
Uznesenia z 2. (druhého) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa

konalo dňa 30. marca 2016 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v

Nededzi.

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 13

schvaľuje:

a) program obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr.

Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 14

schvaľuje: 

b) overovateľov zápisnice: Milan Drábik, Ing. Vladimír Zajac

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr.

Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

3. K Informáciám

Uznesenie č. 15

berie na vedomie:

- informáciu o priebehu a ukončení volieb do NR SR 2016. Voľby v našej obci prebehli v 

zmysle zákona.



- informáciu o uskutočnení Detskej lyžiarskej školy pod záštitou spoločnosti Kia Motors 

Slovakia, ktorá bola zorganizovaná v priebehu jarných prázdnin v lyžiarskom stredisku 

Vrátna FreeTime Zone a zúčastnili sa jej aj deti z Nededze

- informáciu o ukončení stavebných prác na podkroví domu č. 129/2 ul. Potočná (marec 

2016)

- informáciu o požehnaní nového domu smútku dňa 30.03.2016 pánom farárom Mgr. 

Pavlom Kalabusom

- informáciu o riešení varianty prístavby materskej školy Ing. Mrvečkom s tým, že túto 

variantu musí opätovne prejednať s RUVZ a splniť podmienky stanovené RUVZ v prípade 

možnej prístavby

- informáciu o vydaní Rozhodnutia pre firmu VIX s.r.o. o výrube 21 kusov stromov v ich 

areáli zo strany obce s kladným stanoviskom Správy Národného parku Malá Fatra

- informáciu o získaní domény www.nededza.sk do vlastníctva obce 

4. K VZN č. 2/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na

území obce Nededza. 

Uznesenie č. 16

schvaľuje:

VZN č. 2/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

obce Nededza so zmenou v paragrafe 2 nasledovne:

čas predaja v obchodných prevádzkach, pre druh prevádzky: poskytovanie pohostinských 

služieb sa určuje nasledovne: od pondelku do nedele v čase od 10,00 hod. do 22,00 hod.

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr.

Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

5. K Návrhu VZN č. 3/2016 o o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Nededza 



Uznesenie č. 17

schvaľuje:

Návrh VZN č. 3/2016 o o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých 

zdrojov znečistenia na území obce Nededza  

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr.

Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

6. K Akčnému plánu programu rozvoja obce Nededza na roky 2015 – 2020 (Príloha 

č.8 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Terchovská 

dolina)

Uznesenie č. 18

schvaľuje:

Akčný plán programu rozvoja obce Nededza na roky 2015 – 2020 (Príloha č.8 k Programu

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Terchovská dolina)

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr.

Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

7. K Rôznemu

Uznesenie č. 19

berie na vedomie

návrh možného riešenia dopravného značenia na ceste III. triedy na ceste do/z Kotrčinej 

Lúčky z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky, najmä chodcov v našej obci



Uznesenie č. 20

berie na vedomie

informáciu  o vyhlásení grantového programu spoločnosti Kia Motors Slovakia v sume 

7.000 € pre obec (spoluúčasť min. 20 %) a odporúča použitie grantu na vonkajšie 

zateplenie a urobenie poddášia domu č. 129/2 ul. Potočná 

Uznesenie č. 21

schvaľuje

Obnovu zmlúv so spoločnosťou SLOVGRAM týkajúca sa vysporiadania práv výkonných 

umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov v platnom znení autorského 

zákona

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr.

Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 22

berie na vedomie informáciu o otvorení domu č. 129/2 na obhliadku pre verejnosť dňa 

02.04.2016 od 15:00 do 16:00 hod.

V Nededzi, 30.03.2016 PhDr. Peter Vajda

   starosta obce



k akcnemu planu:

monitorovací systém počasia a škodlivín

rozšírenie kamerového systému v obci

denný stacionár pre seniorov

riešenie dopravného systému v obci

rozširovať propagáciu obce

zvyšovanie kvality vzdelávacieho a kultúrneho systému

rozširovanie skladových kapacít pre obec

podpora vybudovania optickej siete v obci a podpora internetizácie

ziadost na slovensku spravu ciest - vyroba tabuli


