
ZÁPISNICA 

zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa

21.10.2019 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nededzi

Prítomní poslanci: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mgr. Darina Janušová, Ing. Miloš Janek,

Mária Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká

Ospravedlnení poslanci: 1 Ing. Vladimír Zajac 

Neospravedlnení poslanci: 0 

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Informácie

4. Obecný športový klub Nededza - Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce 

Nededza na všeobecne prospešné činnosti a podujatia

5. Futbalová akadémia United Nededza-Kotrčiná Lúčka-Gbeľany - Žiadosť o poskytnutie finančnej 

dotácie z rozpočtu obce Nededza na všeobecne prospešné činnosti a podujatia

6. Prejednanie poplatku za komunálny odpad

7. Vyradenie knižničného fondu a drobného majetku obce

8. Voľba hlavného kontrolóra obce Nededza 

9. Rôzne

10. Uznesenia

11. Záver

1) Otvorenie: 

Šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo volebnom období rokov 2018-2022 otvoril a viedol 

starosta obce PhDr. Peter Vajda, ktorý privítal prítomných poslancov a 8 občanov z radov 

športovcov a skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní šiesti poslanci a obecné zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné. Následne predložil na schválenie program rokovania. Poslanci program 

Obecného zastupiteľstva schválili bezo zmien.

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.Ľuboslava Ťažká

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú. 

Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci : Milan Drábik, Mária Sklenárová

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.Ľuboslava Ťažká

Proti: 0

Zdržali sa: 0

2) Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 144 zo dňa 09.09.2019 odporúčalo zvolať stretnutie dotknutých osôb bývajúcich  v 

blízkosti Pivárne pod Straníkom: p. Žiakovú, p. Lutišana a p. Múčku vo veci prevádzky pivárne. Ten

bol určený na 11.11.2019 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

3) Informácie

Starosta obce informoval o uskutočnení Hodových slávností Sedembolestnej Panny Márie dňa 

15.09.2019 za podpory Dobrovoľného hasičského zboru Nededza, Komisie kultúry, mládeže 

a športu a zamestnancov obce, za čo všetkým patrí poďakovanie. Ďalej informoval o uskutočnení 

Jesenného behu žien Teplička nad Váhom – Nededza, 7. ročník, ktorý sa konal dňa 13.10.2019. 

Štartovalo sa z Nededze, trať mala dĺžku 4,2 km. Zúčastnilo sa 23 žien. Na futbalovom ihrisku 

bežala aj detská kategória. Behu sa zúčastnili aj ženy z Nededze. Prítomní si vypočuli aj 

informáciu o uskutočnení kultúrnej akcie Úcta k starším dňa 17.10.2019 v sále kultúrneho domu, 

kde obecný úrad zabezpečil občerstvenie a kapelu AT Band z TV Šláger. Akcie sa zúčastnilo cca. 

70 starších spoluobčanov. 

Na zasadnutie sa dostavil o 18:08 hod. poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Vladimír Zajac. 

Prítomní tiež boli informovaní o  zvolaní zhromaždenia občanov dňa 07.11.2019 o 16:00 hod. vo 

veci informovania týkajúceho sa urbanistického modelu 1:250 územia centra obce Nededza 



s Ing. Arch. Pastorekom a kol., ktorí vyhrali súťaž „Centrum obce Nededza“. Tento model bude 

slúžiť ako variabilná maketa pri realizácii diela. Obecné zastupiteľstvo si vypočulo informáciu 

o schválení dodatku č. 1 k Prevádzkovému poriadku školskej jedálne v materskej škole zo strany 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline, ktorý bol doplnený o zabezpečenie diétneho 

stravovania donáškou stravy a tiež informáciu o vydaní Kolaudačného rozhodnutia pre stavbu 

Chodník pre peších I. etapa (v súbehu cestou  III/2071 a časťou ulice Poľná), ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 09.10.2019. Rovnako zaznela informácia o ukončení realizácie stavby 

„Rekonštrukcia potoka Kotrčiná“ úsek od 1,030 po 1,27025 riečneho kilometra dňa 30.09.2019. 

Starosta obce podal aj informáciu o úhrade 15.000 € z Nadácie KIA na workoutové ihrisko, 

striedačky a opravu mantinelov na multifunkčnom ihrisku. Na záver tohto bodu rokovania odoznela

informácia o zvolení starostu obce za predsedu sekcie dopravy, hospodárstva a energetiky v 

Združení miest a obcí Slovenska a zároveň o jeho delegácii za Združenie miest a obcí Slovenska 

do Stálej medzirezortnej komisie Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali prednesené informácie na vedomie. 

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 

Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária 

Sklenárová, Ing.Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac

Proti: 0

Zdržali sa: 0

4) Obecný športový klub Nededza - Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce

Nededza na všeobecne prospešné činnosti a podujatia

Predseda obecného športového klubu Ľudovít Ďuríček podal na obec žiadosť o dotáciu športového

klubu na činnosť týkajúcu sa futbalového, stolnotenisového a šachového oddielu v roku 2020 v 

požadovanej sume 23.000,00 EUR, pričom pre stolnotenisový oddiel je určených 2.000 €, pre 

šachový oddiel 1.000 € a pre futbalový oddiel 20.000 €. V úvode tohto bodu rokovania vystúpil 

vedúci družstva dospelých Miloš Bros s krátkym sumárom, v ktorom zdôvodnil opodstatnenie 

samotnej žiadosti. Vysvetlil prítomným, že požadovaná suma bola vykalkulovaná na základe 

reálnych nákladov z predchádzajúceho obdobia a ponížená o predpokladané náklady na FA 

United, ktorá už nie je súčasťou obecného športového klubu, nakoľko sa osamostatnila. Je to 

občianske združenie, kde v dozornej rade sú starostovia 3 obcí: Nededza, Gbeľany a Kotrčiná 

Lúčka a tiež po jednom z radov poslancov za každej obce. Tiež ozrejmil niektoré vyššie položky, 

ktoré tvoria najmä náklady na mzdy trénerov, rozhodcov a cestovné náklady. To závisí od toho, či 



na zápas prídu 2 alebo 3 rozhodcovia, či príde aj delegát. Ďalšou významnejšou položkou je 

vyčíslený predpokladaný nákup výstroja ako napr. kopačiek, rukavíc a pod. Nakoľko tie je potrebné

obmieňať s ohľadom na ich opotrebenie a využitie, táto suma je jednou z najvyšších položiek.

Počas diskusie k tomuto bodu rokovania sa vyjadrili viacerí prítomní. Poslankyňa Mária Sklenárová

sa dotazovala, kde sa využívajú peniaze získané za výber vstupného na zápasy a z predaja 

alkoholu. Na to reagoval predseda OŠK Ľudovít Ďuríček, ktorý sa vyjadril, že z predaja vstupeniek 

je minimum peňazí, nakoľko ženy, deti a seniori majú vstup zadarmo. Čo sa týka výťažku za predaj

piva a alkoholu počas zápasov, povedal, že predávajú za minimálne ceny a následne tieto financie 

použijú na nákup občerstvenia. Poslanec Milan Drábik konštatoval, že družstvo dorastu vypadlo 

z 3. ligy do 5. ligy a teda by tam mala byť úspora financií. Na to reagoval vedúci družstva 

dospelých Miloš Bros, ktorý vysvetlil, že jediné peniaze, ktoré sa v tomto smere ušetria je pár 

desiatok eur na naftu na autobus, nakoľko sa v niekoľkých prípadoch nejazdia také dlhé trasy ako 

to bolo predtým. Ale rozhodcovia a ostatné položky sa musia platiť rovnako tak v 3. lige, ako aj v 5.

lige. Jedná sa o Stredoslovenský futbalový zväz. Nakoľko ďalší poslanci nemali otázky k uvedenej 

žiadosti, starosta obce vyzval na hlasovanie.

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 149/2018-2022 schválilo žiadosť Obecného športového klubu

Nededza o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2020 z rozpočtu obce Nededza na všeobecne 

prospešné činnosti a podujatia vo výške 23.000,00 EUR.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 

Za: 5  JUDr. Marián Cesnek,  Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing.Ľuboslava Ťažká, Ing. 

Vladimír Zajac

Proti: 2 Milan Drábik, Mária Sklenárová

Zdržali sa: 0

5) Futbalová akadémia United Nededza-Kotrčiná Lúčka-Gbeľany - Žiadosť o poskytnutie fi-

nančnej dotácie z rozpočtu obce Nededza na všeobecne prospešné činnosti a podujatia

Futbalová akadémia United podala Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce 

Nededza na všeobecne prospešné činnosti a podujatia v celkovej sume 12.000,00 €. Starosta 

obce vyzval prezidenta akadémie Petra Galadíka, aby odprezentoval činnosť akadémie a zdôvod-

nil samotnú žiadosť. Peter Galadík vo forme prezentácie najskôr skonštatoval, že FA United sa 

stala samostatnou neziskovou organizáciou a už netvorí súčasť obecného športového klubu. Záro-

veň zosumarizoval úspechy, ktoré dosiahli deti pôsobiace v akadémii počas uplynulého roka a vy-

hodnotil tiež financovanie zo všetkých troch obcí, pričom obec Nededza prispela sumou 6.500 €. 

Poďakoval sa Miroslavovi Múčkovi z Nededze, ktorý zasponzoroval kemp pre deti a tiež Obci 



Nededza za poskytnutie ihriska na kemp. Uviedol, že v uplynulom roku sa neplánovane navýšil po-

čet detí v akadémii o 53% a celkové náklady tvorili sumu 47.280,00 € a to vo forme dotácie, príj-

mov od rodičov, sponzorských darov, 2% -nej dane). Dodal, že v súčasnosti má akadémia 95 detí 

pričom 26 je z Nededze. Po prezentácii sa vyjadril poslanec JUDr. Marián Cesnek, že je za podpo-

ru športu v obci, ale zároveň sa dotazoval na to, že či  70% nákladov na mzdy trénerom a asisten-

tom nie je neprimeraná suma v pomere k celkovej sume nákladov? Najmä s ohľadom na to, že 

navýšenie časti financií sa týka 6-7 ročných detí. Na to Peter Galadík reagoval, že je dôležité pod-

chytiť práve tie malé deti kvalitnými trénermi a učiť ich disciplíne a zodpovednosti. Povedal, že pri 

prepočte na 1 hodinu výkonu práce dostane tréner 1 € a venuje sa deťom prakticky 10 mesiacov 

v roku, takže z tohto pohľadu sa mu to nezdá neprimerané.

Poslanec obecného zastupiteľstva Milan Drábik sa opýtal, či plánuje FA United využívať aj financie

získané z 2% daní. Na to mu odpovedal Peter Galadík, že samozrejme to Fa United využije. Ďalej 

poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Vladimír Zajac poznamenal, že grant od spoločnosti Mobis, 

ktorý akadémia dostala bol v o niečo nižšej sume, ako sa predpokladalo, nakoľko Mobis podporil 

veľké množstvo projektov menšou sumou. 

Následne poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali o predloženej žiadosti v sume 12.000,00 €. 

Tá nebola schválená.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 

Za: 3  Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing.Ľuboslava Ťažká

Proti: 2 Milan Drábik, Mária Sklenárová

Zdržali sa: 2 JUDr. Marián Cesnek, Ing. Vladimír Zajac

V nadväznosti na to poslankyňa obecného zastupiteľstva Ing. Ľuboslava Ťažká navrhla upraviť 

sumu pre dotáciu na rok 2020 pre FA United na 10.000,00 €, čo v následnom hlasovaní obecné 

zastupiteľstvo schválilo.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 

Za: 4 JUDr. Marián Cesnek, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing.Ľuboslava Ťažká

Proti: 0 

Zdržali sa: 3 Milan Drábik, Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac

Na záver tohto bodu rokovania sa vedúci družstva dospelých Miloš Bros poďakoval za obe 

schválené dotácie. 



6) Prejednanie poplatku za komunálny odpad

Poslanci prejednávali možnosť navýšenia poplatku za komunálny odpad. Obec Nededza má 

určenú výšku poplatku vo Všeobecne záväznom nariadení obce č. 3/2014, ktorý je stanovený na 

sumu 0,0328€/osoba/deň a teda 11,972€/osoba/rok. Tento poplatok nebol od roku 2012 do 

súčasnej doby navýšený. Od roku 2019 je v účinnosti Nariadenie vlády č. 330/2018 Z.z., ktoré 

upravuje poplatky za uloženie odpadu na skládky tzv. skládkovanie. Cena za uloženie odpadu na 

skládku sa skladá z 2 zložiek a to z poplatku za uloženie na skládku a z poplatku, ktorý sa odvádza

do Environmentálneho fondu. Výška druhej časti poplatku je závislá na miere vytriedenia 

komunálneho odpadu v obci. Z toho pre obce a mestá vyplýva, že čím väčšie množstvo odpadu 

vytriedia v triedenom zbere, tým menší bude poplatok za uloženie odpadu na skládku. V roku 2018

obec Nededza mala úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 30,18% a teda poplatok za uloženie 

odpadu na skládku činil sumu 8€/1tonu. Podľa uvedeného nariadenia vlády sa bude sadzba 

poplatku za každý ďalší rok navyšovať. Ak ostane obec na rovnakej úrovni triedenia, poplatok sa 

v roku 2020 zvýši na 13€/1tonu a v roku 2021 na sumu 22€/1tonu. Ak by sa obci podarilo vytriediť 

viac ako 40%, tak v roku 2020 by poplatok tvoril sumu 12€/1tonu a v roku 2021 sumu 18€/1tonu. 

Na ilustráciu v roku 2018 naša obec vyprodukovala cca. 260 ton odpadu. V zmysle zákona č. 

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

odpady v znení neskorších predpisov sa výpočet poplatku za komunálny odpad vypočítava na 

ďalší rok z nákladov na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu v predchádzajúcom roku. V tomto 

prípade by pre obec Nededza bol tento poplatok na rok 2020 stanovený vo výške 

0,0478/€/osoba/deň, t.j. 17,44€/osoba/rok. Rozdiel navrhovaného poplatku tvorí zvýšenie o 5,47 

€/osoba/rok. Predpokladaný doplatok obce za vývoz odpadu za rok 2019 činí výšku cca. 4.200 

€..Z tohto titulu bolo prejednané na obecnom zastupiteľstve jeho možné navýšenie na rok 2020. V 

diskusii sa vyjadril poslanec Ing. Miloš Janek, že poplatok by sa mal postupne navýšiť tak, aby 

nedošlo k prudkému jednorázovému navýšeniu v budúcnosti. S tým súhlasila i poslankyňa Ing. 

Ľuboslava Ťažká. Ostatní poslanci obecného zastupiteľstva sa v diskusii vyjadrili, že navýšenie 

z ich pohľadu nie je potrebné. Následne prítomní poslanci hlasovali o ponechaní aktuálneho 

poplatku v sume 0,0328 €/osoba/deň t.j. 11,97 €/osoba/rok.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 

Za: 5 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mgr. Darina Janušová, Mária Sklenárová, Ing. Vladimír 

Zajac

Proti: 2 Ing. Miloš Janek, Ing. Ľuboslava Ťažká 

Zdržali sa: 0



7)  Vyradenie knižničného fondu a drobného majetku obce

Prítomným poslancom bol predložený Protokol o vyradení drobného majetku a knižničného fondu. 

Jedná sa o vyradenie drobného majetku v sume 624,91 € €, ktorý nie je možné ďalej používať s 

ohľadom na jeho poškodenie alebo značné opotrebenie a tiež o vyradenie kníh z obecnej knižnice 

v sume 53,65 €.. Predložený protokol prítomní poslanci schválili.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 

Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária 

Sklenárová, Ing.Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac

Proti: 0

Zdržali sa: 0

8) Voľba hlavného kontrolóra obce Nededza

Obecné zastupiteľstvo v  Nededzi podľa § 18a ods. 2  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce 

Nededza č. 140 zo dňa 9.9.2019 vyhlásilo, že voľba  hlavného kontrolóra obce Nededza. s funkč-

ným obdobím šiestich rokov s úväzkom 24 hodín mesačne a nástupom do práce od 01.12.2019  

sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nededza dňa 21.10.2019. 

Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že ku dňu 07.10.2019 bola na obec doručená jedna písomná 

prihláška pre voľbu hlavného kontrolóra obce Nededza spolu s požadovanými dokladmi. Ďalej kon-

štatovalo, že kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra, ktoré boli prijaté 

uznesením obecného zastupiteľstva č.140 zo dňa 9.9.2019 uchádzačka Ing. Silvia Ďungelová spl-

nila.

Následne boli poslancom obecného zastupiteľstva rozdané hlasovacie lístky pre tajnú voľbu hlav-

ného kontrolóra. 

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania - tajná voľba:

Odovzdaných hlasovacích lístkov: 7

Za: 6  



V tajnej voľbe bola za hlavného kontrolóra obce zvolená Ing. Silvia Ďungelová, Na Skotňu 

1220/35, Teplička nad Váhom. 

Následne bolo odsúhlasený výkon podnikateľskej činnosti, inej zárobkovej činnosti v zmysle par. 

18 ods. 1 zákona 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení pre novozvoleného hlavného kontrolóra 

obce.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 

Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária 

Sklenárová, Ing.Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac

Proti: 0

Zdržali sa: 0

9) Rôzne

V rámci bodu Rôzne bola vzatá na vedomie zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2019. 

Jedná sa o presun príjmov a výdavkov v rámci schváleného rozpočtu zo dňa 30.06.2019 do cel-

kovej výšky 5.000,00 € a transfér za voľby do Európskeho parlamentu, transfér - Úrad práce, so-

ciálnych vecí a rodiny  na stravovanie detí v materskej škole a transfér za register obyvateľov a 

podľa vnútorného predpisu č. 9 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu a pros-

triedkov z Európskej únie do rozpočtu obce.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 

Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária 

Sklenárová, Ing.Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Následne bola po vzájomnej diskusii vzatá na vedomie a odporúčaná kúpa defibrilátora a základ-

ného príslušenstva v roku 2020 z rozpočtu obce. Jedná sa o externý automatický defibrilátor na 

batérie, ktorý má životnosť 5 rokov. Používa sa na záchranu života pri náhlej zástave srdca 



(elektrický výboj) a bol by umiestnený na niektorej z obecných budov z vonkajšej strany tak, aby 

bol dostupný nepretržite 24 hodín pre kohokoľvek, kto by ho potreboval.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 

Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária 

Sklenárová, Ing.Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Ďalšie uznesenie vzalo na vedomie informáciu o zázname z úvodnej prehliadky 4 starých mostov 

zo dňa 03.10.2019.  Tú vykonala firma PROFICON, s.r.o, Žilina. Skontrolované boli 3 mosty na uli-

ci Potočná a 1 most na križovatke Hlavnej a Potočnej ulice. V prehliadke sa konštatuje, že mosty 

sú v zlom stave a preto bude potrebné rozhodnúť, či budú opravené alebo vymenené za úplne 

nové vzhľadom na predpokladané náklady a ich životnosť po prípadnej oprave.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 

Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária 

Sklenárová, Ing.Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac

Proti: 0

Zdržali sa: 0

.

Na záver bodu Rôzne prítomní prejednali  žiadosť o úpravu platby za nájom kultúrneho domu od 

Miroslavy Zajacovej na prevádzkovanie jumpingu. Tá vo svojej žiadosti zo dňa 17.10.2019 uviedla,

že žiada o úpravu nájomného za nájom z dôvodu, že v niektorých termínoch nemôže športovú čin-

nosť vykonávať, nakoľko je sála využívaná na iné účely. Nakoľko však poslanci obecného zastupi-

teľstva schválili Uznesením č. 110/2018-2022 paušálny poplatok za prenájom s účinnosťou od 

01.05.2019, žiadosť vzali na vedomie a k ďalšej úprave poplatku nedošlo.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 

Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária 



Sklenárová, Ing.Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac

Proti: 0

Zdržali sa: 0

10) Uznesenia

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia č.146 až 160 vo volebnom období 

2018 – 2022.

11) Záver

Po ukončení rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a o 21:10  hod. ukončil za-

sadnutie Obecného zastupiteľstva.

V Nededzi dňa 25.10.2019 

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

Overovatelia zápisnice: 

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

Mária Sklenárová ….......................................

Starosta obce:

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


