
Uznesenia zo 6. (šiesteho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa 

konalo dňa 22. novembra 2017 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu 

v Nededzi. 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

1. K otvoreniu    

 

Uznesenie č. 51 

schvaľuje: 

program obecného zastupiteľstva s nasledovnou zmenou: bod č. 6 bude prerokovaný ako 

bod č. 7 a bod č. 7 bude prerokovaný ako bod č. 6 

 

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. 52 

schvaľuje:  

overovateľov zápisnice: Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac 

 

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. 53 

berie na vedomie: 

- informáciu o tom, že dňa 26.10.2017 sa v sále kultúrneho domu pri príležitosti mesiaca  

 



október - Úcty k starším uskutočnilo kultúrne podujatie pre seniorov, ktoré pripravil obecný 

úrad 

- informáciu o uskutočnení 11. kontrolného dňa na stavbe materskej školy dňa 21.11.2017, 

kde bol zároveň určený ďalší postup prác a prejednaná i príprava ku kolaudácii 

- informáciu o vykonaní predbežnej kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

v Žiline v nových priestoroch prístavby materskej školy, pričom bola zároveň odobratá 

vzorka vody na rozbor potrebná ku kolaudácii 

- informáciu o tom, že dňa 05.12.2017 bude opätovne zo strany Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva v Žiline vykonaný štátny dozor 

- informáciu o predbežne plánovanej kolaudácii prístavby materskej školy dňa 07.12.2017 

- informáciu  o druhom súdnom pojednávaní vo veci úrazu na miestnom cintoríne: Marta 

Škorvánková proti obci Nededza, ktoré sa má konať 04.12.2017 

- informáciu o tom, že dňa 21.11.2017 narazil neznámy páchateľ vozidlom do betónového 

múrika a oceľového plota pri trojuholníku pred obecným úradom 

 

4. K návrhu kroniky obce Nededza 

 

Uznesenie č. 54 

schvaľuje 

Kroniku obce Nededza za rok 2015 

 

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 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. 55 

berie na vedomie informáciu o čerpaní dotácie obdržanej od obce Nededza pre OŠK za 

rok 2017 



Uznesenie č. 56 

schvaľuje 

žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2018 z rozpočtu obce Nededza na všeo-

becne prospešné činnosti a podujatia – Obecný športový klub Nededza – futbalový oddiel 

vrátane prípravky pre družstvo žiakov, šachový a stolnotenisový oddiel vo výške 25 000 

EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za - 5  MUDr. Dagmar Bollová, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, 

Ing. Vladimír Zajac 

Proti - 0 

Zdržal sa – 1 Milan Drábik 

 

6. K cyklochodníku a korčuliarskej dráhe - zámeru priamo prenajať obecný majetok 

časť par. Č. KN – C 498/2 ostatné plochy na LV č. 1 pre k.ú. Nededza  - z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

 

Uznesenie č. 57 

 

obecné zastupiteľstvo obce Nededza 

 I. konštatuje, 

že obec Nededza je vlastníkom pozemku par.KN – C č. 498/2 o výmere 25 645 m2 

zastavané plochy a nádvoria na LV č. 1 katastrálne územie Nededza 

II. schvaľuje 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov zámer prenechať majetok obce Nededza do nájmu, a to nehnuteľnosť – časť 

pozemku par. KN – C č. 498/2 o výmere 3 261 m2 zastavané plochy a nádvoria na LV č. 1, 
katastrálne územie Nededza z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom športovej 
činnosti (bicyklovanie, korčuľovanie, beh), dochádzky bicyklom do zamestnania, zvýšenia 
bezpečnosti účastníkov dopravy na ceste II/ 583za nájomné  vo výške 1 € počas celej doby 
trvania nájmu. 

  

Hlasovanie: 

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

Janušová, Ing. Vladimír Zajac 



 

Proti - 0 

Zdržal sa – 0 

 

III. žiada 

starostu obce Nededza zverejniť zámer prenajatia časti pozemku par. KN – C č. 498/2 

o výmere 3 261 m2 zastavané plochy a nádvoria na LV č. 1, katastrálne územie Nededza 

na úradnej tabuli obce a na internetovej stráne obce, a to bezprostredne po podpísaní 

uznesenia  starostom obce 

 

7. K časti pozemku par.c. KN- C 498/2 ostatné plochy na LV č. 1 pre k.ú. Nededza  - 

na priamy prenájom 

 

Uznesenie č. 58 

schvaľuje 

zámer prenechať do nájmu priamo časť pozemku par. č. KN - C498/2 ostatné plochy na 

LV č.1 pre k.ú. Nededza o výmere 5 311 m2 a zároveň schvaľuje lehotu na doručovanie 

cenových ponúk záujemcov a to do 11.12.2017 do 10:00 hod. vrátane a to písomne na 

adresu: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 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 

 

8. K Rôznemu 

 

Uznesenie č. 59 

berie na vedomie 

informáciu od spoločnosti ARETE Property s.r.o., Praha o zámere osadiť halu a ostatné 

plochy v priemyselnej zóne, pričom je potrebné zmeniť osadenie haly, ako aj presun 

parkovacích plôch zo západnej strany na východnú k vstupnej bráne a tiež bližšie 

vyšpecifikovať o aký  



 

 

typ prevádzky by sa malo jednať, podať tiež informáciu o zmennosti, výške budovy, 

osvetlení, hlučnosti a osadení stavby. 

 

 

 

 

V Nededzi, 22.11.2017     PhDr. Peter Vajda, starosta obce     

 

 


