Uznesenia zo 6. (šiesteho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa
konalo dňa 14. novembra 2016 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu
v Nededzi.
Obecné zastupiteľstvo:
1. K otvoreniu
Uznesenie č. 68
schvaľuje:
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. 69
schvaľuje:
b) overovateľov zápisnice: MUDr. Dagmar Bollová, Ing. Vladimír Zajac
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. 70
berie na vedomie:
- informáciu o tom, že dňa 19.10.2016 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a povolenie

na užívanie stavby pre dom smútku, ktorému už bolo pridelené aj súpisné a orientačné
číslo
- informáciu o tom, že do konca roka 2016 bude vykonaná fyzická a dokladová
inventarizácia majetku, pohľadávok a záväzkov obce a rozdielu pohľadávok a záväzkov
obce. Zároveň starosta obce písomne určí menovacími dekrétmi Ústrednú inventarizačnú
komisiu a čiastkovú inventarizačnú komisiu, ktorá bude plniť aj funkciu inventúrnej komisie
a to v zmysle vnútorného predpisu pre vykonanie inventarizácie
- informáciu o zázname z metodickej návštevy obecnej knižnice zo strany pani Sobolovej z
Krajskej knižnice v Žiline dňa 20.10.2016. V zázname boli uvedené nasledovné
odporúčania pre obecnú knižnicu do budúcnosti a to zestetizovať priestor knižnice,
pripraviť si scenáre podujatí pre deti predškolského veku a po splnení stanovených
podmienok aj možnosť využitia štátnych prostriedkov na nákup kníh
- informáciu o tom, že od polovice novembra bude riešené v zmysle platnej legislatívy
výberové konanie na riaditeľa/ku materskej školy
- informáciu o odpovedi obce Gbeľany na žiadosť obce Nededza o zakúpenie parciel v k.ú.
Gbeľany - poniže futbalového ihriska. Žiadosť obce Nededza vzalo obecné zastupiteľstvo
obce Gbeľany na vedomie.
- informáciu o žiadosti Jany Kuklovej z Martina vo veci sprístupnenia pozemku a
prehodnotenia územného plánu obce
- informáciu o menovaní komisie na otváranie a vyhodnocovanie ponúk pre verejné
obstarávanie vo veci „Zvýšenie kapacity MŠ v Nededzi prístavbou a prestavbou objektu
MŠ“
- informáciu o pripravovanom osadení vianočného stromčeka, ktorý osadia hasiči z DHZ
26.11.2016
- informáciu o pripravovanej akcii pre deti Mikuláš 2016, ktorá sa uskutoční dňa
03.12.2016 so začiatkom o 16:00 hod. Zároveň sa v predvianočnom období bude
podávať vianočný punč v týchto termínoch: 03.12., 10.12., 17.12.2016
- informáciu o vyhotovení polepov obecného autobusu
- informáciu o spracovaní zoznamu vysťahovalcov z Nededze do USA v rokoch 1892 –
1938, ktorý bude zverejnený na webovej stránke obce
- informáciu o zrealizovanom prieskume trhu pre sociálne zariadenia kontajnerového typu
- informáciu o návrhu na zhotovenie amfiteátra do záhrady materskej školy
- informáciu o vydanom stavebnom povolení na výstavbu tribúny na futbalovom ihrisku
- informáciu o vyčistení potoka Kotrčiná
- informáciu o vyasfaltovaní okolia bytových domov na ul. Záhradná

- informáciu o oprave asfaltu okolo kanalizačných poklopov na miestnych komunikáciách
- informáciu o oprave časti asfaltu na miestnej komunikácii Na Záhumní a položenie
nového asfaltového koberca na ulici Športová (vo forme daru od zhotoviteľa firmy RILINE,
s.r.o. Ružomberok v sume 1.260,00 €)
- informácia o požiadavke od Ing. Miroslava Stanovského o možnosti odpredaja projektu
na 17b.j. pre firmu Unistav Teplička, s.r.o., Teplička nad Váhom
- informáciu o cenovej ponuke na dodávku a montáž detského ihriska od firmy Intersystem
EU s.r.o.
- informáciu o cenovej ponuke na workout ihrisko od firmy Intersystem EU s.r.o.
4. K Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 – ZŠ Gbeľany
Uznesenie č. 71
berie na vedomie:
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 – ZŠ Gbeľany
5. K Žiadosti PUBS&GAMES, s.r.o., Žilina o prehodnotenie času prevádzky
pohostinských služieb v „Pivárni pod Straníkom“
Uznesenie č. 72
berie na vedomie
Žiadosť PUBS&GAMES, s.r.o., Žilina o prehodnotenie času prevádzky pohostinských
služieb v „Pivárni pod Straníkom“
a zároveň berie na vedomie žiadosť Ivan Žiaka a jeho rodiny, bytom Roľnícka 186/1
týkajúcu sa dodržiavania otváracích hodín v Pivárni pod Straníkom
6. K Dodatku č. 1/2016 k VZN č. 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné
nariadenie č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Nededza
Uznesenie č. 73
schvaľuje

Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné
nariadenie č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Nededza
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
7. K Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Nededza na
všeobecne prospešné činnosti a podujatia – Obecný športový klub Nededza –
futbalový oddiel vrátane prípravky pre družstvo žiakov, šachový a stolnotenisový
oddiel
Uznesenie č. 74
schvaľuje
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie vo výške 18.400,00 € z rozpočtu obce Nededza na
všeobecne prospešné činnosti a podujatia – Obecný športový klub Nededza
Hlasovanie:
Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek,
Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 1 Milan Drábik
Zdržal sa – 0
8. K Čerpaniu rozpočtu obce Nededza za rok 2016
Uznesenie č. 75
berie na vedomie
čerpanie rozpočtu obce Nededza za rok 2016

9. K Rozpočtu obce na rok 2017, 2018, 2019 – návrh
Uznesenie č. 76
berie na vedomie
návrh rozpočtu obce na rok 2017, 2018, 2019
10. K Rôznemu
Uznesenie č. 77
odporúča pri príležitosti, keď budú použité pyrotechnické zariadenia, postupovať v zmysle
zákona č. 58/2014, t.j. Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Uznesenie č. 78
schvaľuje
zabezpečenie merača rýchlosti do obce
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. 79
odporúča
s ohľadom na zaujatie stanoviska vo veci uplatnenia náhrady škody p. Marte Škorvánkovej
v zastúpení spoločnosti InHelp s.r.o. Žilina dať vypracovať právne posúdenie k
predmetnému nároku na náhradu škody
Uznesenie č. 80
berie na vedomie
požiadavku ohľadom výstavby chodníka pre peších od ulice Poľná po zástavku Na
rázcestí

Uznesenie č. 81
Rozpočtové opatrenie č. 7/2016
berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2016

V Nededzi, 14.11.2016

PhDr. Peter Vajda
starosta obce

