
ZÁPISNICA 

zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi

konaného dňa 12.12.2016 o 17:30 hod v zasadacej miestnosti OÚ v  Nededzi

Prítomní poslanci:  6 MUDr. Dagmar Bollová, Peter Ďuríček, Milan Drábik, 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. Protokol o vyradení drobného majetku

5. Káblová televízia – verejná obchodná súťaž

6. Vyúčtovanie dotácie Obecného športového klubu Nededza za rok 2016

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2017, 2018, 2019

9. Rozpočet obce na rok 2017, 2018, 2019

10.Rôzne

11. Uznesenia

12. Záver

1) Otvorenie:

Siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva 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. 

Starosta predložil na schválenie program rokovania. Poslanci program Obecného 

zastupiteľstva program schválili s nasledovnou zmenou: bod č. 5 Káblová televízia – 



verejná obchodná súťaž bude prejednaný ako bod č. 10. Ostatné body nasledujú v poradí 

chronologicky za sebou.

Hlasovanie:

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

Hlasovanie:

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

Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

2) Kontrola uznesení

Uznesenie č. 78/2016 zo dňa 14.11.2016 schválilo zabezpečenie merača rýchlosti do obce

Uznesenie bolo vykonané.

Uznesenie č. 79/2016 zo dňa 14.11.2016 odporúčalo s ohľadom na zaujatie stanoviska vo 

veci uplatnenia náhrady škody p. Marte Škorvánkovej v zastúpení spoločnosti InHelp s.r.o.

Žilina dať vypracovať právne posúdenie k predmetnému nároku na náhradu škody. 

Uznesenie bolo vykonané, JUDr. Jozef Sotolář poskytol v predmetnej veci právne 

stanovisko pre obec.

3) Informácie

Starosta obce informoval o uskutočnenej akcii pre deti Mikuláš 2016, na ktorej bolo 

rozdaných cca. 170 mikulášskych balíčkov. Poďakovanie patrí pracovníkom obecného 

úradu a členom komisie kultúry, mládeže a športu a Mikulášovi, čertovi a anjelovi. 

Poďakovanie tiež patrí členom dobrovoľného hasičského zboru za postavenie vianočného 



stromčeka. Ďalej zaznela informácia o akcii Vianočný punč, ktorú organizuje divadlo 

Naopak, pričom o výťažku a jeho použití budú informovať v obecných novinách Nededžan.

Tiež odoznela informácia o ukončení výstavby futbalovej tribúny v areáli OŠK firmou 

PESMENPOL spol. s.r.o., Prešov, pričom z dôvodu zlých podmienok ako aj štruktúry 

násypu pri výkopových prácach muselo dôjsť k navýšeniu finančného rozpočtu o 1.434,64 

€ bez DPH za naviac použitý betón (o 10,83 m3 ako aj použitie predĺženej betón pumpy). 

Firma PESMENPOL dodá bezodplatne pre futbalový klub hliníkovú 7metrovú bránu so 

sieťou na tréningovú činnosť. V budúcom roku bude potrebné vykonať terénne úpravy 

v okolí futbalovej tribúny, ako aj prístupový chodník popred tribúnu. Poslanci boli 

informovaní aj o o tom, že firma FAGUS SK, s.ro., Hliník nad Váhom dodala kontajner so 

sociálnymi zariadeniami pre pánov i dámy v areáli OŠK, ktorý je postavený podľa projektu 

na betónových základoch a bude napojený na vodovod, kanalizáciu a elektrinu z objektu 

šatní OŠK. Tiež zaznela informácia o príprave V. starostovského plesu, ktorý sa uskutoční 

11.02.2016 v sále kultúrneho domu. Prítomní si ďalej vypočuli informáciu o osadení 

informatívneho merača rýchlosti v rámci zvýšenia bezpečnosti chodcov a cestnej 

premávky na ceste č. III/2070 ( z Kotrčinej Lúčky do Nededze). Merač ukazuje prekročenie

povolenej rýchlosti v obci 50 km/hod s nápisom „Spomaľ“ a je umiestnený na ulici Hlavná 

pri dome č. 50 na hornom konci obce. Odoznela i informácia o vyhotovení projektovej 

dokumentácie Ing. Arch. Jozefom Sobčákom na zhotovenie amfiteátra do záhrady 

materskej školy.  Starosta obce informoval o nainštalovaní dvoch stĺpikov zábrany 

prejazdu vozidiel za bytovými domami z ulice Záhradná na ulicu Hlavná, ktoré tam boli aj 

pred vyasfaltovaním chodníka. Ďalej podal informáciu a poďakoval predsedovi Ladislavovi 

Ďuríčkovi, výboru OŠK a jednotlivým trénerom za prácu v prospech klubu a dobré 

umiestnenie jednotlivých družstiev v jesennej časti futbalovej súťaže: 1. trieda žiaci, 4. liga 

dorastenci a 1. trieda muži, ako aj za založenie a prácu s prípravkou dievčat a chlapcov. 

Poďakovanie za reprezentáciu obce patrí i samotným hráčom futbalového oddielu, členom

stolnotenisového a šachového oddielu. Taktiež odoznela informácia o protokole 

z previerky dodržiavania zákonnosti v postupe a rozhodovaní orgánov verejnej správy na 

úseku ochrany ovzdušia zo strany Okresnej prokuratúry v Žiline – bolo skonštatované, že 

obec Nededza neporušila zákony ani iné všeobecne záväzné právne predpisy. Prítomní si 

vypočuli aj informáciu o doriešení statiky základov oddychovej zóny na hornom konci 

obce, ktorú riešil projektant a zhotoviteľ diela bez finančného nároku v rámci reklamácie, 

keďže sa zistilo, že základy sú postavené na násype z minulých rokov (smetisko). Na 

zasadnutí odoznela i informácia o prebiehajúcom verejnom obstarávaní vo veci výberu 

zhotoviteľa na rekonštrukciu Materskej školy v Nededzi a tiež  o tom, že starosta obce sa 



informoval na možnosť získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu materskej školy 

formou dotácie cez IROP (Integrovaný regionálny operačný program od poskytovateľa 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR). Obec Nededza v tomto smere 

nespĺňa viaceré kritéria ako napr. požadovaný index investičnej účinnosti, t.j. za posledné 

3 hodnotené roky, kde sa vykazoval počet detí, ktoré do materskej školy nemohli byť 

prijaté a tiež podmienku navýšenie kapacity najmenej o 10 detí, obec nespĺňa kritériá 

vyhlásené vo výzve na rozšírenie kapacít materskej školy.

4)  Protokol o vyradení drobného majetku

Prítomným poslancom bol predložený Protokol o vyradení drobného majetku. Jedná sa o 

vyradenie drobného majetku v sume 615,02 €.  Jedná sa o drobný majetok, ktorý nie je 

možé ďalej používať s ohľadom na jeho značné opotrebenie a nerentabilnú 

opravu.Predložený protokol prítomní poslanci schválili.

Hlasovanie:

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

Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

5) Vyúčtovanie dotácie Obecného športového klubu Nededza za rok 2016

Starosta obce uviedol, že Obecný športový klub Nededza predložil v stanovenej lehote na 

obec vyúčtovanie dotácie v zmysle VZN č. 3/2012 o podmienkach  poskytovania dotácie z 

rozpočtu obce, ktorú obdržal od obce v roku 2016. Financie boli využité na financovanie 

futbalového, stolnotenisového a šachového oddielu. Futbalový oddiel čerpal z obce 

dotáciu v sume 15.304,13 €, stolnotenisový oddiel čerpal dotáciu v sume 973,82 € a 

šachový oddiel čerpal dotáciu v sume 722,05 €.

Vyúčtovanie dotácie Obecného športového klubu Nededza za rok 2016 vzalo obecné 

zastupiteľstva na vedomie. Hlavná kontrolórka uviedla, že vykonala kontrolu v súlade s 

VZN č. 3/2016 a zákonom o športe č. 440/2015 a nezistila žiadne nedostatky. Zároveň 

obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie i Správu hlavného kontrolóra obce o čerpaní tejto 

dotácie OŠK Nededza a Správu hlavného kontrolóra obce o financovaní rozhodcov OŠK 

Nededza za rok 2014 v sume 1.393,14 € a rok 2015 v sume 1.392,56€. 



6) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

Hlavná kontrolórka obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 

predložila na schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017. 

Ten zahŕňa viaceré body ako: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016, vypracovanie 

stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2016, kontrola zverejňovania zmlúv a faktúr, 

kontrola finančných operácií v súlade so zákonom o účtovníctve, kontrola plnenia daní, 

poplatkov a stav nedoplatkov, kontrola a inventarizácia pokladníc, kontrola vybavovania 

sťažností, oznámení a podnetov od občanov za I. polrok 2017, kontrola pri hospodárení a 

nakladaní s majetkom obce, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych 

predpisov obce, kontrola povinne zverejňovaných údajov a prípadné priebežné plnenia 

úloh uložených obecným zastupitelstvom. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 

2017.

Hlasovanie:

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

Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

7)  Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2017, 2018, 2019

Na obecnom zastupiteľstve bolo predložené Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu 

obce na rok 2017, 2018, 2019 a to v zmysle V zmysle §18f odsek 1 písmena c/zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V ňom hlavná kontrolórka

uvádza, že posudzované boli tieto hľadiská: zákonnosť, metodická správnosť, súlad s 

VZN, informačná povinnosť obce. Hlavná kontrolórka odporučila obecnému zastupiteľstvu 

rozpočet obce na rok 2016 schváliť ako bol predložený.

Poslanci vzali predmetné stanovisko na vedomie.



8) Rozpočet obce na rok 2017, 2018, 2019 

Na základe novelizácie zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy obecné zastupiteľstvo obce Nededza schválilo zostavenie a predkladanie 

rozpočtu obce bez programovej štruktúry.

Bežné príjmy v roku 2017 sú rozpočtované vo výške 738.687,00 €, kapitálové príjmy v 

sume 0,00€, bežné výdavky vo výške 499.900,00 €, kapitálové výdavky v sume 

564.110,00€, finančné operácie – v sume 499.000,00 €. Rozpočet na rok 2017 je 

zostavený ako vyrovnaný.

Rozpočet obce na rok 2017 bol  schválený bez výhrad. 

Hlasovanie:

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

Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0 

Zároveň bolo schválené použitie rezervného fondu na jednotlivé položky nasledovne:

08.4.0 717001 – Náboženské služby - výstavba kostola (splátka) v sume 112.000 €

09.1.1.1 717003 - Materská škola - rekonštrukcia v sume 348.000,00 € 

08.2.0.717001 01 – Kultúrne služby – amfiteáter v sume 5.000,00 €

04.5.1.717001 05 – Miestna komunikácia – Poľná – Potočná – chodník v sume 4.000,00 €

Hlasovanie:

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

Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0 

Obecné zastupitelstvo zároven vzalo na vedomie viacročný rozpočet obce na rok 2018 – 

2019

Bežné príjmy v roku 2018 sú zostavované vo výške 739.487,00 €, bežné výdavky vo 



výške 537.387,00 €, kapitálové výdavky v sume 445.870,00 €. Rozpočet na rok 2018 bol 

zostavený ako vyrovnaný. 

Bežné príjmy v roku 2019 sú rozpočtované vo výške 738.787,00 €, bežné výdavky vo 

výške 528.114,00 €, kapitálové výdavky v sume 210.673,00 €. Rozpočet na rok 2019 bol 

zostavený ako vyrovnaný.

9) Rôzne

V rámci bodu Rôzne obecné zastupiteľstvo prejednalo sťažnosť Ivana Žiaka a manželky, 

Roľnícka 186/1 vo veci nedodržiavania otváracích hodín v prevádzke „Piváreň pod 

Straníkom“. Ivan Žiak v sťažnosti uviedol, že od posledného zasadnutia obecného 

zastupitelstva dňa 14.11.2016, ktorého sa zúčastnil, sa situácia s dodžiavaním otváracích 

hodín ešte zhoršila, piváreň sa nezatvára o 22:00 hod, ako predpisuje VZN a žiada o 

zmenu otváracích hodín. Obecné zastupiteľstvo odporučilo zaslať spoločnosti 

PUBS&GAMES, s.r.o. Poľná 17, 010 01 Žilina upozorňujúci list týkajúci sa dodržiavania 

otváracích hodín „Pivárne pod Straníkom“ a v prípade nedodržiavania vo VZN určených 

hodín pristúpi obec ku sankciám. Ku požiadavke v sťažnosti na zmenu otváracích hodín 

do 21:00 hod., poslanci v tomto smere nenavrhli žiadnu zmenu v aktuálnom VZN.

Ďalej bol prejednaný ďalší postup vo veci návrhu na úhradu finančnej náhrady Marte 

Škorvánkovej spôsobenej úrazom na miestnom cintoríne cestou právneho zástupcu 

InHelp, s.r.o., Žilina. Starosta obce predložil poslancom právnu analýzu od JUDr. Jozefa 

Sotolářa.  Najskôr starosta obce predniesol odborné právne stanovisko právneho zástupcu

obce JUDr. Jozefa Sotolářa, ktorého predmetom bolo posúdenie postupu obce v súvislosti 

s uplatnením nároku na náhradu škody s týmto záverom:

„Vychádzajúc z právnej úpravy, odbornej literatúry a judikatúry a Vami predložených 

podkladov je potrebné konštatovať, že:

- zodpovednosť  obce za škodu, ktorá vznikla pani Škovránkovej a teda povinnosť  obce

nahradiť  uplatnené  bolestné  a sťaženie  spoločenského  uplatnenia  a v  nadväznosti  aj

výška  požadovaných  nárokov  nie  je  z predložených  podkladov  jednoznačne  daná.

Zároveň    upozorňujeme,  že  napriek   tomu,  že    tieto  plnenia  (náhrada  za  bolesť

a sťaženie spoločenského uplatnenia) majú v zmysle Občianskeho zákonníka jednorazový

charakter môže dôjsť k situáciám, kedy bude obec povinná platiť ďalšiu náhradu za bolesť 



alebo  za  sťaženie  spoločenského  uplatnenia.  Ak  sa  po  skončení  liečenia  vykoná  v  

súvislosti  s  poškodením  zdravia  operačný  výkon,  ktorý  sa  pôvodne  nepredpokladal,

poškodený má nárok na ďalšiu náhradu za bolesť ako za poškodenie na zdraví, s ktorým

možno  tento  operačný  výkon  z  hľadiska  bolesti  najlepšie  prirovnať.  Rovnako  ak  sa

poškodenému už poskytla náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia a vzniklo také

zhoršenie následkov, ktorých vývoj sa pri pôvodnom hodnotení následkov nepredpokladal,

poškodený má nárok na ďalšie odškodnenie podľa uvedeného zákona.

Z predložených podkladov vyplýva potreba ďalšieho dokazovania za účelom preukázania

zodpovednosti obce za škodu, pričom toto by bolo predmetom dokazovania v konaní pred

súdom. Oprávnenosť  uplatnených nárokov pani Škovránkovej nie je  jednoznačná a ich

vyplatením  by  mohlo  dôjsť  k nehospodárnemu  nakladaniu  s prostriedkami  obce.   

Navrhujeme  obci  najprv  overiť  skutočnosti  týkajúce  sa  osadenia  schodíkov,  ktoré

uskutočnil  miestny  živnostník  a teda  jeho  zodpovednosť,  resp.  spoluzodpovednosť  za

škodu. V prípade uhradenia uplatnenej náhrady škody by sa obec vyhla nákladom, ktoré

by  boli  spojené  s konaním  pred  súdom,  avšak  vzhľadom  na  skutočnosti  uvedené

v stanovisku  nie  je  preukázané,  že  výška  náhrady  škody,  ktorú  pani  Škovránková

požaduje zodpovedá miere zodpovednosti obce.“  

Starosta obce ku tomuto dodal: „pred hlasovaním obecného zastupiteľstva je potrebné 

všetky kroky zvážiť a myslieť aj na to, ako to bude so správou citnorína do budúcnosti, aj 

keď VZN v tomto smere je prijaté a takáto situácia sa môže do budúcna opakovať.“

Následne sa v diskusii ku tomuto bodu vyjadrili viacerí prítomni. Poslanec Ing. Miloš Janek

sa dotazoval, či bolo stavenisko odovzdané obci, na čo starosta reagoval, že po ukončení 

prác bolo stavenisko – čo sa týka uloženia zatrávňovacích panelov na cintoríne, 

odovzdané, tak fyzicky ako aj dokladovo. Poslanec Ing. Miloš Janek ďalej  poznamenal: 

„Právny zástupca obce uvádza, že lekárska správa mala byť vyhotovená min.1 rok po 

úraze, čo tak v tomto prípade nebolo.“  

Na rokovanie obecného zastupiteľstva sa o 19:36 hod. dostavil poslanec JUDr. Marián 

Cesnek.

Ďalej starosta poznamenal: „Obci je ľúto, že sa takýto úraz stal, ale podobné prípady sa 

môžu stať i pri pohreboch alebo iných návštevách cintorína. Preto je otázne, akým 

spôsobom by sa postupovalo v takýchto prípadoch. A je otázne, ako obec bude riešiť 

pohyb na cintoríne.“



K téme sa vyjadril aj správca cintorína Marián Ďugel: „Premietnime to do inej roviny. Keď 

sa tento probém stal, ako sa stávajú aj úrazy na futbale, to by bolo nekonečné platenie. 

Obec by musela platiť každému druhému futbalistovi, ktorý sa zraní, keď hrá za obec na 

obecnom športovom ihrisku. Ďalšia vec je tá, že takmer každý si sám urobí okolo svojho 

hrobu chodníček, pričom priestor je majetok obce a kto si to tam vybudoval, si urobil čiernu

stavbu. A keď sa nejaký úraz stane práve na tom kúsku, čo bude potom nasledovať? A 

väčšina ľudí si tam dala rôzne schodíky a pod. a tým ľuďom sa v tom nedá zabrániť.“

Na to reagoval poslanec Milan Drábik: „ tak to nejako ošetrime, aby to tam ľudia nerobili.“ 

Marián Ďugel, správca cintorína na to odpovedal, že sa to nedá.

Poslankyňa Mgr. Darina Janušová poznamenala, či by sa to nedalo riešiť cestou mediácie.

Starosta ku tomu dodal: „ Ja to beriem tak, že keď ide niekto na cintorín, tak tam ide kvôli 

tomu, aby zasvietil svojim blízkym. Môže sa stať, že sa nám v tomto smere môžu do 

budúcna objaviť špekulácie a napríklad bude mať nejaká staršia osoba, ktorá sa lieči nízky

tlak, zatočí sa jej hlava, pôjde po urobených schodíkoch bez doprovodu, spadne, ublíži si 

a bude obec platiť, či sa súdiť? To je o každom človeku, ako sa k tomu postaví. Keby to 

bola ale pani Škorvánková postavila do tej roviny, že je dôchodkyňa, vdova, že ju to určite 

stálo nejaké peniaze – lieky, dovoz k lekárovi a pod. a či by obec mohla poskytnúť nejaké 

finančné prostriedky, tak z toho sociálneho hľadiska by zrejeme obecné zastupiteľstvo 

mohlo jednorázovú sociálnu pomoc v primeranej výške odsúhlasiť. Ja to vnímam takto. Je 

ptrebné, aby ste poslanci povedali, či teda na požiadavku pani Škorvánkovej v zastúpení 

InHelp s.r.o. odpíšeme v tom smere, že neuznávame uplatnenie nároku na úhradu škody, 

ako to požadujú, lebo potom budú žiadať jeho uplatnenie súdnou cestou. Alebo ako 

poslanci  odsúhlasítte túto sumu priamo podľa jej požiadaviek.“ 

Poslankyňa MUDr. Dagmar Bollová sa vyjadrila: „ Takto sa to nerobí, pani Škorvánková 

mohla prísť na zastupiteľstvo a vyjadriť sa k tomu.“

Následne dal starosta obce obecnému zastupiteľstvu hlasovať na základe prijatého záveru

z odporúčaní právneho zástupcu obce JUDr. Jozefa Sotolářa neschváliť uplatnenie nároku

na náhradu škody za úraz na cintoríne v Nededzi p. Marte Škorvánkovej, Nededza 44 v 

sume 5.738,00 € 

Za neschválenie - hlasovanie:

Za -  3 MUDr. Dagmar Bollová, Ing. Miloš Janek, Darina Janušová

Proti – 0

Zdržal sa – 4  JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. Vladimír Zajac



Následne po hlasovaní sa vyjadrila poslankyňa MUDr. Dagmar Bollová: „Čo z toho 

hlasovania teraz vyplýva? Však buď hlasujem ako poslanec za alebo proti, to aký je z toho

výsledok, keď sa poslanec zdrží hlasovania?“

Poslanec JUDr. Marián Cesnek na to reagoval: „ Však tým pádom to nie je rozhodnuté a 

pôjde to na súd.“

Poslankyňa MUDr. Dagmar Bollová sa ďalej spýtala: „ Prečo ste sa ku tomu postavili 

alibisticky? Tak sa ku tomu postavte tak, ze buď áno alebo nie, ale tomuto alibistickému 

postoju nerozumiem. Tak, ak hájite postoj tých ľudíi, ktorí su za vyplatenie, tak zdvihnite 

ruku za to, že ste za vyplatenie. Nie sa alibisticky skrývať. Keď je nejaký problém, tak 

najnovšia móda tu je, že sa zdržím hlasovania a nevyriešim nič.“

Posanec JUDr. Marian Cesnek  na to reagoval: „Nie je to prijemná vec.“

Starosta obce dodal: „Ale my sme tu aj na to, aby sme riešili aj nepríjemné veci. Tak buď 

poviem, že ideme alebo nejdeme zaplatiť. Nie, že sa vhlasovaní ako poslanec zdržím. Tak 

sa pýtam, ako to ideme ďalej riešiť?“

JUDr. Marián Cesnek povedal:“ Uznesenie je napisané, je odhlasované a náhrada škody 

neprešla.“

Starosta: Odpíšeme teda spoločnosti InHelp, s.r.o., že v hlasovaní obecného 

zastupiteľstva náhrada škody nebola schválená.

Vzatá na vedomie bola Správa hlavného kontrolóra obce - kontrola pozemkov vo 

vlastníctve obce. V správe bolo zhrnuté zistenie reálneho stavu využitia pozemkov, ktorú 

sú v majetku obce. Celková výmera týchto pozemkov je  426.830,00 m² , z toho tvorí 56% 

orná pôda, 19% trvalé trávnaté porasty, 15% ostatné plochy, 8% zastavené plochy a 

nádvoria, 1% záhrady a 1% vodné plochy.

V rámci bodu Rôzne zástupca starostu Ing. Miloš Janek predložil návrh na schválenie 

odemny hlavnej kontrolórke obce za prácu počas celého roku 2016. Tá bola schválená  v 

sume 30% z mesačného platu za obdobie 01 – 12/2016.

Hlasovanie:

Za -  7 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. 

Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0



10) Káblová televízia – verejná obchodná súťaž 

Poslanci obecného zastupitelstva prejednali tiež prípravu verejnej obchodnej súťaže 

týkajúcu sa predaja jestvujúcej káblovej televízie v obci, prenájmu miestnosti č. 001 v 

budove obecného úradu a prenájmu anténneho stožiara umiestneného na streche budovy 

obecného úradu za účelom zriadenia a sprevádzkovania otickej káblovej televízie pre 

konečncýhc užívateľov v obci Nededza. V súvislosti s tým bolo prijaté i uznesenie, ktorým 

poslanci schválili vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže, zámer i návrh zmluvy o prenájme 

nebytových priestorov nasledovne:

a) Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza (ďalej len vyhlasovateľ) podľa v zmysle § 

9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce, zo dňa 28.9.2015, schválené uznesením 

č. 73/2015 zo dňa 28.9.2015, s účinnosťou od 16.10.2015 zámer na predaj existujúcej 

káblovej televízie v obci Nededza a priameho nájmu priestorov pre technológiu optickej 

káblovej televízie 

b) vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. 

Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej 

zmluvy a nájomnej zmluvy za účelom umiestnenia technológie a prevádzkovanie optickej 

káblovej televízie v k.ú. Nededza na LV č. 1 na pozemku č. 1  na budove č. 1/1 ul. Hlavná 

o rozlohe  6 m2 a anténny stožiar umiestnený na budove obecného úradu

c) návrh zmluvy o prenájme nebytových priestorov miestnosť č. 001, o výmere 6 m2, 

a strešný nosič anténneho systému (stožiar) nachádzajúce sa v budove  a na budove 

Obecného úradu Nededza, Hlavná 1/1, Nededza, súpisné číslo 1,  na pozemku parc. č. 1.,

vedený Katastrálnym úradom Žilina, Správa katastra Žilina, obec Nededza,  na liste 

vlastníctva č.1, katastrálne územie Nededza.

Hlasovanie:

Za -  6 MUDr. Dagmar Bollová,  JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, 

Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac



Proti – 0

Zdržal sa – 1 Milan Drábik

12)  Záver

Po ukončení bodov rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva o 21:00 hod. ukončil.

V Nededzi dňa 20.12.2016

Zapísala: Alica Hodásová ….......................................

Overovatelia zápisnice: 

Peter Ďuríček …........................................

Ing. Miloš Janek ….........................................

Starosta obce:

PhDr. Peter Vajda ….........................................


