
ZÁPISNICA 

z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa 

12. septembra o 17:30 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nededzi.

Prítomní poslanci:  6 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš 

Janek - príchod od 17:43 hod., Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Ospravedlnení poslanci: 0 

Neospravedlnení poslanci: 1 Peter Ďuríček

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Informácie

4. Znalecký posudok na par. č. KN E 515 v k.ú. Nededza o výmere 1730 m² 

5. Voľba prísediaceho Okresného súdu Žilina podľa § 140 zákona 385/2000 Z.z. na obdobie rokov

2016 - 2020

6. Výstavba sociálnych zariadení v areáli OŠK

7. Kúpna zmluva medzi obcou Nededza a Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.  na par. č.

KN C 557/161 a KN C 557/162 – zahustenie TS pre IBV Horný koniec

8. Riešenie káblovej televízie v obci Nededza

9. Rôzne

10. Uznesenia

11. Záver

1. Otvorenie:

Piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2016 otvoril o 17:30 hod. a viedol starosta obce 

PhDr. Peter Vajda, ktorý privítal prítomných s konštatovaním, že na zasadnutí sú prítomní piati 

poslanci a teda obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

Starosta predložil na schválenie program rokovania. Poslanci program Obecného zastupiteľstva  

schválili.

Hlasovanie:

Za -  5 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, 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, Mgr. Darina Janušová

Hlasovanie:

Za -  5 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mgr. Darina Janušová, Ing. 

Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

2. Kontrola uznesení

Uznesenie č. 49 zo dňa 13. júna 2016 odporúčalo v zmysle právnej analýzy od JUDr. Sotolářa 

postúpiť podnet od spoločnosti VIX s.r.o., Žilina o prevádzkovaní tzv. súkromného klubu na adrese 

Potočná 95/20 v Nededzi na prešetrenie Okresnému úradu v Žiline, odbor živnostenského 

podnikania a Daňovému úradu v Žiline – to bolo zo strany obce vykonané.

3.  Informácie

Na úvod bodu Informácie starosta obce podal informáciu o vyhotovení rozboru vody zo studne pri 

oddychovej zóne na hornom konci obce. Rozbor vykonala spoločnosť Severoslovenské vodárne a 

kanalizácie, a.s., Žilina a jeho výsledok si môžu občania pozrieť na webovej stránke obce 

Nededza. Tiež je k nahliadnutiu na obecnom úrade. 

O 17:43 hod. sa na zasadnutie obecného zastupiteľstva dostavil poslanec Ing. Miloš Janek.

Ďalej informoval o ukončení projektu na zateplenie domu č. 129/2 na ul. Potočná. Celková cena 

bola 15.124,40 €, z toho 7.000 € bolo financovaných cez projekt Nadácie Kia Motors Slovakia. 

Prítomní boli ďalej informovaní o Hodových slávnostiach Sedembolestnej Panny Márie, ktoré sa 

uskutočnia 15. a 16.09.2016. Starosta obce podal aj informáciu o zúčastnení sa 2 družstiev z 

Nededze na akcii Halušky Lutiše, ktorá sa konala dňa 20.08.2016 v rámci hodových slávností obce

Lutiše, pričom staršie družstvo obsadilo 1. miesto. Za reprezentáciu obce patrí obom družstvám 

poďakovanie, menovite: Mgr. Darina Janušová, Božena Jankovská, Michal Jankovský, Mgr. Viliam 

Bollo, predsedníčka komisie kultúry MUDr. Dagmar Bollová a tiež patrí poďakovanie mladšiemu 

drušstvu - členom divadla Naopak. Na zasadnutí odoznela aj informácia o meškaní dodania 

kompletnej projektovej dokumentácie na materskú školu od Ing. Petra Mrvečku v lehote cca. 2 

mesiace. Za uvedené meškanie bude obec uplatňovať sankcie v zmysle uzatvorenej zmluvy. 

Starosta obce ďalej informoval o realizácii žumpy pre dom smútku na zachytenie odpadových vôd 

s objemom 2 m³ podľa požiadaviek Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Odoznela i 

informácia o rozšírení bezdrôtového rozhlasu na ulici Na Záhumní. Prítomní boli informovaní o 



zmene otváracích hodín obecnej knižnice nasledovne: streda od 15:00 do 17:00 hod. a piatok od 

16:00 do 18:00 hod. Zároveň sa zmenila knihovníčka. Novou knihovníčkou je Mária Vajdová. 

Prítomní si vypočuli tiež informáciu ovyriešení stavu odvodu dažďovej vody z areálu VIX, s.r.o. 

Daný stav riešila predmetná spoločnosť vo vlastnej réžii. Tiež bola podaná informácia o 

neakceptovaní návrhu na dobrovoľnú úhradu škody od Marty Škorvánkovej na základe 

odporúčania jednotlivých komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve.Na záver tohto bodu 

rokovania zaznela informácia o postupe futbalistov OŠK Nededza v jednotlivých súťažiach 

nasledovne: žiaci  postúpili do 1. triedy, dorast obsadil 3. miesto v 4. lige skupine A,muži postúpili 

do 1. triedy (po novom do 6. ligy) bolo založené aj futbalové družstvo prípravky, v ktorom sú žiaci 

od 6 do 9 rokov v počte cca. 17 hráčov.

Obecné zastupiteľstvo vzalo predložené informácie na vedomie.

4. Znalecký posudok na par. č. KN E 515 v k.ú. Nededza o výmere 1730 m² 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie znalecký posudok č. 132/2016 na par. č. KN E 515 v k.ú. 

Nededza o výmere 1730 m² , ktorý vyhotovil Ing. Marián Mrázik, Do Stošky 14, 010 04 Žilina. Ten 

stanovuje všeobecnú hodnotu pozemku – parcely č. 515 KN-E v obci Nededza, k.ú. Nededza za 

účelom možného odkúpenia pozemku pre obec.

5. Voľba prísediaceho Okresného súdu Žilina podľa § 140 zákona 385/2000 Z.z. na obdobie 

rokov 2016 - 2020

Podľa § 140 zákona 385/2000 Z.z. Sudcoch a prísediacich v platnom znení volia prísediacich 

obecné zastupiteľstvá. Na základe odporúčania predsedu Okresného súdu v Žiline týkajúceho sa 

obdobia rokov 2016 - 2020 a doručených materiálov, bola na obecnom zastupiteľstve na funkciu 

prísediacej navrhnutá Mgr. Anna Mravcová, trvale bytom Hlavná 19/19, Nededza. Obecné 

zastupiteľstvo obce Nededza schválilo podľa § 140 zákona 385/2000 Z.z. voľbu prísediacej 

Okresného súdu Žilina – Anny Mravcovej, trvale bytom Hlavná 19/19, Nededza na obdobie rokov 

2012 – 2016

Hlasovanie:

Za -  6 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik,  Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 

Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

6. Výstavba sociálnych zariadení v areáli OŠK

S ohľadom na hygienické požiadavky a ich dodržiavanie v športovom areáli starosta obce predložil



do poslaneckého pléna návrh na výstavbu sociálnych zariadení v areáli obecného športového 

klubu. Tie by mali byť postavené vo forme samostatných modulov o ploche cca. 15 m² a boli by v 

nich umiestnené sociálne zariadenia tak pre pánov, ako aj pre dámy.

Obecné zastupiteľstvo zámer vybudovania sociálnych zariadení v areáli šatní OŠK formou 

kontajnerových systémov schválilo.

Hlasovanie:

Za -  6 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik,  Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 

Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

7. Kúpna zmluva medzi obcou Nededza a Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.  na 

par. č. KN C 557/161 a KN C 557/162 – zahustenie TS pre IBV Horný koniec

Na zasadnuí obecného zastupiteľsva bola prejednaná Kúpna zmluva medzi obcou Nededza a 

Stredoslovenskou energetikou – Distribúcia, a.s.  na par. č. KN C 557/161 o výmere 8 m² a KN C 

557/162 o výmere 4 m² – trafostanica pre individuálnu bytovú výstavbu - Horný koniec. Obec ako 

výlučný vlastník z dôvodu zosúladenia právneho vzťahu pozemku s právnym vzťahom k stavbe 

schválila predmetnú kúpnu zmluvu - odpredá 1 m²  za kúpnu cenu 50,00 € za 1 m² , čiže spolu za 

600,00 €.

Hlasovanie:

Za -  6 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik,  Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 

Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

8. Riešenie káblovej televízie v obci Nededza

Obec Nededza je vlastníkom káblovej televízie v obci a jej prenajímateľom je spoločnosť TES 

Media, s.r.o., Žilina. S ohľadom na značnú zastaralosť a  neustále vyžadujúce opravy či už 

rozvodov, alebo iných komponentov prisklúchajúcich ku káblovej televízii a s tým súvisiace 

zvýšené finančné výdavky a tiež klesajúci počet účastníkov, predložil starosta obce PhDr. Peter 

Vajda prítomným poslancom   možný zámer riešenia odpredaja káblovej televízie v obci Nededza.

Ten prítomní poslanci schválili.



Hlasovanie:

Za -  4 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová

Proti - 0

Zdržal sa – Milan Drábik, Ing. Vladimír Zajac

9. Rôzne

V rámci bodu Rôzne bola vzatá na vedomie žiadosť na realizovanie športovej činnosti – jumpingu 

od Miroslavy Zajacovej v sále kultúrneho domu v utorky a štvrtky od 16:45 do 17:45 hod. Poslanci 

zároveň vzali na vedomie návrh na vyhotovenie polepov na autobus Mercedes Benz Tourismo ZA 

619 FY a odporúčali ich vyhotovenie. Vzaté na vedomie bolo rozpočtové opatrenie 3/2016 (transfér

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny), tiež rozpočtové opatrenie č. 4/2016 a 

č. 5/2016 (transfér Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a dar Nadácia Kia Motors Slovakia). Na 

vedomie bola vzatá i zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2016 (presun výdavkov z 

materskej školy -  prístavba naa športové služby – sociálne zariadenia).

V rámci bodu Rôzne odporúčalo obecné zastupiteľstvo upozorniť listom majiteľa nehnuteľnosti č. 

187/2 na ulici Na Skotni na nevhodné a nebezpečné parkovanie v križovatke.

Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní, ktoré o 20:45 hod. 

ukončil.

V Nededzi dňa 20.09.2016

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

Overovatelia zápisnice: 

Milan Drábik …........................................

Mgr. Darina Janušová       …........................................

Starosta obce:

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


