
Uznesenia zo 4. (štvrtého) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa 

konalo dňa 18. septembra 2017 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného 

úradu v Nededzi. 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

1. K otvoreniu    

 

Uznesenie č. 31 

schvaľuje: 

program obecného zastupiteľstva  

 

Hlasovanie: 

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 

Janušová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti - 0 

Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 32 

schvaľuje:  

overovateľov zápisnice: MUDr. Dagmar Bollová, Peter Ďuríček 

 

Hlasovanie: 

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 

Janušová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti - 0 

Zdržal sa – 0 

 

3. K informáciám     

 

Uznesenie č. 33 

berie na vedomie: 
- informáciu o schválenom projekte - poskytnutie financií od spoločnosti Mobis pre DHZ 

(oslava 100. výročia) – 3.000 €  

 



- informáciu o pripravovanom projekte s názvom „Krajší je svet z bycikla“ vo výzve 

nadačného fondu Kia na podporu budovania cyklotrás (18.000 €) 

- informáciu o oprave poškodených sociálnych zariadení kontajnerového typu v areáli OŠK 

- informáciu o ukončení výstavby a skolaudovaní amfiteátra v areáli materskej školy 

- informáciu o prijatí pedagogického zamestnanca Mgr. Moniky Hruškovej do materskej 

školy v novom školskom roku (ukončenie pracovného pomeru p. Kupčáková Jana – 

odchod do dôchodku)  

- informáciu o oslavách 100. výročia vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v Nededzi 

v dňoch 15.-16.07.2017. Starosta obce ďakuje všetkým členom DHZ za prípravu a priebeh 

osláv. 

 - informáciu o vyjadrení Slovenského vodohospodárskeho podniku zo dňa 18.07.2017 

Správca toku za účasti projektanta SVP vykonal na podnet obce dňa 24.04.2017 ohliadku 

prepážky na hornom konci obce na toku Kotrčiná (rybník). Na jej základe skonštatoval, že 

v súčasnosti nie je priamo ohrozená stabilita prepážky a nehrozí jej zbortenie. Do budúcna  

správca toku uvažuje o úprave prepážky pomocou vybudovania betónového múrika 

z návodnej strany. 

- informáciu o vymaľovaní sály kultúrneho domu a výmene dlažby pod a na balkóne, na 

schodisku a v chodbičke KD 

- informáciu o uskutočnení Hodových osláv Sedembolestnej Panny Márie v dňoch 15.09 

a 17.09.2017 .Poďakovanie patrí členom dobrovoľného hasičského zboru, ktorí sa 

zúčastnili na ich príprave a priebehu, tiež hasičom z Gbelian za ich účasť na slávnostnej 

omši. Poďakovanie za prípravu a priebeh hodových slávností patrí i členom komisie 

kultúry, mládeže a športu a zamestnancom obce. 

 

4. K Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nededza č. 1/2017 o podmienkach 

poskytovania dotácie z rozpočtu obce 

 

Uznesenie č. 34 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nededza č. 1/2017 o podmienkach poskytovania 

dotácie z rozpočtu obce 

 

Hlasovanie: 

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 

Janušová, Ing. Vladimír Zajac 



Proti - 0 

Zdržal sa – 0 

 

5. K Nájomnej zmluve na pozemok par.č. KN-E 686/1 ostatné plochy na LV č. 1  pre 

k.ú. Nededza o výmere 15,8  m² - Radim Peťko 

 

Uznesenie č. 35 

schvaľuje 

Nájomnú zmluvu na pozemok par.č. KN-E 686/1 ostatné plochy na LV č. 1  pre k.ú. Nede-

dza o výmere 15,8  m² pre Radima Peťka, sídlom Stredná 169/11, 013 02 Nededza, pre-

vádzkareň: Potočná 95/20, 0130 2 Nededza, IČO: 41277759 

 

Hlasovanie: 

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 

Janušová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti - 0 

Zdržal sa – 0 

 

6. Ku projektovému návrhu riešenia dvoch autobusových zastávok na ceste II/583 

 

Uznesenie č. 36 

berie na vedomie 

projektový návrh riešenia dvoch autobusových zastávok na ceste II/583 od Ing. Róberta 

Demka s odporúčaním zapracovania ďalších technický špecifikácií (základ, úprava 

strechy, osadenie skla/plexiskla na jednu stranu zástavky) 

 

7. K Rôznemu 

 

Uznesenie č. 37 

berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017 

 

Uznesenie č. 38 

berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2017 

 

 



Uznesenie č. 39 

schvaľuje presun finančných prostriedkov v sume 10.000 € rozpočtovým opatrením č. 

6/2017 z položky 09.1.1.1 46 717003 Materská škola – rekonštrukcia na položku 04.5.1 

717001 – Cestná doprava - autobusové zastávky 

 

Hlasovanie: 

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 

Janušová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti - 0 

Zdržal sa – 0 

 

Uznesenie č. 40 

odporúča 

vybudovanie chodníka pre peších zo začiatku ulice Poľná smerom do obce po autobusovú 

zastávku SAD v smere do Kotrčinej Lúčky 

 

Uznesenie č. 41 

schvaľuje 

zastavovaciu štúdiu rodinných domov v katastrálnom území Nededza 

 

Hlasovanie: 

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 

Janušová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti - 0 

Zdržal sa – 0 

 

V Nededzi, 18.09.2017     PhDr. Peter Vajda, starosta obce     

 

 

 


