Uznesenia z 3. (tretieho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa
konalo dňa 20. apríla 2016 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v
Nededzi.

Obecné zastupiteľstvo:
1. K otvoreniu
Uznesenie č. 23
schvaľuje:
a) program obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Za - 7 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing.
Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 24
schvaľuje:
b) overovateľov zápisnice: MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek
Hlasovanie:
Za - 7 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing.
Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
3. K Informáciám
Uznesenie č. 25
berie na vedomie:
- informáciu o vydaní právoplatného stavebného povolenia na stavbu „Účelová

komunikácia, pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu ulica Pod
Vajánkom“
- informáciu o nevyhnutnosti vyhotovenia projektu a samotnej realizácie bleskozvodu pre
vydanie kolaudačného rozhodnutia na nový dom smútku
- informáciu o uskutočnení obhliadky pre verejnosť na dome č 129/2 ul. Potočná dňa 02.
04.2016. Nehnuteľnosť si prišli pozrieť viacerí občania.
- informáciu o schvaľovaní zmluvy o nájme dvoch pozemkov novovytvorených parciel C
KN č. 561/5, 578/5 valným zhromaždením urbáru obce Nededza dňa 22.04.2016. Tie sú
potrebné pre vydanie stavebného a kolaudačného rozhodnutia pre nový dom smútku
- informáciu od Okresného úradu Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát katastra
nehnuteľností o zamietnutí rozhodnutia X č.150/2015-MG zo dňa 11.12.2015 o oprave
chyby v katastrálnom operáte: zamietnutie odvolania účastníčky konania Margity
Honzejkovej vo veci týkajúcej sa zrušenia parcely E KN 41 a zápisu parcely C KN 228/3
do LV č. 1267 v prospech Vincenta Žiaka na základe rozhodnutia Okresného súdu v Žiline.
Uvedené sa týka vysporiadania pozemkov pod bytovým domom č. 225 na ulici Záhradná
4. K Rozšíreniu kapacity Materskej školy v Nededzi prístavbou
Uznesenie č. 26
Obecné zastupiteľstvo obce Nededza
I. schvaľuje
v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov:
1. rekonštrukciu Materskej školy formou prístavby v katastrálnom území obce
Nededza, na ulici Za kaštieľom 136, na obecnom pozemku par. č. KN C 1 a KN C 2
vedená na liste vlastníctva č. 1, ktorého stavebníkom bude obec Nededza
2. vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie na výstavbu
Materskej školy v obci Nededza podľa Ing. Mrvečku
II. žiada
starostu obce:
1. zabezpečiť inžiniersku činnosť pre stavebné konanie na rekonštrukciu Materskej školy
v obci Nededza
2. zabezpečiť v zmysle ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby na
rekonštrukciu Materskej školy v obci Nededza

III. konštatuje,
že v rozpočte obce na rok 2016 sú vyčlenené finančné prostriedky na rekonštrukciu
Materskej školy v obci Nededza v sume 240.000,00 € a poskytnutá dotácia z Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu v sume 30.000,00 €
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci: MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďuríček, Milan
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Hlasovali za: 4 JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. Vladimír Zajac
proti : 1 MUDr. Dagmar Bollová
zdržali sa: 2 Mgr. Darina Janušová, Ing. Miloš Janek
5. K Rôznemu
Uznesenie č. 27
berie na vedomie:
zmenu rozpočtu rozpčtovým opatrením č. 1/2016 (transfér Voľby do NRSR 2016, transfér
životné prostredie, register obyvateľov, register adries)
Uznesenie č. 28
berie na vedomie:
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2016 (rozpočtový presun výdavkov v rámci
schváleného rozpočtu do celkovej výšky 5.000,00 €)
Uznesenie č. 29
- berie na vedomie:
ponuku na kúpu pozemku od vlastníkov na par.č. E KN 515 Hanková, Kuklová, Marková o
výmere 1740 m² za cenu 36€/m²
Uznesenie č. 30
- odporúča zabezpečiť oplechovanie autobusových zastávok v smere do Žiliny a do
Gbelian na ceste II/583 podľa ponuky firmy Maslen

Uznesenie č. 31
odporúča riešiť prípravu výstavby futbalovej tribúny pre cca. 150 osôb

V Nededzi, 20.04.2016

PhDr. Peter Vajda
starosta obce

