nededza o nakladaní s komunálnymi odpadmi č. 2/2013

Uznesenie č. 72

berie na vedomie:

Návrh VZN obce Nededza o nakladaní s komunálnymi odpadmi č. 2/2013

5. K záznamu o výsledku následnej finančnej kontroly poskytnutej dotácie z prostriedkov OÚ
pre OŠK Nededza

Uznesenie č. 73

berie na vedomie :

záznam o výsledku následnej finančnej kontroly poskytnutej dotácie z prostriedkov OÚ pre OŠK

Nededza

6. Ku kúpnej zmluve medzi obcou Nededza a Urbárom obce Nededza, pozemkovým
spoločenstvom – Morový kríž v Nededzi

Uznesenie č. 74

schvaľuje:

Kúpnu zmluvu medzi obcou Nededza a Urbárom obce Nededza, pozemkovým spoločenstvom –

Morový kríž v Nededzi parc. č. KN – C 370/3 záhrady  o výmere 697m2   v k.ú. Nededza 

Hlasovanie:

Za -  6  Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr.

Darina Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

7. K vnútornej smernici pri zadávaní jednoduchých zákaziek podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní
Uznesenie č. 75



berie na vedomie:

vnútornú smernicu pri zadávaní jednoduchých zákaziek podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom

obstarávaní

8. K zmluve o vzájomnej spolupráci pri výstavbe nájomného bytového domu s firmou
Sagabuild, s.r.o., Dolný Kubín

Uznesenie č.76

berie na vedomie :

návrh zmluvy o vzájomnej spolupráci pri výstavbe nájomného bytového domu s firmou Sagabuild,

s.r.o., Dolný Kubín

9. Ku kronike obce za rok 2012

Uznesenie č.77

schvaľuje :

Kroniku obce za rok 2012

Hlasovanie:

Za -  6  Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr.

Darina Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

10. K zmluve o prenájme pozemkov firme  TOP – REZIVO, s.r.o., Teplička nad Váhom

Uznesenie č.78

schvaľuje :

zmluvu o prenájme pozemkov v k.ú. Nededza par. č.  C- KN  564/64 ostatné plochy o výmere 634

 m² , parcela 564/221 ostatné plochy o výmere 616  m² , parcela 564/275 ostatné plochy o výmere

11  m²  a parcela 564/276 ostatné plochy o výmere 76  m²  v súlade s GP č. 30/2013.  firme  TOP –

REZIVO, s.r.o., Teplička nad Váhom. Celková výmera predmetu nájmu je  1 337  m² .



Hlasovanie:

Za -  6  Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. 

Darina Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

11. K rôznemu

Obecné zastupiteľstvo

a) Uznesenie č. 79 

berie na vedomie

vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra ku 30.09.2013 - Ing. Marianna Šípeková

b) ponuka pre obec na odkúpenie osobného motorového vozidla Kia Sportage, Diesel 2 litre, rok

výroby 2010, VIN číslo: U5YPC813ABL000153 od spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. 

Uznesenie č. 80

schvaľuje :

odkúpenie osobného motorového vozidla Kia Sportage, Diesel 2 litre, rok výroby 2010, VIN číslo:

U5YPC813ABL000153 od spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. vo výške 8.571 € s DPH z

rezervného fondu

Hlasovanie:

Za -  6  Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr.

Darina Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 0

b) ozvučenie sály kultúrneho domu 

Uznesenie č. 81

berie na vedomie:

riešenie ozvučenia sály kultúrneho domu a areálu OŠK



c) plavecký a lyžiarsky výcvik ZŠ Gbeľany 

Uznesenie č. 82

berie na vedomie:

poskytnutie finančného príspevku na plavecký výcvik (pre žiakov 2. a 3. ročníka) a lyžiarsky výcvik (pre

deti 8. ročníka) ZŠ Gbeľany pre deti z obce Nededza

Uznesenie č. 83

berie na vedomie:

informáciu o minimaratóne žien z obce Nededza a Teplička nad Váhom, ktorý prebehne v mesiaci

október 2013

Uznesenie č. 84

odporúča:

riešiť zvod zo strechy materskej školy a odvodnenie dolnej časti ulice Za kaštieľom

V Nededzi, 23.09.2013 PhDr. Peter Vajda
   starosta obce


