
Uznesenia z riadneho 8. (ôsmeho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi,

ktoré sa konalo dňa 10.12.2012 o 18,00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu
v Nededzi.

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 88
schvaľuje :
a) program Obecného zastupiteľstva s nasledovnou zmenou: program sa doplní o bod „Zmluva o
zriadení vecného bremena medzi SPP distribúcia a obcou Nededza týkajúca sa protikoróznej
ochrany miestnych plynovodov“, ktorý bude prejednaný ako bod č. 12 a následne body č. 12,13
a14 budú prejednané ako body č. 13,14 a 15

Hlasovanie:
Za -  7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr.
Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 89
schvaľuje :
b) overovateľov zápisnice – Ing. Juraj Hreus, Ing. Vladimír Zajac

Hlasovanie:
Za -  7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr.
Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

3. K informáciám

Uznesenie č. 90

berie na vedomie:

 informáciu o prebehnutí akcie „Mikuláš 2012“

 informáciu o plánovanom ukončení prác v decembri firmou DEOS SK, spol s.r.o. na sklade

OHZ a obce

 informáciu o Valnom zhromaždení OŠK, ktoré sa konalo v novembri 2012. Obcou a OŠK

boli ocenení dlhoroční funkcionári, ktorí sa zaslúžili o rozvoj športu v obci: Ladislav

Zaymus, Vladimír Peťko st., Ing. Dušan Vajda, Vladimír Ďugel

 informáciu o odporučení kultúrnej komisie o konaní benefičného „Prvého starostovského

plesu“, ktorý sa bude konať dňa 12.01.2013 v sále KD, vstupné 20€, výťažok z plesu bude 



určený pre deti v MŠ (ak sa bude v plese pokračovať, každoročne bude výťažok použitý na 

iný dobročinný účel v obci)

 informáciu o dodaní traktora s nakladačom, vlečky a  štiepkovača do obce v rámci projektu

„Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30.000 obyvateľov Združenia obcí

Mikroregiónu Terchovská dolina“

 informáciu o finančnom dare na základe „Vnútorného predpisu o rozsahu a spôsobe

použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely“ bod č. 4 ods.5 vo výške 50 € pre

p. Mikuláša Vajdu pri príležitosti dožitia 90 rokov veku

 informáciu o poistení obecného domu a domu č. 129/2 na ul. Potočná

 informáciu o dare siedmych kusov počítačových zostáv od spoločnosti Mobis Slovakia s.r.o.

 informácia o možnosti odberu zdarma 30 kusov svietidiel od spoločnosti Kia Motors

Slovakia s.r.o.

4. K VZN 5 /2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečistenia na území obce Nededza 

Uznesenie č. 91

schvaľuje :

VZN 5 /2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov

znečistenia na území obce Nededza 

Hlasovanie:

Za -  7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr.

Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

5. K VZN 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady 

Uznesenie č. 92

schvaľuje :

VZN 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

odpady 

Hlasovanie:

Za -  7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr.

Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac



Proti – 0

Zdržal sa – 0

6. K VZN 7/2012 obce Nededza o výške mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v materskej
škole 

Uznesenie č. 93

schvaľuje :

VZN 7/2012 obce Nededza o výške mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole 

Hlasovanie:

Za -  7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr.

Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

7. K stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu obce na
rok 2013 - 2015

Uznesenie č. 94

berie na vedomie :

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu obce na rok 2013 -

2015

8. K rozpočtu obce na rok 2013 – 2015

Uznesenie č. 95

schvaľuje

rozpočet vrátane programov a podprogramov na rok 2013 

Hlasovanie:

Za -  7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr.

Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0



Uznesenie č. 96

berie na vedomie

viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2014 – 2015

9. K záznamu o výsledku následnej finančnej kontroly obce Nededza k daňovej povinnosti

Uznesenie č. 97

berie na vedomie:

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly obce Nededza k daňovej povinnosti

10. K predĺženiu ulica Záhradná – vodovod a kanalizácia, prenájom hodný osobitného
zreteľa prevádzkovateľovi SEVAK

Uznesenie č. 98

schvaľuje:

spôsob prenájmu majetku obce, a to: obecnú vodnú stavbu "Predĺženie ulice Záhradná" podľa §

9a ods. 9 písm."c" zákona SNR č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľovi vodovodu Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. so sídlom Bôrická cesta

1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým,

že:

1. je potrebné zabezpečiť zjednotenie prevádzky obecných vodovodov a vodovodov v majetku

spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., ktoré sú v obci Nededza a plnenie si

zákonných povinností prevádzkovania vodovodu v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o

verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona a č. 276/2001 Z.z.

o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení a súvisiacich predpisov,

2. prenechaním vodovodu do nájmu spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. sa

plánovalo už pri spracovaní a schvaľovaní projektu "Predĺženie ulice Záhradná"  

3. jedná sa o vodovod, ktorý bude napojený na verejný vodovod v Nededzi, ktorého vlastníkom je

spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

4. Obec Nededza je akcionárom spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. a po

uplynutí dohodnutej doby nájmu obec predpokladá, že stavba vodovodu bude vložená do majetku

spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. ako nepeňažný vklad do základného

imania spoločnosti, alebo predajom do majetku tejto spoločnosti na základe kúpnej zmluvy.

Hlasovanie:

Za -  7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr.

Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac



Proti – 0

Zdržal sa – 0

11. K plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013

Uznesenie č. 99

schvaľuje :

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013

Hlasovanie:

Za -  7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr.

Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

12. K Zmluve o zriadení vecného bremena medzi SPP distribúcia a obcou Nededza týkajúca
sa protikoróznej ochrany miestnych plynovodov 

Uznesenie č. 100

schvaľuje :

Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi SPP distribúcia a obcou Nededza týkajúca sa

protikoróznej ochrany miestnych plynovodov 

Hlasovanie:

Za -  7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr.

Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

13. K rôznemu

a) Uznesenie č. 101

berie na vedomie
zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.6/2012



b) Uznesenie č. 102

berie na vedomie

podnet od pani Druskovej na realizáciu káblovej televízie cestou TES Media

V Nededzi, 10.12.2012 PhDr. Peter Vajda
   starosta obce


