ZÁPISNICA
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa
14. novembra o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nededzi.
Prítomní poslanci: 7 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďuríček, Milan Drábik,
Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Ospravedlnení poslanci: 0
Neospravedlnení poslanci: 0

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie
4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 – ZŠ Gbelany
5. Žiadosť PUBS&GAMES, s.r.o., Žilina o prehodnotenie času prevádzky pohostinských služieb v
„Pivárni pod Straníkom“
6. Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č.
4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
7. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Nededza na všeobecne prospešné činnosti
s podujatia – Obecný športový klub Nededza
8. Čerpanie rozpočtu obce Nededza za rok 2016
9. Rozpočet obce na rok 2017, 2018, 2019 - návrh
10. Rôzne
11. Uznesenia
12. Záver

1. Otvorenie:
Šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2016 otvoril o 18:00 hod. a viedol starosta obce
PhDr. Peter Vajda, ktorý privítal prítomných s konštatovaním, že na zasadnutí sú prítomní všetci
poslanci a teda obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Starosta predložil na schválenie program rokovania. Poslanci program Obecného zastupiteľstva
schválili.
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
Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.
Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci: MUDr. Dagmar Bollová, Ing. Vladimír Zajac
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
2. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 67/2016 zo dňa 12.09.2016 odporúčalo upozorniť listom majiteľa nehnuteľnosti č.
187/2 na ulici Na Skotni na nevhodné a nebezpečné parkovanie v križovatke. Vlastníčka
nehnuteľnosti Iveta Hanzelová bola upozornená starostom obce pri osobnom stretnutí na
nevhodné parkovanie pred týmto rodinným domom. Uznesenie bolo vykonané.
3. Informácie
Na úvod bodu Informácie starosta obce podal informáciu o tom, že dňa 19.10.2016 bolo vydané
kolaudačné rozhodnutie a povolenie na užívanie stavby pre nový dom smútku, ktorému už bolo
pridelené aj súpisné a orientačné číslo. Ďalej informoval o tom, že do konca roka 2016 bude
vykonaná fyzická a dokladová inventarizácia majetku, pohľadávok a záväzkov obce a rozdielu
pohľadávok a záväzkov obce. Zároveň starosta obce písomne určí menovacími dekrétmi Ústrednú
inventarizačnú komisiu a čiastkovú inventarizačnú komisiu, ktorá bude plniť aj funkciu inventúrnej
komisie a to v zmysle vnútorného predpisu pre vykonanie inventarizácie. Prítomní boli ďalej
informovaní o Zázname z metodickej návštevy obecnej knižnice zo dňa 20.10.2016. Návštevu
obecnej knižnice vykonala pani Sobotová z Krajskej knižnice v Žiline. V zázname boli uvedené
nasledovné odporúčania pre obecnú knižnicu do budúcnosti a to: zestetizovať priestor knižnice,
pripraviť si scenáre podujatí pre deti predškolského veku a po splnení stanovených podmienok aj
možnosť využitia štátnych prostriedkov na nákup kníh. Starosta obce podal aj informáciu o tom, že
od polovice novembra bude riešené v zmysle platnej legislatívy výberové konanie na riaditeľa/ku
materskej školy. Výberové konanie realizuje Rada školy pri Materskej škole v Nededzi. Na
zasadnutí odoznela aj informácia o odpovedi obce Gbeľany na žiadosť obce Nededza o zakúpenie

parciel v katastrálnom území Gbeľany, ktoré sú v majetku obce Gbeľany a obec Gbeľany ich kúpila
od Žilina Invest a nachádzajú sa poniže nášho futbalového ihriska. Žiadosť obce Nededza vzalo
obecné zastupiteľstvo obce Gbeľany na vedomie. Starosta obce ďalej informoval o žiadosti Jany
Kuklovej z Martina vo veci sprístupnenia pozemku a prehodnotenia územného plánu obce.
Starosta obce uviedol, že nie je v pláne prehodnocovat územný plán obce. Odoznela i informácia o
rmenovaní komisie na otváranie a vyhodnocovanie ponúk pre verejné obstarávanie vo veci
„Zvýšenie kapacity MŠ v Nededzi prístavbou a prestavbou objektu MŠ“. Členmi komisie sú Ing.
Miloš DJanek, JUDr. Marián Cesnek a Milan Drábik. Ako náhradníci boli určení Mgr. Darina
Janušová, Peter Ďuríček a Marián Ďugel. Prítomní boli informovaní o pripravovanom osadení
vianočného stromčeka, ktorý osadia hasiči z DHZ 26.11.2016, a ktorý poskytne rodina Mravcová z
ulice Stredná č. 171/15, za čo im patrí poďakovanie. Prítomní si vypočuli tiež informáciu ov o
pripravovanej akcii pre deti Mikuláš 2016, ktorá sa uskutoční dňa 03.12.2016 so začiatkom o
16:00 hod. Zároveň sa v predvianočnom období bude podávať vianočný punč v týchto termínoch:
03.12., 10.12., 17.12.2016. Tiež bola podaná informácia o vyhotovení polepov obecného
autobusu .Starosta obce ďalej oboznámil prítomných o spracovaní historického zoznamu
vysťahovalcov z Nededze do USA v rokoch 1892 – 1938, ktorý bude zverejnený na webovej
stránke obce. Taktiež informoval o zrealizovanom prieskume trhu pre sociálne zariadenia
kontajnerového typu. Jedná sa o sociálne zariadenia, ktoré budú umiestnené pri šatniach
obecného športového klubu. Informoval aj o návrhu na zhotovenie amfiteátra do záhrady materskej
školy. Prítomní si vypočuli tiež informáciu o vydanom stavebnom povolení na výstavbu tribúny na
futbalovom ihrisku a o vyčistení potoka Kotrčiná. Na zasadnutí odoznela aj informácia o
vyasfaltovaní okolia bytových domov na ulici Záhradná, tiež o oprave asfaltu okolo kanalizačných
poklopov na miestnych komunikáciách a o oprave časti asfaltu na miestnej komunikácii Na
Záhumní a položenie nového asfaltového koberca na ulici Športová a to vo forme daru od
zhotoviteľa firmy RILINE, s.r.o. Ružomberok v sume 1.260,00 €. Odoznela i informácia o
požiadavke od Ing. Miroslava Stanovského o možnosti odpredaja projektu na 17b.j. pre firmu
Unistav Teplička, s.r.o., Teplička nad Váhom. Na záver tohto bodu odozneli informácie o cenovej
ponuke na dodávku a montáž detského ihriska a workout ihriska od firmy Intersystem EU s.r.o.
Obecné zastupiteľstvo vzalo predložené informácie na vedomie.
4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 – ZŠ Gbeľany
Riaditeľ Základnej školy v Gbeľanoch Mgr. Juraj Repáň predniesol prítomným základné údaje
týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti školy v šk. roku 2015/2016. Jednalo sa najmä o údaje
o žiakoch, hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu, plnení učebných plánov, tiež spomenul
výchovno-vyučovacie výsledky, prospech, správanie a dochádzku žiakov v danom školskom roku.
Spomenul i projekty a aktivity školy a dotkol sa i zamestnancov školy a ich ďalšieho vzdelávania.
Prítomní si vypočuli i informácie týkajúce sa priestorových a materiálno-technických podmienok,
finančného a hmotného zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Riaditeľ základnej školy

sa poďakoval obci Nededza a starostovi obce za doterajšiu dobrú spoluprácu.
Obecné zastupiteľstvo vzalo Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 –
ZŠ Gbeľany na vedomie.
5. Žiadosť PUBS&GAMES, s.r.o., Žilina o prehodnotenie času prevádzky pohostinských
služieb v „Pivárni pod Straníkom“
Spoločnosť PUBS&GAMES, s.r.o., Žilina ako právnická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť
na území obce Nededza požiadala s ohľadom na platné Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2016
o pravidlách času predaja v obchoe a času prevádzky služieb na území obce Nededza o
predĺženie času prevádzky v „Pivárni pod Straníkom“. Za predmetnú spoločnosť sa na rokovaní
obecného zastupiteľstva zúčastnil Ing. Peter Štilla, ktorý uviedol, že ku napísaniu tejto žiadosti
dospeli po tom, čo ho o predĺženie času prevádzky žiadali samotní zákazníci prevádzky. Rovnako
uviedol, že sa od začiatku budovania prevádzky snažil o korektné vzťahy so všetkými
bezprostrednými susedmi pivárne. Na zasadnutí bol prítomní i pán Ivan Žiak so svojou manželkou
a ich advokátkou JUDr. Andreou Havelkovovu. Ivan Žiak so svojou rodinou zaslal na obec list, v
ktorom opisujú poblémy súvisiace s práve uvedenou prevádzkou. Pán Žiak na zasadnutí obecného
zastupiteľstva uviedol, že prevádzkový čas pivárne je sústavne nedodržiavaný a to najmä pri
službách čašníčky Jany Remekovej, že nerešpektuje platné všeobecné záväzné naradenie. Tiež
spomenul, že ich rodina je obťažovaná nevhodným parkovaním pred ich rodinným domom,
osvetľovaním vozidiel, ktoré prichádzajú a odchádzajú do pivárne do obytných miestností. Pán
Štilla uviedol, že o porušovaní otváracích hodín nemá informácie. Poslankyňa MUDr. Dagmar
Bollová sa vyjadrila, že je potrebné ešte určitý čas sledovať, či sú prevádzkové hodiny
dodržiavané. Následne podľa toho by bolo možné prehodnotiť v roku 2017 túto situáciu. Poslanec
Ing. Miloš Janek podporil stanovisko MUDr. Dagmar Bollovej. Poslanec Milan Drábik uviedol k
žiadosti PUBS&GAMES, s.r.o., že je z ich strany potrebné platné VZN dodržiavať. Starosta obce
dodal, že na tomto zasadnutí sa posudzujú žiadosti práve preto, aby poslanci mohli posúdiť
argumenty oboch strán.
6. Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné
nariadenie č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Nededza
Na rokovaní obecného zastupiteľstva bol prejednaný Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 4/2016, ktorým
sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza a to najmä v súvislosti so zmenou výšky
úhrady za zbernú nádobu – plastový kontajner 120 litrov a to v sume 20,22 € za 1 kus a plastový
kontajner 240 litrov v sume 34,20 € za 1 kus.

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
7. Žiadosť 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
Predseda obecného športového klubu Ladislav Ďuríček podal na obec žiadosť o dotáciu
športového klubu na činnosť týkajúcu sa futbalového, stolnotenisového a šachového oddielu v roku
2017 v požadovenej sume 18.400,00 EUR. Počas diskusie k tomuto bodu rokovania sa vyjadrili
viacerí prítomní. Poslanec Milan Drábik uviedol, že za rozpočet OŠK nehlasoval preto, lebo v
predchádzajúcich rokoch ako dôvod navýšenia žiadosti boli uvádzané zvýšené náklady na
rozhodcov a v analýze sa ukázalo, že opak bol pravdou. Na to reflektoval Ladislav Ďuríček a
povedal, že k navýšeniu oproti minulému roku dochádza v šachovom oddieli o 100 €, v
stonotenisovom oddieli rovnako o 100 € a vo futbalovom oddieli o 1200 € a to najmä z toho
dôvodu, že bolo po prvýkrát vytvorené družstvo prípravky, ktoré hrá rôzne turnaje a s tým súvisia aj
zvýšené náklady. Hlavná kontrolórka obce prečítala urývok zo zákona č. 440/2015 Z.z. O športe a
o zmene a dolnení nektorých zákonov, konkrétne z § 64, kde sa uvádza, že obec pri výkone
samosprávy podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej
infraštruktúry v obci v spolupráci so športovým klubom a tiež, že zabezpečuje využívanie športovej
infraštruktúry v základných školách, ktorých je zriaďovateľom, a športovej infraštruktúry vo
vlastníctve alebo v správe obce na šport pre všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady
s tým spojené.
Poslankyňa MUDr. Dagmar Bollová sa vyjadrila, že šport v obci by sa mal podporovať, preto je
dôležité odsúhlasenie rozpočtu. Starosta obce dodal, že žiadosť je odôvodnená a v súčastnosti
nevieme presne vyšpecifikovať náklady na prípravku, preto sa táto suma požaduje na základe
predpokladov ako napr. nákup dresov, stravy či občerstvenia a iné.
Prítomní poslanci Žiadosť OŠK Nededza o dotáciu na činnosť v roku 2017 v sume 18.400,00 €
schválili.
Hlasovanie:
Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 1 Milan Drábik
Zdržal sa – 0

8. Čerpanie rozpočtu obce Nededza za rok 2016
Starosta obce predložil na rokovaní podklady týkajúce sa čerpania rozpočtu obce Nededza za rok
2016. Toto čerpanie rozpočtu bolo vzaté na vedomie.
9. Rozpočet obce na rok 2017, 2018, 2019 – návrh
Predložený bol i návrh rozpočtu obce na rok 2017, 2018, 2019.Obecné zastupitelstvo zároven vzalo
na vedomie viacročný rozpočet obce na rok 2017 – 2018.
Bežné príjmy v roku 2017 sú zostavované vo výške 736.687,00 €, finančné príjmy v sume 499.000,00
€, bežné výdavky vo výške 564.110,00 €, kapitálové výdavky v sume 671.577,00 €. Rozpočet na rok
2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežné príjmy v roku 2018 sú rozpočtované vo výške 737.487,00

€, finančné príjmy v sume 243.770,00 €, bežné výdavky vo výške 536.387,00 €, kapitálové
výdavky v sume 444.870,00 €. Rozpočet na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežné príjmy
v roku 2019 sú rozpočtované vo výške 736.787,00 €, bežné výdavky vo výške 527.114,00 €,
kapitálové výdavky v sume 209.673,00 €. Rozpočet na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.
Návrh rozpočtu obce na rok 2017, 2018, 2019 bol vzatý na vedomie.

10. Rôzne
V rámci bodu Rôzne obecné zastupiteľstvo obce Nededza odporúča pri príležitosti, keď budú
použité pyrotechnické zariadenia, postupovať v zmysle zákona č. 58/2014, t.j. Zákon o
výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jedná
sa najmä o spoločenské akcie v sále kultúrneho domu, ako napr. svadby a použitie ohňostrojov
počas týchto akcií.
Starosta obce predložil návrh na zabezpečenie merača rýchlosti do obce a to najmä z toho
dôvodu, že vozidlá, ktoré idú po ulici Hlavná v smere z Kotrčinej Lúčky jazdia často príliš rýchlo a
nedodržiavajú v obci rýchlosť 50 km/hod. Merač by mal byť napájaný z verejného osvetlenia s
úložnou pamäťou 270 dní, pričom bude ukazovať jazdenú rýchlosť a nápis „spomaľ“. Prítomní
poslanci schválili zabezpečenie merača rýchlosti do obce.
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
Prejednané bolo i Uplatnenie náhrady škody, ktoré zaslala na obec spoločnosť InHelp s.r.o., Žilina
ako spoločnosť zastupujúca pani Marta Škorvánková. V nej požadujú úhradu vo výške 5.738,00 €
pre pani Martu Škorvánkovú za úraz, ktorý utrpela dňa 19.10.2015 na miestnom cintoríne.

Obecné zastupitelstvo odporučilo 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.
V rámci bodu Rôzne bola ďalej vzatá na vedomie požiadavka ohľadom výstavby chodníka pre
peších od ulice Poľná po zástavku Na rázcestí pre rok 2017.
Prítomní vzali na vedomie i zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2016.Jedná sa o
rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu do celkovej výšky 5.000,00 €.
Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní, ktoré o 22:00 hod.
ukončil.

V Nededzi dňa 22.11.2016

Zapísala: Alica Hodásová

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

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Dagmar Bollová

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

Ing. Vladimír Zajac

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

Starosta obce:
PhDr. Peter Vajda

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

