ZÁPISNICA
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi
konaného dňa 25. mája 2015 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v
Nededzi.

Prítomní poslanci: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr.
Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Ospravedlnení poslanci: 1 MUDr. Dagmar Bollová
Neospravedlnení poslanci: 0

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie
4. Všeobecne záväzného nariadenia obce Nededza č. 1/2015 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze
užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd - návrh
5. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2014
6. Zásady hospodárenia s majetkom obce Nededza
7. Žiadosť o umiestnenie cestných spomaľovačov na ulici Roľnícka
8. Alternatívy rekonštrukcie materskej školy
9. Kronika obce Nededza za rok 2014
10. Rôzne
11. Uznesenia
12. Záver

1) Otvorenie:
Štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2015 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.

Hlasovanie:

Za - 5 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová
Proti – 0
Zdržal sa – 1 Ing. Vladimír Zajac
Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.
Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci: JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik

Hlasovanie:
Za - 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
2) Kontrola uznesení
Na poslednom obecnom zastupiteľstve neboli prijaté uznesenia, ktoré by požadovali plnenie.
3) Informácie
Starosta obce informoval o pokračovaní rekonštrukcie domu č. 129/2 ul. Potočná, kde bolo

zateplené podkrovie. Tiež informoval o prebiehajúcich rekonštrukčných prácach na dome č 3/3 na
ulici Hlavná (kaštieľ), kde bola zbúraná časť starého balkóna a začal sa stavať nový balkón.
Starosta obce predniesol aj informáciu o pripravovanej rekonštrukcii domu smútku – bývalý kostol.

Tá by sa mala začať v priebehu mesiaca jún. Odoznela i informácia o predĺžení ulice Záhradná.
Konkrétne inžinierskych sietí a stavebnej časti cesty. Tú realizovala spoločnosť GFCH spol. s r.o.
Žilina, pričom investorom vodovodu, kanalizácie a prípojok boli Severoslovenské vodárne a
kanalizácie, a.s., Žilina a vo zvyšnej časti samotná obec. Obecné zastupiteľstvo bolo informované aj
o požadovanom stanovisku obce Nededza k územnému plánu obce Teplička nad Váhom. To obec

Nededza vydala v zmysle § 6 ods. 6 písm. e) zákona č. zákona č. 24/2006 Z.z. O posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci
bodu Informácie zaznela aj informácia o úprave trativodu na ulici Za kaštieľom. Prtíomní si ďalej
vypočuli informáciu o výzve z PRV č. 2015/PRV/37, prostredníctvom ktorej sa obec môže uchádzať

o finančné prostriedky určené na rozšírenie kamerového systému. Starosta obce informoval aj o
neschválení žiadosti o dotáciu na rozšírenie kapacity Materskej školy cez Ministerstvo školstva.

Odoznela i informácia o zúčastnení sa na medzinárodnej súťaži vo varení halušiek v Terchovej,
ktoré sa konali 23. mája
2015. Napokon bola prednesená informácia o uskutočnenej akcii Deň matiek. Tá sa za hojnej účasti
žien konala dňa 10.05.2015.
Prítomní poslanci vzali prednesené informácie na vedomie.
4) Všeobecne záväzného nariadenia obce Nededza č. 1/2015 o dočasnom obmedzení alebo
o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd - návrh
V obecnom zastupiteľstve bol prerokovaný návrh na prijatie VZN č. 1/2015, ktoré upravuje
dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na
zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci, v čase jej nedostatku a tiež spôsob náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovania obsahu žúmp.
Rovnako upravuje práva a povinnosti odberateľov pitnej vody a producentov odpadovej vody v období
nedostatku pitnej vody.
Prítomní poslanci Všeobecne záväzného nariadenia obce Nededza č. 1/2015 o dočasnom obmedzení
alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd schválili.

Hlasovanie:
Za - 5 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová
Proti – 0
Zdržal sa – 1 Ing. Vladimír Zajac
5) Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2014
Hlavná kontrolórka obce predložila v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v

znení neskorších predpisov Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014.
Kontrolná činnosť sa v priebehu roka riadila schváleným plánom kontrolnej činnosti a bola
vykonávaná a uplatňovaná na základe Smernice pre uplatňovanie a vykonávanie finančnej
kontroly. V roku 2014 bolo kontrolované plnenie rozpočtu obce počas celého roka, plnenie daní a
poplatkov a stav nedoplatkov, dodržiavanie rozpočtovej disciplíny a hospodárenie s rozpočtovými
prostriedkami, kontrola evidencie sťažností, kontrola inventarizácie a plnenie uznesení Obecného
zastupiteľstva.
Predmetnú správu vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie.

6) Zásady hospodárenia s majetkom obce Nededza
Po rokovaní predložených zásad, bolo odporučené predmetný materiál stiahnuť z rokovania na
následné doplnenie.
7) Žiadosť o umiestnenie cestných spomaľovačov na ulici Roľnícka
Obyvatelia ulice Roľnícka požiadali obec o umiestnenie cestných spomaľovačov na danej ulici a to
najmä vzhľadom na zvýšenú cestnú premávku, nedodržiavanie platných pravidiel cestnej premávky, či
ohrozovanie obyvateľov na tejto ulici zo strany vodičov. Po otvorenej rozprave, prítomní poslanci

schválili vypracovanie projektovej dokumentácie na umiestnenie cestných spomaľovačov na ulici
Roľnícka
Hlasovanie:
Za - 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
8. Alternatívy rekonštrukcie materskej školy
Z dôvodu plánovanej rekonštrukcie Materskej školy v Nededzi bolo potrebné dať vypracovať alternatívy
na predmetnú stavbu. Alternatívu B vypracoval Ing. arch. Kružel a alternatívu 1 vypracoval Ing.
Mrvečka. Predmetné alternatívy na rekonštrukciu materskej školy zverejní obec do konca mája 2015 na
svojej webovej stránke tak, aby si občania mohli s dostatočnou časovou rezervou predložené
alternatívy pozrieť. Obecné zastupiteľstvo vzalo vypracované alternatívy na rekonštrukciu materskej

školy, a to alternatívu č. 1 vypracovanú Ing. Mrvečkom a alternatívu B vypracovanú Ing. arch.
Kruželom na vedomie.
9. Kronika obce Nededza za rok 2014
Kronikárka obce Monika Maršalová prejednala s prítomnými poznámky ku kronike obce Nededza za
rok 2014. Tá pojednáva o živote v našej obci za uplynulý kalendárny rok a zachytáva najpodstatnejšie
udalosti v obci.
Kronika bola schválená bez úprav.

Hlasovanie:
Za - 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina

Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

10. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015. Jedná sa
o zaradenie prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpočtu obce (transfér Referendum, transfér
stavebný poriadok, register obyvateľov, pozemné komunikácie) a tiež o zaradenie iných finančných
prostriedkov (verejná zbierka kostol, poistné plnenie, dobropis,vratky, dar Nadácia Pontis, dar MOBIS a
iné) do rozpočtu obce.
Rovnako bol vzatý na vedomie rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu v zmysle
Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami rozpočtovým opatrením č.2/2015, kde sa jedná o
rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu do celkovej výšky 5.000 €.
Prítomní poslanci schválili rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu v zmysle

Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami rozpočtovým opatrením č. 3/2015, t.j. presun
výdavkov na predĺženie ulice Záhradná, plynofikačná sieť, miestna komunikácia v lokalite Stav,
výstavba kostola a jeho interiérové vybavenie a rekonštrukcia starého kostola.
Hlasovanie:
Za - 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
V rámci bodu Rôzne bola prejednaná i Žiadosť Lesného a pozemkového spoločenstva Čunkovce,
Gbeľany o oslobodenie prípadne zníženie dane z pozemkov a poľnohospodárskej pôdy zo strany
obce. Prítomní poslanci vzali podanú žiadosť na vedomie, pričom odporúčali zaslať odpoveď v
zmysle zákona, t.j. vyrúbiť daň podľa údajov z katastra nehnuteľností.
Ďalej bola predložená požiadavka spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina
o určení vhodného miesta na prekládku bocianieho hniezda, ktoré sa momentálne nachádza na
ulici Stredná. Na základe jednania predmetnej spoločnosti so Správou Národného parku Malá
Fatra žiadajú obec určiť miesto (obecný pozemok) pre umiestnenie betónového stĺpu,
na ktorý bude bocianie hniezdo premiestnené. Požiadavku vzalo obecné zastupiteľstvo na

vedomie.

Prejednaná bola i Zmluva o zriadení vecného bremena medzi Obcou Nededza a Peckovou Jankou,
bytom Tomáša Ružičku č. 5, Žilina v práve prechodu pešo aj motorovým vozidlom a v práve uloženia
inžinierskych sieti cez C KN par. č. 429/2 – orná pôda o výmere 132 m². Predmetná zmluva bola
schválená.
Hlasovanie:
Za - 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová,
Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Napokon bolo vzaté na vedomie vymenovanie ústrednej inventarizačnej komisie v zložení: Mgr. Darina
Janušová, Anna Gašiaková, Mária Stráska
12. Záver
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní, ktoré o 20:55 hod. ukončil.

V Nededzi dňa 04.06.2015

Zapísala: Alica Hodásová

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

Overovatelia zápisnice:
JUDr. Marián Cesnek

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

Milan Drábik

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

Starosta obce:
PhDr. Peter Vajda

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

