
ZÁPISNICA 

z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi

konaného dňa 30.03.2015 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v

Nededzi.

Prítomní poslanci:  5 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. 

Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Ospravedlnení poslanci: 2 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek

Neospravedlnení poslanci: 0

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Informácie

4. VZN č. 5/2011 o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce – zrušenie

5. Žiadosť o prenájom Rímskokatolíckeho kostola v Nededzi Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou

Gbeľany

6. Zmluva o nájme nebytovej budovy – Rímskokatolíckeho kostola

7. Rôzne

8. Uznesenia

9. Záver

 

1) Otvorenie:

Tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2015 otvoril a viedol starosta obce PhDr. Peter Vajda,

ktorý privítal prítomných s konštatovaním, že na zasadnutí sú prítomní piati poslanci a teda obecné 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

Starosta predložil na schválenie program rokovania. Poslanci program Obecného zastupiteľstva 

jednohlasne schválili.

Hlasovanie:

Za -  5  Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0



Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.

Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci: Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek

Hlasovanie:

Za -  5  Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

2) Kontrola uznesení

Obecné zastupiteľstvo zo dňa 06.03.2015 k bodu č. 2. K rímskokatolíckemu kostolu – zverejnenie 

zámeru prenajať obecný majetok Uznesením č. 28 bod III. žiadalo starostu obce Nededza zverejniť 

zámer prenajatia Rímskokatolíckeho kostola a pozemku na úradnej tabuli obce a na internetovej stráne

obce, a to bezprostredne po podpísaní uznesenia  starostom obce. Uznesenie bolo splnené. Zámer bol

zverejený v čase od 06.03.2015 do 23.03.2015 (vrátane) na webovej stránke obce Nededza a na 

úradnej tabuli.

3) Informácia

Starosta obce informoval o schválení grantu z nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis v

celkovej sume 7.000 € na nákup lehátok do materskej školy v počte 40 ks. Uvedená suma bude použitá

i na rekonštrukčné a opravné práce na kaplnku na ulici Roľnícka, kríž pri lipách na križovatke ulice 

Poľná a priečne chodníky pre peších na cintoríne. Tiež informoval o schválení grantu z nadačného 

fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis v celkovej sume 3.000 € na Hodové Slávnosti 

Sedembolestnej Panny Márie v roku 2015. Starosta obce predniesol aj informáciu o návrhu na 

revitalizáciu a opravu 4 studní v obci v Nadačnom fonde Mobis v Nadácii Pontis v sume 5.000 €. 

Odoznela i informácia o dome č. 129/2 ul. Potočná, kde boli urobené nové rozvody vody a odpadu a 

tiež nové rozvody kúrenia v suteréne a na 1. nadzemnom podlaží. Obecné zastupiteľstvo bolo 

informované aj o odovzdaní stavby – Rímskokatolíckeho kostola v obci Nededza spoločnosťou PRIM, 

spol. s.r.o., kde po rekapitulácii vysúťaženej ceny sa ušetrilo 2.306,73 € oproti pôvodnej cene. V rámci 

bodu Informácie zaznela aj informácia o kolaudácii rímskokatolíckeho kostola dňa 17.03.2015 bez 

závažných nedostatkov, pričom právoplatné kolaudačné rozhodnutie bolo vydané dňa 27.03.2015. 

Napokon starosta obce informoval o natretí jednej autobusovej zastávky v obci. Ostávajúca jedna sa 

bude natierať v najbližšie dni.

Prítomní poslanci vzali prednesené informácie na vedomie.

Na rokovanie obecného zastupiteľstva sa dostavil o 18:20 hod. JUDr. Marián Cesnek a o 18:24 hod. 

MUDr. Dagmar Bollová.



4) VZN č. 5/2011 o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce – zrušenie

V obecnom zastupiteľstve bol prerokovaný návrh na zrušenie existujúce VZN č. 5/2011 o hospodárení, 

nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce. Predmetné všeobecné záväzné nariadenie sa vzťahuje

na hospodárenie a nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, na nehnuteľný a hnuteľný majetok vo 

vlastníctve obce a majetok zverený do správy správcu. Po konzultácii s prokurátorom okresnej 

prokuratúry, bolo obci odporučené predmetené VZN zrušiť, nakoľko tieto vzťahy nie je potrebné 

upravovať vo VZN, ale len formou Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Tie sú 

predmetom schvaľovania v obecnom zastupiteľstve.

Prítomní poslanci zrušenie VZN č. 5/2011 o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku 

obce schválili.

Hlasovanie:

Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, 

Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

5) Žiadosti o prenájom Rímskokatolíckeho kostola v Nededzi Rímskokatolíckou cirkvou, 

farnosťou Gbeľany

Obec Nededza v zákonnom termíne zverejnila Zámer prenajatia Rímskokatolíckeho kostola a pozemku

na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Na zverejnený Zámer reagovala 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gbeľany, ktorá zaslala žiadosť o prenájom uvedeného kostola, ktorú na

svojom zasadnutí obecné zastupiteľstvo schválilo.

Hlasovanie:

Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, 

Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

6) Zmluva o nájme nebytovej budovy – Rímskokatolíckeho kostola

Na zasadnutí bola prejednaná Zmluva o nájme nebytovej budovy uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. 

Občianskeho zákonníka č. 40/64 Zb. v znení neskorších predpisov týkajúca sa nájmu 

rímskokatolíckeho kostola. V nej Obec Nededza prenajíma kostol a pozemok parcela KN – C č. 39/1, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 367 m2  zastavané plochy a nádvoria katastrálne územie 

Nededza z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je prehĺbenie kultúrneho, duchovného života 

obyvateľov obce Nededza  Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Gbeľany za účelom  konania cirkevných 



obradov.

Predmetná zmluva bola jednohlasne schválená.

Hlasovanie:

Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, 

Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

7) Rôzne

V rámci bodu Rôzne bola vzatá na vedomie informácia o novozvolenej predsedníčke Jednoty 

dôchodcov Slovenska v Nededzi, Márii Vajdovej, ktorá nahradila končiaceho predsedu Vladimíra 

Mravca.

5) Záver 

Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní, ktoré o 20:02 hod. ukončil.

V Nededzi dňa 07.04.2015

Zapísala: Alica Hodásová ….......................................

Overovatelia zápisnice: 

Peter Ďuríček …........................................

Ing. Miloš Janek ….........................................

Starosta obce:

PhDr. Peter Vajda ….........................................


