ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi
konaného dňa 29.01.2018 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti OÚ v Nededzi

Prítomní poslanci: 6 MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš
Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Ospravedlnení poslanci: 1 JUDr. Marián Cesnek
Neospravedlnení poslanci: 0

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza za rok 2017
5. Rozpočtové opatrenia
6. Zmluva o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho
nástupníctva medzi obcou Nededza a Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
7. Dohoda o spolupráci a Zmluva o výpožičke podperných bodov medzi obcou Nededza
a Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina
8. Rôzne
9. Uznesenia
10. Záver
1) Otvorenie:
Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2018 otvoril a viedol starosta obce PhDr.
Peter Vajda, ktorý privítal prítomných s konštatovaním, že na zasadnutí sú prítomní šiesti
poslanci a teda obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poslanec JUDr. Marián
Cesnek sa z pracovných dôvodov ospravedlnil vopred.
Starosta predložil na schválenie program rokovania. Poslanci program Obecného
zastupiteľstva schválili bezo zmien.

Hlasovanie:
Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.
Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci: Milan Drábik, 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
2) Kontrola uznesení
Na poslednom obecnom zastupiteľstve neboli prijaté uznesenia, ktoré by požadovali
plnenie.
3) Informácie
Starosta obce informoval o tom, že dňa 05.01.2018 bola slávnostne otvorená
zrekonštruovaná materská škola za účasti cca. 50 občanov, ktorí si mali možnosť tieto
priestory pozrieť. Ďalej zaznela informácia o tom, že dňa 08.01.2018 začala prevádzka
zrekonštruovanej materskej školy. Poslanci boli informovaní aj o tom, že obecný dom na
ulici Potočná č.129 bol po ukončení dočasnej prevádzky materskej školy z dôvodu
znečistených stien vymaľovaný. Starosta obce informoval aj tom, že dňa 29.12.2017 prišiel
na obec list od spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina o zaradení
stavby „Rozšírenie verejnej kanalizácie a vodovodu v lokalite Stav – 1. etapa“ do
investičného plánu na rok 2018 na základe žiadosti obce z roku 2016. Rovnako zaznela
informácia o tom, že do materskej školy sa museli dať urobiť do jedálne, skladov
a kuchyne materskej školy žalúzie a sieťky proti hmyzu. Tiež do dvoch tried bolo potrebné
dať vyhotoviť iný druh žalúzií na základe požiadavky zo strany pedagogických
pracovníkov. Prítomní si vypočuli aj informáciu o tom, že do pivničných

priestorov starej časti materskej školy sa dala položiť dlažba.
Na záver tohto bodu bola podaná informácia o tom, že družstvo dorastu sa dňa
27.01.2018 zúčastnilo turnaja vo futbale Orava Cup v Dolnom Kubíne za účasti 9 družstiev
z II., III., IV. Ligy a 1. triedy. Turnaj naši dorastenci vyhrali.
Prítomní poslanci vzali prednesené informácie na vedomie.
4) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza za rok 2017
Hlavná kontrolórka obce predložila v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. O obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za
rok 2017. Kontrolná činnosť sa v priebehu roka riadila schváleným plánom kontrolnej
činnosti a bola vykonávaná a uplatňovaná na základe Smernice pre uplatňovanie a
vykonávanie finančnej kontroly. V roku 2017 bolo kontrolované plnenie rozpočtu obce
počas celého roka, plnenie daní a poplatkov a stav nedoplatkov, dodržiavanie rozpočtovej
disciplíny a hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami, kontrola evidencie sťažností,
kontrola inventarizácie a plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva.
Predmetnú správu vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie.
5) Rozpočtové opatrenia
Prítomní poslanci vzali na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2017.
Jedná sa o transfér Voľby VÚC, transfér Nadácia MOBIS + KIA Motors, deti materskej
školy a iné. Tiež sa v rámci rozpočtového opatrenia jedná o presun výdavkov v rámci
schváleného rozpočtu do celkovej výšky 5 000,- €.
Ďalej bolo schválené použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške
33 000,- € na položku č. 09.1.1. 46 717003 – Materská škola – prístavba.
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) Zmluva o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení
právneho nástupníctva medzi obcou Nededza a Severoslovenské vodárne
a kanalizácie, a.s., Žilina
Na základe vydaného stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie verejnej kanalizácie
a vodovodu v lokalite Stav – I. etapa“ a oznámenia spoločnosti Severoslovenské vodárne
a kanalizácie, a.s., Žilina, že danú stavbu bude realizovať z vlastných finančných
prostriedkov, bolo potrebné prejednať postúpenie projektovej dokumentácie k stavbe z
obce Nededza na uvedenú spoločnosť. Vzhľadom k tomu, že postupujúci nemá finančné
prostriedky na realizáciu stavby „Rozšírenie verejnej kanalizácie a vodovodu v lokalite
Stav – I. etapa“ v k. ú. Nededza, ktorú vypracoval Žilina Projekt, s.r.o., Žilina a
autorizačne overil Ing. Miloslav Remiš, autorizovaný stavebný inžinier, č. autorizácie
4289*Z*4-24, prevádza na preberajúceho vlastníctvo predmetnej projektovej
dokumentácie, prenajíma preberajúcemu potrebné časti miestnych komunikácií a ich
súčastí, pozemky potrebné pre výstavbu predmetnej stavby, pričom vybudované dielo
bude vo vlastníctve spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina.
Zmluva o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho
nástupníctva medzi obcou Nededza a Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
na stavbu „Rozšírenie verejnej kanalizácie a vodovodu v lokalite Stav – I. etapa“ v k. ú.
Nededza bola schválená.
Hlasovanie:
Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
7) Dohoda o spolupráci a Zmluva o výpožičke podperných bodov medzi obcou
Nededza a Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina
Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina doručila na obec návrh
Dohody o spolupráci a Zmluvy o výpožičke podperných bodov. Predmetom dohody je
okrem iného záväzok obce, že v prípade ak SSE-D, a.s., písomne požiada obec o
zverejnenie oznámenia o plánovanom prerušení distribúcie elektrickej energie, toto

zverejnenie poskytne obec pre SSE-D, a.s. bezplatne. V skratke účelom zmluvy je
vypožičanie podperných bodov (stĺpov), ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti, ktoré by mohla
obec do budúcna využívať pre prípadnú prevádzku svojich zariadení.
Dohoda o spolupráci a Zmluva o výpožičke podperných bodov medzi obcou Nededza
a Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina boli vzaté na vedomie.
8) Rôzne
V rámci bodu Rôzne bola prejednaná žiadosť Miroslavy Zajacovej na prenájom priestorov
na športovú činnosť - jumping v priestoroch podkrovia obecného domu na ulici Potočná. V
týchto priestoroch by časť svojej činnosti chcel vykonávať aj obecný športový klub. Na
zasadnutí obecného zastupiteľstva bola prítomna aj Miroslava Zajacová, ktorá uviedla, že
o daný priestor by mala záujme najmä preto, aby bol ušetrený čas pri skladovaní jej
trampolín a tiež preto, že by sa predišlo ich ničeniu. Zároveň by mohlo byť realizované
cvičenie aj počas víkendov, čo v sále kultúrneho domu, kde sa jumping cvičí momentálne,
nie je s ohľadom na vyťaženosť sály možné. Za obecný športový klub sa vyjadril Miloš
Bros, ktorý uviedol, že dané priestory by boli z pohľadu OŠK využívané pre účely zriadenia
obecného klubu mladých a zároveň by sa tým vytvoril i reprezentačný priestor hodný
histórie a tradície športu v obci Nededza na odkladanie rôznych ocenení, diplomov či
trofejí v rámci celej obce.
Prítomní poslanci vzali predložené žiadosti na vedomie a zároveň sa dohodli na tom, že sa
zvolajú komisie zriadené pri obecnom zastupiteľstve a v priestore v obecnom dome
uskutočnia spoločnú obhliadku za účelom posúdenia možného využitia tohto priestoru.
Ďalej bola prejednaná Žiadosť o riešenie podmienok držania psov od Márie Sklenárovej a
ďalších 12 občanov Nededze. V žiadosti sa uvádza, že niektorí občania, ktorí bývajú v
blízkosti bytových domov č. 225 a č. 226 na ulici Záhradná sú dotknutí tým, že určití
obyvatelia práve týchto bytových domov venčia svoje psy tak, že ich exkrementy sú na
ulici Záhradná (konkrétne na jej predĺženej časti), prípadne na súkromných pozemkoch a
verejných priestranstvách v blízkosti bytových domov a žiadajú o bezodkladné riešenie
tejto situácie. Obecné zastupiteľstvo po vzájomnej diskusii odporučilo upozorniť majiteľov
psov v bytových domov č. 225 a č. 226 na dodržiavanie zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým
sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.
V rámci bodu Rôzne bolo prerokované i upozornenie od Oľgy Hreusovej na
poškodzovanie hrobového miesta tujami na miestnom cintoríne. Obecné zastupiteľstvo
odporučilo vypracovať žiadosť na výrub predmetných dvoch tují.

Na záver tohto bodu bola vzatá na vedomie konečná verzia vzhľadu dvoch autobusových
zastávok v obci na ceste II/583 v smere do a zo Žiliny a zároveň bolo odporučené ich
vybudovanie podľa projektovej a rozpočtovej dokumentácie.
9) Uznesenia
Na obecnom zastupiteľstve boli prijaté uznesenia č. 1/2018 až č. 12/2018.
10) Záver
Po ukončení rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a zasadnutie
Obecného zastupiteľstva o 21:02 hod. ukončil.

V Nededzi dňa 05.02.2018
Zapísala: Alica Hodásová

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

Overovatelia zápisnice:
Milan Drábik

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

Peter Ďuríček

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

Starosta obce:
PhDr. Peter Vajda

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

