ZÁPISNICA
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi
konaného dňa 23.10.2017 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti OÚ v Nededzi

Prítomní poslanci: 4 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír
Zajac
Ospravedlnení poslanci: 3 MUDr. Dagmar Bollová, Peter Ďuríček, Mgr. Darina
Janušová
Neospravedlnení poslanci: 0
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie
4. Žiadosť 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
5. Predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „ Rozšírenie verejnej kanalizácie a
vodovodu v lokalite STAV - I. etapa“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2017
19“
6. Členstvo v MALÁ FATRA, oblastná organizácia cestovného ruchu
7. Rôzne
8. Uznesenia
9. Záver
1) Otvorenie:
Piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2017 otvoril a viedol starosta obce
PhDr. Peter Vajda, ktorý privítal prítomných s konštatovaním, že na zasadnutí sú prítomní
štyria poslanci a teda obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poslanci: MUDr.
Dagmar Bollová, Peter Ďuríček a Mgr. Darina Janušová sa za neúčasť na rokovaní vopred
ospravedlnili.

Starosta predložil na schválenie program rokovania. Poslanci program Obecného
zastupiteľstva schválili bezo zmien.
Hlasovanie:
Za - 4 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.
Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci: JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik
Hlasovanie:
Za - 4 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
2) Kontrola uznesení
Uznesenie č. 36 zo dňa 18.09.2017 vzalo 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). Uvedené technické špecifikácie boli na
vyžiadanie starostu obce zapracované v zmysle predložených požiadaviek. Uznesenie
bolo splnené.
Uznesenie č. 40 zo dňa 18.09.2017 odporúčalo vybudovanie chodníka pre peších zo
začiatku ulice Poľná smerom do obce po autobusovú zastávku SAD (Slovenskej
autobusovej dopravy) v smere do Kotrčinej Lúčky. Dňa 12.10.2017 sa uskutočnilo
stretnutie a obhliadka starostu obce s projektantom s tým, že vypracuje náležitú projektovú
dokumentáciu a následne sa podá žiadosť o stavebné povolenie. Uznesenie bolo
splnené.
3) Informácie
Starosta obce informoval o poškodenej vstupnej bráne do priemyselného areálu vozidlom

českej prepravnej firmy, škoda bola nahlásená do poisťovne Kooperatíva. Obec
uskutočnila všetky kroky potrebné ku tomu, aby spôsobená škoda bola obci zo strany
poisťovne preplatená. Ďalej zaznela informácia doručení žiadosti o výstavbu mostu cez
potok Kotrčiná v lokalite Stav, ktorú podpísalo 15 občanov Nededze, ktorí majú v danej
lokalite pozemky. Tí požadujú, aby obec Nededza zaradila výstavbu mostu do rozpočtu na
rok 2018. Zdôvodňujú to tým, že výstavba mostu napomôže rozvoju obce, keďže
pozemky, ku ktorým by most viedol by bolo možné využiť v budúcnosti ako stavebné
pozemky a tiež tým, že výstavba mostu je zahrnutá aj v územnom pláne obce.
Poslanci boli informovaní aj o akcii Jesenný beh žien obcí Teplička nad Váhom
a Nededza, ktorý sa uskutočnil dňa 14.10.2017 so štartom a cieľom v Nededzi za účasti
15 žien. Vzatá na vedomie bola i informácia o o kontrolnom dni č. 10 na stavbe materskej
školy dňa 05.10.2017, pri ktorom bol vyhotovený zápis a stanovený ďalší postup prác
a naviac prác. Na záver tohto bodu rokovania zaznela informácia o voľbách do orgánov
samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia dňa 04. novembra 2017 v sále kultúrneho
domu v Nededzi. Ich príprava je zo strany obce zabezpečená.
4) Žiadosť 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
Predseda obecného športového klubu (OŠK) Ladislav Ďuríček podal na obec žiadosť o dotáciu
športového klubu na činnosť týkajúcu sa futbalového, stolnotenisového a šachového oddielu v roku
2018 v požadovanej sume 25.000,00 EUR. Z uvedenej sumy by podľa návrhu malo ísť 23.100,00
EUR pre futbalový oddiel, 800 EUR pre šachový oddiel a 1.100,00 EUR pre stolnotenisový oddiel.
V žiadosti je zapracovaná aj suma pre futbalovú prípravku. Predmetná žiadosť bola vzatá na
vedomie s tým, že do najbližšieho termínu rokovania obecného zastupiteľstva bude zo strany OŠK
doplnené spresnené členenie jednotlivých požadovaných položiek najmä čo sa týka futbalového
oddielu.

5. Predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „ Rozšírenie verejnej kanalizácie
a vodovodu v lokalite STAV - I. etapa“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4SC421-2017 19“
Obec Nededza plánuje požiadať na zrealizovanie projektu rozšírenia verejného vodovodu
a kanalizácie finančné prostriedky z fondov Európskej únie. Z tohto dôvodu bolo potrebné
schválenie predloženia a s tým súvisiacich úkonov obecným zastupiteľstvom.

Obecné zastupiteľstvo obce Nededza v rámci uvedeného bodu schválilo nasledovné
uznesenie:
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „ Rozšírenie verejnej kanalizácie a
vodovodu v lokalite STAV - I. etapa“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-201719“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 5% z oprávnených výdavkov t.j. 3 517,00 €
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce vo
výške 14 100,00 €
Hlasovanie:
Za - 4 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
6) Členstvo v MALÁ FATRA, oblastná organizácia cestovného ruchu
Z dôvodu plánovanej výstavby cyklotrasy vedúcej zo Žiliny cez našu obec až po Terchovú,
kde predkladateľom a žiadateľom o finančné prostriedky z fondov EÚ je oblastná
organizácia cestovného ruchu MALÁ FATRA. Ak chce obec Nededza čerpať finančné
prostriedky na výstavbu cyklotrasy cez naše územie, je potrebné, aby bola členom
uvedenej organizácie. Prítomní poslanci z tohto dôvodu schválili nasledovné uznesenie:
a) vstup Obce Nededza do MALÁ FATRA, oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá
Fatra podl'a zákona č. 91/2010 Z.z. na obdobie, dokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne inak
b) výšku členského príspevku do oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra vo
výške 1 € obyvateľa/rok.
c) výšku vstupného členského do oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra vo
výške 25% ročného členského.
d) poveruje starostu obce Nededza vykonat' všetky právne úkony k vstupu do oblastnej
organizácie cestovného ruchu Malá Fatra
Hlasovanie:
Za - 4 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

7) Rôzne
V rámci bodu Rôzne obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Dohodu o spolupráci pri
prekládke bocianieho hniezda medzi obcou Nededza a Štátnou ochranou prírody SR,
Slovenským pozemkovým fondom a SSE - Distribúcia, a.s. , Žilina.
Ďalej bola vzatá na vedomie informácia starostu obce o postupe prebiehajúceho súdneho
pojednávania vo veci náhrady škody p. Škorvánkovej Marty vs. Obec Nededza.
V rámci bodu Rôzne bola vzatá na vedomie zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
7/2017. Jedná sa o zaradenie prostriedkov zo štátneho rozpočtu a prostriedkov z EÚ do
rozpočtu obce a to na transfér Voľby VÚC) a rozpočtový presun výdavkov v rámci
schváleného rozpočtu do celkovej výšky 5.000,00 EUR.

8) Uznesenia
Na obecnom zastupiteľstve boli prijaté uznesenia č. 42/2017 až č. 50/2017.
9) Záver
Po ukončení rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a zasadnutie
Obecného zastupiteľstva o 21:00 hod. ukončil.
V Nededzi dňa 27.10. 2017
Zapísala: Alica Hodásová

….......................................

Overovatelia zápisnice:
JUDr. Marián Cesnek

…........................................

Milan Drábik

….........................................

Starosta obce:
PhDr. Peter Vajda

….........................................

