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Tradičný fašiangový sprievod v obci v roku 2019. Foto: Milan Kosec
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prezentovali našu obec mimo jej chotára. 
Obec vyhlásila verejnú anonymnú kom-
binovanú urbanisticko - architektonickú 
súťaž návrhov s názvom „ Centrum obce 
Nededza“, vďaka ktorej by v dohľadnej do-
be malo vzniknúť centrálne námestie. Tiež 
nás vďaka Nadácii KIA čaká vybudovanie 
menšieho workoutového ihriska. Podujali 
sme sa aj na vytvorenie krátkeho fi lmu o 
Nededzi. O týchto i iných zaujímavostiach, 
ktorými naša obec v poslednom čase žila 
sa dočítate v jarnom vydaní Nededžana.

Týmto Vám chceme zároveň popriať mi-
lostiplné a pokojné Veľkonočné sviatky!
                                                                                                                                                  -r-

Jar už klope

na dvere

Nedávna zima bola v uplynulom 
roku naozaj dlhá a potrápili nás 
aj celkom mrazivé teploty. Ško-

láci si tak mohli naplno užiť čas oddychu 
sánkovaním, lyžovaním či stavaním sne-
huliakov.  

Avšak už mnohí z nás netrpezlivo očaká-
vali príchod jari. Prvé jarné slnečné lúče 
nás potešili až nedávno, na začiatku aprí-
la. Pomaly, ale isto môžeme vybehnúť do 
záhrad a tešiť sa, že jar nám už klope na 
dvere.  Uplynulé tri mesiace bolo rušno aj 
v našej dedine. Rozveselil nás tradičný fa-
šiangový sprievod, naši športovci nezahá-
ľali ani v chladnejšom počasí a patrične re-

Futbalisti
si prevzali
ocenenia

Rada mládeže
Žilinského kraja 
podporila
spoluprácu 
mladých ľudí
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Fašiangový 
sprievod
rozveselil
dedinu

Materskú školu krášli jarná výzdoba.
Foto: Alica Hodásová
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Zápisnice zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
v Nededzi 

Prítomní poslanci: 5 Milan Drábik, 
Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušo-
vá, Mária Sklenárová, Ing. Ľuboslava 
Ťažká 
Ospravedlnení poslanci: 1 Ing. Vla-
dimír Zajac
Neospravedlnení poslanci: 0  
 
Program: 
1. Otvorenie  
2. Kontrola uznesení 
3. Informácie 
4. K slávnostnému zloženiu sľu-

bu poslankyne novozvoleného 
obecného zastupiteľstva a odo-
vzdaniu osvedčenia o voľbe 

5. Kronika obce Nededza za rok 
2016 a rok 2017 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Nededza na I. 
polrok 2019 

7. Žiadosť o poskytnutie fi nančnej 
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 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra 
obce k návrhu viacročného roz-
počtu obce na roky 2019-2021 

9. Rozpočet obce Nededza na roky 
2019, 2020, 2021 

10. Určenie platu starostu 
11. Rôzne 
12. Uznesenia 
13. Záver 
 
1) Otvorenie
  
Prvé zasadnutie Obecného zastupi-
teľstva v novom volebnom období 
rokov 2018-2022 otvoril a viedol sta-
rosta obce PhDr. Peter Vajda, ktorý 
privítal prítomných. Starosta obce 
vyzval prítomnú členku Rady mlá-
deže Žilinského kraja Karin Grobarčí-
kovú, aby v krátkosti predstavila pro-
jekt, ktorý sa v obci začal realizovať v 
septembri 2018. Jedná sa o europro-
jekt s názvom „Zvýšenie občianskej 
informovanosti a participácie mla-
dých ľudí Žilinského kraja na veciach 
verejných“. Slečna Grobarčíková 
podala prítomným poslancom zák-
ladné údaje o organizácii i o cieľoch 

samotného projektu. Tiež ich požia-
dala o vyplnenie dotazníkov a ich ná-
sledné odovzdanie na obecný úrad, 
aby sa mohli vyhodnotiť a na zákla-
de toho vyvodiť niektoré postupy v 
rámci organizácie rady mládeže. 
 
Následne starosta obce privítal 
hosťa z Národnej rady SR a zároveň 
podpredsedu VÚC Žilina Ing. Milana 
Laurenčíka. Ten vo svojom krátkom 
príhovore vyzdvihol pozitívne vzťa-
hy a spoluprácu s obcou Nededza v 
rámci VÚC. Tiež sa poďakoval za to, 
že v posledných voľbách do VÚC zís-
kal vo volebnom obvode v Nededzi 
najvyšší počet hlasov spomedzi kan-
didujúcich poslancov. Poinformoval 
prítomných, že v rámci budúcej spo-
lupráce sa bude môcť i obec Nede-
dza uchádzať o granty a príspevky 
z VÚC Žilina. Na záver sa poďakoval 
prítomným za pozornosť a poprial 
veľa úspechov do ďalšej práce na ob-
ci. Starosta obce poďakoval poslan-
covi Ing. Milanovi Laurenčíkovi za je-
ho účasť na obecnom zastupiteľstve. 

Na rokovanie obecného zastupiteľ-
stva sa o 18:17 hod. dostavil poslanec 
JUDr. Marián Cesnek. Starosta obce 
skonštatoval, že na zasadnutí sú prí-
tomní 5 poslanci a obecné zastupi-
teľstvo je uznášaniaschopné. Násled-
ne predložil na schválenie program 
rokovania. Poslanci program Obec-
ného zastupiteľstva schválili bezo 
zmien. 
 
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5 Vý-
sledky hlasovania: Za: 5 JUDr. Ma-
rián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš 
Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Za zapisovateľku určil starosta obce 
Alicu Hodásovú.

Za overovateľov zápisnice boli schvá-
lení poslanci: Mária Sklenárová, Ing. 
Miloš Janek 
 
Počet všetkých poslancov: 7 
Počet prítomných poslancov: 5 

Zápisnica z prvého zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa 
18.12.2018 o 18:00 hod. v zasadacej
miestnosti OÚ v Nededzi

Výsledky hlasovania: 
Za: 5 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Ja-
nušová, Mária Sklenárová 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
2) Kontrola uznesení  
 
Na poslednom obecnom zastupiteľ-
stve neboli prijaté uznesenia, ktoré 
by požadovali plnenie. 
 
 
3) Informácie 
 
Starosta obce informoval o bez-
platnom odovzdávaní komposté-
rov pre domácnosti v počte 199 ku-
sov prostredníctvom europrojektu 
v rámci operačného programu Kva-
lita života. Ďalej informoval o ukon-
čení výstavby chodníka na cinto-
ríne v mesiaci november 2018 a o 
ukončení výstavby chodníka pre 
peších od ulice Poľná v mesiaci no-
vember 2018. Prítomní si vypočuli 
aj informáciu o ukončení opravy 
regulácie potoka Kotrčiná. Starosta 
obce ďalej informoval o odkúpe-
ní traktora, vlečky a štiepkovača 
v celkovej sume 2.500 € od Mikro-
regiónu Terchovská dolina a to po 
skončení projektu z Európskej únie. 
Na zasadnutí zaznela i informácia o 
uskutočnení obhliadky miestneho 
cintorína a výsluchu svedkov sud-
kyňou Okresného súdu v Žiline dňa 
14.11.2018 vo veci Obec Nededza 
vs. Marta Škorvánková o náhradu 
škody.

Tiež odoznela informácia o postave-
ní elektrického betónového stĺpa na 
ulici Potočná a informácia o posta-
vení vianočného stromčeka v obci 
zo strany Dobrovoľného hasičského 
zboru Nededza, ktorý daroval obci 
Vendelín Ďugel z ulice Potočná, za 
čo im patrí poďakovanie. Prednesená 
bola i informácia o akcii Mikulášsky 
sprievod pre deti z obce spojenú s 
odovzdávaním mikulášskych balíč-
kov. Tá sa uskutočnila spolu s via-
nočným punčom, ktorí organizovalo 
divadlo NAOPAK dňa 08.12.2018. 
Poďakovanie patrí Komisii kultúry 
za prípravu a priebeh akcie. Prítom-
ní boli informovaní aj o zatvorení 
prevádzky materskej školy z dôvodu 
karantény na základe rozhodnutia 
Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva v Žiline a to v termíne od 
13.12 do 19.12.2018. 

Na záver bola podaná informácia o 
rozhodnutí Komisie kultúry, mládeže 
a športu o konaní VI. Starostovského 
plesu dňa 26.01.2019. 
 
Prítomní poslanci vzali prednesené 
informácie na vedomie. 
 
4) K slávnostnému zloženiu sľu-

bu poslankyne novozvolené-
ho obecného zastupiteľstva a 
odovzdaniu osvedčenia o voľ-
be 

 
Na ustanovujúcom zasadnutí obec-
ného zastupiteľstva nebola z dô-
vodu práceneschopnosti prítomná 
novozvolená poslankyňa Ing. Ľubo-
slava Ťažká. Tá si preto na prvom za-
sadnutí prevzala z rúk zapisovateľky 
miestnej volebnej komisie Alice Ho-
dásovej osvedčenie o svojom zvo-
lení. Následne prečítala text sľubu 
poslanca. Obecné zastupiteľstvo 
obce Nededza konštatovalo, že po-
slankyňa novozvoleného obecného 
zastupiteľstva obce Nededza: Ing. 
Ľuboslava Ťažká zložila v zmysle § 26 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpi-
sov sľub poslanca obecného zastupi-
teľstva a mohla sa zapojiť do hlasova-
nia k ďalším bodom programu. 
 
5) Kronika obce Nededza za rok 

2016 a rok 2017 
 
Kronikárka obce Monika Maršalová 
prejednala s prítomnými poznám-
ky ku kronike obce Nededza za rok 
2016 a rok 2017. Kroniky pojednávajú 
o živote v našej obci za uplynulé ka-
lendárne roky a zachytávajú najpod-
statnejšie udalosti v obci.Následne 
obecné zastupiteľstvo schválilo Kro-
niku obce Nededza za rok 2016 a rok 
2017. 
 
Počet všetkých poslancov: 7 
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania: 
Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 
Janušová, Mária Sklenárová, Ing. Ľu-
boslava Ťažká 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
6) Plán kontrolnej činnosti hlav-

ného kontrolóra obce Nededza 
na I. polrok 2019 

 
Hlavná kontrolórka obce podľa záko-
na č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov predložila na schválenie 
Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na I. polrok 2019. Ten 
zahŕňa viaceré body ako: Správa o 
kontrolnej činnosti za rok 2018, vy-
pracovanie stanoviska k záverečné-
mu účtu obce za rok 2018, kontrola 
fi nančných operácií, či plnenie úloh 
uložených obecným zastupiteľ-
stvom. Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na I. polrok 2019. 
 
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania: 
Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 
Janušová, Mária Sklenárová, Ing. Ľu-
boslava Ťažká
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
7) Žiadosť o poskytnutie fi nanč-

nej dotácie z rozpočtu obce 
Nededza na všeobecne pro-
spešné činnosti a podujatia 
– Obecný športový klub Nede-
dza – futbalový oddiel vrátane 
prípravky pre družstvo žiakov, 
šachový a stolnotenisový od-
diel 

 
Prítomní poslanci na úvod tohto bo-
du rokovania vzali na vedomie infor-
máciu o čerpaní dotácie obdržanej 
od obce Nededza pre Obecný špor-
tový klub Nededza za rok 2018. 

Následne predseda obecného špor-
tového klubu Ľudovít Ďuríček podal 
na obec žiadosť o dotáciu športo-
vého klubu na činnosť týkajúcu sa 
futbalového, stolnotenisového a 
šachového oddielu v roku 2019 v 
požadovanej sume 30.000,00 EUR. V 
úvode tohto bodu rokovania vystú-
pil vedúci družstva dospelých Miloš 
Bros s krátkym sumárom, v ktorom 
porovnával žiadosti o dotácie z roku 
2017 a roku 2018, pričom zdôvodnil 
opodstatnenie požadovaného na-
výšenia. 

Počas diskusie k tomuto bodu ro-
kovania sa vyjadrili viacerí prítomní. 
Poslanec Milan Drábik  uviedol, že 
sa mu predložené zdôvodnenia pre 
uvedené navýšenie rozpočtu zdajú 
neopodstatnené. Poslanec JUDr. Ma-
rián Cesnek sa dotazoval na to, koľko 
vlastne družstiev funguje vo futba-
lovej prípravke Futbalová akadémia 
Nededza-Kotrčiná Lúčka-Gbeľany. 
Futbalový tréner Peter Galadík od-
povedal, že aktuálne funguje 5 od-
dielov. Zároveň podal informáciu, že 
od cca. septembra 2019 by futbalové 
družstvo prípravky malo fungovať 
ako samostatný subjekt vo forme 
občianskeho združenia, ak sa na tom 
dohodnú obce Nededza, Kotrčiná 
Lúčka a Gbeľany. Tiež dodal, že na 
fungovaní futbalového oddielu prí-
pravky sa fi nančne podieľajú i obce 
Gbeľany a Kotrčiná Lúčka. Miloš Bros 
dodal, že celkovo k navýšeniu  do-

chádza v stolnotenisovom oddieli o 
500 €, v a vo futbalovom oddieli o 
4.500,00 € a to vrátane prípravky, kde 
bude vytvorené nové družstvo U8. V 
diskusii sa vyjadril i vedúci stolnote-
nisového oddielu Mgr. Marián Frniak, 
že navýšenie rozpočtu na oddiel po-
trebujú z toho titulu, že si členovia 
oddielu hrajúci súťažne chcú zakúpiť 
jednotné reprezentačné polokošele, 
prípadne tričká tak, aby dôstojne rez-
prezentovali našu obec. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo žia-
dosť o poskytnutie fi nančnej dotácie 
na rok 2019 z rozpočtu obce Nede-
dza na všeobecne prospešné činnos-
ti a podujatia – Obecný športový 
klub Nededza – futbalový oddiel vrá-
tane prípravky pre družstvo žiakov, 
šachový a stolnotenisový oddiel vo 
výške 30.000 EUR. 
 
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania: 
Za: 4 JUDr. Marián Cesnek, Ing. Miloš 
Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Ľu-
boslava Ťažká 
Proti: 2 Milan Drábik, Mária Sklená-
rová 
Zdržali sa: 0 
 
8) Stanovisko hlavného kontroló-

ra obce k návrhu viacročného 
rozpočtu obce na roky 2019-
2021 

Na obecnom zastupiteľstve bolo 
predložené Stanovisko hlavné-
ho kontrolóra k rozpočtu obce na 
rok 2019, 2020, 2021 a to v zmysle 
V zmysle §18f odsek 1 písmena c/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších pred-
pisov. V ňom hlavná kontrolórka 
uvádza, že posudzované boli tieto 
hľadiská: zákonnosť, metodická 
správnosť, súlad s VZN, informačná 
povinnosť obce. Hlavná kontrolór-
ka odporučila obecnému zastupi-
teľstvu rozpočet obce na rok 2019 
schváliť tak, ako bol predložený. Po-
slanci vzali predmetné stanovisko 
na vedomie. 
 
9) Rozpočet obce Nededza na ro-

ky 2019, 2020, 2021

Na základe novelizácie zákona č. 
583/2004 Z.z. O rozpočtových pra-
vidlách územnej  samosprávy obec-
né zastupiteľstvo obce Nededza 
schválilo zostavenie a predkladanie 
rozpočtu obce bez programovej 
štruktúry. Starosta obce predložil 
na rokovaní aj žiadosť k rozpočtu 
zaslanú od Dominiky Múčkovej, 
Roľnícka 185/2 týkajúcu sa vybudo-
vania premostenia v lokalite Stav z 
prostriedkov obecného rozpočtu. 
Väčšina poslancov obecného zastu-
piteľstva vyjadrila názor, že zostáva 
platné posledné rozhodnutie obec-
ného zastupiteľstva v tejto veci a te-
da, že premostenie nie je naplánova-
né z fi nancií rozpočtu obce.

Poslankyňa Mária Sklenárová sa 
dotazovala, či by bolo možné z roz-
počtu obce na rok 2019 zrenovovať 
obecné studne. Starosta sa vyjadril, 
že na rekonštrukciu studní boli po-
užité v roku 2015 fi nancie z projektu 
cez spoločnosť Mobis Slovakia, ktorý 
má určitú udržateľnosť. Poslankyňa 
Mária Sklenárová sa tiež dotazovala, 
či by nebolo možné hlavnú cestu do 
Kotrčinej Lúčky nejakým spôsobom 
konštrukčne upraviť tak, aby boli po 
nej jazdiace vozidlá nútené dodržia-
vať predpísanú rýchlosť. Starosta ob-
ce odpovedal, že sa bude dotazovať 
na možnosti riešenia na VÚC Žilina, 
ktorá je vlastníkom uvedenej komu-
nikácie.

Prejednané boli predovšetkým bež-
né príjmy v roku 2019 sú rozpočtova-
né vo výške 830.689,00 €, kapitálové 
príjmy v sume 0,00 €, bežné výdavky 
vo výške 714.063,00 €, kapitálové vý-
davky v sume 313.500,00€, fi nančné 
operácie – v sume 196.874,00 €. Roz-
počet na rok 2019 je zostavený ako 
vyrovnaný. 

Návrh rozpočtu bol upravený a ná-
sledne bol Rozpočet obce na rok 
2019 bol schválený bez výhrad. 
 
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania: 
Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 
Janušová, Mária Sklenárová, Ing. Ľu-
boslava Ťažká 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Ďalej bolo schválené použitie re-
zervného fondu v sume 196.874 € na 
položky: 
• 06. 20 717003 02 kaštieľ – re-

konštrukcia, stavebné úpravy – 
96.874,00 €

• 06. 20 717001 06 centrum obce Ne-
dedza – realizácia – 100.000,00 €

Počet všetkých poslancov: 7 
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania: 
Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 
Janušová, Mária Sklenárová, Ing. Ľu-
boslava Ťažká 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Vzatý na vedomie bol i viacročný roz-
počet obce na roky 2020, 2021. 
 
10) Určenie platu starostu 
 
Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest 
je s účinnosťou od 01.12.2018 nove-
lizovaný. V tejto súvislosti nemôže 
byť plat starostu nižší, ako je usta-
novené  v §3 ods. 1 tohto zákona, 
pričom obecné zastupiteľstvo môže 
tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 
60%. Nárok na plat starostovi ne-

zaniká, ak bol starosta do funkcie 
opätovne zvolený, čo je aj prípad 
platný pre obec Nededza. Poslanec 
Ing. Miloš Janek uviedol, že staros-
ta obce pokračuje vo svojej funkcii 
starostu a doteraz mal navýšenie 
platu schválené o 60% a preto navr-
hol, aby v tejto výške bolo opätovne 
schválené. Prítomní poslanci schvá-
lili navýšenie platu starostu obce o 
60 %. 
 
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania: 
Za: 4 JUDr. Marián Cesnek, Ing. Miloš 
Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Ľu-
boslava Ťažká 
Proti: 2 Milan Drábik, Mária Sklená-
rová 
Zdržali sa: 0 
 
11) Rôzne 
 
V rámci bodu Rôzne bolo vzaté na 
vedomie vzdanie sa členstva pred-
sedníčky Alice Hodásovej v Rade 
školy pri Materskej škole v Nededzi 
ku dňu 31.12.2018. Predsedníčka 
rady školy sa poďakovala za osem-
ročnú spoluprácu všetkým bývalým 
i zvyšným aktuálnym členom rady 
školy a rovnako riaditeľke a zamest-
nancom Materskej školy v Nededzi 
za predchádzajúcu ústretovú spo-
luprácu a zaželala im, aby sa rade 
školy i naďalej dobre pracovalo v 
prospech materskej školy i obce. Po-
slanci obecného zastupiteľstva boli 
dotazovaní, aby predložili návrh na 
delegovanie nového člena rady 
školy za obec k súčasnému členovi 
Milošovi Janekovi.  Avšak ani jeden 
poslanec žiadny návrh nepredložil. 
Vzdanie sa členstva Alice Hodásovej 
v Rade školy pri Materskej škole v 
Nededzi ku dňu 31.12.2018 bolo vza-
té na vedomie. 

Poslankyňa Mgr. Darina Janušová 
navrhla, aby poslanci za štvorroč-
né obdobie 2014 – 2018 boli aspoň 
symbolicky ohodnotení odmenou 
tak, ako to bolo aj v predchádzajú-
com období 2010 – 2014. Starosta 
obce poznamenal, že táto vec je v 
kompetencii samotných poslancov 
a záleží na nich, aký návrh predložia 
a schvália. V nadväznosti na to bo-
la prejednaná a schválená odmena 
tým poslancom obecného zastu-
piteľstva, ktorí boli poslancami v 
predchádzajúcom volebnom ob-
dobí a to v sume 400 € na jedného 
poslanca za celé predchádzajúce 
volebné obdobie rokov 2014 – 
2018. 
 
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania: 
Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Ja-
nušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
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Starosta obce dal dotaz poslancom, 
či idú riešiť odmenu hlavnému kon-
trolórovi za rok 2018 tak, ako bola 
riešená aj v roku 2017. Prítomní po-
slanci po diskusii odsúhlasili odmenu 
hlavnému kontrolórovi obce Ing. Sil-
vii Ďungelovej a to v sume 400 € za 
rok 2018.
 
Počet všetkých poslancov: 7 
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania: 
Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 
Janušová, Mária Sklenárová, Ing. Ľu-
boslava Ťažká 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
V rámci bodu Rôzne bolo vzaté na 
vedomie vyjadrenie Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva v 
Žiline vo veci vyjadrenia k realizácii 
športovej činnosti – jumpingu v Ma-
terskej škole v Nededzi. Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva v Ži-
line upozornil, že prevádzkovateľ 
(v tomto prípade obec Nededza) 
je povinný dodržiavať prevádzko-
vý poriadok schválený príslušným 
regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva, v ktorom je pod-
robne upravený režim dňa vrátane 
činností vedúcich k výchove a vzde-
lávaniu, pričom za deti v materskej 
škole zodpovedajú pedagógovia. 
Činnosť materskej školy musí byť re-
alizovaná tiež v súlade so školským 
vzdelávacím programom a preto je 
v prípade prevádzkovania jumpin-

gu fyzickou osobou – podnikateľom 
potrebné postupovať podľa § 22 a 
§ 52 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 
355/2007  
 
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

Vzatá na vedomie bola i sťažnosť Iva-
na Žiaka a manželky, Roľnícka 186/1, 
Nededza na nedodržiavanie VZN 
č.2/2016 pravidlách času predaja v 
obchode a času prevádzky služieb na 
území obce Nededza spoločnosťou 
VIX, s.r.o. (Piváreň pod Straníkom) a 
tiež jeho žiadosť na osadenie dvoch 
nízkych oceľových stĺpikov s refl ex-
nými prvkami na vonkajšom okraji 
obecného chodníka pred jeho rodin-
ným domom. Poslanci sa dohodli, že 
predmetná žiadosť a sťažnosť budú 
prejednané na zasadnutí stavebnej 
komisie. 
 
12) Uznesenia 
 
Na zasadnutí obecného zastupiteľ-
stva boli prijaté uznesenia č.68/2018 
až č. 85/2018. 
 
13) Záver 
 
Po ukončení rokovania poďakoval 
starosta obce prítomným za účasť a o 
22:50 hod. ukončil zasadnutie Obec-
ného zastupiteľstva. 
 
V Nededzi dňa 20.12.2018

Zápisnica z druhého zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa 
11.03.2019 o 18:00 hod. v klube dôchodcov
v Nededzi

Prítomní poslanci: 5 Milan Drábik, 
Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janu-
šová, Mária Sklenárová, Ing. Vladimír 
Zajac  
Ospravedlnení poslanci: 2 JUDr. 
Marián Cesnek, Ing. Ľuboslava Ťažká 
Neospravedlnení poslanci: 0  
 
Program: 
1. Otvorenie  
2. Kontrola uznesení 
3. Informácie 
4. Správa o kontrolnej činnosti hlav-

ného kontrolóra obce Nededza za 
rok 2018 

5. Informácia k prebiehajúcemu súd-
nemu konaniu Obec Nededza vs. 
Marta Škorvánková 

6. Riešenie využitia pozemku v prie-
myselnej zóne 

7. Prejednanie poplatkov za prená-
jom sály kultúrneho domu 

8. Sociálne príspevky pre dôchod-
cov, novonarodené deti, prvákov 
pri nástupe do základnej školy a 
výdavky na reprezentačné a pro-
pagačné účely 

9. Rozšírenie kamerového systé-

mu v obci 
10. Zmluva o prevode projektovej do-

kumentácie, práv k pozemkom a o 
potvrdení právneho nástupníctva 
medzi obcou Nededza a spoloč-
nosťou DEOS ŽILINA, s.r.o. Samu-
ela Timona 105, Žilina – most po-
nad potok Kotrčiná v lokalite Stav 

11. Rôzne 
12. Uznesenia 
13. Záver 
 
1) Otvorenie:  
 
Druhé zasadnutie Obecného zastu-
piteľstva v novom volebnom období 
rokov 2018-2022 otvoril a viedol sta-
rosta obce PhDr. Peter Vajda, ktorý 
privítal prítomných a skonštatoval, 
že na zasadnutí sú prítomní piati 
poslanci a obecné zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. Následne predlo-
žil na schválenie program rokovania. 
Poslanci program Obecného zastupi-
teľstva schválili bezo zmien. 
 
Počet všetkých poslancov: 7 
Počet prítomných poslancov: 5 

Výsledky hlasovania :  
Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mgr. Darina Janušová, Mária Sklenáro-
vá, Ing. Vladimír Zajac 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
 
Za zapisovateľku určil starosta obce 
Alicu Hodásovú.

Za overovateľov zápisnice boli schvá-
lení poslanci : Mgr. Darina Janušová, 
Ing. Vladimír Zajac 
 
Počet všetkých poslancov: 7 
Počet prítomných poslancov: 5 
Výsledky hlasovania:  
Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mgr. Darina Janušová, Mária Sklenáro-
vá, Ing. Vladimír Zajac 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
2) Kontrola uznesení  
 
Na poslednom obecnom zastupiteľ-
stve neboli prijaté uznesenia, ktoré 
by požadovali plnenie. Na rokovanie 
obecného zastupiteľstva sa o 18:09 
hod. dostavil poslanec JUDr. Marián 
Cesnek. 
 
3) Informácie 
 
Starosta obce informoval o zasadnutí 
komisie kultúry, mládeže a športu ku 
akcii Deň matiek, ktorá sa bude ko-
nať dňa 12.05.2019 v sále kultúrneho 
domu, o akcii Hody Sedembolestnej 
Panny Márie, kde komisia uskutoč-
nila výber kapiel a interpretov a ku 
akcii Kultúrne leto, kde bude prvýkrát 
premietané v našej obci letné kino 
pri príležitosti  635. výročia obce. Ďa-
lej informoval o zasadnutí fi nančnej 
komisie a stavebnej komisie zo dňa 
24.01.2019. Prítomní si vypočuli aj 
informáciu o sťažnosti Ivana Žiaka a 
manželky ohľadom otváracích hodín 
Pivárne pod Straníkom na ulici Roľníc-
ka a žiadosti na osadenie ochranných 
stĺpikov pri chodníku pred ich rodin-
ným domom. V tomto smere na zák-
lade rozhodnutia stavebnej komisie 
bola zo strany obce zaslaná žiadosť 
o vykonanie kontroly dodržiavania 
otváracích hodín v Pivárni pod Stra-
níkom na Obvodné oddelenie Poli-
cajného zboru Žilina – okolie. Polícia 
zaslala obci odpoveď, že kontrolu vy-
konala na uvedenom mieste v dňoch 
22.02.2019 a 23.02.2019, pričom zistila, 
že v okolí pohostinstva sa nikto nena-
chádzal, vstupná brána bola uzavretá, 
v budove sa nesvietilo. Ďalej obec 
zaslala upozornenie spoločnosti  VIX, 
s.r.o. Žilina na dodržiavanie otváracích 
hodín v zmysle platného VZN obce 
č. 2/2016. Ku dnešnému dňu obec 
stanovisko od spoločnosti VIX, s.r.o. 
neobdržala.  

Odpoveď na žiadosť a sťažnosť bola 
zaslaná zo strany obce i sťažovateľovi 
Ivanovi Žiakovi a manželke. Na zasad-
nutí zaznela i informácia o pokračujú-
cich prácach na rekonštrukcii kaštieľa. 

Tiež  odoznela informácia o zakúpení 
multifunkčného traktora Kubota pre 
úpravu chodníkov a ciest počas zim-
nej ako aj letnej údržby a informácia o 
oprave, maľovaní, nových podlahách, 
žalúziách a svietidlách v kancelári-
ách obecného úradu. Na základe 
prieskumu trhu opravy realizovala 
fi rma ELDUR 27, s.r.o., Nededza a to v 
sume 6.429,00 € bez DPH. Prednese-
ná bola i informácia uskutočnení VI. 
starostovského plesu dňa 26.01.2019. 
Poďakovanie patrí komisii kultúry a 
zamestnancom obce za jeho prípra-
vu. Prítomní boli informovaní aj o 
zabezpečení fašiangového sprievodu 
zo strany Obecného športového klu-
bu Nededza, za čo členom klubu patrí 
poďakovanie. 

Prítomní si vypočuli informáciu o vý-
mene celej prednej nápravy na auto-
buse Mercedes Benz v sume 3.845,53 
€ a informáciu o schválení projektu 
pre športovcov zo strany Nadácie Kia 
v sume 15.000 €. V rámci projektu sa 
vymenia dva kusy futbalových strie-
dačiek, osadenie workoutového ihris-
ka a výmena poškodených mantine-
lov na multifunkčnom ihrisku. Zaznela 
aj informácia o podpísaní zmluvy na 
pozemok v lokalite Stav parc. č. KN 
C 557/150 pod plánovaným mostom 
zo strany Slovenského pozemkového 
fondu. Starosta obce ďalej predniesol 
informáciu o zameraní obecných po-
zemkov, zhotovení výškopisu a polo-
hopisu futbalového ihriska pre pred-
bežné určenie fi nančných nárokov na 
prípadnú rekonštrukciu futbalového 
ihriska a pre prípravu možnej výstav-
by športovej haly. Starosta obce infor-
moval aj o možnej kúpe jazdeného 
vozidla Tatra 138 pre Dobrovoľný ha-
sičský zbor v Nededzi a o navrhnutí 
pultu v obecnom dome na ulici Po-
točná a zakúpení stoličiek a stolov do 
tohto objektu. Na záver bola podaná 
informácia o vykonaní inventarizácie 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov k 31.12.2018. 

Prítomní poslanci vzali prednesené 
informácie na vedomie. 
 
4) Správa o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Ne-
dedza za rok 2018 

 
Hlavná kontrolórka obce predložila 
v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. 
O obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov Správu o kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra za rok 
2018. Kontrolná činnosť sa v priebehu 
roka riadila schváleným plánom kon-
trolnej činnosti a bola vykonávaná a 
uplatňovaná na základe Smernice pre 
uplatňovanie a vykonávanie fi nanč-
nej kontroly. V roku 2018 bolo kontro-
lované plnenie rozpočtu obce počas 
celého roka, plnenie daní a poplatkov 
a stav nedoplatkov, dodržiavanie roz-
počtovej disciplíny a hospodárenie s 
rozpočtovými prostriedkami, kontro-
la evidencie sťažností, kontrola inven-
tarizácie a plnenie uznesení Obecné-

ho zastupiteľstva, ako aj kontrola 
čerpania dotácie Obecného športo-
vého klubu a jeho reálnych nákladov 
k 27.11.2018.  Predmetnú správu vzalo 
obecné zastupiteľstvo na vedomie. 

5) Informácia k prebiehajúcemu 
súdnemu konaniu Obec Nede-
dza vs. Marta Škorvánková 

 
Starosta obce informoval prítomných 
o aktuálnom stave prebiehajúceho 
súdneho konania Obec Nededza vs. 
Marta Škorvánková. Sudkyňa sa na 
poslednom súdnom pojednávaní 
dotazovala, či majú obe strany neja-
ké návrhy. Za Obec právny zástupca 
JUDr. Sotolář uviedol, že pôvodná 
ponuka zo strany obce v sume 1000 
€ naďalej platí. Druhá strana uviedla, 
že si necháva čas na rozmyslenie a 
písomne zašle svoje stanovisko. Na 
základe tohto sudkyňa uvedené ko-
nanie prerušila s tým, že jej dáme na 
vedomie, ako sme sa dohodli. Právny 
zástupca p. Škorvánkovej následne 
zaslal návrh, že p. Škorvánková je 
pripravená akceptovať mimosúdnu 
dohodu  - náhradu škody na zdraví v 
súhrnnej výške 5.000€ + trovy kona-
nia. Pôvodná výška bola  5.385 €. Vy-
účtované zo strany p. Škorvánkovej: 
úroky z omeškania 560€. Poslanci sa 
dotazovali, koľko fi nančných pros-
triedkov nás stálo doteraz súdne po-
jednávanie a tiež požadovali právne 
stanovisko JUDr. Sotolářa vo veci ďal-
šieho postupu v danom spore, aby sa 
mohli rozhodnúť, ako budú postupo-
vať v ponuke na mimosúdnu dohodu. 
Prítomní poslanci vzali uvedené infor-
mácie na vedomie.  
 
6) Riešenie využitia pozemku v 

priemyselnej zóne 
 
Starosta obce predložil na prejed-
nanie návrh na prenájom alebo od-
kúpenia pozemkov v priemyselnej 
zóne vo vlastníctve obce Nededza zo 
strany spoločnosti Démos trade, a.s., 
Ostrava  - Kunčičky týkajúci sa mož-
ného vybudovania novej obchodnej 
prevádzky. Jedná sa o parcely č.: KN 
– C  564/84, 564/82, 564/81, 564/80, 
564/79, 564/78, 564/62, 564/61, 
564/60, 564/77. Uvedená spoločnosť 
je dodávateľom materiálov pre vý-
robu nábytku na Slovensku. Poslanci 
vzali prednesené informácie na vedo-
mie a zároveň odporúčali obci vyčísliť 
prípadnú cenu nájmu za tieto pozem-
ky a hodnotu dane z nehnuteľnosti. 
 
7) Prejednanie poplatkov za pre-

nájom sály kultúrneho domu 
 
Prítomní poslanci diskutovali o výške 
poplatkov za prenájom sály kultúr-
neho domu, pričom doporučili zaslať 
návrh na prejednanie na poplatok 
za prenájom sály kultúrneho domu 
za prevádzkovanie jumpingu nasle-
dovne: 20 € za 1 hodinu cvičenia pri 
podmienke, že občania Nededze bu-
dú platiť 50 % ceny vstupného a pre-
nájom samostatne uzamykateľného 

priestoru v sume 50 € mesačne. 
 
8) Sociálne príspevky pre dôchod-

cov, novonarodené deti, prvákov 
pri nástupe do základnej školy 

 
Na obecnom zastupiteľstve bola pre-
jednaná výška sociálnych príspevkov 
pre dôchodcov, novonarodené deti, 
prvákov pri nástupe do základnej 
školy. Obecné zastupiteľstvo schválilo 
nasledovné príspevky pre občanov s 
trvalým pobytom v obci Nededza: 
• Príspevok pri narodení dieťaťa: 

300,00 € 
• Príspevok starším občanom pri 

dosiahnutí 70. rokov veku  – prí-
spevok sa poskytuje na konci roka: 
jednotlivec – 40,00 €, manželská 
dvojica – 70,00 €,  

• Viacdetné matky (6 detí a viac): 
30,00 € 

• Nový príspevok pre prvákov Zák-
ladnej školy (nezávisle od vybra-
nej školy): 80,00 €

Počet všetkých poslancov: 7 
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania :  
Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 
Janušová, Mária Sklenárová, Ing. Vla-
dimír Zajac 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
 
V súvislosti s tým bola schválená 
zmena vnútorného predpisu obce o 
rozsahu a spôsobe použitia výdavkov 
na reprezentačné a propagačné účely 
nasledovne: pri príležitosti dosiahnutia 
významného životného jubilea obča-
na obce Nededza – 90 rokov, 95 rokov, 
100 rokov, obec poskytne vecný dar 
alebo odmenu v hodnote 100 €. 
 
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania :  
Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 
Janušová, Mária Sklenárová, Ing. Vla-
dimír Zajac 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Uznesením bolo schválené i zrušenie 
poplatku v sume 10,00 € za kar 
 
Počet všetkých poslancov: 7 
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania :  
Za: 4  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Mária Sklenárová, Ing. Vladimír 
Zajac 
Proti: 1 Mgr. Darina Janušová 
Zdržali sa: 1 Ing. Miloš Janek 

9) Rozšírenie kamerového systé-
mu v obci 

 
Na obecnom zastupiteľstve bolo pre-
jednané možné rozšírenie kamerové-
ho systému v obci.  Prítomní poslanci 
odporučili jeho rozšírenie na nasle-
dovných miestach v obci: 
• autobusové zastávky – na prie-

chode pre chodcov 
• futbalové ihrisko 
• križovatka pri Pivárni pod Straní-

kom – pri kontajneroch na triede-
ný odpad 

• okolie rímskokatolíckeho kostola – 
skotňa 

• vjazd do obce od Gbelian 
• oddychová zóna na hornom konci 

obce 
• pri dome smútku 
• garáž pre autobus 
 
10) Zmluva o prevode projektovej 

dokumentácie, práv k pozem-
kom a o potvrdení právneho 
nástupníctva medzi obcou 
Nededza a spoločnosťou DEOS 
ŽILINA, s.r.o. Samuela Timona 
105, Žilina – most ponad potok 
Kotrčiná v lokalite Stav  

 
Starosta obce predložil na schvále-
nie Zmluvu o prevode projektovej 
dokumentácie, práv k pozemkom a 
o potvrdení právneho nástupníctva 
medzi obcou Nededza a spoločnos-
ťou DEOS ŽILINA, s.r.o. Samuela Ti-
mona 105, Žilina – most ponad potok 
Kotrčiná v lokalite Stav. Vzhľadom  k 
tomu, že Obec Nededza ako postu-
pujúci nemá fi nančné prostriedky 
na realizáciu stavby dokumentácie 
„Most ponad potok Kotrčiná vrátane 
pripojenia stavby most ponad potok 
Kotrčiná na cestu č. III/2071“  v k. ú. Ne-
dedza, prevádza na spoločnosť DEOS 
ŽILINA, s.r.o. ako preberajúceho vlast-
níctvo predmetnej projektovej doku-
mentácie, prenajíma preberajúcemu 
potrebné časti miestnej komunikácie 
a jej súčastí, pozemky potrebné pre 
výstavbu predmetnej stavby a postu-
puje prenajímateľovi potrebnú časť 
oprávnenej držby  vyplývajúcej z vec-
ného bremena k dotknutým pozem-
kom pod miestnymi komunikáciami s 
tým, aby preberajúci zabezpečil reali-
záciu stavby v zmysle zmluvy na svoje 
náklady. Vybudované dielo bude ma-
jetkom preberajúceho.   
 
Predložená zmluva bola schválená. 
 
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania :  
Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 
Janušová, Mária Sklenárová, Ing. Vla-
dimír Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  

11) Rôzne 
 
V rámci bodu Rôzne bola vzatá na 
vedomie zmenu rozpočtu rozpočto-
vým opatrením č. 6/2018. Ďalej bolo 
schválené použitie fi nančných pros-
triedkov z rezervného fondu vo výš-
ke 50.000,00 € na položku 06.2.0 46 
714004 01 –  verejnoprospešné práce 
– nákladné dopravné prostriedky. 
 
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania :  
Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 
Janušová, Mária Sklenárová, Ing. Vla-
dimír Zajac 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
 
Poslanci obecného zastupiteľstva 
prejednali a odporučili zabezpečiť 
vonkajšie ozvučenie cintorína pri 
pohrebe. Ďalej odporučili preveriť 
spôsob vykurovania v dome smútku, 
nakoľko viacerí poslanci potvrdili, 
že najmä priestory domu smútku sú 
pocitovo veľmi chladné najmä počas 
zimných mesiacov a preto by bolo 
potrebné zvážiť práve spôsob vyku-
rovania tohto objektu do budúcnosti. 
Vzaté na vedomie boli žiadosti Mare-
ka Geburu a spoločnosti Getex týka-
júce sa individuálnej bytovej výstavby 
v lokalite pri ulici Roľnícka (lokalite 
Pred Chríp). V tomto smere obecné 
zastupiteľstvo schválilo individuálnu 
bytovú výstavbu v lokalite Pred Chríp 
1+1+1 pozemky o minimálnej výmere 
600 m², minimálne dve parkovacie 
miesta v rámci pozemku a šírka verej-
nej komunikácie 6 metrov + 0,5 m na 
každej strane zelený pás  
 
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania:  
Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 
Janušová, Mária Sklenárová, Ing. Vla-
dimír Zajac 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0  
 
V rámci bodu Rôzne bola na návrh 
starostu obce schválená poslankyňa 
obecného zastupiteľstva Mária Skle-
nárová za členku Rady školy pri Ma-
terskej škole v Nededzi, Za kaštieľom 
136, 013 02 Nededza 
 
Počet všetkých poslancov: 7 
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania :  
Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 
Janušová, Mária Sklenárová, Ing. Vla-
dimír Zajac 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
 
Na záver bolo odporučené preveriť 
spôsob donášky obedov pre odkáza-
ných dôchodcov do domácnosti. 
 
12) Uznesenia 
 
Na zasadnutí obecného zastupiteľ-
stva boli prijaté uznesenia č.86 až 105 
vo volebnom období 2018 – 2022. 
 
13) Záver 
 
Po ukončení rokovania poďakoval 
starosta obce prítomným za účasť a o 
23:05  hod. ukončil zasadnutie Obec-
ného zastupiteľstva. 
 
V Nededzi dňa 18.03.2019
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Zažili sme veselé
Nededžan Nededžan

Prvú marcovú sobotu sa v 
našej obci hralo, spievalo i 
tancovalo. Tradičný fašian-
gový sprievod na čele s ne-
vestou a ženíchom rozvese-
lil jednotlivé ulice v dedine. 
Ľudová muzika v podaní 

hudobníkov z Krasňan ve-
ru rozkrepčila nejednu ta-
nečnicu. Strašidelné masky 
spolu s krojovanými dievča-
tami nám takto pripomenu-
li staré zvyky. Kto mal chuť, 
mohol sa večer zabaviť na 

Text: Alica Hodásová 
Foto: Milan Kosec

Važení občania,

po prvých troch mesiacoch roku 
2019 Vás chcem poinformovať o 
niektorých činnostiach rozvoja 
našej obce.

Okrem bežných činností, sme na 
základe projektu cez Nadáciu KIA 
pre športovú činnosť v našej ob-
ci  pripravili návrh výmeny zasta-
ralých striedačiek pre futbalistov 
na futbalovom ihrisku, vymení-
me niekoľko poškodených man-
tinelov na multifi nčnom ihrisku a 
pre športovú verejnosť vybudu-
jeme vedľa tohto multifi nkčného 
ihriska menšie workoutové ihris-
ko na cvičenie s vlastnou váhou, 
ktorého súčasťou bude aj niekoľ-
ko strojov na cvičenie. Tiež bude 
vybudovaná aj podlaha pre toto 
ihrisko. Nadácia KIA nám poskyt-
ne sumu 15 000 eur. Verím, že to-
to ihrisko prispeje k ďalšiemu roz-
voju športových aktivít pre širokú 
športovú verejnosť a to od mláde-
že až po seniorov.

So zámerom na prezentáciu na-
šej obce, jej života a činnosťí na 
jednotlívých úsekoch,  jej histórie 
a súčasnosti sme zadali podnet 
na spracovanie cca.30 minútové-
ho fi lmu. Mal by byť spracovaný 
do polovice augusta tohto roka. 
Bude k zhliadnutiu na webovej 
stránke našej obce, bude niekoľ-
ko DVD-čiek a tiež budeme pre-
zentovaní v regionálnych televí-
ziách, ako aj v celoštátnej televízii 
na programe STV 2. Myslím si, že 
opäť spropagujeme našu obec 
ako miesto, kde sa dobre žije.

Od januára 2019 pracujeme a vy-
hlásili sme verejnú anonymnú 
kombinovanú urbanisticko - ar-
chitektonickú súťaž návrhov s 
názvom „ CENTRUM OBCE NEDE-
DZA“, do ktorej sa môžu prihlásiť 
architekti zo Slovenska, ale aj zo 
zahraničia.

Zámerom obce je v centre ob-
ce pred obecným úradom a 

Slovo starostu
renesančným kaštieľom vybudo-
vať námestie – centrálny verejný 
priestor. Primárne sa v súťaži po-
žaduje návrh prestavby obecné-
ho úradu spolu so sálou v kultúr-
nom dome a prepojenie plôch 
pred obecným úradom, pred ob-
jektom prestavovaného kaštieľa 
a pred kostolom do spoločného  
priestranstva – pešej zóny so za-
chovaním funkcie parku v južnej 
časti vo väzbe na alreál materskej 
školy.  Novostavbu dreveného ja-
viska „amfi teátra“ odporúčame 
zachovať, ako aj prípadne zapoje-
nie vodného prvku – potoka.

Hlavnou funkciou riešeného úze-
mia centra Nededze je správna 
a kultúrno-spoločenská vybave-
nosť obce sústredená do časti 
obecného úradu a okolia kaštie-
ľa. Súťaž by mala skončiť aj s vy-
hlásením prvých troch najlep-
ších návrhov do konca júna 2019.  
Rozhodovanie o najlepších ná-
vrhoch bude mať vo svojích ru-
kách nezávislá komisia architek-
tov, ktorá zhodnotí všetky mož-
né návrhy tak, aby to bolo pre 
obec čo najlepšie. Bude to návrh 
pre súčasnoť, ale hlavne taká ví-
zia do budúcna pre obec, aby sa 
vedelo ako pokračovať. Samotná 
realizácia by mala byť rozdelená 
na niekoľko časovo a objektovo 
oddelených postupných etáp, 
podľa fi nančných možností obce. 
Pevne verím, že táto súťaž prine-
sie pre našu obec jeden ucelený 
a kvalitný pohľad na jej rozvoj.

Na obecnom zastupiteľstve som 
predložil návrh možnosti na zvý-
šenie viacerých sociálnych prís-
pevkov. V spolupráci s obecným 
zastupoteľstvom sa podarilo 
schváliť nasledovné sumy: pre dô-
chodcov pri dosiahnutí 70. rokov 
veku na 40 €, u jednotlivca na 70 
€, u manželskej dvojice.

Tiež som navrhol navýšenie so-
ciálneho príspevku u viacdetných
matiek (6 detí a viac) na 30 € a 
príspevok pri narodení dieťať na 

300 €. Navrhol som i nový prís-
pevok pre prvákov pri nástupe 
do základnej školy v sume 80 €. 
Obecné zastupiteľstvo tieto prís-
pevky schválilo a sú platné od  
11.03.2019. Poslanci schválili i zru-
šenie poplatku za kar, ktorý bol 
10 €. 

 
Kandidát       Počet platných
        hlasov za obec

Ing. Béla Bugár    4
Mgr. Zuzana Čaputová   139
Martin Daňo    6
JUDr. Štefan Harabin   109
Doc. Mgr., Eduard Chmelár, PhD.  26
Ing. Mgr. Marian Kotleba   84
Bc. Milan Krajniak   8
PaedDr. József Mehyhárt, PhD.  0
kandidát, ktorý prestal byť voliteľný alebo sa vzdal práva kandidovať

RNDr. František Mikloško   25
Dr. Ing. Robert Mistrík   3
kandidát, ktorý prestal byť voliteľný alebo sa vzdal práva kandidovať

JUDr. Maroš Šefčovič, PhD.  81
Mgr. Róbert Švec    4
Ing. Bohumila Tauchmannová  0
Dr. Ing. Juraj Zábojník PhD.  2
RNDr. Ivan Zuzula CSc.   0

Výsledky volieb po 1. kole v obci
Nededza boli nasledovné:

Volebný okrsok č.1
Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch 
oprávnených voličov: 837
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov: 491
Účasť oprávnených voličov v obci Nededza v %: 58,78

Verím, že tieto ústretové kroky 
našim občanom do istej miery
v ich živote pomôžu.

S úctou  starosta
PhDr. Peter Vajda   

Výsledky volieb po 2. kole v obci
Nededza boli nasledovné:

Volebný okrsok č.1
Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch 
oprávnených voličov: 842
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov: 346
Účasť oprávnených voličov v obci Nededza v %: 42,16

Kandidát       Počet platných
        hlasov za obec

Mgr. Zuzana Čaputová   171
JUDr. Maroš Šefčovič, PhD.  175

fašiangovej veselici pod 
taktovkou DJ Oskara. Vďa-
ka patrí obecnému športo-
vému klubu a všetkým, kto-
rí sa podieľali na príprave a 
priebehu fašiangov v našej 
obci.

Fašiangy
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AKO ODPAD
TRIEDIME,
TAK ZAŇ
PLATÍME
Obec Nededza v súlade s § 4 
ods. 6) zákona č. 329/2018 Z.z. 
o poplatkoch za uloženie odpa-
dov a o zmene a doplnení záko-
na č. 587/2004 Z.z. o Environ-
mentálnom fonde a o zmene a 
doplnení  niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov tým-
to predkladá informáciu o úrov-
ni a spôsobe výpočtu úro vne 
vytriedenia komunálnych odpa-
dov za rok 2018.

Úroveň vytriedenia komunál-
neho odpadu za rok 2018: 
30,18 %.

Sadzba poplatku pre rok 2019 za 
uloženie zmesového komunál-
neho odpadu (200301) a objem-
ného odpadu (200307) na sklád-
ku odpadov v EUR/ 1 tonu (plat-
ná od 01.03.2019 – 28.02.2020):  
8,00 EUR.

Z uvedeného vyplýva, že čím 
viac budeme triediť, tým sa per-
cento triedenia zvýši a tým pá-
dom bude obec platiť nižší po-
platok za uloženie odpadov na 
skládku. Ako je však uvedené v 
tabuľke - ak sa triedenie odpadu 
v obci nezvýši alebo zostane na 

rovnakej úrovni, ďalšie roky sa 
poplatok za uskladnenie odpa-
du na skládke niekoľkonásobne 
zvýši, čo sa čo má v konečnom 
dôsledku vplyv aj na výšku po-
platku za odpad pre samotných 
občanov. Je nutné podotknúť, 
že obec má zatiaľ jeden z naj-
nižších poplatkov za odpad pre 
občanov v rámci celej SR. Ak si 
chceme tento trend udržať, mu-
síme sa sami aktívnejšie zapá-
jať do triedenia. V obci je mož-
né triediť tieto druhy odpadov: 
plasty, sklo, kompozitné obaly, 
papier, obaly z kovov, šatstvo, 
stavebný odpad, veľkoobjemo-
vý odpad, elektrický a elektro-
nický odpad, kuchynský olej a 
nebezpečný odpad. Koncom 
roka obec rozdala kompostéry 
do domácnosti. Zo štatistických 
údajov SR vyplýva, že bežná slo-
venská domácnosť vyproduku-

je z komunálnych odpadov  až 
45 % biologicky rozložiteľného 
odpadu, ktorý je možné kom-
postovať. A tým odľahčiť nielen 
popolnicu, ale aj životnému pro-
strediu a tiež svojej peňaženke.

Spracovala: Katarína Ďugelová

Položka
Úroveň vytriedenia

komunálneho odpadu 
x [%]

Sadzba za príslušný rok
v eurách t-1

2019 2020
2021

a nasledujúce 
roky

1 x ≤ 10 17 26 33

2 10 < x ≤ 20 12 24 30

3 20 < x ≤ 30 10 22 27

4 30 < x ≤ 40 8 13 22

5 40 < x ≤ 50 7 12 18

6 50 < x ≤ 60 7 11 15

7 x > 60 7 8 11

Výpočet vytriedenia komunálnych
odpadov 2018 - Obec Nededza

Čitateľ vzorca

Zložka Kód
odpadu

Názov
odpadu 

Hmotnosť
v kg

m zlo žka 1 200123 Vyradené zariadenia obsa-
hujúce chlór ... 420

m zložka 2 200135 Vyradené elektrické zaria-
denia … 490

m zložka 3 200101 Papier a lepenka 3867

m zložka 4 200136 Vyradené el. zariadenia … 1220

m zložka 5 200101 Papier a lepenka 13250

m zložka 6 200102 Sklo 24730

m zložka 7 200139 Plasty 19280

m zložka 8 200140 Kovy 2570

m zložka 9 200103 Viacvrstvové  kombinované 
materiály … 1580

m zložka 10 200110 Šatstvo 2540

m zložka 11 200125 Jedlé oleje a tuky 60

m zložka 12 200108 Biologicky rozložiteľný 
odpad 100

Spolu 70107

Menovateľ vzorca

Kód
odpadu Názov odpadu Hmotnosť

v kg

200123 Vyradené zariadenia obsa-
hujúce chlór ... 420

200135 Vyradené elektrické zaria-
denia … 490

200101 Papier a lepenka 3867

200136 Vyradené el. zariadenia … 1220

200101 Papier a lepenka 13250

200102 Sklo 24730

200139 Plasty 19280

200140 Kovy 2570

200103 Viacvrstvové  kombinované 
materiály … 1580

200110 Šatstvo 2540

200125 Jedlé oleje a tuky 60

200108 Biologicky rozložiteľný 
odpad 100

200301 Zmesový komunálny od-
pad 151460

200307 Objemný odpad 9850

200127 Farby, tlačiarenske farby, .. 500

200128 Farby, tlačiarenske farby, .. 370

Spolu 232287

Úroveň vytriedenia odpadov v obci Nededza v roku
2018:  70107 / 232287 x 100%

ÚVKO  2018  30,18%

Judita Zajacová, rodená Mrav-
cová žije v Nededzi celý svoj ži-
vot. Vyrastala neďaleko zvonice. 
Spolu so súrodencami navštevo-
vala školu vo Varíne. Dochádzali 
do nej peši každý deň. V tej dobe 
sa v škole vyučoval aj maďarský 
jazyk, ktorý sa Judita Zajacová 
nerada učila. Po návrate zo ško-
ly pomáhala otcovi v miestnom 
obchode a krčme. Rodičom tiež 

chodila pomáhať na pole, kto-
ré sa nachádzalo v Kopaničkách 
(časť územia pri Tepličke nad Vá-
hom). Aj doma bolo veľa práce. 
Chovali ošípané, hydinu. Mali aj 
koňa. S úsmevom, ale vraví: “Na-
šiel sa aj čas na zábavu.” 

V miestnej krčme sa stretávali ľu-
dia, aby si zatancovali a zaspieva-
li. “V tej dobe sa ľudia vedeli lep-
šie zabávať ako dnes,” povedala.

Za manžela si vzala Karola, ro-
deného Nededžana, s ktorým 
si postavili rodinný dom na dol-
nom konci. Mali päť detí. Judita 
pracovala v Jednotnom roľníc-
kom družstve v Nededzi, neskôr 
v Makyte v Žiline. Rada šila na ši-
jacom stroji, štrikovala a tkala na 
krosnách. Jej veľkou záľubou bo-
lo aj pečenie koláčov na svadby. 

“Každú sobotu som piekla aj 
chlieb, vždy viac, aby nám vysta-
čil na celý týždeň,” prezradila.

Ako väčšina Nededžanov aj ona 
chodievala peši do kostola do 
Varína.

Pamätá si aj na grófa a grófku z 
Gbelian, ktorí chodievali do Ne-
dedze a radi sa stretávali a roz-

právali s dedinčanmi. Nezabudla 
ani na židovskú rodinu, ktorá bý-
vala pri Hradskej (dnešná hlavná 
cesta). “Boli to dobrí ľudia,” za-
spomínala.

S manželom prežila pekný život. 
V súčasnosti býva v dome s jed-
ným zo svojich synov. Zdravie 
jej ešte celkom slúži, avšak nohy 
už menej poslúchajú. Rada číta 
katolícke noviny a každý deň sa 
modlí.
 
Vendelín Ondráš je veľmi čulý a 
veselý pán. Pochádza z neďale-
kej obce Krasňany. Do Nededze 
sa priženil, keď mal 32 rokov . Za 
manželku si zobral vdovu Máriu 
Ďugelovú. Niekoľko rokov býva-
li u manželkiných rodičov na vyš-
nom konci v Nededzi. Neskôr si 
svojpomocne postavili dom na 

nižnom konci. Spolu vychovali 
sedem detí.

Zo svojej mladosti si spomína aj 
na vojnu. Strávil na nej 38 mesia-
cov. Narukoval v roku 1942. Strie-
ľal z dela, z guľometu a protilie-
tadlového dela. “Cez povstanie 
som ušiel z vojska a vrátil sa do-
mov,” prezradil.

Spomenul si aj na jednu neprí-
jemnú udalosť, ktorá sa stala 
počas vojny. Nemci vydali zákaz 
vychádzania z domu, no dvaja 
chlapci z Nededze neuposlúchli. 
Vyšli von a Nemci ich nemilosrd-
ne zastrelili.

Po návrate z vojny sa zamest-
nal ako účtovník. V práci dostal 
poukaz na dovolenku, a tak si s 

Poznáte najstarších
obyvateľov našej obce ?
V novembri oslávia 98 rokov. Judita Zajacová a Vendelín Ondráš.

manželkou išli oddýchnuť do Vy-
sokých Tatier na týždeň. “Bola to 
naša jediná dovolenka,” povedal.

Tak ako aj Judita Zajacová, aj Ven-
delín si spomína na židovskú ro-
dinu. Slúžil u nich pán Žubor, kto-
rý prišiel zo Zázrivej a staral sa im 
o gazdovstvo.

Vendelín Ondráš sa s nami rád 
porozprával. Na nič si nesťažuje, 
je spokojný, jesť mu chutí a rád 
pozerá televíziu.

Želáme im obom ešte veľa zdra-
via do ďalších rokov života!
 
Uverejnené so súhlasom
dotknutých osôb.

Navždy nás opustili títo spoluobčania:

Milan Turaček  13. 6. 1960 – 21. 2. 2019

OBECNÁ MATRIKA
Privítali sme na svet:

Vanesa Slúčiková  5. 1. 2019
Timotej Hreus  10. 1. 2019

Spracovala: redakcia
Foto: Mária Sklenárová



Nededžan  1/201910

Nededžan

Nededžan  1/2019 11

Nededžan ŠPORTOVÉ OKIENKO

Možno ste už aj vy postrehli, že  v 
našej obci sa od septembra 2018 
začal realizovať nový projekt za-
meraný na mladých vo veku 15-
30 rokov. Nededza sa stala jed-
nou zo štyroch obcí, v ktorých 
sa spustil tento projekt s názvom 
„Zvýšenie občianskej informova-
nosti a participácie mladých ľudí 
Žilinského kraja na veciach verej-

ných“,   ktorý je podporený z Eu-
rópskeho sociálneho fondu cez 
Operačný program Efektívna ve-
rejná správa. Celý projekt prebie-
ha  v spolupráci  Rady mládeže 
Žilinského kraja s vedením obce 
Nededza. Jeho hlavným cieľom 
je podporiť  spoluprácu mladých 
ľudí s vedením obce. Výstupom 
bude koncepčný dokument, kto-
rý  pomenuje  hlavné problémy, 
ktoré ovplyvňujú život mladých 
ľudí v obci, ich príčiny a následky.  
Následne sú pomenované cie-
le, kam sa chce obec pri riešení  
uvedených  problémoch dostať 
do roku 2026. Ako sa tam dosta-
ne spolu s mladými ľuďmi obce 
bude zachytené v zozname ak-
tivít, ktoré pomenovali účastní-
ci - obyvatelia obce na svojich 
stretnutiach.  

Dňa 11.1.2019 sa uskutočnil v 
Hoteli Slovakia tradičný ples 
oblastného futbalového zväzu,  
na ktorom bola slávnostne vy-
hlásená za účasti generality SFZ 
najlepšia jedenástka roka 2018. 
Nás potešilo, že sa v nej objavil 
a bol ocenený aj náš hráč Mi-
chal Stenchlák. Tak isto boli vy-
hodnotení a ocenení aj najlepší 
strelci jednotlivých skupinách 
a triedach, kde sme mali tiež 
zastúpenie:.Marek Mravec ako 
najlepší strelec I.triedy a Adam 
Massa ako najlepší strelec I.tr.
žiakov. Všetkým trom treba za-
blahoželať a popriať im do bu-
dúcna ďalšie futbalové a osob-
né  úspechy.

V krátkej súťažnej prestávke ob-
lastných stolnotenisových líg sa 
v sobotu 29.12.2018 v telocvič-
ni ZŠ Rosina odohral 8. ročník 
turnaja registrovaných hráčov v 
stolnom tenise. Zmerali si v ňom 
svoje sily hráči zo siedmich od-
dielov – z Rosiny, Lietavskej Lúč-
ky, Nededze, Lietavy, Maršovej-
-Rašova, Trnového a Domaniže. 
Na tomto dobre zorganizova-
nom turnaji, ktorého sa zúčast-
ňujeme už niekoľko rokov, bojo-
vali za klub OŠK Nededza siedmi 
hráči: Marian Frniak, Ivan Krají-
ček, Michal Stenchlák, František 
Krajíček, Peter Noskovič, Jozef 
Maršala st. a Jozef Maršala ml.

Po tuhých bojoch sa víťazom 
turnaja stal Martin Badura (STO 
Rosina). Na druhom mieste 
skončil Ivan Krajíček (OŠK Ne-
dedza) a tretí bol Marian Frniak 
(OŠK Nededza).

Aj mladí môžu byť
aktívnymi Nededžanmi

Stretnutia s mladými realizoval 
implementačný tím. Prvé stretnu-
tie so žiakmi základnej školy  pre-
behlo už v októbri v priestoroch 
obecného úradu. Najskôr im bol 
predstavený projekt a takisto aj 
činnosť  Rady mládeže Žilinské-
ho kraja. Následne spolu s facili-
tátorkou, ktorá zastupuje Radu 
mládeže, Karin Grobarčíkovou, 

riešili aké problémy v Nededzi vi-
dia, aké sú ich príčiny či následky 
a na čo sú naopak hrdí.  O niekoľ-
ko týždňov sa uskutočnilo ďalšie 
stretnutie, tentoraz s mladými do 
30 rokov. Stretli sa tu mladí ľudia 
aktívni v rozličných oblastiach ži-
vota v Nededzi. Aj oni sa takisto 
venovali problémom, ktoré v ob-
ci vnímajú a tomu, ako ich riešiť, 
avšak diskutovali aj o tom, kde 
vidia Nededzu o desať či pätnásť 
rokov. Zamýšľali sa, ako dosiah-
nuť ich predstavy a ako tomu 
môžu pomôcť aj oni sami. Všet-
ci zúčastnení mladí prišli s ná-
paditými návrhmi, ktoré budú 
zakomponované do konečného 
koncepčného dokumentu. V no-
vembri sa uskutočnilo stretnu-
tie s mladými futbalistami, kto-
rí tiež rozvinuli živú diskusiu na 

tému pozitív a negatív v Nede-
dzi. Všetky stretnutia s mládežou 
prebehli v príjemnej atmosfére 
a verím, že viacerí odchádzali s 
podnetmi, ktoré nezapadnú pra-
chom.

V ďalších mesiacoch prebiehali 
ďalšie diskusné stretnutia, ten-
tokrát s  dospelými aj mladými, 
aby si mohli vymieňať rôznoro-
dé názory na témy života v Ne-
dedzi. Pracovali v zmiešaných 

skupinách a potom si výsledné 
závery navzájom odprezentova-
li. Dúfali sme však, že o stretnu-
tia bude väčší záujem zo strany 
obyvateľov obce, čo by násled-
ne mohlo pomôcť v ďalšej práci 
s mládežou v našej obci.

Z uvedených stretnutí sme de-
fi novali základné a tiež najčas-
tejšie sa vyskytujúce problémy. 
Patrí k nim napríklad chýbajúca 
miestnosť , kde by mohla mládež 
tráviť voľný čas, či nedostatok ak-
tivity a záujmu mladých o dianie 

v obci. Následne sme podľa toho 
určili možné aktivity, ktorými da-
né problémy môžeme odstrániť.

Počas posledných mesiacov ro-
ka 2018 prebiehal aj dotazníko-
vý prieskum na stránke obce, v 
ktorom sa mohla verejnosť vy-
jadriť k otázkam zameraným 
najmä na mladých a ich aktivity 
v Nededzi. Zúčastnilo sa ho 54 
občanov Nededze, ale aj okoli-
tých obcí. Vyhodnotenie dotaz-

níka si môžete pozrieť na webo-
vej stránke Nededze.

Aktuálne fi nišuje práca imple-
mentačného tímu, vďaka ktorej 
by mala byť navrhnutá nejaká 
forma koncepcie práce s mladý-
mi v Nededzi. Veríme, že aktivita 
mladých bude o niečo väčšia a aj 
Nededza sa bude môcť popýšiť 
nápadmi, ako urobiť život v obci 
o trochu lepším a zaujímavejším.

Text: Alžbeta Zuskáčová
Foto: archív RMŽK

Futbalisti si prevzali ocenenia

Text: Jozef Farský
Foto: archív OŠK

Nededzskí tenisti úspešne
reprezentujú našu obec

Ďakujem všetkým zúčastneným  hrá-
čom za vzornú reprezentáciu našej 
obce na tomto vydarenom športo-
vom podujatí.

Text: Marian Frniak
Foto: archív OŠK

Ivan KrajíčekMarian Frniak

Michal Stenchlák
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Po dlhej zime konečne prišla 
jar.  Detičky v škôlke majú zi-
mu naozaj radi a za uplynu-

lé obdobie si ju skutočne užili do 
sýtosti. Aj teraz sa veľmi tešia šan-
teniu vonku. Dni sú dlhšie, slnieč-
ko pohládza svojimi lúčikmi ich 
vlásky a ich očká sú plné radosti 
z nádhernej jarnej prírody. Môžu 
počúvať spev vtáčikov – aj tých, o 
ktoré sa v zime vzorne starali.

Láka ich voľné pobehovanie 
vonku, či spoznávanie prvých 
jarných kvetov, ktoré vykúkajú 

Dali sme zbohom 
dlhej zime

Posledný sneh sa už topí,
slniečko viac ohrieva,
nezostanú ani stopy,
to je ale nádhera!

Pod snehom už prvá tráva,
na slniečko vykukáva.
Prvé kvietky voňajú,
vtáčiky už spievajú.
Prišla jar a vôňa vzduchu,
pripomína kvetov lúku.

svoje hlávky zo zelenej trávy. 
Učia sa ich rozpoznať a chrániť. 
Okolitá príroda ja plná zelene a 
ponúka nám veľmi veľa možnos-
tí na zbieranie rôznych prírod-
nín, z ktorých zhotovujeme zau-
jímavé výtvory.

Učíme sa básne a piesne o ja-
ri, hráme sa na školskom dvo-
re hudobno – pohybové hry. 
So slniečkom za oknom sa nám 
pracuje oveľa príjemnejšie a ča-
ká detičky aj  potom, keď prídu 
domov.

Keďže naša materská škola pracuje s pro-
jektom regionálnej výchovy, prišli k nám 
účinkujúci z Piešťan s krásnym folklór-
nym vystúpením o remeslách. Mali kroje 
a ukázali nám niekdajšie remeslá s dobo-
vými piesňami a zapojili do vystúpenia 
aj deti.

Tešíme sa na ďalšie aktivity a vychádzky 
do krásnej prírody, ktorá nás obklopuje a 
je úžasná v každom ročnom období.

Text: Vlasta Hrušková
Foto: Alica Hodásová


