
ZÁPISNICA 
z  mimoriadneho tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi

konaného dňa 03.04.2013 o 18,00 hod v sále kultúrneho domu

Prítomní poslanci:  7 Jozef Bíroš, JUDr. Cesnek, Milan Drábik, Ing. Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr.

Darina Janušová,  Ing. Vladimír Zajac

Ospravedlnení poslanci: 0
Neospravedlnení poslanci: 0

Program:

1. Otvorenie

2.  Výstavba  nového  rímsko  –  katolíckeho  kostola  v  časti  objektu  domu  na  ulici  Hlavná  3/3,

Nededza

3. Uznesenia

4. Záver

1) Otvorenie:

Tretie mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce – PhDr. Peter

Vajda, ktorý privítal prítomných s konštatovaním, že na zasadnutí sú prítomní všetci siedmi poslanci a

teda obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

Starosta predložil na schválenie program rokovania. Poslanci program Obecného zastupiteľstva

schválili bez zmien.

Hlasovanie: Za – 7     Proti – 0     Zdržal sa – 0

Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.

Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci: Ing. Juraj Hreus, Ing. Vladimír Zajac

Hlasovanie: Za – 7    Proti – 0     Zdržal sa – 0



2) Výstavba nového rímsko – katolíckeho kostola v časti objektu domu na ulici Hlavná 3/3,
Nededza

Starosta obce otvoril k bodu č. 2 rozpravu. Ako prví sa mali možnosť vyjadriť samotní poslanci. Vladimír

Zajac skonštatoval, že na predošlých zasadnutiach si prítomní vypočuli množstvo názorov od

poslancov i občanov. Niektoré ho podľa jeho slov dojali, niektoré rozosmiali. Zároveň sa vyjadril, že

poslanci rešpektujú výsledky ankety a tiež, že on osobne podporuje výstavbu nového kostola. Ako ďalší

vyslovil svoj názor poslanec Marián Cesnek, ktorý sa stotožnil s tým, že aktuálny stav je potrebné riešiť,

no výstavba kostola v podobe, ako je navrhnutá, sa mu nezdá najoptimálnejšia. Ostatní poslanci

obecného zastupiteľstva sa k danej téme nevyjadrili. Z radov občanov vystúpila Dagmar Bollová, ktorá

opätovne apelovala na poslancov, aby rešpektovali výsledky ankety, ktorá prebehla v obci a

pripomenula, aké problémy sa vyskytujú v súčasnom kostole týkajúce sa nielen jeho nevhodnej

lokalizácie na kopci, ale aj veľmi zlých podmienok pre činnosť tých, ktorí sa aktívne podieľajú na

cirkevnom živote (ako napr. kňazi, miništranti či spevácky zbor). Vedúca speváckeho zboru v obci

Drahomíra Kubalová neskrývala nespokojnosť s veľmi zlými podmienkami práve pre zbor. 

V diskusii sa ďalej domáci sťažovali na príliš vysoké teploty v lete a naopak v zime na treskúce mrazy,

či na zlú prístupnosť súčasného kostola.  Architekt Ľubomír Kružel v prípade výstavby nového rímsko –

katolíckeho kostola poukázal na možnosť budúcej výstavby tzv. centra obce. Jeho dominantou by mal

byť práve nový kostol s kaštieľom z polovice 16. storočia.

Starosta obce v závere rozpravy zhrnul informácie, ktoré odozneli a vyzval prítomných ku hlasovaniu,

ktoré bolo vyjadrené prijatím  uznesenia č. 30/2013.

3)  Uznesenia

Uznesenie č. 30

Obecné zastupiteľstvo obce Nededza

I .  s c h v a ľ u j e

v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov:

1. výstavbu nového Rímsko - katolíckeho kostola v katastrálnom území obce Nededza, na ulici
Hlavná 3/3 (v časti objektu bývalého kaštieľa), na obecnom pozemku par. č. 39 vedená na liste
vlastníctva č. 1, ktorého stavebníkom bude obec Nededza

2. projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie na výstavbu Rímsko - katolíckeho
kostola v obci Nededza

I I .  ž i a d a

starostu obce:
zabezpečiť  inžiniersku činnosť  pre  územné a stavebné konanie  na  výstavbu Rímsko -  katolíckeho

kostola v obci Nededza
zabezpečiť v zmysle ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších

predpisov verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby na výstavbu Rímsko - katolíckeho kostola
v obci Nededza prostredníctvom odborne spôsobilej osoby



I I I .  s a  z a v ä z u j e

každoročne  pri  zostavovaní  rozpočtu  obce  vyčleniť  finančné  prostriedky  na  výstavbu  Rímsko  -
katolíckeho kostola v obci Nededza 

Počet všetkých poslancov: 7

Prítomní poslanci:7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek,

Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Hlasovali za: 4 Jozef Bíroš, Ing. Juraj Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

                proti : 0 

                zdržali sa: 3 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek

4) Záver
Po ukončení bodov rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a zasadnutie Obecného

zastupiteľstva o 19:30 hod ukončil.

V Nededzi dňa 11.04.2013

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

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Juraj Hreus …........................................

Ing. Vladimír Zajac ….........................................

Starosta obce:

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


