
ZÁPISNICA 

zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi

konaného dňa 31.07.2018 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti OÚ v  Nededzi

Prítomní poslanci:  7  JUDr. Marián Cesnek, MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik, Peter 

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

Ospravedlnení poslanci: 0

Neospravedlnení poslanci: 0 

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Informácie

4. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov vo funkčnom období 2018 – 2022

5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo funkčnom období 2018 - 2022

6. Rôzne

7. Uznesenia

8. Záver

1) Otvorenie:

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

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

prítomných všetkých sedem poslancov a teda obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Starosta predložil na schválenie program rokovania. Poslanci program Obecného 

zastupiteľstva schválili bezo zmien.

Výsledky hlasovania : 

Prítomní: 7

Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, MUDr. Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek,

Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac



Proti: 0

Zdržali sa: 0

 

Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.

Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci MUDr. Dagmar Bollová, Milan Drábik

Výsledky hlasovania : 

Prítomní: 7

Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, MUDr. Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek,

Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti: 0

Zdržali sa: 0   

2) Kontrola uznesení

Na poslednom obecnom zastupiteľstve neboli prijaté uznesenia, ktoré by požadovali 

plnenie. 

3) Informácie

Starosta obce informoval o vybudovaní detského ihriska v areáli materskej školy. Na 

detské ihrisko finančne sumou 15.000 € prispela Nadácia Kia. V najbližších dňoch by mal 

byť v časti areálu materskej školy položený trávnik. Ďalej zaznela informácia o  

dokončovacích prácach v okolí tribúny, vybudovaní nových schodísk, chodníka 

a oporného múru za tribúnou v areáli OŠK. Poslanci boli informovaní aj o odstránení 

a okliesnení stromov, ktoré zabezpečovala spoločnosť Stredoslovenská energetika  – 

Distribúcia, a.s., Žilina prostredníctvom nimi poverenej firmy v zmysle zákona a to popod 

elektrické vedenie vysokého napätia od hlavnej cesty II/583 smerom k trafostanici v 

blízkosti prevádzky COOP Jednota. Všetky stromy, ktoré sú pod elektrickým vedením 

orezali tak, aby nedošlo k nebezpečiu úrazu elektrickým prúdom. Výrub zasiahol najmä 

časť stromov v areáli obecného domu a materskej školy. Starosta obce ďalej informoval o 

zaslaní protokolu od Slovenského pozemkového fondu o delimitácii parciel KN-E: 689/1 

(141 m²), 689/3 (40 m²), 705/5 (134 m²), 705/6 (372 m²), 705/8 (960 m²), 705/10 (12 m²), 

705/11 (299 m²) v katastrálnom území Nededza v prospech obce Nededza. Toto konanie 

po opakovaných urgenciách zo strany obce trvalo približne tri roky.

Prítomní poslanci vzali prednesené informácie na vedomie.



4)  Určenie volebného obvodu a počtu poslancov vo funkčnom období 2018 – 2022

V mesiaci november 2018 sa uskutočnia voľby poslancov obecného zastupiteľstva 

a starostu obce. Na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb 

do orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej 

republiky pod č. 203/2018 Z. z. a § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990Zb. z. v znení 

neskorších predpisov, bolo:

- schválené zrušenie Uznesenia č. 29/2018 zo dňa 11.06.2018

Výsledky hlasovania : 

Prítomní: 7

Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, MUDr. Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek,

Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Ďalej boli schválené pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, ktoré budú vykonané 

dňa 10. novembra 2018 volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva 

v nich takto:

- volebný obvod č. 1 tvoria všetky ulice v obci Nededza

- volebný obvod č. 1 - počet poslancov: 7 (sedem)

 

Výsledky hlasovania : 

Prítomní: 7

Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, MUDr. Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek,

Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti: 0

Zdržali sa: 0

5) Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo funkčnom období 2018 - 2022

Obecné zastupiteľstvo obce Nededza v náväznosti na zrušenie  Uznesenia č. 29/2018 zo 



dňa 11.06.2018 a v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich 

z verejnej funkcie starostu, starostovi obce Nededza  schválilo na celé funkčné obdobie 

2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok

Výsledky hlasovania : 

Prítomní: 7

Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, MUDr. Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek,

Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti: 0

Zdržali sa: 0

6) Rôzne

V rámci bodu Rôzne bolo vzaté na vedomie rozpočtové opatrenie č. 3/2018. Jedná sa o 

transfér za stavebný poriadok, životné prostredie, register obyvateľov a Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny a tiež o rozpočtový presun príjmov a výdavkov v rámci 

schváleného rozpočtu do celkovej výšky 5.000 €.

Na obecnom zastupiteľstve bolo schválené i rozpočtové opatrenie č. 4/2018, kde sa jedná 

o rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu v zmysle Zásad 

hospodárenia s finančnými prostriedkami nasledovne:

- kapitálové výdavky – 2 41 06.2.0  716 bytová výstavba – projektová dokumentácia a 

inžinierska činnosť – 14.000 €

- kapitálové výdavky – 2 41 04.5.1 miestna komunikácia Poľná – Potočná – chodník + 

14.000 €

Výsledky hlasovania : 

Prítomní: 7

Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, MUDr. Bollová, Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Janek,

Mgr. 

Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti: 0



Zdržali sa: 0 

7) Uznesenia

Na obecnom zastupiteľstve boli prijaté uznesenia č. 34/2018 až č. 41/2018.

8)  Záver

Po ukončení rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva o 19:10 hod. ukončil.

V Nededzi dňa 06.08.2018

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

Overovatelia zápisnice: 

MUDr. Dagmar Bollová …........................................

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

Starosta obce:
PhDr. Peter Vajda ….........................................


