
Uznesenia z 1. (prvého) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa 

konalo dňa 29. januára 2018 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v 

Nededzi. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

1. K otvoreniu    

 

Uznesenie č. 1 

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. 2 

schvaľuje:  

overovateľov zápisnice: 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 

 

3. K informáciám     

 

Uznesenie č. 3 

berie na vedomie: 

- informáciu 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 

- informáciu o tom, že dňa 08.01.2018 začala prevádzka zrekonštruovanej materskej školy 

- informáciu o tom, že obecný dom na ulici Potočná č. 129 bol po ukončení dočasnej prevádzky 

materskej školy z dôvodu znečistených stien vymaľovaný 



- informáciu o 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 

- informáciu 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 

- informáciu o tom, že do pivničných priestorov starej časti materskej školy sa dala položiť dlažba 

- informáciu 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. 

 

4. K Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza za rok 2017 

 

Uznesenie č. 4 

berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza za rok 2017 

 

5. K Rozpočtovým opatreniam 

 

Uznesenie č. 5 

berie na vedomie zmenu rozpočtu  rozpočtovým opatrením č. 8/2017 

 

Uznesenie č.6 

schvaľuje 

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 33 000,-  €  na   položku 

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. K Zmluve o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho 

nástupníctva medzi obcou Nededza a Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina 

 

Uznesenie č. 7 

schvaľuje 

Zmluvu 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  

 

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. K Dohode o spolupráci a  Zmluve o výpožičke podperných bodov medzi obcou Nededza 

a Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina 

 

Uznesenie č. 8 

berie na vedomie  

návrh Dohody o spolupráci a návrh Zmluvy o výpožičke podperných bodov medzi obcou Nededza 

a Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Žilina 

 

8. K Rôznemu 

 

Uznesenie č. 9 

berie na vedomie 

Žiadosť o prenájom priestorov na športovú činnosť  - jumping od Miroslavy Zajacovej a  Žiadosť 

o poskytnutie podkrovia obecného domu na ulici Potočná zo strany Obecného športového klubu 

Nededza a odporúča ohľadom predmetných žiadostí zvolať zasadnutie jednotlivých komisií pri 

obecnom zastupiteľstve 

 

Uznesenie č. 10 

berie na vedomie 

Žiadosť o riešenie podmienok držania psov od Márie Sklenárovej a ďalších 12 občanov a 

odporúča 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 

 

Uznesenie č. 11 

berie na vedomie 

upozornenie od Oľgy Hreusovej na poškodzovanie hrobového miesta tujami na miestnom cintoríne 

a odporúča vypracovať žiadosť na výrub predmetných dvoch tují  

 



Uznesenie č. 12  

vzalo na vedomie konečnú verziu vzhľadu dvoch autobusových zastávok v obci na ceste II/583 v 

smere do a zo Žiliny a odporúča ich vybudovanie 

 

 

 

 

V Nededzi, 29.01.2018     PhDr. Peter Vajda, starosta obce     

 

 


