
ZÁPISNICA 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi

konaného dňa 26.03.2018 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti OÚ v  Nededzi

Prítomní poslanci:  4  Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac  

Ospravedlnení poslanci: 3 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Mgr. Darina 

Janušová

Neospravedlnení poslanci: 0 

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Informácie

4. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 1/2018 o výške mesačného príspevku

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a 

výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienky úhrady 

v školskej jedálni

5. Využitie podkrovných priestorov v obecnom dome na ulici Potočná č. 129/2 

6. Riešenie parkovania pri bytových domoch č. 225 a č. 226 na ulici Záhradná 

7. Rôzne

8. Uznesenia

9. Záver

1) Otvorenie:

Druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2018 otvoril a viedol starosta obce  

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

štyria poslanci a teda obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poslankyňa Mgr. 

Darina Janušová sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnila vopred. Poslankyňa MUDr. 

Dagmar Bollová ospravedlnila svoju účasť z pracovných dôvodov a poslanec JUDr. Marián

Cesnek sa ospravedlnil s tým, že bude meškať približne 20 minút. 

Starosta predložil na schválenie program rokovania. Poslanci program Obecného 

zastupiteľstva schválili bezo zmien.



Hlasovanie:

Za -  4  Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0 

Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.

Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac.

Hlasovanie:

Za -  4  Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0 

2) Kontrola uznesení

Na prvom obecnom zastupiteľstve bolo prijaté Uznesenie č. 9/2018, ktoré vzalo na 

vedomie Žiadosť o prenájom priestorov na športovú činnosť  - jumping od Miroslavy 

Zajacovej a  Žiadosť o poskytnutie podkrovia obecného domu na ulici Potočná zo strany 

Obecného športového klubu Nededza a odporúčalo ohľadom predmetných žiadostí zvolať 

zasadnutie jednotlivých komisií pri obecnom zastupiteľstve. Komisia zasadala dňa 

1.3.2018, kde bol prijatý záver, že o využití priestorov sa bude rokovať na obecnom 

zastupiteľstve. Uznesenie bolo splnené.

Uznesenie č. 10/2018 vzalo na vedomie Žiadosť o riešenie podmienok držania psov od 

Márie Sklenárovej a ďalších 12 občanov a odporúčalo upozorniť majiteľov psov v bytových

domov č. 225 a č. 226 na dodržiavanie zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov. Dňa 20.02.2018 boli 

rozoslané upozornenia pre majiteľov psov v bytových domoch (ktorí sú nám známi z 

evidencie. Uznesenie bolo splnené.

Uznesenie č. 11/2018 vzalo na vedomie upozornenie od Oľgy Hreusovej na 

poškodzovanie hrobového miesta tujami na miestnom cintoríne a odporúčalo vypracovať 

žiadosť na výrub predmetných dvoch tují. Obec požiadala o výrub predmetných dvoch tují 

v zmysle platnej legislatívy. Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 12 /2018 vzalo na vedomie konečnú verziu vzhľadu dvoch autobusových 

zastávok v obci na ceste II/583 v smere do a zo Žiliny a odporúčalo ich vybudovanie.



Uznesenie bolo splnené. Obec vyhotovila objednávku na ich zhotovenie pre firmu SUN 

powered systems s.r.o., Žilina 

3) Informácie

Starosta obce informoval o finančnom ukončení rekonštrukcie materskej školy celková 

konečná suma za rekonštrukciu dosiahla 368 313,65 €. Ďalej zaznela 

informácia o príprave stavebného povolenia na chodník pre peších od ulice Poľná. 

Poslanci boli informovaní aj o príprave projektu nového detského ihriska v areáli záhrady 

materskej školy cez Nadáciu Kia Motors Slovakia v sume 15.000 €, pričom celková suma 

za ihrisko činí 16.518 € s DPH. Starosta obce sa v rámci informácii poďakoval Obecnému 

športovému klubu Nededza za tohtoročný fašiangový sprievod v obci. Rovnako zaznela 

informácia o získaní pečate rozvoja obce za rok 2017. Tú udeľuje Slovenská informačná a 

marketingová spoločnosť a.s., pričom je hodnotených 2926 slovenských obcí a miest 

najmä z pohľadu  finančnej a majetkovej bonity. Obec Nededza sa za rok 2017 umiestnila 

v rámci kraja na 8. mieste a v rámci okresu na 3. mieste. Prítomní si vypočuli aj informáciu

o výmene podlahy v chodbe a na schodoch do obecného úradu. Výmenu robil Štefan 

Chabada. Tiež odoznela informácia o doručenom Oznámení o postúpení investorských 

práv obce Nededza na nového investora: spoločnosť Severoslovenské vodárne 

a kanalizácie, a.s., Žilina. Predložená bola i informácia o poslednom pojednávaní na 

okresnom súde vo veci Marta Škorvánková proti Obec Nededza. Pojednávanie sa konalo 

dňa 05.02.2018 na Okresnom súde v Žiline, ďalšie konanie bude koncom apríla na 

miestnom cintoríne. Na záver tohto bodu bola podaná informácia o ďakovnom liste 

prezidenta Slovenskej republiky 

Prítomní poslanci vzali prednesené informácie na vedomie.

O 18:25 hod. sa na rokovanie obecného zastupiteľstva dostavil poslanec JUDr. Marián 

Cesnek.

4)  Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 1/2018 o výške mesačného 

príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v 

materskej škole a výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

výdavkov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Starosta obce predložil poslaneckému zboru na prerokovanie návrh VZN č. 2/2014 o výške 



mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v 

materskej škole. Prejednávaná úhrada sa týka príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ktorý bol 

stanovený na sumu 12,50 €/mesiac, ako aj úhrady v školskej jedálni, ktoré sú nasledovné:

Finančný limit na nákup potravín v 4. pásme = hodnota stravného pre:

a) dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata + obed + olovrant) ................ 1,27 €

b) dieťa v MŠ s poldennou stravou (desiata + obed) ................................... 1,02 €

c) žiak 1. stupeň ZŠ (obed) .......................................................................... 1,09 €

d) žiak 2. stupeň ZŠ (obed) .......................................................................... 1,16 €

Hodnota stravného pre:

e) zamestnancov školy (obed) je ..... 2,69 € (finančný limit 1,26 €+ réžia 1,43 €)

f) cudzí stravníci (obed) je .............. 2,69 € (finančný limit 1,26 €+ réžia 1,43 €)

g) dôchodcovia (obed) je .. ......... 2,69 € (finančný limit 1,26 €+ réžia 1,43 €)

Prítomní poslanci predmetné VZN schválili.

Hlasovanie:

Za -  5  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír 

Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

5) Využitie podkrovných priestorov v obecnom dome na ulici Potočná č. 129/2 

Na základe záveru zasadnutia komisií pri obecnom zastupiteľstve bolo prejednané možné 

využitie podkrovných priestorov v obecnom dome č. 129/2 na ulici Potočná. Ku dňu 

zasadnutia obecného zastupiteľstva boli doručené dve žiadosti týkajúce sa nájmu týchto 

priestorov a to od Miroslavy Zajacovej na športovú činnosť jumping (skákanie na 

trampolínach) a od Obecného športového klubu Nededza na zriadenie klubu mladých.

Obe žiadosti boli prejednané, pričom zasadnutia sa zúčastnila aj Miroslava Zajacová, ako 

žiadateľka o prenájom. Tá sa vyjadrila, že by to daný priestor chcela vyskúšať, či by bol 

vôbec vhodný na jumping s ohľadom na to, že v sále kultúrneho domu, kde cvičí 

momentálne je problém so skladovaním trampolín. Tiež dodala, že v prípade potreby by sa

samozrejme prispôsobila požiadavkám obce.

Jednotliví poslanci sa v diskusii vyjadrili nasledovne: 

JUDr. Marián Cesnek uviedol, že pôvodný zámer bol vytvoriť akoby záložné priestory, 



ktoré by mohla obec v prípade potreby využiť. To sa aj ukázalo ako opodstatnené pri 

rekonštrukcii materskej školy, kedy boli tieto priestory využité na dočasné umiestnenie detí

z materskej školy. Preto by podľa neho nebolo rozumné sa v tento čas unáhliť a dať 

uvedené priestory pre niekoho na dlhodobé užívanie. Poslanec Ing. Miloš Janek povedal, 

že tieto priestory by s mali zachovať pre obec, tak aby obec nebola nikým viazaná alebo 

obmedzená. Poslanec Ing. Vladimír Zajac sa vyjadril, že je to samozrejme obecný 

majetok, ale že by sa mohlo vyskúšať na tri mesiace, ako by jumping fungoval v 

priestoroch obecného domu. Tiež dodal, že peniaze, ktoré boli do toho investované, by sa 

takto mohli do určitej miery vrátiť. Poslanec Peter Ďuríček sa vyjadril, že jemu sa nezdá 

vhodné využitie priestorov tak, ako je uvedené v jednej alebo v druhej žiadosti a  ani jedna

ani druhá žiadosť a malo by sa to využívať pre nevyhnutné veci v rámci obce. V tomto 

duchu sa vyjadril i poslanec Milan Drábik. Starosta obce uviedol, že jemu sa podkrovné 

priestory v obecnom dome nezdajú vhodné na tento šport (jumping). Tiež dodal, že sa 

pýtal viacerých žien v obci, ktoré cvičia, či majú problém so súčasným priestorom (sálou 

kultúrneho domu). Ani jedna pritom nepotvrdila, že by jej súčasný stav prekážal.

Prítomní poslanci následne hlasovali o návrhu na schválenie zámeru prenajať majetok 

obce – podkrovie v obecnom dome na ulici Potočná 129/2 nasledovne:

Hlasovanie:

Za -  0  

Proti – 4 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek,

Zdržal sa – 1 Ing. Vladimír Zajac

Návrh zámeru prenajať majetok obce – podkrovie v obecnom dome na ulici Potočná 129/2

nebol schválený.

6) Riešenie parkovania pri bytových domoch č. 225 a č. 226 na ulici Záhradná

Dňa 3.2.2018  bola na obec doručená Žiadosť o podanie informácie od Jakuba Mravca 

týkajúca sa parkovania pri  bytových domov č. 225 a č. 226 na ulici Záhradná. Jednalo sa 

konkrétne o informáciu o možnosti odkúpenia pozemku pod garážou vedľa bytového domu

č. 226/12, ktorý je vo vlastníctve obce a tiež o možnosť plateného prenájmu časti pozemku

č. 221/2 vedľa bytového domu na parkovacie miesta. Prítomní Jakub Mravec na zasadnutí

obecného zastupiteľstva uviedol, že tento problém je dlhodobý a v okolí oboch bytových 

domov je problém s nízkym počtom parkovacích miest pre obyvateľov bytoviek. Obecné 



zastupiteľstvo vzalo predmetnú žiadosť na vedomie s tým, že stavebná komisia preverí 

možnosť vybudovania spevnej plochy v okolí bytových domov.

7) Rôzne

V rámci bodu Rôzne prítomní poslanci odporučili Rade školy pri Materskej škole v Nededzi

prejednať pravidlá otvorenia materskej školy počas prázdnin.

8) Uznesenia

Na obecnom zastupiteľstve boli prijaté uznesenia č. 13/2018 až č. 19/2018.

9)  Záver

Po ukončení rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva o 20:03 hod. ukončil.

V Nededzi dňa 05.04.2018

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

Overovatelia zápisnice: 

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

Ing. Vladimír Zajac ….........................................

Starosta obce:

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


