
Uznesenia zo 6. (šiesteho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa

konalo dňa 28. septembra 2015 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu

v Nededzi.

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 66

schvaľuje :

a) program Obecného zastupiteľstva s nasledovnou zmenou: bod číslo 4 bude 

prerokovaný ako bod č. 3

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

Uznesenie č. 67

schvaľuje :

b) overovateľov zápisnice: Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek

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

3. K Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015 – ZŠ Gbeľany

Uznesenie č. 68

berie na vedomie:

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015 – ZŠ Gbeľany



4. K Informáciám

Uznesenie č. 69

berie na vedomie:

 

- informáciu o Hodových slávnostiach Sedembolestnej Panny Márie, ktoré sa uskutočnili 

15.09.2015. Poďakovanie patrí dobrovoľnému hasičskému zboru, Komisii kultúry, mládeže

a športu a zamestnancom obecného úradu za prípravu a samotný priebeh slávností

- informáciu o ukončení projektov cez Nadáciu Pontis: Obecné hody a Kultúrne pamiatky a

Materská škola v obci Nededza (kúpa lehátok do materskej školy), oprava kaplnky na ulici 

Roľnícka a uloženie zatrávňovacích betónových kociek na chodníky medzi hroby na 

cintoríne  a pri hlavnom kríži

- informáciu o odovzdaní jednej kancelárie pre dobrovoľný hasičský zbor a jednej 

kancelárie pre urbár a spoločnú rokovaciu miestnosť, ako aj sociálne zariadenia (WC a 

sprcha) v dome č. 129/2 ulica Potočná

- informáciu o začatí pracovného pomeru správcu obecného majetku Pavla Staňa ml. od 

01.09.2015 

- informáciu o postupe prác na novom dome smútku (osadenie chladiaceho boxu, 

dorobenie dlažby, schody)

- informáciu o postupe prác na revitalizácii studní  a vytvorení oddychovej zóny na hornom

konci obce

- informáciu o poďakovaní Urbáru obce Nededza za poskytnutie drevnej guľatiny na 

revitalizáciu studní a vytvorenie oddychovej zóny na hornom konci obce 

- informáciu o možnosti zakúpenia nových LED svietidiel o výkone 30 Watt na verejné 

osvetlenie obce 

-  informáciu o pripravovanom umiestnení stĺpu verejného osvetlenia na účelovej 

komunikácii medzi existujúcimi bytovými domami medzi ulicou Záhradná a Hlavná

- informáciu o jesennom behu žien z Nededze a Tepličky nad Váhom za podpory našej 

obce

- informáciu o zúčastnení sa družstva z Nededze na súťaži vo varení a jedení halušiek v 

obci Lutiše dňa 15.08.2015 za účasti: predseda DHZ Pavol Staňo ml.,  veliteľ DHZ Peter 

Staňo, zástupca starostu Miloš Janek a členka komisie kultúry Božena Jankovská, člen 

výboru DHZ Michal Janek

- informáciu o zabezpečení aerovizuálnej prehliadky obce pánom Rostasom, ktorú je 



možné si pozrieť na webovej stránke obce

- informáciu o uskutočnení verejnej diskusie vo veci plánovanej rekonštrukcie Materskej 

školy v Nededzi (za účasti: starosta, 6 poslancov, autori projektov, 11 občanov)

- informáciu o vypracovaní štúdie pre cyklotrasu vedúcu z Tepličky nad Váhom cez 

Nededzu do Terchovej zo strany Mikroregiónu Terchovská dolina

- informáciu o zvýšení finančného limitu pre elektronický kontraktačný systém zo sumy 

1.000,00 € na 5.000,00 € s účinnosťou od 01.11.2015

- informáciu o vydaní územného rozhodnutia pre vodovod a kanalizáciu v lokalite Stav

5. K Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 

Uznesenie č. 70

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 

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. K Správe o využívaní obecného autobusu Mercedes Benz Tourismo Obecným 

športovým klubom

Uznesenie č. 71

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra o využívaní obecného autobusu Mercedes Benz Tourismo 

Obecným športovým klubom

7. K Finančnému ukončeniu zbierky na Rímskokatolícky kostol v Nededzi

Uznesenie č. 72

schvaľuje

Finančné ukončenie zbierky na Rímskokatolícky kostol v Nededzi. Výška vyzbieranej 



sumy celkom je 42.928,18 €

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

8. K Zásadám hospodárenia s majetkom obce Nededza

Uznesenie č. 73

schvaľuje

Zásady hospodárenia s majetkom obce Nededza

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

9. K Rozšíreniu verejnej kanalizácie a vodovodu – lokalita „Stav“ I. etapa

Uznesenie č. 74

schvaľuje

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci prioritnej osi 1 OP KŽP na realizáciu projektu 

„Spoločná kanalizácia GENESTI“, ktorý je realizovaný „obcou Strečno“

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci

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

10. K rôznemu

a) prejednanie platu starostu

Uznesenie č. 75

schvaľuje

ponechanie variabilnej zložky platu starostu obce na súčasnej úrovni vo výške 60 % podľa 

paragrafu 4, od. 2  Zákona č. 253 Z.z. v znení poslednej novely č. 154/2011 Z.z. O 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov, čo činí  1.019,40 € brutto

Hlasovanie:

Za -  5  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 

Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 2 Milan Drábik, Peter Ďuríček

b) rozpočtové opatrenie č. 4/2015

Uznesenie č. 76

berie na vedomie

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2015

c) rozpočtové opatrenie č. 5/2015

Uznesenie č. 77

berie na vedomie

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2015



d) výmena LED svietidiel

Uznesenie č. 78

odporúča zakúpenie a výmenu 40 kusov LED svietidiel podľa predloženej ponuky

V Nededzi, 28.09.2015 PhDr. Peter Vajda

   starosta obce


