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Mikuláš s anjelom 
a čertom opäť 
potešili 
deti 
z Nededze

Spoločnosť MOBIS 
pomohla 
fi nancovať
výstavbu 
futbalovej tribúny

IANOCE

  
ako vločka snehu znamenajúca 

príchod zimy a predzvesť najkraj-

ších sviatkov roka. I ako iskra ra-

dosti v očiach dieťaťa, keď si pod 

stromčekom rozbalí vytúžený 

darček. A ako anjel – symbol čistoty, dobra 

a tiež jeden zo symbolov vianočných sviat-

kov. N ako noc, noc  Štedrého dňa, ktorá  v 

sebe nesie zvláštnu až magickú moc. O ako 

ozdoby od výmyslu sveta, ktorými počas 

týchto dní zdobíme svoje príbytky a vďaka 

ktorým vyzerajú naše domovy útulnejšie a 

čarovnejšie. C ako celistvosť rodiny, ktorá 

má byť základom aspoň počas týchto sviat-

kov. E ako energia, ktorú vynakladáme, aby 

sme urobili svojich blízkych šťastnými. Aj 

takto by sa dali defi novať Vianoce. A prá-

ve k týmto blížiacim sa vianočným sviat-

kom by Vám Nededžan rád zaželal veľa 

radostných chvíľ v kruhu rodiny, blízkych 

a priateľov, veľa pokojných dní bez zhonu 

či stresu a veľa splnených snov, pretože Via-

noce sú aj kúzelným časom plnenia želaní.

A samozrejme, šťastný nový rok 2017!

Katarína Maršalová

Pribudli sociálne 
zariadenia v areáli 
obecného 
športového klubu
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PhDr. Peter Vajda
starosta obce

prežitie sviatkov v kruhu blízkych a v novom roku 

všetko dobré, veľa zdravia, spokojnosti a úspechov

ako vločka snehu znamenajúca 

príchod zimy a predzvesť najkraj-

ších sviatkov roka. I ako iskra ra-
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Svet zaplaví more hviezd

plávajúcich tmou a nocou

nad strechami našich miest,

okúzlení krásou, mocou

blížiacich sa sviatkov zimných,

nesebeckých a úprimných,

ktoré city v nás prebudia

a z nás sa zas stanú ľudia.

V
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Uznesenia z Obecného
zastupiteľstva v Nededzi

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu  
 

Uznesenie č. 68

schvaľuje:

program obecného zastupiteľ-

stva 

Hlasovanie:

Za - 7 MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďu-

ríček, Milan Drábik, Ing. Miloš 

Janek, Mgr. Darina Janušová, 

Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 69

schvaľuje: 

b) overovateľov zápisnice:  

MUDr. Dagmar Bollová, Ing. 

Vladimír Zajac

Hlasovanie:

Za - 7 MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďu-

ríček, Milan Drábik, Ing. Miloš 

Janek, Mgr. Darina Janušová, 

Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

3. K informáciám  
  

Uznesenie č. 70

berie na vedomie:

- informáciu o tom, že dňa 

19.10.2016 bolo vydané ko-

laudačné rozhodnutie a po-

volenie na užívanie stavby 

pre dom smútku, ktorému 

už bolo pridelené aj súpisné 

a orientačné číslo

- informáciu o tom, že do 

konca roka 2016 bude vy-

konaná fyzická a dokladová 

inventarizácia majetku, po-

hľadávok a záväzkov obce 

a rozdielu pohľadávok a zá-

väzkov obce. Zároveň sta-

rosta obce písomne určí me-

novacími dekrétmi Ústrednú 

inventarizačnú komisiu 

a čiastkovú inventarizačnú 

komisiu, ktorá bude plniť aj 

funkciu inventúrnej komisie 

a to v zmysle vnútorného 

predpisu pre vykonanie in-

ventarizácie

- informáciu o zázname z me-

todickej návštevy obecnej 

knižnice zo strany pani So-

bolovej z Krajskej knižni-

ce v Žiline dňa 20.10.2016. 

V zázname boli uvedené 

nasledovné odporúčania 

pre obecnú knižnicu do bu-

dúcnosti a to zestetizovať 

priestor knižnice, pripraviť 

si scenáre podujatí pre de-

ti predškolského veku a  po 

splnení stanovených pod-

mienok aj možnosť využitia 

štátnych prostriedkov na ná-

kup kníh

- informáciu o tom, že od polo-

vice novembra bude riešené 

v zmysle platnej legislatívy 

výberové konanie na riadite-

ľa/ku materskej školy 

- informáciu o odpovedi obce 

Gbeľany na žiadosť obce Ne-

dedza o zakúpenie parciel 

v k.ú. Gbeľany - poniže fut-

balového ihriska. Žiadosť 

obce Nededza vzalo obecné 

zastupiteľstvo obce Gbeľany 

na vedomie.

- informáciu o žiadosti Jany 

Kuklovej z Martina vo ve-

ci sprístupnenia pozemku 

a prehodnotenia územného 

plánu obce 

-  informáciu o menovaní ko-

misie na otváranie a vyhod-

nocovanie ponúk pre verejné 

obstarávanie vo veci „Zvý-

šenie kapacity MŠ v Nededzi 

prístavbou a prestavbou ob-

jektu MŠ“ 

- informáciu o pripravovanom 

osadení vianočného strom-

čeka, ktorý osadia hasiči 

z DHZ 26.11.2016

- informáciu o pripravova-

nej akcii pre deti Mikuláš 

2016, ktorá sa uskutoční dňa 

03.12.2016  so začiatkom 

o 16:00 hod. Zároveň sa v 

predvianočnom období bu-

de podávať vianočný punč 

Uznesenia zo 6. (šiesteho) zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo 
dňa 14. novembra 2016 o 18:00 hod v zasada-
cej miestnosti Obecného úradu v Nededzi.

v týchto termínoch: 03.12., 

10.12., 17.12.2016

- informáciu o vyhotovení po-

lepov obecného autobusu 

- informáciu o spracovaní zo-

znamu vysťahovalcov z Ne-

dedze do USA v rokoch 1892 

– 1938, ktorý bude zverejne-

ný na webovej stránke obce

- informáciu o zrealizovanom 

prieskume trhu pre sociálne 

zariadenia kontajnerového 

typu 

- informáciu o návrhu na zho-

tovenie amfiteátra do záhra-

dy materskej školy

- informáciu o vydanom sta-

vebnom povolení na výstav-

bu tribúny na futbalovom 

ihrisku

- informáciu o  vyčistení poto-

ka Kotrčiná

- informáciu o vyasfaltovaní 

okolia bytových domov na ul. 

Záhradná

- informáciu o oprave asfaltu 

okolo kanalizačných poklo-

pov na miestnych komuniká-

ciách

- informáciu o oprave časti as-

faltu na miestnej komuniká-

cii Na Záhumní a položenie 

nového asfaltového koberca 

na ulici Športová (vo forme 

daru od zhotoviteľa firmy 

RILINE, s.r.o. Ružomberok 

v sume 1.260,00 €)

- informácia o požiadavke od 

Ing. Miroslava Stanovského 

o možnosti odpredaja pro-

jektu na 17b.j. pre firmu Unis-

tav Teplička, s.r.o., Teplička 

nad Váhom 

- informáciu o cenovej ponuke 

na dodávku a montáž detské-

ho ihriska od firmy Intersys-

tem EU s.r.o. 

- informáciu o cenovej ponuke 

na workout ihrisko od firmy 

Intersystem EU s.r.o. 

4. K Správe o výchovno-
-vzdelávacej činnosti za 
školský rok 2015/2016 – 
ZŠ Gbeľany 

Uznesenie č. 71

berie na vedomie:

Správu o výchovno-vzdelá-

vacej činnosti za školský rok 

2015/2016 – ZŠ Gbeľany

5. K Žiadosti PUBS&GA-
MES, s.r.o., Žilina o pre-
hodnotenie času pre-
vádzky pohostinských 
služieb v „Pivárni pod 
Straníkom“

Uznesenie č. 72

berie na vedomie

Žiadosť PUBS&GAMES, s.r.o., 

Žilina o prehodnotenie času 

prevádzky pohostinských slu-

žieb v „Pivárni pod Straníkom“

a zároveň berie na vedomie žia-

dosť Ivan Žiaka a jeho rodiny, 

bytom Roľnícka 186/1 týkajúcu 

sa dodržiavania otváracích ho-

dín v Pivárni pod Straníkom

6. K Dodatku č. 1/2016 
k VZN č. 4/2016, kto-
rým sa mení a dopĺňa 
Všeobecné záväzné na-
riadenie č. 4/2016 o na-
kladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi 
na území obce Nededza 

Uznesenie č. 73

schvaľuje

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 odpad-

mi na území obce Nededza 

Hlasovanie:

Za - 7 MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďu-

ríček, Milan Drábik, Ing. Miloš 

Janek, Mgr. Darina Janušová, 

Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

7. K Žiadosti o poskytnu-
tie fi nančnej dotácie 
z rozpočtu obce Nede-
dza na všeobecne pros-
pešné činnosti a podu-
jatia – Obecný športo-
vý klub Nededza – fut-
balový oddiel vrátane 
prípravky pre družstvo 
žiakov, šachový a stol-
notenisový oddiel

Uznesenie č. 74

schvaľuje
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Žiadosť o poskytnutie finanč-

nej dotácie vo výške 18.400,00 

€ z rozpočtu obce Nededza na 

všeobecne prospešné činnosti 

a podujatia – Obecný športový 

klub Nededza

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. K Čerpaniu rozpočtu 
obce Nededza za rok 
2016

Uznesenie č. 75

berie na vedomie

čerpanie rozpočtu obce Nede-

dza za rok 2016

9. K Rozpočtu obce na rok 
2017, 2018, 2019 – návrh

Uznesenie č. 76

berie na vedomie

návrh rozpočtu obce na rok 

2017, 2018, 2019

10. K Rôznemu

Uznesenie č. 77

odporúča pri príležitosti, keď 

budú použité pyrotechnické 

zariadenia, postupovať v zmys-

le zákona č. 58/2014, t.j. Zákon 

o výbušninách, výbušných 

predmetoch a munícii a o zme-

ne a doplnení niektorých záko-

nov 

Uznesenie č. 78

schvaľuje

zabezpečenie merača rýchlosti 

do obce

Hlasovanie:

Za - 7 MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďu-

ríček, Milan Drábik, Ing. Miloš 

Janek, Mgr. Darina Janušová, 

Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 79

odporúča 

s ohľadom na zaujatie stanovis-

ka vo veci uplatnenia náhrady 

škody p. Marte Škorvánkovej 

v zastúpení spoločnosti InHelp 

s.r.o. Žilina dať vypracovať 

právne posúdenie k predmet-

nému nároku na náhradu škody

Uznesenie č. 80

berie na vedomie 

požiadavku ohľadom výstavby 

chodníka pre peších od ulice 

Poľná po zástavku Na rázcestí

Uznesenie č. 81

Rozpočtové opatrenie č. 7/2016

berie na vedomie zmenu roz-

počtu rozpočtovým opatrením 

č. 7/2016

V Nededzi, 14.11.2016

PhDr. Peter Vajda

 starosta obce

Uznesenia zo 7. (siedmeho) zasadnutia Obec-
ného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa kona-
lo dňa 12. decembra 2016 o 17:30 hod v zasa-
dacej miestnosti Obecného úradu v Nededzi.
Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu  
 

Uznesenie č. 82

schvaľuje:

program obecného zastupiteľ-

stva s nasledovnou zmenou: bod 

č. 5 sa presunie za bod č.10 

Hlasovanie:

Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, 

Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. 

Miloš Janek, Mgr. Darina Janušo-

vá, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 83

schvaľuje: 

b) overovateľov zápisnice: Peter 

Ďuríček, Ing. Miloš Janek

Hlasovanie:

Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, 

Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. 

Miloš Janek, Mgr. Darina Janušo-

vá, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

3. K informáciám  
  

Uznesenie č. 84
berie na vedomie:

- informáciu o uskutočnenej 

akcii pre deti Mikuláš 2016, 

na ktorej bolo rozdaných 

cca. 170 mikulášskych balíč-

kov. Poďakovanie patrí pra-

covníkom obecného úradu 

a členom komisie kultúry, mlá-

deže a športu a Mikulášovi, 

čertovi a anjelovi. Poďakova-

nie patrí tiež členom dobro-

voľného hasičského zboru za 

postavenie vianočného strom-

čeka.

- informáciu o akcii Vianoč-

ný punč, ktorú organizu-

je divadlo Naopak, pričom 

o výťažku a jeho použití budú 

informovať v obecných novi-

nách Nededžan

- informáciu o ukončení výstav-

by futbalovej tribúny v areáli 

OŠK fi rmou PESMENPOL spol. 

s.r.o., Prešov, pričom z dôvodu 

zlých podmienok ako aj štruk-

túry násypu pri výkopových 

prácach muselo dôjsť k navý-

šeniu fi nančného 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 futbalo-

vý klub hliníkovú 7m bránu so 

sieťou na tréningovú činnosť. 

V budúcom roku bude potreb-

né vykonať terénne úpravy 

v okolí futbalovej tribúny, ako 

aj prístupový chodník popred 

tribúnu.

- informáciu o tom, že fi rma 

FAGUS SK, s.ro., Hliník nad Vá-

hom dodala kontajner so so-

ciálnymi zariadeniami pre pá-

nov i dámy v areáli OŠK, ktorý 

je postavený podľa projektu 

na betónových základoch 

a bude napojený na vodo-

vod, kanalizáciu a elektrinu 

z objektu šatní OŠK

- informáciu o príprave V. sta-

rostovského plesu, ktorý sa 

uskutoční 11.02.2016 v sále KD

- informáciu o osadení infor-

matívneho merača rýchlosti 

v rámci zvýšenia bezpečnosti 

cestnej premávky na ceste 

č. III/2070 ( z Kotrčinej Lúčky 

do Nededze). Merač ukazuje 

prekročenie povolenej rých-

losti v obci 50 km/hod s nápi-

som „Spomaľ“ a je umiestnený 

na ulici Hlavná pri dome č. 50 

na hornom konci obce.

- informáciu o vyhotovení pro-

jektovej dokumentácie Ing. 

Arch. Jozefom Sobčákom na 

zhotovenie amfi teátra do zá-

hrady materskej školy

- informáciu o nainštalovaní 

dvoch stĺpikov zábrany pre-

jazdu vozidiel za bytovými 

domami z ulice Záhradná na 

ulicu Hlavná

- informáciu a poďakovanie 

predsedovi Ladislavovi Ďu-

ríčkovi, výboru OŠK a jed-

notlivým trénerom za prácu 

v prospech klubu a dobré 

umiestnenie jednotlivých 

družstiev v jesennej časti fut-

balovej súťaže: 1. trieda žiaci, 

4. liga dorastenci a 1. trie-

da muži, ako aj za založenie 

a prácu s prípravkou dievčat 

a chlapcov. Poďakovanie za 

reprezentáciu obce patrí i sa-

motným hráčom futbalového 

oddielu, členom stolnoteniso-

vého a šachového oddielu.

- informáciu o protokole z pre-

vierky dodržiavania zákon-

nosti 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 zá-

väzné právne predpisy

- informáciu o doriešení stati-

ky oddychovej zóny na hor-

nom konci obce, ktorú riešil 

projektant a zhotoviteľ die-

la bez fi nančného nároku 

v rámci reklamácie

- informáciu o prebiehajúcom 

verejnom obstarávaní vo veci 

výberu zhotoviteľa na rekon-

štrukciu Materskej školy v Ne-

dedzi

4. K Protokolu o vyradení 
drobného majetku

Uznesenie č. 85

schvaľuje:

Protokol o vyradení drobného 

majetku v sume 615,02 €

Hlasovanie:

Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, 

Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. 

Miloš Janek, Mgr. Darina Janušo-

vá, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

5. K vyúčtovaniu dotácie 
Obecného športového 
klubu Nededza za rok 
2016

Uznesenie č. 86

berie na vedomie:

a) Vyúčtovanie dotácie Obecné-

ho športového klubu Nededza 

za rok 2016

b) Správu hlavného kontrolóra 

obce o čerpaní dotácie OŠK 

Nededza

c) Správu hlavného kontrolóra 

obce o fi nancovaní rozhodcov 

OŠK Nededza 

6. K Plánu kontrolnej čin-
nosti hlavného kontroló-
ra na I. polrok 2017

Uznesenie č. 87

schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavné-

ho kontrolóra na I. polrok 2017

Hlasovanie:

Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, 
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Prachárová Anežka

Barčiak Matúš

Bíró Matias

Lutišanová Natália

Papánová Kiara

Bačíková Zuzana

Zber nadrozmerného odpadu: 18. marec 2017 (sobota) a 04. no-

vember 2017 (sobota)

Zber elektronického a elektrického odpadu a zber nebezpeč-

ného odpadu : 25.marca 2017 (sobota) a 

11. november 2017 (sotoba)

V roku 2016  sme privítali 
na svet tieto detičky:

HARMONOGRAM VÝVOZU 
PLASTOV PRE ROK 2017 

27.03.2016

22.06.2016

12.08.2016

31.08.2016

07.10.2016

02.11.2016

26.07.2017

23.08.2017

27.09.2017

25.10.2017

22.11.2017

27.12.2017

25.01.2017

22.02.2017

22.03.2017

26.04.2017 

24.05.2017

28.06.2017

každá štvrtá streda v mesiaci, t.j.:

Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. 

Miloš Janek, Mgr. Darina Janušo-

vá, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

7. K Stanovisku hlavného 
kontrolóra k rozpočtu 
obce na rok 2017, 2018, 
2019

Uznesenie č. 88

berie na vedomie:

Stanovisko hlavného kontrolóra 

k návrhu rozpočtu obce na rok 

2017, 2018, 2019

8. K Rozpočtu obce na rok 
2017, 2018, 2019 

Uznesenie č. 89

schvaľuje:

rozpočet obce na rok 2017 bez 

výhrad

Hlasovanie:

Za -  6 MUDr. Dagmar Bollová, 

Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. 

Miloš Janek, Mgr. Darina Janušo-

vá, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 90

schvaľuje

použitie rezervného fondu

v sume 469.000,00 € na polož-

ky: 08.4.0 717001 – Náboženské 

služby - výstavba kostola (splát-

ka) v sume 112.000 €

09.1.1.1 717003 - Materská 

škola - rekonštrukcia v sume 

348.000,00 € 

08.2.0.717001 01 – Kultúrne služ-

by – amfi teáter v sume 5.000,00 €

04.5.1.717001 05 – Miestna ko-

munikácia – Poľná – Potočná – 

chodník v sume 4.000,00 €

Hlasovanie:

Za -  6 MUDr. Dagmar Bollová, 

Peter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. 

Miloš Janek, Mgr. Darina Janušo-

vá, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 91

berie na vedomie

viacročný rozpočet obce na roky 

2018, 2019

9. K Rôznemu

a) ku sťažnosti Ivana Žiaka 

a manželky, Roľnícka 186/1 vo 

veci nedodržiavania otváracích 

hodín v prevádzke „Piváreň pod 

Straníkom“ 

Uznesenie č. 92

berie na vedomie:

sťažnosť Ivana Žiaka a man-

želky, Roľnícka 186/1 vo veci 

nedodržiavania otváracích ho-

dín v prevádzke „Piváreň pod 

Straníkom“ a odporúča zaslať 

spoločnosti PUBS&GAMES, s.r.o. 

Poľná 17, 010 01 Žilina upozorňu-

júci list týkajúci sa dodržiavania 

otváracích hodín „Pivárne pod 

Straníkom“ a v prípade nedodr-

žiavania vo VZN určených hodín 

pristúpi obec ku sankciám

b) K určeniu ďalšieho postupu vo 

veci návrhu na úhradu fi nančnej 

náhrady Marte Škorvánkovej 

spôsobenej úrazom na miest-

nom cintoríne cestou právneho 

zástupcu InHelp, s.r.o., Žilina

Na rokovanie OZ sa dostavil 

o 19:36 hod. Poslanec JUDr. Ma-

rián Cesnek.

Uznesenie č. 93 

Obecné zastupiteľstvo obce 

Nededza na základe prijatého 

záveru z odporúčaní právneho 

zástupcu obce JUDr. Jozefa So-

tolářa, neschvaľuje uplatnenie 

nároku na náhradu škody za úraz 

na cintoríne v Nededzi p. Marte 

Škorvánkovej, Nededza 44 v su-

me 5.738,00 € 

Hlasovanie:

Za -  3 MUDr. Dagmar Bollová, 

Ing. Miloš Janek, Darina Janušo-

vá

Proti – 0

Zdržal sa – 4  JUDr. Marián Ces-

nek, Peter Ďuríček, Milan Drábik, 

Ing. Vladimír Zajac

c) K Správe hlavného kontroló-

ra obce - kontrola pozemkov vo 

vlastníctve obce

Uznesenie č. 94

berie na vedomie Správu hlav-

ného kontrolóra obce - kontrola 

pozemkov vo vlastníctve obce

Uznesenie č. 95

d) schvaľuje odmenu hlavnej 

kontrolórke obce v sume 30% z 

mesačného platu za obdobie 01 

– 12/2016

Hlasovanie:

Za -  7 MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďurí-

ček, Milan Drábik, Ing. 

Miloš Janek, Mgr. Darina Janušo-

vá, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa - 0

10. Ku káblovej televízii – 
verejná obchodná súťaž

Uznesenie č. 96

schvaľuje:

a) Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 

02 Nededza (ďalej len vyhlaso-

vateľ) podľa v zmysle § 9a ods. 

1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení ne-

skorších predpisov, v zmysle 

Zásad hospodárenia s majet-

kom obce, zo dňa 28.9.2015, 

schválené uznesením č. 

73/2015 zo dňa 28.9.2015, 

s účinnosťou od 16.10.2015 zá-

mer na predaj existujúcej káb-

lovej televízie v obci Nededza 

a priameho nájmu priestorov 

pre technológiu optickej káb-

lovej televízie 

b) vyhlásenie obchodnej ve-

rejnej 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. Ob-

chodného zákonníka na podá-

vanie najvhodnejšieho návrhu 

na uzatvorenie kúpnej zmluvy 

a nájomnej zmluvy za úče-

lom umiestnenia technológie 

a prevádzkovanie optickej 

káblovej televízie v k.ú. Ne-

dedza na LV č. 1 na pozemku 

č. 1  na budove č. 1/1 ul. Hlav-

ná o rozlohe  6 m2 a anténny 

stožiar umiestnený na budove 

obecného úradu

c) návrh zmluvy o prenájme ne-

bytových priestorov miest-

nosť č. 001, o výmere 6 m2, 

a strešný nosič anténneho 

systému (stožiar) nachádzajú-

ce sa v budove  a na budove 

Obecného úradu Nededza, 

Hlavná 1/1, Nededza, súpis-

né číslo 1,  na pozemku parc. 

č. 1., vedený Katastrálnym úra-

dom Žilina, Správa katastra 

Žilina, obec Nededza,  na lis-

te vlastníctva č.1, katastrálne 

územie Nededza.

Hlasovanie:

Za -  6 MUDr. Dagmar Bollová,  

JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďurí-

ček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-

na Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 1 Milan Drábik

V Nededzi, 12.12.2016

PhDr. Peter Vajda

starosta obce
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Vážení spoluobčania,

záver roka sa nezadržateľne blíži, 

sme o rok starší, možno skúse-

nejší a možno každý z nás niečo 

nové urobil, zveľadil, dokončil 

a prípadne si niečo naplánoval do 

budúceho roka. Aj v našej  obci 

sme za posledný štvrťrok urobili, 

respektíve dokončili rozpraco-

vané veci. V priebehu roka sme 

riešili to, ako prispieť k bezpeč-

nosti hlavne chodcov na hlavnej 

ceste III triedy č. 2070 z Kotrči-

nej Lúčky do Nededze, nakoľko 

hustota premávky rastie úmer-

ne výstavbe rodinných domov 

a zvyšovaniu počtu motorových 

vozidiel v Kotrčinej Lúčke. Samo-

zrejme, že nemôžeme zabudnúť 

aj na motorové vozidla v našej 

obci. Keďže sa jedná o štátnu ces-

tu v správe VÚC Žilina a nie o na-

šu miestnu komunikáciu, nemôže 

obec robiť svojvoľné zásahy do 

organizovania dopravy, resp. úpra-

vu dopravného značenia alebo 

umiestňovanie dopravných zaria-

dení. Hovorím o tom preto, lebo 

niektorí občania hovorili, prečo 

sme na cestu neumiestnili spoma-

ľovače, tzv, retardéry tak, ako na 

ulici Roľnícka. Toto nie je možné, 

pretože na to nedá súhlas okresný 

dopravný inšpektorát, nie sme tzv. 

koncová obec, kde by to za určitých 

okolností bolo možné. Preto som 

požiadal dopravný inšpektorát 

o udelenie súhlasu o umiestne-

nie aspoň merača rýchlosti s uka-

zovateľom nameranej rýchlosti 

a nápisom „SPOMAĽ“. Súhlas bol 

udelený a tento sme namontova-

li na stĺp na hornom konci obce 

pri rodinnom dome Staňovcov 

v smere z Kotrčinej Lúčky.  Dú-

fam, že aspoň čiastočne upozorní 

vodičov, že by mali dať dole no-

hu z plynu a snažiť sa ísť cez našu 

obec predpísanou rýchlosťou 

a tak znížiť riziko možnej dopravnej 

nehody a hlavne chodcom sa cítiť 

bezpečnejšie na ceste. Je potrebné 

sa nám však zamyslieť aj na parko-

vaní motorových vozidiel na tejto 

hlavnej ceste, čo tiež asi neprispie-

va k bezpečnosti hlavne chodcov.

      V decembri sme ukončili vý-

stavbu krytej tribúny na našom 

futbalovom ihrisku s počtom 156 

miest na sedenie. Tribúnu sme 

museli umiestniť presne takým-

to spôosobom, pretože presne 

meter popred tribúnu v šírke 

cca.1,2 metra vedú v zemi 4 ku-

sy vysokonapäťových káblov od 

hlavnej cesty smerom do areálu 

MOBIS. Podľa vyjadrenia SSE sme 

museli bezpodmienečne dodr-

žať ochranné pásmo minimálne 

jeden meter. Taktiež podľa stano-

viska Povodia Váhu sme museli 

dodržať odstup od koryta potoka 

a medzi tribúnou a potokom mu-

sel ostať voľný priestor pre prí-

padný pohyb techniky pri úprave 

koryta potoka, takže tribúnu sme 

museli umiestniť tak, ako je. Tri-

búnu dodala fi rma PESMENPOL 

z Prešova, spĺňa všetky bezpeč-

nostné predpisy, má certifi kát 

a je postavená na základe staveb-

ného povolenia. Pevne verím, že 

všetkým čo chodia na futbal bude 

slúžiť čo najdlhšie a takto prispeje 

k skultúrneniu športového areálu. 

Za fi nančnú pomoc patrí poďa-

kovanie spoločnosti MOBIS, ktorá 

prispela na vybudovanie tribúny 

sumou 15.000 €. Tiež sme osadili 

tzv. verejné WC kontajnerové-

ho typu vedľa šatní športového 

klubu, pričom návštevníci špor-

tových, kultúrnych a iných akcií 

budú mať k dispozícii tieto WC, 

čo bol doteraz značný problém, 

pretože sa muselo používať WC 

v jednej zo šatní.

V krátkosti by som Vás chcel po-

informovať, že v roku 2017 nás 

čaká, ak sa nič nepredvídateľné 

nestane prístavba Materskej ško-

ly, výstavba amfi teátra v záhrade 

pred obecným úradom, práce na 

rekonštrukcii kaštieľa a ak bude 

úspešná obchodná verejná súťaž, 

tak budeme mať v obci nové káb-

lové optické rozvody pre televíziu, 

internet a možnosť rozšírenia ka-

merového systému v obci. Pod-

robnejšie Vás budem informovať 

v priebehu roka 2017.

    Dovoľte, aby som sa poďakoval 

za prácu všetkým, ktorí sa po-

dieľali na fungovaní našej obce, 

v ktorej žijeme.

      Na záver Vám všetkým chcem 

popriať šťastné,  pokojné Vianočné 

sviatky v kruhu svojich najbližších. 

V novom roku veľa šťastia, zdravia 

a božského požehnania.

S úctou

PhDr. Peter Vajda, starosta obce

Ako hospodári 
naša obec
Inštitút pre sociálne a ekonomické reformy (INEKO) realizuje zber a zve-

rejnenie údajov o fi nančnom zdraví všetkých 2928 obcí a 8 vyšších územ-

ných celkov (VÚC). Nededza sa v hodnotení tzv. fi nančného zdravia (2012-

2015) umiestnila na 189. mieste spomedzi všetkých obcí na Slovensku. Na 

základe zhodnotenia viacerých ukazovateľov toto číslo vypovedá o tom, 

či je hospodárenie obce trvalo udržateľné a v akej je kondícii. Nás môže 

tešiť, že obci Nededza sa v tomto smere darí, je v dobrej kondícii a v po-

rovnaní s okolitými obcami je na tom najlepšie.

Tento výsledok sa skladá z nasledovných ukazovateľov: • Zá-

kladná bilancia: -2,0% - vypovedá teda o tom, ako dokáže sa-

mospráva pokrývať svoje bežné výdavky (chod samosprávy) 

a kapitálové výdavky(zveľaďovanie majetku) zo svojich bež-

ných príjmov(napr. daňové príjmy) a kapitálových príjmov (na-

pr. predaj majetku). • Dlhová služba: 0% - informuje o tom, aké 

vysoké výdavky má samospráva v súvislosti s obsluhou dlhu. 

• Celkový dlh: 0% - Dlh je uvádzaný v pomere k bežným príjmom 

za predchádzajúci rok • Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti: 0% 

- je počítaná ako záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote 

splatnosti/bežné príjmy za predchádzajúci rok • Okamžitá likvidi-

ta: 181,0% - vypovedá o tom, do akej miery dostupné prostriedky 

na fi  nančnom účte obce postačujú na splatenie krátkodobých 

záväzkov. Nededza si v tomto skóre polepšila aj oproti minulému 

roku o jednu desatinu.

HODNOTENIE FINANČNÉHO ZDRAVIA 
za rok 2015 CELKOVÉ FINANČNÉ 
ZDRAVIE : 5,7 (6 je maximum) 
– výborné fi nančné zdravie.

Spracovala: Alica Hodásová

Slovo starostu



V predvečer sviatku svä-

tého Mikuláša deti z našej 

obce už netrpezlivo očaká-

vali príchod mikulášskeho 

sprievodu. Ten krátko po 

16-tej hodine pod rozsvie-

teným vianočným stromče-

kom pred obecným úradom 

rozžiaril detské očká. Svätý 

Mikuláš si na pomoc vzal aj 

svojich verných pomocní-

kov anjela a čerta. Po milom 

privítaní zazneli básničky 

a pesničky v podaní všetkých 

detí. Škôlkari ako každý rok 

dokázali,  že vedia pekne re-

citovať a spievať. Tento rok 

sa  nedali zahanbiť ani starší 

žiaci navštevujúci základnú 

školu a  svätému Mikulášo-

vi zaspievali a zarecitovali. 
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A tak Mikuláš s pomocníkmi 

odmenil chutnými balíčkami 

postupne všetkých malých 

obyvateľov, od tých čerstvo 

pribudnutých, cez škôlkarov 

až po deviatakov zo základ-

nej školy. Veríme, že všet-

ky deťúrence si užili radosť 

z tejto tradičnej štedrej náv-

števy. Niektoré nededzské 

deti dokonca priniesli dob-

rému ujovi Mikulášovi aj na-

maľované kresbičky pre po-

tešenie. Svätý Mikuláš si ich 

pozrel a dodal, že aj vďaka 

nim do našej obce zavíta ur-

čite i o rok. V príjemnej atmo-

sfére sme si mohli vychutnať 

výborný klasický či detský 

punč z dielne našich divadel-

níkov.
Text a foto: Alica Hodásová

Nededzské deti sa potešili 
príchodu Mikulášskeho 
sprievodu

Nededžan
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Náš obecný autobus Mercedes Benz už nejakú tú dobu slúži na 

rozvoz futbalových družstiev na zápasy či dopravu rôznych výle-

tov alebo svadobčanov na svadobnú veselicu. Rozhodli sme sa vy-

hotoviť naň polepy a takto ho jednoznačne identifi kovať pri jeho 

výjazdoch. Odteraz už bude každý, kto autobus zbadá vedieť, že 

patrí práve obci Nededza.

Vďaka polepom 

zviditeľníme Nededzu

PRIBUDLI SOCIÁLNE 
ZARIADENIA V AREÁLI OŠK

Z každého rožku troškuZ každého rožku trošku

Súčasne s budovaním tribúny obec vyriešila aj stav, kedy 

v športovom areáli chýbali sociálne zariadenia. Tie novo 

osadené sú kontajnerového typu, pričom samostatné 

toalety majú dámy a samostatné páni. Aj takto obec pris-

pieva ku skultúrneniu prostredia v našej obci a zlepšenia 

podmienok pre športovcov či fanúšikov.

Merač rýchlosti typu BX1 s ná-

pisom SPOMAĽ bude odteraz 

v našej obci dohliadať na rýchlo-

sť okoloidúcich vozidiel a tým by 

sa mala aspoň čiastočne zvýšiť 

bezpečnosť chodcov. Verme, že 

si vodiči, ktorí nie vždy dodržia-

vajú v obci predpísanú rýchlosť 

50 km/h vstúpia do svedomia 

a najmä stúpia na brzdu, keď ich 

na to nový merač upozorní.

Na rýchlosť 
upozorní 
vodičov 
nový merač

Stranu spracovala: Alica Hodásová
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Každý rok, keď príde november, 

človek začne vo vnútri pociťovať 

pomalé očakávanie, že sa približu-

je čas adventný. A keď ten advent 

predsa len príde, celé to pomalé ča-

kanie sa zvrhne na chaotický zhon, 

keď človek bezradne pobehuje 

po meste, obchodných domoch, 

pretláča sa vianočnou výzdobou

 a v hlave mu len bliká kontrolka, že 

čo ešte mu do toho dňa D, keď nadí-

du Vianoce, chýba. Vianočné piesne 

a koledy mu prídu rýchlo obohra-

té a nemá ani čas sa zamyslieť nad 

textom, ktorý často veľa napovie 

o tom, že ide čas pokoja a nie ex-

trémneho besnenia. Či už vám je 

tento obraz blízky alebo nie, určite 

máte aspoň v okolí pár známych, 

na ktorých tieto príznaky vianoč-

ného hurikánu, badáte. Ale nebolo 

to takto vždy. Ten čas je naozaj na 

to, aby sme spomalili. A advent je 

úplne najlepším obdobím na prí-

pravu, aby ste potom neskončili 

kdesi na pohotovosti s bolesťami 

na hrudníku alebo vykĺbenými ra-

menami ako dôsledok urputného 

upratovania a príprav. Stačí, keď 

otvoríte staré knihy s tradíciami na-

šich predkov a uvedomíte si, koľko 

tých zvykov je, alebo vo viacerých 

častiach Slovenska bohužiaľ už len 

bolo. Vtedy sa pýtate, ako je mož-

né, že tí ľudia na to mali čas? Však 

nebolo toľko obchodov s takým 

širokým výberom, nebolo toľko 

spotrebičov, ktoré vám urýchľujú 

pečenie či upratovanie, nebolo ani 

toľko prostriedkov, aby sa človek 

rýchlo vedel presunúť z bodu A do 

bodu B. A v tom to tkvie. Ten čas 

príprav netrávili sami, ale s niekým. 

Strávili ho utužovaním medziľud-

ských vzťahov, rodinného kruhu 

a hlavne budovali týmto spôsobom 

života v tých najmenších silné kore-

ne k pomalému prežívaniu sviatkov. 

Neskôr, keď človek začal zrýchľovať 

svoj životný štýl, práve to najpod-

statnejšie začal vytesňovať. Ale nič 

nie je stratené. V dnešnej dobe, keď 

heslom je ži týmto dňom, predsa 

nemôže byť taká nemožná výzva 

niektoré tie tradície alebo spôsoby 

prežitia Vianoc vrátiť do našich živo-

tov. Tu je zopár návrhov:

Vianočné pečenie. Áno, predsta-

va kuchyne ako po výbuchu. Ale 

nebojte sa, dnes sa na vás žiadna 

suseda nebude škaredo pozerať, 

keď namiesto klasických 9 druhov 

koláčikov budete mať len jeden 

alebo dva druhy. Je to len na vás. 

A je to zábava. Doteraz v našom 

okolí žijú ľudia, čo napríklad také 

pečenie medovníkov berú ako ce-

lorodinné stretnutie, kedy sa urobia 

jednotlivé stanovišťa a od najmen-

ších po najväčších zdobia, vykrajujú, 

pečú, miešajú a aj ochutnávajú. 

A o tom Vianoce sú, byť spolu 

a utužiť v sebe to poznanie, že 

svojich blízkych naozaj pozná-

me, vieme, čo ich teší a čo ich 

trápi. A aj taká maličkosť ako pe-

čenie môže v tomto spraviť veľa. 

A nielenže je to zážitok pre najmen-

ších a že to približuje generácie 

k sebe, ale zároveň to obnáša radosť, 

že na upratovanie, keď bude po 

všetkom, nebudete sami.

Vianočné pohľadnice. Spýtajte sa 

seba, kedy ste dostali naposledy 

vianočnú pohľadnicu? Alebo ešte 

lepšie, kedy ste ju poslali? Poviem 

vám, zaniesť 5-6 pohľadníc na poš-

tu je neporovnateľné s pohodlným 

napísaním sms alebo ak to chcete 

lacnejšie, vypísaním celoplošného 

vinšu na nejakej sociálnej sieti. My 

v našej rodine sme sa pred pár rokmi 

rozhodli túto tradíciu oprášiť, a po-

viem vám, posledné roky nás známi 

predbiehajú v zaslaných pohľadni-

ciach. Ľudí to zblíži tiež, keď napíše-

te pár vinšov, ktoré sú z vašej hlavy. 

Ste originálni a veľa ľudí to naozaj 

ocení. A hlavne vás poteší, že v poš-

tovej schránke nájdete aj osobnejšiu 

poštu.

Vianočné ozdoby. Je ťažké odolať 

nazdobeným výkladom s miliónom 

farebných kombinácii, ktoré na vás 

útočia z každého výkladu v predvi-

anočnom čase. A preto sa veľakrát 

stane, že nakupujete ďalšie a ďalšie 

farby a keď celé to vianočné veselie 

skončí a vy ten celý arzenál ozdôb 

máte niekde upratať, začnete si 

tajne želať, aby sa spontánne roz-

bili alebo zanikli iným nevinným 

spôsobom. Nehovoriac o ďalších 

dekoráciách, čo na stromčeku nevi-

seli. Preto je lepšie sa pozrieť, čo ten 

váš mini vianočný sklad obsahuje. 

Po toľkých rokoch Vianoc máme 

všetci nejakú tú zásobu, z ktorej sa 

dá niečo schopné nakombinovať. 

A je to väčšia zábava ako sledovať 

nejaké dizajnové kroky, aby ste mali 

dokonale nazdobený strom, ako ste 

to videli v obchode alebo v katalógu. 

Pritom málokedy sa podarí dosiah-

nuť rovnaký efekt. Takto objavíte svoj-

ho kreatívneho ducha, zorganizujete 

celú rodinu na projekt postav strom, 

ozdob dom. A opäť prežijete Viano-

ce intenzívnejšie a hlavne rodinnej-

šie. Darčeky. Vyrobte ich. Naozaj. Kaž-

dý človek so srdcom predsa ocení 

darček vyrobený od srdca. V dnešnej 

dobe je veľmi ťažké splniť želanie

 každého, komu chcete niečo darovať. 

K tomu ľudia nie sú veľmi dobrí her-

ci a je ľahko spoznať, kedy sa človek 

naozaj teší alebo to berie ako ďalší 

predmet na zavadzanie v domác-

nosti. Dnes, keď veľa ľudí si kúpi 

v priebehu roka všetko, čo potrebuje, 

ťažko splníte prekvapujúci moment 

pod stromčekom. Ľudia veľakrát 

majú doma to, čo potrebujú a chcú. 

A preto dostávajú to, čo nechcú. Pre-

to keď vás už nenapadne nič praktic-

ké, čo sa dá spotrebovať, dá sa dar-

ček vyrobiť. Také darčeky sa hlavne 

v žiadnom obchode nedajú kúpiť. 

Vianočná večera. Je to ten čas, kedy 

by sa mala zísť celá rodina a byť spo-

lu. Zároveň je to slávnostná chvíľa. 

Verím, že v našich slovenských 

chotároch ešte nevymrela tradícia 

sa slušne sviatočne obliecť a tento 

postreh skôr patrí k okolitému sve-

tu. Ale spomínam to hlavne preto, 

aby sme na to mysleli aj do budúc-

na, aby táto zatiaľ samozrejmosť sa 

nevytratila a naozaj ostala s nami 

aj v ďalších generáciách. Určite ste 

už zaregistrovali, že nie je v každej 

domácnosti samozrejmosťou ra-

ňajkovať, obedovať či večerať spo-

lu. Že ľudia v niektorých rodinách 

chodia k rodinnému stolu skôr ako 

ku švédskemu stolu. Vo vlastnom 

čase a niekedy bohužiaľ aj na obed 

v pyžame. Tým sa tradícia rodinného 

krbu, alebo v tomto prípade stola, 

veľmi ľahko stráca. Preto v ten svi-

atočný večer, akým je Štedrý večer, 

si dajte záležať. Naši predkovia, ktorí 

nemali toľko obchodov so šatstvom 

či módnymi doplnkami, dokázali na 

to dbať, tak ich nasledujme. Tým len 

potvrdíte, že v ten Štedrý večer sa 

naozaj niečo výnimočné stalo a je to 

naozaj jeden z najväčších sviatkov 

v roku. Keby to tak nebolo, tak prečo 

by sme ho inak slávili?

Poďakovanie. A opäť sa vráťme 

k vianočnému stromčeku. Každý 

si tam niečo nájde. Ale čo je dnes 

trendom? Rozbaliť, odložiť a vrhn-

úť sa na ďalší darček. Viem, znie to 

detinsky, ale u niektorých detí sa to 

dá naozaj spozorovať. Preto, čo je 

najdôležitejšie. Poďakovať. Či už to 

adresujete Ježiškovi, členovi rodine 

alebo len tak všeobecne, má to ob-

rovský význam. Ale nemá to byť len 

fráza. Treba si predstaviť, ako niekto, 

kto vás má rád, stojí v tom obchode 

alebo pri samovýrobe a uvažuje, či 

sa vám to bude páčiť, či vás to po-

teší. Je to obrovské gesto. A preto by 

bola hlúposť a ľahostajnosť to neo-

ceniť. Ten človek to urobil pre toho, 

kto je obdarovaný. Nie je povinnos-

ťou byť obdarený, ale napriek tomu, 

niekto dal čas, energiu, fi nancie, aby 

ste boli potešení. Niekto na vás mys-

lel. A za to sa oplatí ďakovať.

Buďme spolu. To je asi najväčšia 

podstata Vianoc. Nielen preto, že 

centrom celého diania je jedna 

rodina, ktorá dostala od Boha ten 

najväčší dar. Ale je to rodina, ktorá 

poukazuje na rodinné hodnoty. 

Byť spolu, tráviť ten čas spolu a te-

šiť sa z daru, čo im zoslal sám Boh. 

A to s celým svetom. Preto aj my 

buďme doma ako rodina. Scho-

vajte telefóny, tablety, počítače, 

a sústreďte sa na to, s kým ste. 

Čas beží a nikdy neviete, čo bude 

o rok. Ďakujte, že ste spolu a proste, 

aby to bolo tak aj na budúci rok. Lebo 

samota bolí, a aj keď sú chvíle, keď sa 

všetci doma nepohodnete, je to vaša 

rodina, ktorá robí ten kruh okolo vás 

a dáva vám pocit, že nech sa stane 

vo svete a hlavne vašom živote čo-

koľvek, nebudete na to sám. Tento 

malý návod sú len rady, ale ukazujú 

len na to, čo tu máme stále okolo 

seba. Len sa na to treba pozrieť iným 

okom. A uvidíte, že tie Vianoce budú 

naozaj vianočnejšie. . Preto šťastné 

a veselé Vianoce, Vám všetkým.

Text: Eva Medvedíková

rokoch Vianoc máme 

š i j kú ú á b k j

to dbať, tak ich nasledujme. Tým len 

dí ž Š d ý č

Každý rok, keď príde november, nebojte sa, dnes sa na

d ť

Po toľkých r

š i j kú

a vás žiadna 

Skúsme prežiť 

nostalgické Vianoce
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Stranu spracovala: Alica Hodásová

BEÁTKA VAJDOVÁ 
NAPÍSALA VÍŤ AZNÝ PRÍBEH

Dňa 29.11.2016 sa konalo 

slávnostné vyhodnotenie 

celoslovenskej literárnej 

súťaže Rozprávková Žilina 

2016, ktorú vyhlásil Žilinský 

samosprávny kraj v spolu-

práci s Krajským kultúrnym 

strediskom v Žiline za spo-

luúčasti Mesta Žilina a to pre 

žiakov základných škôl a lite-

rárnych krúžkov vo veku od 

8 do 13 rokov. Žiaci prvého 

a druhého stupňa základ-

ných škôl tak dostali priestor 

na prezentáciu svojich lite-

rárnych schopností a mož-

nosť ich konfrontovať s od-

bornou porotou.  V poradí už 

deviateho ročníka súťaže sa 

zúčastnilo dvestopätnásť žia-

kov základných škôl z celé-

ho Slovenska vrátane žiakov 

z Gbelian, Varína, či Tepličky 

nad Váhom. Členov odbor-

nej hodnotiacej poroty me-

novala riaditeľka Krajského 

kultúrneho strediska v Žiline 

a boli medzi nimi význam-

ní žilinskí  spisovatelia ako 

Peter Cabadaj, Igor Válek či 

žilinská autorka tvorby pre 

deti a mládež Katarína Miko-

lášová. 

Svoju bohatú fantáziu pre-

niesla na papier aj Beátka 

Vajdová a s príbehom „Neo-

byčajná škola“ si vybojovala 

cenu riaditeľky Krajského 

kultúrneho strediska v Žiline. 

Beátke gratulujeme a ďaku-

jeme aj za prezentáciu našej 

obce!

5. september bol nielen 

dňom začiatku nového škol-

ského roka pre žiakov našej 

školy, ale bol to najmä výni-

močný deň pre našich prváči-

kov. „Právoplatnými “ žiakmi 

našej školy sa stali však až 16. 

novembra, keď boli slávnost-

ne pasovaní za žiakov našej 

školy po zložení slávnostné-

ho sľubu prváka. V školskom 

roku 2016/2017  navštevuje 

našu základnú školu 231 žia-

kov, ktorí sú rozdelení do 6 

tried na 1. stupni a 7 tried na 

2. stupni.

Od začiatku nového školské-

ho roku sa žiaci i pedagógo-

via pustili do práce s veľkým 

nadšením a elánom. V prie-

behu týchto pár mesiacov sa  

zapojili do mnohých aktivít. 

27. september je deň, ktorý 

bol Európskou úniou v roku 

2001 vyhlásený za Európsky 

deň jazykov. My sme sme 

si tiež  na našej škole pripo-

menuli množstvom aktivít, 

ktorých cieľom bolo pod-

poriť jazykové vzdelávanie. 

Pod záštitou predsedu ŽSK 

sa konal 22. ročník protidro-

gového festivalu „Dni náde-

je“2016. V pondelok 17.10. 

sa uskutočnil štafetový beh 

„Beh nádeje“ . V kategórii 5.-6.

ročník naši žiaci Adrián On-

druš, Mark Aneštik, Samuel 

Paško a Matúš Hazda obsadili 

3.miesto. V kategórii 7.-8.roč-

ník žiaci Peter Drábik, Šimon 

Vajda, Adam Massa a  Marek 

Krížik obsadili krásne 1.mies-

to. V utorok 18.10. sa v Mest-

skej krytej plavárni v Žiline 

uskutočnil plavecký maratón 

„Štafeta nádeje“. Tejto akcie 

sa zúčastnili a veľmi pekné 

výkony podali žiaci  Adrián 

Staník, Adrián Ondruš, An-

drej Čapliar, Marek Stenchlák, 

Daniel Ondruš, Samuel Káčer, 

Alica Nogová a Carolina Ma-

ssa. Naša škola sa zapojila už 

do 7. ročníka česko- sloven-

ského projektu pre základné 

Zo školského života
školy a osemročné gymnáziá 

Záložka do knihy spája školy. 

Našou partnerskou školou 

bola Základná škola z Ivanky 

pri Nitre.  Slovenská pedago-

gická knižnica každoročne 

začiatkom októbra vyhla-

suje celoslovenský projekt 

„Najzaujímavejšie podujatie 

školskej knižnice“ z príleži-

tosti Medzinárodného dňa 

školských knižníc. Cieľom je 

zábavnými formami práce 

s knihou podporiť u žiakov 

dobrý a trvalý vzťah ku kni-

he, ku školskej knižnici. Kaž-

dý ročník sa nesie v znamení 

spoločnej témy. Nosnou té-

mou tohto ročníka bolo vzá-

jomné učenie sa v dvojiciach 

alebo v malých skupinách. 

Projekt sme na našej škole re-

alizovali konkrétnymi aktivi-

tami a veríme, že sme našim 

žiakom pootvorili dvierka 

do takých tajomstiev knihy, 

ktorá má byť pre každého 

človeka radosťou, oddychom 

a nevyčerpateľnou studnicou 

vzdelávania.  

V októbri sa vybraní žiaci 

našej školy zúčastnili logic-

kej súťaže SUDOKU, ktorú 

organizovalo Centrum voľ-

ného času pri Spojenej ško-

le Kráľovnej pokoja v Žiline. 

Súťažilo 24 žiakov zo sied-

mich základných škôl a našu 

školu reprezentovali Lucia 

Novosádová, Michaela Zaja-

cová a Viktória Martinčeková. 

Lucka Novosádová obsadila 

úžasné 1. miesto.  Zástup-

covia 3. a 4.ročníkov  z našej 

školy a zo ZŠ v Dolnej Tižine 

stretli na pôde ZŠ v Dolnej 

Tižine. Spolu súťažili v an-

glickom hláskovaní „ SPE-

LLING BEE“. Nechýbala dobrá 

nálada, vedomosti a zruč-

nosti získané na hodinách 

anglického jazyka, napätie 

a očakávanie víťazstva. 

Do konca kalendárneho roku 

nás čaká toho ešte veľa. S blí-

žiacimi sa vianočnými sviat-

kami sa uskutočnila Vianočná  

akadémia a Vianočná burza. 

V decembri sa žiaci, rodičia 

a priatelia školy  potešili aj  

ďalšiemu  číslu nášho škol-

ského časopisu, vianočnú sú-

ťaž v skoku do výšky Gbeľan-

ská latka, vianočný turnaj 

žiakov vo fl orbale  a na mno-

ho ďalších vecí.

V priebehu letných práz-

dnin došlo k viacerým re-

konštrukčným prácam v in-

teriéroch školských budov. 

Kompletnou rekonštrukciou 

prešlo niekoľko kmeňových  

tried, schodísk v budove 

školy a sociálne zariadenia 

v budove telocvične. Z dôvo-

du havarijného stavu vyku-

rovania v budove telocvične 

došlo k jeho kompletnej  re-

konštrukcii . 

Vážení priatelia školy, dovoľte 

mi v mene všetkých zamest-

nancov školy Vám zaželať 

pokojné prežitie vianočných 

sviatkov, v roku 2017 pevné 

zdravie, veľa osobných a pra-

covných úspechov!

Mgr. Juraj Repáň

riaditeľ školy
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ŠPORTOVÉ OKIENKO

Naši futbalisti po dlhoročnom 

čakaní postúpili do I. triedy Ob-

lastného futbalového zväzu a za-

čali súťaž vo veľmi dobrej forme. 

Prvých sedem kôl neokúsili hor-

kosť prehry. Neskôr, keď súperi 

zistili s akým mužstvom majú 

dočinenia, hru pritvrdili a viac 

sa zameriavali na obrannú čin-

nosť. Ale napriek tomu mužstvo 

nestratilo svoju tvár a podávalo 

dobré výkony po celú časť jesen-

nej časti, čo im vynieslo zaslúže-

né štvrté miesto v tabuľke len 

tri body za vedúcim mužstvom. 

Odzrkadlila sa dobrá práca tré-

nera Murárika, ktorý mužstvo 

scelil a dopĺňal ho priebežne 

mladými hráčmi nášho doras-

tu. Mužstvo zlepšilo tréningovú 

morálku ako aj disciplínu. Starší 

prijali medzi seba mladších hrá-

čov, usmerňovali ich hru aby sa 

oťukali medzi dospelými a ne-

skôr boli plnohodnotnými opo-

rami  mužstva. Bolo vidieť, že 

i keď sa niekomu nedarilo, druhí 

hráči sa vedeli povzbudiť a za-

bojovať za toho druhého a hrať 

so srdcom. Treba veriť, že i v jar-

nej časti budú v tomto trende 

pokračovať a výsledky sa určite 

dostavia. V jesennej časti sme 

dostali 21 žltých kariet, vylúče-

ného hráča sme nemali. Patrí-

me medzi prvú trojicu mužstiev 

s počtom najviac strelených 

gólov a najmenej inkasovaných 

gólov. Najlepším strelcom muž-

stva ako i celej I. triedy je po je-

sennej časti Marek Mravec s 13 

gólmi na svojom konte.

Hráči pokračovali v tréningu 

po skončení súťaže do konca 

novembra a začiatok prípravy 

začne koncom januára s niekoľ-

kými prípravnými zápasmi pred 

začiatkom súťaže, ktorá začína 

26.3.2017.

Dorastenci v jesennej časti pre-

kvapili všetkých súperov a so 

štvorbodovým náskokom vedú 

tabuľku IV. ligy Stredosloven-

ského futbalového zväzu. Za 

celú jesennú časť neokúsili trp-

kosť prehry. Napriek odchodu 

šiestich hráčov základnej zosta-

vy z minulého roku a odchodu 

trénera  sa mužstvo vhodne 

doplnilo aj hráčmi zo žiakov, 

ktorí dobre zapadli do mužstva 

a časom sa zapracovávajú me-

dzi plnohodnotných hráčov. 

V jesennej časti dominoval 

najmä útočný futbal, čo sa pre-

javilo aj v počte 60 strelených 

gólov, čo je zo všetkých muž-

stiev najviac. Obrana spoločne 

s brakárom Petrom Ďuríčkom 

nezaostávala v ničom za úto-

kom, pretože inkasovala len 

9 gólov – najmenej zo všetkých 

mužstiev. Najlepšími strelcami 

mužstva sú Marek Farský a Pavol 

Dolinay s 13 gólmi. Chlapci mu-

sia naďalej na sebe pracovať a 

len tak sa môžu stať ešte lepšími 

a neskôr postupne prechádzať 

do mužstva dospelých.

Jozef Farský, podpredseda OŠK

Predseda OŠK Ladislav Ďuríček  

a podpredseda Jozef Farský by 

sa zároveň chceli poďakovať 

trénerom mužstiev ako i všet-

kým funkcionárom klubu za ich 

prácu, všetkým hráčom, ako aj 

fanúšikom futbalu, ktorí našich 

povzbudzujú či už počas lep-

ších, alebo aj tých slabších zá-

pasov. Samozrejme patrí poďa-

kovanie za reprezentáciu nielen 

hráčom futbalu, ale aj hráčom 

oddielu stolnotenisového a ša-

chového.

Poďakovať sa patrí i spoločnosti 

VIX, s.r.o. za nákup dresov pre 

mužstvo dospelých a dorasten-

cov, ako aj za športové súpravy 

a zabezpečenie občerstvenia. 

Takisto patrí poďakovanie ve-

deniu obce a všetkým poslan-

com obecného zastupiteľstva, 

ktorí  hlasovali za budúcoročný 

rozpočet pre OŠK Nededza a za 

podmienky, ktoré sa snažia pre 

šport v obci vytvoriť.

Žiaci OŠK Nededza skončili 

po jeseni v súťažnom ročníku 

2016/2017 v tabuľke 1. Mirage 

triede na 9. mieste so 16 bod-

mi a skóre 42:48. Družstvo žia-

kov viedol tréner Tibor Mrázik 

a vedúci družstva Pavol Re-

mek. Hrávali hráči: Kristián 

Adamovský, Mark Anešti, De-

nis Belko, Dávid Cesnek, Peter 

Drábik, Matúš Ďuríček, Peter 

Ďungel, Peter Konek, Dávid 

Kubica, Adam Massa, Peter 

Mravec, Denis Franek, Lukáš 

Sklenár, Filip Štefanatný, Anton 

Vajda, Matej Vajda, Šimon Vaj-

da. Ako tréner by som sa chcel 

poďakovať všetkým hráčom 

– žiakom za dobrú reprezen-

táciu obce Nededza. Na druhej 

strane nie som úplne spokojný 

s disciplínou niektorých hrá-

čov a dochádzkou na tréningy 

a majstrovské zápasy. Myslím, 

si, že chlapci majú na viac. 

V dobrom svetle sa ukazujú 

mladí hráči, ktorí len tento rok 

prišli do družstva a sú veľkým 

prísľubom do budúcnosti – ak 

nepoľaavia vo svojej usilovnos-

ti na tréningoch i zápasoch. 

Najlepší strelci OŠK žiaci:

Peter Drábik – 24 gólov

Kristián Adamovský a Adam 

Massa –  4 góly

Mário Brezovský – 3 góly

Milo nás prekvapili naši prí-

pravkári pod vedením trénera 

Štefana Remeka. Po prihlá-

sení sa do súťaže v okrese 

odohrali 3 turnaje. Prvý v Ne-

dedzi, kde za účasti Hôrok, Bi-

tarovej a Tepličky nad Váhom 

obsadili výborné 2. miesto. 

Na 2. turnaji v Hôrkach ob-

sadili 2. miesto a na treťom 

v Bitarovej obsadili 3. miesto.

Zúčastnili sa aj turnaja or-

ganizovaného ObFZ v Žiline 

v hale v Korni 17.11.2016, kde 

obsadili 10. miesto z celko-

vého počtu 15 účastníkov. Je 

dobré, že tieto deti sa neve-

nujú len počítačom, ale aj ak-

tívne hrajú futbal na ihrisku 

s radosťou.

Káder prípravkárov: Beliančin 

Martin, Chovanová Simona, 

Chovanová Henrieta, Chova 

Dávid, Kubík Adam, Ďugel 

Text: Tibor Mrázik, tréner žiakov

Foto: Peter Ondro

Martin, Milová Natália, Lipková 

Silvia, Mravcová Sofi a, Kubí-

ková Lívia, Ďuríčková Tatiana, 

Mravec Matej, Turská Dorota, 

Ondro Kristián, Zajacová Ema, 

Mikšík Adam, Štefanatná Len-

ka, Štefanatný Bazil, Štefanatný 

Jonáš.
Foto: Peter Ondro 

Časť družstva prípravky - turnaj v Korni
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Tabuľky po skončení jesennej časti súťaže
Klub Z V R P Skóre B +/- FP

1 TJ ŠTART Veľké Rovné 13 12 1 0 67:3 37 19 0

2 OŠK Baník Stráňavy 13 11 1 1 52:10 34 13 0

3 ŠK Štiavnik 13 9 1 3 56:19 28 7 0

4 FK Predmier 13 8 1 4 53:16 25 7 0

5 TJ Dlhé Pole 13 8 0 5 38:28 24 3 0

6 TJ Fatran Krasňany 13 7 0 6 51:27 21 0 0

7 OFK Hôrky 13 6 1 6 48:32 19 1 0

8 TJ Tatran Bytčica 13 6 0 7 42:33 18 0 0

9 OŠK Nededza 13 5 1 7 42:48 16 -2 0

10 FK Hliník 13 5 0 8 18:30 15 -6 0

11 TJ Horný Hričov 13 4 1 8 30:58 13 -8 0

12 OŠK Rosina 13 3 1 9 19:38 10 -8 0

13 TJ Zbyňov 13 2 0 11 16:91 6 -15 0

14 FK Turie 13 1 0 12 12:111 3 -15 0

Klub Z V R P Skóre B +/- FP

1 OŠK Nededza 13 11 2 0 60:9 35 14 0

2 FK Rajec 13 10 1 2 51:20 31 13 0

3 FK Strečno 13 9 1 3 35:19 28 7 0

4 TJ Višňové 13 7 4 2 36:18 25 4 0

5 TJ Slovan Skalité 13 7 1 5 27:23 22 1 0

6 TJ Snaha Zborov nad Bystricou 13 6 2 5 29:24 20 -1 0

7 MŠK Kysucké Nové Mesto B 13 5 2 6 27:26 17 -1 0

8 TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 13 5 2 6 22:30 17 -4 0

9 TJ Slovan Podvysoká 13 5 0 8 19:40 15 -6 0

10 ŠK Čierne 13 4 1 8 22:33 13 -5 0

11 TJ Tatran Oščadnica 13 3 3 7 17:34 12 -6 0

12 TJ Fatran Varín 13 3 2 8 14:28 11 -7 0

13 ŠK Radoľa 13 2 2 9 22:46 8 -10 0

14 OŠK Baník Stráňavy 13 2 1 10 15:46 7 -11 0

 Klub Z V R P Skóre B +/- FP

1 OFK Kotešová 13 10 1 2 40:14 31 13 9.75

2 ŠK Gbeľany 13 9 3 1 27:9 30 9 17

3 TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská 13 9 2 2 34:13 29 8 8.75

4 OŠK Nededza 13 9 1 3 35:14 28 10 17.75

5 TJ Kolárovice 13 7 0 6 28:22 21 0 17.75

6 OFK Hôrky 13 6 2 5 36:31 20 -1 7

7 TJ Jednota Bánová B 13 5 2 6 23:26 17 -4 24.5

8 FK Zástranie 13 4 3 6 23:24 15 -6 16.25

9 OŠK Kamenná Poruba 13 4 2 7 26:32 14 -7 0

10 TJ ŠTART Veľké Rovné 13 4 2 7 21:32 14 -4 17.25

11 TJ Horný Hričov 13 4 2 7 16:27 14 -7 26

12 ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka 13 4 2 7 26:46 14 -4 0

13 TJ Považský Chlmec 13 2 2 9 15:37 8 -7 9

14 Družstevník Rašov 13 1 2 10 11:34 5 -13 12.25

Základná časť - žiaci

IV.liga dorast U19 skupina A

DOXXbet I. trieda dospelí
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Tento rok nás pani zima zavčasu 

navštívila. Všetko prikryla svo-

jou snehovou perinou.  Začal 

sa čas detských radostí. Nie je 

to inak ani s našimi detičkami z 

materskej školy. V ich očkách sa 

iskria hviezdičky,  keď vidia akú 

snehovú nádielku nám zima 

dáva. Najviac šantenia si užijú 

na školskom dvore. Súťažia o 

najdlhší snehový chodníček, o 

najväčšiu snehovú guľu, stava-

jú snehuliakov,spúšťajú sa do-

lu briežkom na lopároch. Čaká 

nás aj sánkovačka. Radosť je o 

to väčšia, že vedia, že so zimou 
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Text: Vlasta Hrušková 

Foto: Alica Hodásová

prichádza aj Mikuláš, na ktoré-

ho sa vždy veľmi tešia. Aj tento 

rok mali peknú rozprávočku s 

bábkohercami z divadielka Ma-

kovice a prišiel i svätý Mikuláš s 

anjelikom a prinesol im balíčky s 

prekvapením. 

Už sa veľmi tešíme aj na príchod 

Vianoc. Je to najkrajší sviatok 

roka, preto sme si krásne vy-

zdobili materskú školu. Neve-

ríte? Príďte sa k nám pozrieť. 

Chceme privítať malého Ježiš-

ka, aby videl, ako ho máme radi. 

Určite bude pod stromčekom aj 

plno pekných hračiek. A oslavu 

príchodu Vianoc ukončíme via-

nočnou besiedkou, plnou básni, 

kolied, piesní o zime a vinšov.

Biela pani zima, príchod ohlásila. Všetko, čo sa stalo, snehom zahalila. 
Stromy, lúky, domy, biele šaty majú, isto z tejto krásy aj nám trochu dajú.

Ja som malý vinšovníček, Krista Pána milovníček. 
Ideme Vám vinšovať, zdravia, šťastia zaželať. 
Celej vašej rodine, nech všetko zlé pominie.

V materskej škole si 

užívame snehovú nádielku


