Uznesenia zo 7. (siedmeho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa
konalo dňa 12. decembra 2016 o 17:30 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu
v Nededzi.
Obecné zastupiteľstvo:
1. K otvoreniu
Uznesenie č. 82
schvaľuje:
program obecného zastupiteľstva s nasledovnou zmenou: bod č. 5 sa presunie za bod
č.10
Hlasovanie:
Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 83
schvaľuje:
b) overovateľov zápisnice: Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek
Hlasovanie:
Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
3. K informáciám
Uznesenie č. 84
berie na vedomie:
- informáciu o uskutočnenej akcii pre deti Mikuláš 2016, na ktorej bolo rozdaných cca. 170
mikulášskych balíčkov. Poďakovanie patrí pracovníkom obecného úradu a členom komisie

kultúry, mládeže a športu a Mikulášovi, čertovi a anjelovi. Poďakovanie patrí tiež členom
dobrovoľného hasičského zboru za postavenie vianočného stromčeka.
- informáciu o akcii Vianočný punč, ktorú organizuje divadlo Naopak, pričom o výťažku
a jeho použití budú informovať v obecných novinách Nededžan
- informáciu o ukončení výstavby futbalovej tribúny v areáli OŠK firmou PESMENPOL
spol. s.r.o., Prešov, pričom z dôvodu zlých podmienok ako aj štruktúry násypu pri
výkopových prácach muselo dôjsť k navýšeniu finančného rozpočtu o 1.434,64 € bez DPH
za naviac použitý betón (o 10,83 m3 ako aj použitie predĺženej betón pumpy). Firma
PESMENPOL dodá bezodplatne pre futbalový klub hliníkovú 7m bránu so sieťou na
tréningovú činnosť. V budúcom roku bude potrebné vykonať terénne úpravy v okolí
futbalovej tribúny, ako aj prístupový chodník popred tribúnu.
- informáciu o tom, že firma FAGUS SK, s.ro., Hliník nad Váhom dodala kontajner so
sociálnymi zariadeniami pre pánov i dámy v areáli OŠK, ktorý je postavený podľa projektu
na betónových základoch a bude napojený na vodovod, kanalizáciu a elektrinu z objektu
šatní OŠK
- informáciu o príprave V. starostovského plesu, ktorý sa uskutoční 11.02.2016 v sále KD
- informáciu o osadení informatívneho merača rýchlosti v rámci zvýšenia bezpečnosti
cestnej premávky na ceste č. III/2070 ( z Kotrčinej Lúčky do Nededze). Merač ukazuje
prekročenie povolenej rýchlosti v obci 50 km/hod s nápisom „Spomaľ“ a je umiestnený na
ulici Hlavná pri dome č. 50 na hornom konci obce.
- informáciu o vyhotovení projektovej dokumentácie Ing. Arch. Jozefom Sobčákom na
zhotovenie amfiteátra do záhrady materskej školy
- informáciu o nainštalovaní dvoch stĺpikov zábrany prejazdu vozidiel za bytovými domami
z ulice Záhradná na ulicu Hlavná
- informáciu a poďakovanie predsedovi Ladislavovi Ďuríčkovi, výboru OŠK a jednotlivým
trénerom za prácu v prospech klubu a dobré umiestnenie jednotlivých družstiev v jesennej
časti futbalovej súťaže: 1. trieda žiaci, 4. liga dorastenci a 1. trieda muži, ako aj za
založenie a prácu s prípravkou dievčat a chlapcov. Poďakovanie za reprezentáciu obce
patrí i samotným hráčom futbalového oddielu, členom stolnotenisového a šachového
oddielu.
- informáciu o protokole z previerky dodržiavania zákonnosti v postupe a rozhodovaní
orgánov verejnej správy na úseku ochrany ovzdušia zo strany Okresnej prokuratúry v
Žiline – bolo skonštatované, že obec Nededza neporušila zákony ani iné všeobecne
záväzné právne predpisy

- informáciu o doriešení statiky oddychovej zóny na hornom konci obce, ktorú riešil
projektant a zhotoviteľ diela bez finančného nároku v rámci reklamácie
- informáciu o prebiehajúcom verejnom obstarávaní vo veci výberu zhotoviteľa na
rekonštrukciu Materskej školy v Nededzi
4. K Protokolu o vyradení drobného majetku
Uznesenie č. 85
schvaľuje:
Protokol o vyradení drobného majetku v sume 615,02 €
Hlasovanie:
Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr.
Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
5. K vyúčtovaniu dotácie Obecného športového klubu Nededza za rok 2016
Uznesenie č. 86
berie na vedomie:
a) Vyúčtovanie dotácie Obecného športového klubu Nededza za rok 2016
b) Správu hlavného kontrolóra obce o čerpaní dotácie OŠK Nededza
c) Správu hlavného kontrolóra obce o financovaní rozhodcov OŠK Nededza
6. K Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
Uznesenie č. 87
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
Hlasovanie:
Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr.
Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0
Zdržal sa – 0
7. K Stanovisku hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2017, 2018, 2019
Uznesenie č. 88
berie na vedomie:
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2017, 2018, 2019
8. K Rozpočtu obce na rok 2017, 2018, 2019
Uznesenie č. 89
schvaľuje:
rozpočet obce na rok 2017 bez výhrad
Hlasovanie:
Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr.
Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 90
schvaľuje
použitie rezervného fondu v sume 469.000,00 € na položky:
08.4.0 717001 – Náboženské služby - výstavba kostola (splátka) v sume 112.000 €
09.1.1.1 717003 - Materská škola - rekonštrukcia v sume 348.000,00 €
08.2.0.717001 01 – Kultúrne služby – amfiteáter v sume 5.000,00 €
04.5.1.717001 05 – Miestna komunikácia – Poľná – Potočná – chodník v sume 4.000,00 €
Hlasovanie:
Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr.
Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 91
berie na vedomie
viacročný rozpočet obce na roky 2018, 2019
9 K Rôznemu
a) ku sťažnosti Ivana Žiaka a manželky, Roľnícka 186/1 vo veci nedodržiavania otváracích
hodín v prevádzke „Piváreň pod Straníkom“
Uznesenie č. 92
berie na vedomie:
sťažnosť Ivana Žiaka a manželky, Roľnícka 186/1 vo veci nedodržiavania otváracích hodín
v prevádzke „Piváreň pod Straníkom“ a odporúča zaslať spoločnosti PUBS&GAMES, s.r.o.
Poľná 17, 010 01 Žilina upozorňujúci list týkajúci sa dodržiavania otváracích hodín
„Pivárne pod Straníkom“ a v prípade nedodržiavania vo VZN určených hodín pristúpi obec
ku sankciám
b) K určeniu ďalšieho postupu vo veci návrhu na úhradu finančnej náhrady Marte
Škorvánkovej spôsobenej úrazom na miestnom cintoríne cestou právneho zástupcu
InHelp, s.r.o., Žilina
Na rokovanie OZ sa dostavil o 19:36 hod. Poslanec JUDr. Marián Cesnek.
Uznesenie č. 93
Obecné zastupiteľstvo obce Nededza na základe prijatého záveru z odporúčaní právneho
zástupcu obce JUDr. Jozefa Sotolářa, neschvaľuje uplatnenie nároku na náhradu škody za
úraz na cintoríne v Nededzi p. Marte Škorvánkovej, Nededza 44 v sume 5.738,00 €
Hlasovanie:
Za - 3 MUDr. Dagmar Bollová, Ing. Miloš Janek, Darina Janušová
Proti – 0
Zdržal sa – 4 JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. Vladimír Zajac
c) K Správe hlavného kontrolóra obce - kontrola pozemkov vo vlastníctve obce

Uznesenie č. 94
berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce - kontrola pozemkov vo vlastníctve
obce
Uznesenie č. 95
d) odmenu hlavnej kontrolórke obce v sume 30% z mesačného platu za obdobie 01 –
12/2016
10. Ku káblovej televízii – verejná obchodná súťaž
Uznesenie č. 96
schvaľuje:
a) Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza (ďalej len vyhlasovateľ) podľa v zmysle §
9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce, zo dňa 28.9.2015, schválené uznesením
č. 73/2015 zo dňa 28.9.2015, s účinnosťou od 16.10.2015 zámer na predaj existujúcej
káblovej televízie v obci Nededza a priameho nájmu priestorov pre technológiu optickej
káblovej televízie
b) vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl.
Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej
zmluvy a nájomnej zmluvy za účelom umiestnenia technológie a prevádzkovanie optickej
káblovej televízie v k.ú. Nededza na LV č. 1 na pozemku č. 1 na budove č. 1/1 ul. Hlavná
o rozlohe 6 m2 a anténny stožiar umiestnený na budove obecného úradu
c) návrh zmluvy o prenájme nebytových priestorov miestnosť č. 001, o výmere 6 m2,
a strešný nosič anténneho systému (stožiar) nachádzajúce sa v budove a na budove
Obecného úradu Nededza, Hlavná 1/1, Nededza, súpisné číslo 1, na pozemku parc. č. 1.,
vedený Katastrálnym úradom Žilina, Správa katastra Žilina, obec Nededza, na liste
vlastníctva č.1, katastrálne územie Nededza.
Hlasovanie:
Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďuríček, Ing. Miloš
Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 1 Milan Drábik

V Nededzi, 12.12.2016

PhDr. Peter Vajda
starosta obce

