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dodržujeme veľké množstvo opat-
rení a pre nás žiaľ aj obmedzení. 
Doslova žijeme a fungujeme úplne 
ináč, ako sme boli doteraz zvyknu-
tí. Nikto z nás, bez ohľadu na to, či 
je z mladšej generácie alebo už má 
za sebou niekoľko desaťročí, niečo 
podobné ešte nezažil. 

Život nielen v našej obci, ale doslo-
va na celom Slovensku, či dokonca 
vo svete, sa spomalil. Na druhej 
strane však možno prišiel správny 
čas na zamyslenie sa nad rýchlos-

Jar je symbolom nádeje

Hoci sme sa mnohí priam 
nedočkavo tešili na prvé 
jarné lúče slnka, tá tohto-

ročná jar je iná. Všetci sme sa ako-
by prebudili do iného rána. Alebo 
lepšie povedané – do iného sveta. 
Chodíme s rúškami na tvárach, na-
kupujeme vo vybraných hodinách 
aj to len v potravinách, či drogérii, 
nemôžeme sa stretávať, deti nena-
vštevujú materskú či základnú ško-
lu, zatvorené sú i dvere kostola, po-
daktorí sú namiesto zamestnania 
nútení ostať doma. Jednoducho 

Nededza vo futba-
lovej 11-tke roka
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Potešili sme sa 
fašiangovému 
sprievodu

ťou nášho bytia a toho, čo nám po-
pritom možno veľakrát uniká. Zrazu 
máme čas na veci, ktoré sme zaned-
bávali, nevenovali im dostatočnú 
pozornosť. Možno toto vynútené 
spomalenie predsa len prinesie aj 
pozitívum vo forme zamyslenia sa 
nad tým ako funguje naša spoloč-
nosť a my v nej. Verme, že z COVID-
-u sa dostaneme posilnení, veď jar 
so všetkými svojimi prírodnými krá-
sami, ktoré nám ponúka, nám v to 
dáva nádej.

Nededžania 
spojili sily s 
Clowndoctors
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Zápisnice zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
v Nededzi 

Prítomní poslanci: 5 Milan Drábik, 
Mgr. Darina Janušová, Mária Skle-
nárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. 
Vladimír Zajac
Ospravedlnení poslanci: 1 JUDr. 
Marián Cesnek, Ing. Miloš Janek
Neospravedlnení poslanci: 0 

Program:

1.  Otvorenie 
2. Kontrola uznesení
3.  Informácie
4.  Odpísanie nedokončenej in-

vestície pre stavbu „Úprava 
verejných priestranstiev, chod-
níkov a miestnych komunikácií 
v Nededzi „ z roku 2009

5.  Plán kontrolnej činnosti hlavné-
ho kontrolóra obce Nededza na 
I. polrok 2020

6.  Stanovisko hlavného kontrolóra 
obce k návrhu viacročného roz-
počtu obce na roky 2020-2022

7.  Rozpočet obce Nededza na roky 
2020, 2021, 2022

8.  Rôzne
9.  Uznesenia
10.  Záver

1)  Otvorenie: 

Siedme zasadnutie Obecného za-
stupiteľstva vo volebnom období 
rokov 2018-2022 otvoril a viedol 
starosta obce PhDr. Peter Vajda, 
ktorý privítal prítomných a skonšta-
toval, že na zasadnutí sú prítomní 5 
poslanci a obecné zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. Následne pred-
ložil na schválenie program roko-
vania. Poslanci program Obecného 
zastupiteľstva schválili bezo zmien.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania: 
Za: 5  Milan Drábik, Mgr. Darina Ja-
nušová, Mária Sklenárová, Ing.Ľubo-
slava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Za zapisovateľku určil starosta obce 
Alicu Hodásovú. 
Za overovateľov zápisnice boli 
schválení poslanci : Ing.Ľuboslava 
Ťažká, Ing. Vladimír Zajac

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania: 
Za: 5  Milan Drábik, Mgr. Darina Ja-
nušová, Mária Sklenárová, Ing.Ľubo-
slava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0                                                                                                

2)  Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 144 zo dňa 09.09.2019 
odporúčalo zvolať stretnutie dot-
knutých osôb bývajúcich  v blízkosti 
Pivárne pod Straníkom: p. Žiakovú, 
p. Lutišana a p. Múčku vo veci pre-
vádzky pivárne – stretnutie sa usku-
točnilo dňa 11.11.2019na obecnom 
úrade za účasti niektorých poslan-
cov a občanov: Miroslava Múčku, 
Ivana Žiaka a Dušana Lutišana.

3)  Informácie

Starosta obce informoval o zhro-
maždení občanov vo veci „Centrum 
obce Nededza“ zo dňa 07.11.2019. 
Za účasti víťazného kolektívu Ing. 
Arch. Pastorek a spol. sa dostavilo 
cca. 20 účastníkov. Ďalej informoval 
o postavení vianočného stromčeka 
v obci. Poďakovanie patrí Mariano-
vi Frniakovi za poskytnutie živého 
stromčeka a hasičom z DHZ Nede-
dza za osadenie stromčeka. Prítom-
ní si vypočuli aj informáciu o Miku-
lášskom sprievode, ktorý sa konal 
dňa 07.12.2019. Pripravených bolo 
200 balíčkov pre deti z Nededze. 
Poďakovanie patrí Komisii kultúry, 
mládeže a športu a zamestnancom 
obecného úradu za prípravu toh-
to podujatia a Potravinám Jozef 
Trnovec za príspevok na mikuláš-
ske balíčky. Na zasadnutí zaznela 
i informácia o varení vianočného 
punču a občerstvenia počas troch 
adventných sobôt, ktorý varilo di-
vadlo NAOPAK, za čo im patrí poďa-
kovanie. Tiež odoznela informácia 
o poskytnutej zľave vo výške 50% z 
ceny za právne zastupovanie zo dňa 
07.11.2019 zo strany JUDr. Sotolářa 
týkajúcu sa súdneho sporu s Mar-
tou Škorvánkovou, nakoľko súdny 
spor trvá už dlhšie obdobie. Pred-
nesená bola i informácia o oprave 
ručnej vodnej pumpy na studni 

Zápisnica zo siedmeho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa 
16.12.2019 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti 
OÚ v Nededzi

v oddychovej zóne na konci obce 
smerom do Kotrčinej Lúčky. Taktiež 
bola zakúpená nová vodná pumpa 
do ulice Dvorská. Prítomní boli in-
formovaní aj o odovzdaní  konco-
ročných príspevkov pre dôchodcov 
nad 70 rokov a pre matky so 6 a viac 
deťmi v celkovej sume 3.940 € a tiež 
o Záverečnej správe o výsledku ad-
ministratívnej fi nančnej kontroly vo 
veci dotácie vo výške 100.000 € na 
rekonštrukciu potoka Kotrčiná zo 
strany Envirofondu. Táto kontrola 
bola bez závad a fi nančné prostried-
ky sú poukázané na účet obce. 

Na záver bola podaná informácia 
o žiadosti na Okresný dopravný in-
špektorát o náhodné meranie rých-
losti vozidiel v obci Nededza na ces-
te III/2071 v smere z Kotrčinej Lúčky.

Prítomní poslanci vzali prednesené 
informácie na vedomie.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania: 
Za: 5  Milan Drábik, Mgr. Darina Ja-
nušová, Mária Sklenárová, Ing.Ľubo-
slava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

4) Odpísanie nedokončenej in-
vestície pre stavbu „Úprava 
verejných priestranstiev, 
chodníkov a miestnych ko-
munikácií v Nededzi „ z roku 
2009

Na účte 042 130 – Obstaranie DHM 
– námestie je vedená projektová 
dokumentácia pre stavbu „Úprava 
verejných priestranstiev, chodníkov 
a miestnych komunikácii v Nede-
dzi“, ktorú vypra-covala spol. PRO-
MA s.r.o. Žilina na základe Zmluvy 
o dielo č.01/2461/2009 v sume 1,19 
€ (symbolická cena v rámci marke-
tingového programu spoločnosti 
PROM, s.r.o.).

Stavba sa nebude realizovať nakoľko 
v roku 2019 obec realizovala verej-
nú anonymnú architektonickú súťaž 
„Centrum obce Nededza“, ktorú vy-
hral kolektív architektov Pastorok a 
spol. Z tohto dôvodu uvedená PD ne-
má využiteľný potenciál a preto obec-
né zastupiteľstvo odsúhlasilo jej od-
písanie ako nedokončenej investície 
– PD -  „Úprava verejných priestran-
stiev, chodníkov a miestnych komuni-
kácii v Nededzi“ z roku 2010  z majetku 
obce v celkovej hodnote 1,19 €.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania: 
Za: 5  Milan Drábik, Mgr. Darina Ja-
nušová, Mária Sklenárová, Ing.Ľubo-
slava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0            
                                                        
5)  Plán kontrolnej činnosti hlav-

ného kontrolóra obce Nede-
dza na I. polrok 2020

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 2020. Ten zahŕ-
ňa viaceré body ako: Správa o kontrol-
nej činnosti za rok 2019, vypracovanie 
stanoviska k záverečnému účtu obce 
za rok 2019, kontrola fi nančných ope-
rácií, či plnenie úloh uložených obec-
ným zastupiteľstvom. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo 
Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na I. polrok 2020.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania: 
Za: 5  Milan Drábik, Mgr. Darina Ja-
nušová, Mária Sklenárová, Ing.Ľubo-
slava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

6)  Stanovisko hlavného kontro-
lóra obce k návrhu viacroč-
ného rozpočtu obce na roky 
2020-2022

Na obecnom zastupiteľstve bolo 
predložené Stanovisko hlavného 
kontrolóra k rozpočtu obce na rok 
2020, 2021 a 2022 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 2020 
schváliť tak, ako bol predložený.

Poslanci vzali predmetné stanovis-
ko na vedomie.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania: 
Za: 5  Milan Drábik, Mgr. Darina Ja-
nušová, Mária Sklenárová, Ing.Ľubo-
slava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

7)  Rozpočet obce Nededza na 
roky 2020, 2021, 2022

Na základe novelizácie zákona 
č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových 
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pravidlách územnej samosprávy 
obecné zastupiteľstvo obce Nede-
dza schválilo zostavenie a predkla-
danie rozpočtu obce bez programo-
vej štruktúry. 

Prejednané boli predovšetkým 
bežné príjmy v roku 2020, ktoré sú 
rozpočtované vo výške 851.709,00 
€, kapitálové príjmy v sume 
0,00 €, bežné výdavky vo výške 
834.509,00 €, kapitálové výdavky v 
sume 248.900,00€, finančné ope-
rácie – v sume 231.700,00 €. Roz-
počet na rok 2020 je zostavený ako 
vyrovnaný.

Poslanec Ing. Vladimír Zajac sa 
dotazoval na niektoré položky 
v rozpočte, najmä na kapitálové 
výdavky a bežné výdavky, ktoré 
boli vo vyššej hodnote. Jednalo 
sa o náboženské služby – oprava 
strechy na zvonici, športové služby 
– oprava strechy na šatniach OŠK 
a prístrešku, úpravu dna a priepuste 
na vodnom toku. Tieto dotazy boli 
ozrejmené starostom obce. Poslan-
kyňa Mária Sklenárová sa dotazova-
la, či by bolo možné z rozpočtu ob-
ce na rok 2020 zrenovovať obecné 
studne. Starosta sa vyjadril, že na 
rekonštrukciu studní boli použité 
v roku 2015 fi nancie z projektu cez 
spoločnosť Mobis Slovakia, ktorý 
má určitú udržateľnosť a teda zásah 
zo strany obce je možný najskôr až 
v roku 2021. Poslanec Milan Drábik 
sa dotazoval na výšku výdavkov na 
rekonštrukciu kaštieľa v roku 2020. 
Starosta obce vysvetlil, že na zákla-
de Dodatku č. 4 k zmluve s fi rmou 
DEOS Žilina, s.r.o. sú v rozpočte uve-
dené sumy, ktoré v pôvodnej zmlu-
ve neboli kalkulované a v priebehu 
samotných rekonštrukčných prác 
bolo zistené, že tieto práce a teda 
s tým súvisiace ďalšie náklady je po-
trebné vykonať.

Rozpočet obce na rok 2020 bol 
schválený bez výhrad.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania:
Za: 3  Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing.Ľuboslava Ťažká
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Milan Drábik, Ing. Vladi-
mír Zajac

Ďalej bolo schválené použitie re-
zervného fondu v sume 231.700 € 
na položky podľa tabuľky:

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania : 
Za: 5  Milan Drábik, Mgr. Darina Ja-
nušová, Mária Sklenárová, Ing.Ľubo-
slava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Vzatý na vedomie bol i viacročný 
rozpočet obce na roky 2021, 2022.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania : 
Za: 4  Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing.Ľuboslava Ťažká, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Milan Drábik

8)  Rôzne

Kronikárka obce Monika Maršalová 
prejednala s prítomnými poznám-
ky ku kronike obce Nededza za rok 
2018. Kronika pojednávajú o živote v 
našej obci za uvedený rok a zachytá-
va najpodstatnejšie udalosti v obci. 

Následne obecné zastupiteľstvo 
schválilo Kroniku obce Nededza za 
rok 2018.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania: 
Za: 5  Milan Drábik, Mgr. Darina Ja-
nušová, Mária Sklenárová, Ing.Ľubo-
slava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac

Proti: 0
Zdržali sa: 0

V rámci bodu Rôzne sa starosta 
dotazoval poslancov, či idú schvá-
liť odmenu hlavnému kontrolóro-
vi obce za rok 2019. Dotazoval sa 
prítomných poslancov, akú výšku 
odmeny by navrhli. Poslanec Milan 
Drábik navrhol sumu 400 €, posla-
nec Ing. Vladimír Zajac sumu 500 €. 
Poslankyňa Mgr. Darina Janušová 
navrhla sumu 400 € a poslankyňa 
Ing. Ľuboslava Ťažká sumu 600 €. 
Následne sa poslanci zhodli na su-

me 540 €, ktorú uznesením schvá-
lili.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania: 
Za: 5  Milan Drábik, Mgr. Darina Ja-
nušová, Mária Sklenárová, Ing.Ľubo-
slava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Obecné zastupiteľstvo tiež odporu-
čilo vypracovať kontrolný znalecký 
posudok na par. č. E KN  204/3 v k.ú. 
Nededza.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania:
Za: 5  Milan Drábik, Mgr. Darina Ja-
nušová, Mária Sklenárová, Ing.Ľubo-
slava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

9)  Uznesenia

Na zasadnutí obecného zastu-
piteľstva boli prijaté uznesenia 
č.161/2018-2022 až 172/208-2022. 

10)  Záver

Po ukončení rokovania poďakoval 
starosta obce prítomným za účasť 
a o 20:55 hod. ukončil zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva.

V Nededzi dňa 18.12.2019 
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01.1.1 713005 46 Správa - defi brilátor 2 000.00
01.1.1 718005 46 Správa-rozšírenie kamerového systému 20 000.00
04.4.3 711001 46 Nákup pozemkov- 7+8 b. j. 3 000.00
04.5.1 713005 46 Cestná doprava-špec. zariadenie 2 000.00
04.5.1 716 46 MK-Stav -  inž. činn. 1 500.00
04.5.1 716 46 MK-Nová IV. (Záplotie) - inž. činnosť 700
04.5.1 717001 46 MK-Stav - realizácia 10 000.00
04.5.1 717001 46 MK-Nová IV. (Záplotie) 9 000.00
06.2.0 713001 46 Kaštieľ - interiérové vybavenie 20 000.00
06.2.0 713001 46 Obecný dom - interiérové vybavenie 6 000.00
06.2.0 713004 46 Verejná zeleň - prev. stroje, prístroje, zariadenia 1 000.00
06.2.0 716 46 Verejnoprospešné práce - VN do zeme-PD + inž. činn. 6 000.00
06.2.0 716 46 Kaštieľ - inž. činnosť 1 000.00
06.2.0 716 46 Centrum obce Nededza-PD + inž. činn. 3 000.00
06.2.0 717001 46 Verejnoprospešné práce - NN do zeme 6 000.00
06.2.0 717001 46 Centrum obce Nededza - real. 70 000.00
06.2.0 717003 46 Kaštieľ-rekonštrukcia, stav. úpravy 53 000.00
06.4.0 716 46 Verejné osvetlenie- inž. činn.-MK STAV 1 000.00
06.4.0 717001 46 Verejné osvetlenie - realizácia - MK STAV 15 000.00
09.1.1.1 713004 46 Mat.škola - interaktívna tabuľa 1 500.00

Zápisnica z ôsmeho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa 
02.03.2020 o 18:00 hod. v zasadacej
miestnosti OÚ v Nededzi

Prítomní poslanci: 7 JUDr. Mari-
án Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš 
Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing.Ľuboslava Ťažká, Ing. 
Vladimír Zajac
Ospravedlnení poslanci: 0
Neospravedlnení poslanci: 0 

Program:

1.  Otvorenie 
2.  Kontrola uznesení
3.  Informácie
4.  Žiadosť obce Gbeľany o fi nančnú 

spoluúčasť na prestavbe spojova-
cej chodby ZŠ Gbeľany – telocvič-
ňa

5.  Kúpa priekopového ramenného 
mulčovača

6.  Žiadosť Márie Cigánikovej, Kras-
ňany o predbežný súhlas na 
parcelu KN C č. 563/29 v k.ú. Ne-
dedza hlavného kontrolóra obce 
k návrhu viacročného rozpočtu 
obce na roky 2020-2022

7.  Žiadosť Vladimír Vydru, Žilina 
o vyjadrenie obce k zámeru vý-
stavby prevádzkovej haly na par-
cele KN C 540/6 v k.ú. Nededza 

(priemyselná zóna) a odpredaja 
parcely

8.  Žiadosť Petra Ďuríčka, Nededza 
o opätovné prehodnotenie pre-
nájmu poľnohospodárskeho po-
zemku parcela KN E č. 204/3

9. Správa o kontrolnej činnosti hlav-
ného kontrolóra obce Nededza 
za rok 2019

10. Rôzne
11.  Uznesenia
12. Záver

1)  Otvorenie: 

Ôsme zasadnutie Obecného zastu-
piteľstva vo volebnom období rokov 
2018-2022 otvoril a viedol starosta 
obce PhDr. Peter Vajda, ktorý priví-
tal prítomných a skonštatoval, že na 
zasadnutí sú prítomní všetci siedmi 
poslanci a obecné zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. Následne predlo-
žil na schválenie program rokovania. 
Poslanci program Obecného zastu-
piteľstva schválili bezo zmien.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
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Výsledky hlasovania: 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-
na Janušová, Mária Sklenárová, Ing.
Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Za zapisovateľku určil starosta obce 
Alicu Hodásovú. 
Za overovateľov zápisnice boli schvá-
lení poslanci : JUDr. Marián Cesnek, 
Ing. Miloš Janek

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania: 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-
na Janušová, Mária Sklenárová, Ing.
Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

2)  Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 172 zo dňa 16.12.2019 
odporúčalo vypracovať kontrolný 
znalecký posudok na par. č. E KN  
204/3 v k.ú. Nededza. Obec poskyt-
la obecnému zastupiteľstvu zoznam 
troch znalcov v odbore poľnohospo-
dárstvo registrovaných na Minister-
stve spravodlivosti SR – Krajský súd 
Žilina, ktorý môžu daný posudok vy-
hotoviť, čo vzišlo z diskusie na obec-
nom zastupiteľstve dňa 16.12.2019.

3) Informácie

Starosta obce informoval o usku-
točnení VII. Ročníka starostovského 
plesu, ktorý sa konal dňa 25.01.2020, 
a ktorého sa zúčastnilo cca. 130 hostí. 
Za jeho zabezpečenie patrí poďa-
kovanie Komisii kultúry, mládeže 
a športu a zamestnancom obce. Ďa-
lej informoval o kontrole projektu 
„Rekonštrukcia potoka Kotrčiná“ dňa 
19.02.2020 zo strany Environmentál-
neho fondu – jednalo sa o fyzickú 
kontrolu potoka, fi nancovania a fak-
turácie. Kontrola skonštatovala, že 
neboli nájdené nedostatky. Prítomní 
si vypočuli aj informáciu o súdnom 
spore Marta Škorvánková vs. Obec 
Nededza vo veci náhrady škody spô-
sobenej pádom na cintoríne v obci. 
Dňa 16.01.2020 bolo na Okresnom 
súde v Žiline ďalšie pojednávanie, 
kde sudkyňa rozhodla v neprospech 
obce. Keďže rozsudok ešte nebol do-
ručený, o jeho následnom doručení 
obec informuje poslancov a spoloč-
ne so svojim právnym zástupcom 
následne rozhodne o ďalšom postu-
pe. Zrejme sa obec odvolá na krajský 
súd. Na zasadnutí zaznela i informá-
cia o podpísaní 

Zmeny č. 5 týkajúcej sa Zmluvy 
o dielo s fi rmou DEOS ŽILINA, s.r.o. 
pri rekonštrukcii kaštieľa, ktorá bola 
podpísaná na základe schváleného 
rozpočtu pre rok 2020. Celková cena 
diela tak činí 349.105,96 € s DPH. Cel-
ková cena diela po skončení všetkých 

prác bude znížená o nezrealizované 
položky alebo len čiastočne zreali-
zované, ktoré neboli alebo nebudú 
fakturované. Záverečné zúčtovanie 
bude predložené ako informácia pre 
obecné zastupiteľstvo.

Tiež odoznela informácia o vykonaní 
dokladovej inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a zá-
väzkov k 31.12.2019 a fyzickej inven-
tarizácie materiálu CO k 31.12.2019. 
Prednesená bola i informácia o uspo-
riadaní fašiangového sprievodu v ob-
ci dňa 22.02.2020 pod záštitou Obec-
ného Športového klubu Nededza, za 
čo im patrí poďakovanie. Prítomní 
boli informovaní aj o uskutočnení 
volieb do NR SR 2020, ktoré sa konali 
v 1 volebnom obvode v obci a to dňa 
29.02.2020 v sále kultúrneho domu. 
Priebeh volieb v obci bol pokojný, 
obec miestne výsledky zverejnila na 
webovom sídle a úradnej tabuli. Tiež 
zaznela informácia o úrovni vytriede-
nia komunálneho odpadu v obci za 
rok 2019. V porovnaní s rokom 2018 
sa zvýšila úroveň vytriedenia z 30,18 
% na 50,32%, čo znamená, že od 
01.03.2020 bude obec platiť sadzbu 
za uloženie odpadu na skládku od-
padov v sume 11€/1 tonu. Na záver 
bola podaná informácia o príprave 
rekonštrukcie webovej stránky obce.

Prítomní poslanci 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. Dari-
na Janušová, Mária Sklenárová, Ing.
Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

4)  Žiadosť obce Gbeľany o fi -
nančnú spoluúčasť na pre-
stavbe spojovacej chodby ZŠ 
Gbeľany – telocvičňa

Dňa  17.02.2020 bola obci Nededza 
doručená žiadosť o fi nančnú spoluú-
časť na prestavbe spojovacej chodby 
medzi hlavnou budovou Základnej 
školy v Gbeľanoch a vedľajšou bu-
dovou telocvične zo strany obce 
Gbeľany. Rovnakú žiadosť doručila i 
samotná škola. V úvode tohto bodu 
rokovania sa poslancom prihovoril 
riaditeľ Základnej školy v Gbeľanoch 
Mgr. Juraj Repáň, ktorý vysvetlil zák-
ladné údaje v žiadosti. A síce, že spo-
mínaný prechod má cca. 50 rokov. 
Škola dala vypracovať posudok a roz-
počet na možnú murovanú prestav-
bu v sume 121 591,88 €. Uviedol, že 
si je vedomý toho, že zriaďovateľom 
školy je obec Gbeľany, avšak nakoľ-
ko základnú školu navštevujú i deti 
z Nededze, riaditeľstvo školy chce ve-
dieť, či je záujem zo strany poslancov 
obecného zastupiteľstva v Nededzi 
riešiť túto situáciu vyžadujúcu opra-
vu spojovacej chodby a odsúhlasiť 

fi nančný príspevok. Starosta obce sa 
v rámci diskusie vyjadril, že mnohí ľu-
dia si myslia, že obce Nededza, Gbe-
ľany a Teplička nad Váhom sú bezod-
nou studňou peňazí. Samozrejme, že 
sa tieto obce majú lepšie ako mnohé 
iné obce. Dodal, že vždy, keď sa jed-
nalo o nejakú pomoc pre ZŠ Gbeľany, 
snažila sa obec Nededza vychádzať 
v ústrety, napríklad pri fi nancovaní 
plaveckého, lyžiarskeho výcviku, tiež 
pri nákupe gastrozariadenia, inte-
raktívnej tabule či prestavbe šatní. 
Uviedol tiež, že striktne podľa záko-
na obec nemôže investovať do cu-
dzieho majetku, pričom možná spo-
luúčasť obce Nededza by mala byť 
36 000 € respektíve 25 000 €. Otázne 
je, akým spôsobom to riešiť, či škola 
skúšala eurofondy, príspevky z minis-
terstva školstva a podobne.

Poslanec obecného zastupiteľstva 
JUDr. Marián Cesnek sa vyjadril, že ta-
ká suma nie je malá ani pre obec Ne-
dedza a dotazoval sa na to, kto bude 
objednávateľom stavby. Riaditeľ ško-
ly odpovedal, že obec Gbeľany. Zá-
roveň doplnil, že ročný normatív na 
žiaka je 2 000 €, pričom približne 60 
€ z toho vychádza na bežnú údržbu, 
nie na väčšie investície. Tiež sa do-
pytoval, či by bolo možné zo strany 
obce Nededza fi nančne prispieť na 
chod školy nejakým iným spôsobom 
ako stavebnou investíciou do cudzie-
ho majetku, napríklad príspevkom 
na počítače, meotary alebo špeciali-
zovanú učebňu. Poslanec obecného 
zastupiteľstva Ing. Vladimír Zajac 
sa dotazoval na technické paramet-
re predloženej prístavby. Prítomná 
predsedníčka Rady rodičov pri Zák-
ladnej škole v Gbeľanoch Bc. Zuzana 
Vajdová sa vyjadrila, že suma, ktorú 
vyzbierajú z 2% daní nie je taká vyso-
ká, aby sa pokryli podobné výdavky 
školy. Starosta obce v závere diskusie 
ku tomuto bodu doplnil, že určite 
danú žiadosť s poslancami obecné-
ho zastupiteľstva budú po dodaní 
statického posudku a niektorých ďal-
ších dokumentoch prejednávať na 
jednotlivých komisiách a predmetnú 
žiadosť vzali na vedomie.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania:
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-
na Janušová, Mária Sklenárová, Ing.
Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0
                                                        
5)  Kúpa priekopového ramenné-

ho mulčovača

Starosta obce predložil na rokova-
ní obecného zastupiteľstva návrh 
na kúpu ramenného mulčovača. 
Malo by sa jednať o stroj s vlastným 
hydraulickým systémom, otočnou 
mulčovacou hlavicou s výkonnými 
odolnými dielmi z liatiny. Poslanec 
obecného zastupiteľstva Milan Drá-

bik sa opýtal, aká je návratnosť ta-
kéhoto stroja. Dodal, že by mala byť 
5 rokov a či sa to teda oplatí.

Poslankyňa obecného zastupiteľstva 
Mária Sklenárová sa dotazovala, kde 
by sa mulčovalo. Starosta odpovedal, 
že sa jedná hlavne o ťažšie dostupné 
šikmé plochy napríklad okolo po-
toka, ihriska, medza popri hlavnej 
ceste, medza k cintorínu a podobne, 
pričom uviedol, že by sumu 25 000 € 
museli poslanci schváliť z rezervného 
fondu obce.

Prítomní poslanci kúpu ramenného 
mulčovača schválili.

Výsledky hlasovania:
Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Ing. Miloš 
Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing.Ľuboslava Ťažká, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Milan Drábik

6) Žiadosť Márie Cigánikovej, 
Krasňany o predbežný súhlas 
na parcelu KN C č. 563/29 v k.ú. 
Nededza

Na obecnom zastupiteľstve bola pre-
jednaná žiadosť Márie Cigánikovej 
z obce Krasňany o predbežný súhlas 
na rozparcelovanie na parcelu KN C 
č. 563/29 v k.ú. Nededza. Žiadateľka 
chce geometrickým plánom rozdeliť 
pozemok v extraviláne na menšie po-
zemky s prístupovou cestou, pričom 
v žiadosti uviedla, že na pozemku sa 
nenachádza plyn a pozemok nie je 
ani v ochrannom pásme plynovodu.

Poslanci vzali predmetnú žiadosť na 
vedomie s tým, že bude ešte prejed-
naná v stavebnej komisii.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania:
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-
na Janušová, Mária Sklenárová, Ing.
Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

7)  Žiadosť Vladimír Vydru, Žilina 
o vyjadrenie obce k zámeru 
výstavby prevádzkovej haly 
na parcele KN C 540/6 v k.ú. 
Nededza (priemyselná zóna) a 
odpredaja parcely

Na rokovaní obecného zastupiteľ-
stva bola prejednaná i žiadosť Vladi-
mír Vydru zo Žiliny o vyjadrenie obce 
k zámeru výstavby prevádzkovej ha-
ly na parcele KN C 540/6 v k.ú. Nede-
dza (priemyselná zóna) a odpredaja 
parcely. Účelom projektu je osadenie 
novostavby výrobno-prevádzkovej 
haly pre nábytkársku dielňu o výme-
re 865 m², ako aj predbežné overenie 
možnosti napojenia na inžinierske 
siete. Na obecnom zastupiteľstve bo-
li i občania bývajúci v tesnej blízkosti 
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uvedenej parcely Mária Cesneková 
a Jozef Nemec, ktorí sa vyjadrili, že 
nesúhlasia s takouto výstavbou, na-
koľko to negatívne ovplyvní ich kom-
fort bývania. Starosta obce povedal, 
že obec musí vychádzať zo záväzku 
zo zmluvy s Ministerstvom hospo-
dárstva Slovenskej republiky, ak žia-
dateľ spĺňa všetky regulatívy, ktoré 
sú v priemyselnej zóne. Platnosť 
zmluvy s ministerstvom je od roku 
2009 na dobu najmenej 20 rokov.

Poslanci vzali predmetnú žiadosť na 
vedomie s tým, že bude ešte prejed-
naná v stavebnej komisii.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania:
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-
na Janušová, Mária Sklenárová, Ing.
Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

8)  Žiadosť Petra Ďuríčka, Nede-
dza o opätovné prehodnote-
nie prenájmu poľnohospodár-
skeho pozemku parcela KN E 
č. 204/3

Opätovne prejednaná bola i žiadosť 
Petra Ďuríčka z Nededze o  prehod-
notenie prenájmu poľnohospo-
dárskeho pozemku parcela KN E č. 
204/3. Táto žiadosť bola zo strany 
Petra Ďuríčka už podaná 10.04.2019 
a následne prejednaná na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva. Avšak me-

novaný nesúhlasí s výškou určenej 
ceny nájmu v sume 0,1378 €/ m²/rok 
a preto požiadal o jej opätovné pre-
jednanie, pričom žiadateľ navrhuje 
výšku nájomného v cene 45 €/ha/rok 
a to za účelom chovu hospodárskych 
zvierat a to na 10 rokov.

Poslanci vzali predmetnú žiadosť na 
vedomie s tým, že bude ešte prejed-
naná v Komisii stavebnej, životného 
prostredia a verejného poriadku 
a tiež v Komisii fi nančnej a sociálnych 
vecí.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
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: 1 Ing. Vladimír Zajac

9)  Správa o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce Ne-
dedza za rok 2019

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 
2019. 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 -
nančnej kontroly. V roku 2019 bolo 
kontrolované plnenie rozpočtu ob-

ce počas celého roka, plnenie daní 
a poplatkov a stav nedoplatkov, 
dodržiavanie rozpočtovej disciplí-
ny a hospodárenie s rozpočtovými 
prostriedkami, kontrola evidencie 
sťažností, kontrola inventarizácie a 
plnenie uznesení Obecného zastu-
piteľstva, ako aj kontrola čerpania 
nadčasov v Materskej škole v Nede-
dzi. Predmetnú správu vzalo obecné 
zastupiteľstvo na vedomie.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania:
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-
na Janušová, Mária Sklenárová, Ing.
Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

10)  Rôzne

V rámci bodu Rôzne bolo vzaté na 
vedomie Rozpočtové opatrenie 
č. 7/2019. Jedná sa o rozpočtový 
presun príjmov a výdavkov v rám-
ci schváleného rozpočtu zo dňa 
31.12.2019 (transfér ÚPSVR stravo-
vanie detí v MŠ, stavebný poriadok, 
transfér Nadácia KIA  Motors, transfér 
-Environmentálny fond)  

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. Ľu-
boslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac

Proti: 0
Zdržali sa: 0

Ďalej bola prejednaná i žiadosť vlast-
níkov bytov v bytovom dome na 
ulici Záhradná č 226/12 o osadenie 
parkovacej zábrany (stĺpika) na ulič-
ke za bytovým domom z dôvodu 
neustáleho znečisťovania balkónov 
a fasády bytového domu okoloidú-
cimi autami, ale tiež ohrozenai chod-
cov bezohľadnou rýchlou jazdou. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo osa-
denie parkovacej zábrany.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania:
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-
na Janušová, Mária Sklenárová, Ing.
Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

11)  Uznesenia

Na zasadnutí obecného zastu-
piteľstva boli prijaté uznesenia 
č.173/2018-2022 až 118/208-2022. 

12)  Záver

Po ukončení rokovania poďakoval 
starosta obce prítomným za účasť 
a o 20:35 hod. ukončil zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva.

V Nededzi dňa 06.03.2020 

Volebný okrsok č.:   1 
Obec:    Nededza 
Čas začiatku hlasovania:  07:00 
Čas skončenia hlasovania:  22:00
Kód okresnej volebnej komisie  507 
Kód obce    517828 
Kód volebného okrsku 1 

Zo zápisnice okrskovej volebnej komisie 

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky: 
Počet voličov zapísaných v zozname voličov   
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní   
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podl‘a § 24 1)   
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny   
Počet platných odovzdaných hlasov   

843 
650 
642 

8 
641 

• Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
• DOBR Á VOLBA
• Sloboda a Solidarita
• SME RODINA
• Slovenské Hnutie Obrody
• ZA ĽUDÍ
• MÁME TOHO DOSŤ!
• Hlas pravice
• Slovenská národná strana
• Demokratická strana
• OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA,

Kresťanská únia (KĽ1), ZMENA ZDOLA
• Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia
• STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
• 99 % - občiansky hlas
• Krest‘anskodemokratické hnutie
• Slovenská liga
• VLASŤ
• MOST - HÍD
• SMER - sociálna demokracia
• SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby
• HLAS ĽUDU
• Magyar Kozosségi Ósszefogás - Mad‘arská komunitná

spolupatričnosť
• Práca slovenského národa
• Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
• Socialisti.sk

o priebehu a výsledku hlasovania 
vo volebnom okrsku vo voľbách 
do Národnej rady Slovenskej 
republiky 29. 2. 2020 

č.1
č.2
č.3
č.4
Č. 5
č.6
č.7
č.8
č.9
č.10
č.11

6.12
č.13
č.14
č.15
č.16
Č.17
č.18
č.19
č.20
č.21
č22

č.23
č.24
č.25

-
20
49
54

2
30

1
-

37
1

149

33
-
1

28
-

16
-

143
-
-
-

-
74

3

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické 
hnutie alebo koalíciu:



Nededžan  1/20206

Nededžan

Foto: archív ZMOS

Starosta obce sa ako člen 
predsedníctva dňa 20.01.2020 
v Bratislave zúčastnil na roko-
vaní Združenia miest a obcí 
Slovenska (ZMOS) a to spolu 
s politickými stranami, ktoré 
v prieskumoch do volieb NR-
SR 2020 dosahovali najmenej 
5 %. Na stretnutí sa predstavi-
telia predsedníctva ZMOS in-
formovali u delegovaných zá-
stupcov jednotlivých politic-
kých strán, aké majú návrhy vo 
svojich volebných programoch 
na zlepšenie hospodárstva 
a celkového zlepšenia podmie-
nok pre občanov miest a obcí 
na Slovensku.

Vážení spoluobčania,

iste ste si všimli, že prvé vydanie 
obecných novín v tomto roku je 
trošku oneskorené a to z dôvo-
du všetkým nám známeho – ob-
razne povedané – pliagy koro-
navírusu. 

Nechceli sme vydanie novín ta-
kpovediac vynechať, preto Vám 
ho napriek viacerým obmedze-
niam prinášame. 

Táto celosvetové pandémia sa 
samozrejme nevyhla ani Slo-
vensku, ani našej obci. Prvotné 
informácie od štátnych orgánov 
boli veľmi sporadické, priam by 
som povedal skoro žiadne. Po 
rôznych urgenciách prostred-
níctvom Združenia miest a obcí 
Slovenska sa postupne začali in-
formácie cestou Krízového štá-
bu Slovenskej republiky a ces-
tou Okresného úradu v Žiline 
odboru krízového riadenia do-
stávať aj ku nám na jednotlivé 

Slovo starostu
obce. Keďže vážnosť situácie 
bola veľmi vysoká, obecný úrad 
hneď prijal potrebné opatre-
nia a posúval dôležité infor-
mácie pre Vás, občanov ces-
tou webovej stránky našej ob-
ce, miestneho rozhlasu, ako aj 
osobným kontaktom na úrade 
či telefonicky. Krízový štáb ob-
ce Nededza v tomto smere ne-
bolo potrebné zvolávať. Hneď 
po vypuknutí sa nám podarilo 
zabezpečiť 30 kusov látkových 
rúšok, ktoré nám ušila krajčírka 
na dôchodku. Tieto sme hneď 
v 1. etape rozdali najmä tým, 
ktorí si sami nevedeli tieto rúš-
ka zabezpečiť. Následne sme 
objednali vo Svite 300 kusov 
opakovateľne nositeľných rúšok 
s možnosťou prania zo zdravot-
ne nezávadnej netkanej textí-
lie. Informáciu o tom, že rúško 
je možné obdržať na obecnom 
úrade pre tých, ktorí si ho neve-
dia zabezpečiť, sme opakovane 
podali cestou obecného roz-
hlasu i webovej stránky obce. 

Môžem konštatovať, že urči-
tý počet ľudí si tieto rúška vy-
žiadali a tie im boli doručené. 
Stále je určitý počet k dispozí-
cii na obecnom úrade. Taktiež 
som odovzdal rúška z dôvodu 
bezpečnosti predaja v COOP 
Jednota pre našich občanov 
zamestnancom v predajni po 
2 rúška a po 1 respirátore FFP1. 
Môžem konštatovať, že dopo-
siaľ je táto pandémia v našej 
obci pod kontrolou. Okrem nie-
koľkých individuálnych 14- dňo-
vých karantén (zväčša po návra-
te zo zahraničia), sa nevyskytli 
problémy, ktoré by vyžadovali 
razantnejšie opatrenia. Avšak aj 
v našej dedine sa vyskytlo pár 
jednotlivcov, ktorí nariadenia 
brali na ľahkú váhu, čo nebolo 
zodpovedné voči všetkým os-
tatným spoluobčanom. V tomto 
smere tiež môžem povedať, že 
drvivá väčšina občanov sa cho-
vala a naďalej chová disciplino-
vane, za čo sa im chcem poďa-
kovať! Jedná sa najmä o nosenie 

rúšok, dodržiavanie odstupov, 
dodržiavane hygieny, ako aj prí-
padnú vzájomnú pomoc vidi-
teľnú hlavne na začiatku pan-
démie pri svojpomocnom šití 
rúšok. Práve tu bolo vidno spo-
lupatričnosť našich občanov, že 
si vieme navzájom pomôcť, ne-
závidíme si a možno by sme si 
z tejto situácie mohli naše po-
zitívne správanie preniesť aj do 
budúcnosti bežného života po 
skončení pandémie. Lebo nikdy 
nevieme, či sa môže niečo po-
dobné znovu vrátiť, prípadne 
prísť niečo ešte možno horšie. 
Všetkým sa chcem touto cestou 
ešte raz poďakovať za dodržia-
vanie jednotlivých nariadení, 
pretože nevieme, kedy celá táto 
situácia skončí. Musíme len vy-
držať a dúfať, že to skončí čím 
skôr.

Prajem Vám veľa zdravia do ďal-
ších dní, 

s úctou
PhDr. Peter Vajda 

Starosta sa zúčastnil na 
predvolebnom rokovaní ZMOS.



Nededžan  1/2020 7

Nededžan

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 záko-
nov v znení neskorších predpi-
sov týmto predkladá informáciu 
o úrovni a spôsobe výpočtu 
úrovne vytriedenia komunál-
nych odpadov za rok 2019:

Úroveň vytriedenia 
komunálneho odpadu 
za rok 2019: 59,42 %.

Sadzba poplatku pre rok 2020 za 
uloženie zmesového komunál-
neho odpadu (200301) a objem-
ného odpadu (200307) na sklád-
ku odpadov v EUR/ 1 tonu (plat-
ná od 01.03.2020 – 28.02.2021):  
11,00 EUR.

V porovnaní s rokom 2019, kde 
sme mali úroveň vytriedenia 
30,18 %, sme sa polepšili o ce-
lých 29,24 %, čo sa odrazilo aj 
na poplatku za uloženie odpa-
du na skládku. Ak by sme bo-
li zostali na rovnakej úrovni, 
dnes by sme platili 13 Eur za 
1 tonu. Keďže sme vytriedili až 
59,42 % odpadu platíme 11 Eur 
za 1 tonu - viď. tabuľka. Per-
cento vytriedenia sa zvýšilo 
najmä vďaka navýšeniu odo-
vzdania kovov do zberných su-
rovín.

Poplatok za uloženie odpadu na 
skládku platí obec. Za rok 2019 
podľa počtu vývozov odpadu 
táto suma tvorila čiastku cca. 
1500 Eur. Sadzby sa však každým 
rokom zvyšujú, preto je dôležité 
naďalej separovať odpad (pozri 
tabuľku vyššie).

Poplatok, ktorý platí občan za 
odvoz komunálneho odpadu sa 
skladá z viacerých zložiek a to 
z poplatku za odvoz a likvidá-
ciu odpadu, poplatku za ulože-
nie odpadu na skládku (ktorý sa 
spomína vyššie v článku), nákla-
dy na prevádzku a administra-
tívu. Občania budú aj tento rok 
platiť rovnaký poplatok za ko-
munálny odpad ako v minulých 
rokoch. V zmysle zákona o odpa-
doch všetky náklady na likvidá-
ciu akéhokoľvek odpadu v obci 
by mal byť prenesený do poplat-
ku pre každého občana. Napriek 
zvyšujúcim sa nákladom na lik-
vidáciu odpadu, obec nepristú-
pila na zvýšenie poplatku pre 
občanov a tak aj tento rok bu-
deme platiť 11,97 eur za osobu 
za rok. V roku 2019 obec vybra-
la od občanov fi nancie v sume 
13 393,67 Eur avšak celkovo za-
platila 18 963,07 Eur. Rozdiel 
5 569,4 Eur musí zaplatiť obec.

Je však dôležité tento odpad aj 
správne separovať. Do nádob 
vkladať len ten odpad, na kto-
rý je daná nádoba určená. Pria-
mo na nádobách je vyobrazené, 
ktoré komodity sa tam vkladajú. 

Ak sa v nádobe vyskytuje aj iná 
zložka odpadu, ktorá tam ne-
patrí, považuje sa takýto odpad 
za komunálny a nie separovaný 
a tým sa percento triedenia zni-
žuje. Preto apelujeme na obča-
nov, aby do nádob vkladali len 
tie druhy odpadov, na ktoré je 
daná nádoba určená. 

Obec Nededza poskytuje mož-
nosť uloženia stavebného do-
padu do veľkokapacitného kon-
tajnera za Obecným úradom. Za 
tento odpad sa platí priamo na 
Obecnom úrade v Nededzi. Po-
platok je 7,80 Eur za 100 kg. Kon-
tajner je tu umiestnený celoroč-
ne a pod dohľadom kamerové-
ho systému. V prípade, ak chce 
občan stavebný odpad vyviesť 
do kontajnera, musí to oznámiť 
na obecnom úrade a poplatok 
následne zaplatiť podľa množ-
stva, ktoré vyvezie. V minulos-
ti sa stalo, že občania  odpad 
nenahlásili a napriek tomu od-
pad vyviezli do kontajnera. Ke-
ďže sa kontajner nachádza pod 
dohľadom kamery, boli takýto 
občania identifi kovaní a popla-
tok museli následne zaplatiť. 
Za tých, ktorých nebolo možné 
identifi kovať, platíme poplatok 
všetci. Preto buďte zodpovední 
a ohľaduplní aj voči ostatným 
spoluobčanom a za svoj staveb-
ný odpad si zaplaťte sami.  

V obci je možné triediť tieto 
druhy odpadov: plasty, sklo, 
kompozitné obaly, papier, obaly 

Ako triedia občania
z kovov, šatstvo, veľkoobjemo-
vý odpad, elektrický a elektro-
nický odpad, kuchynský olej 
a nebezpečný odpad. V pred-
chádzajúcich rokoch obec roz-
dala kompostéry do domácnos-
ti, v ktorých môžu občania kom-
postovať svoj domáci biologický 
odpad. Napriek tomu, že každý 
z nás má kompostér doma v zá-
hrade, začala sa tvoriť nevzhľad-
ná skládka bioodpadu pod hlav-
nou cestou blízkosti oplatenia 
závodu Kia. Nielenže to zle vyze-
rá, ale ešte si aj sami sebe škodí-
me. Bioodpad si kompostujme 
doma. Jeho opätovné využitie 
v záhrade je neporovnateľne 
lepšie ako hnojivo, ktoré kúpime 
v obchode. 

Možnosť triedenia odpadu je 
v našej obci dostatočne zabez-
pečené. Preto nie je dôvod, aby 
sme si vlastné kontajnery na 
komunálny odpad zbytočne 
preplňovali nevyseparovaných 
odpadom. O čo viac vyseparu-
jeme, o to viac nám zostane pe-
ňazí v peňaženke. A pritom ešte 
pomôžeme aj životnému pros-
trediu. 

Avšak najlepší odpad 
je taký odpad, ktorý
vôbec nevznikne. 
Snažme sa preto
eliminovať tvorbu
odpadu na minimum.

Položka
Úroveň vytriedenia komunálneho

odpadu x [%]
Sadzba za príslušný rok v eurách 

2020 2021 a nasledujúce roky

1 x ≤ 10 26 33

2 10 < x ≤ 20 24 30

3 20 < x ≤ 30 22 27

4 30 < x ≤ 40 13 22

5 40 < x ≤ 50 12 18

6 50 < x ≤ 60 11 15

7 x > 60 8 11

Spracovala: Katarína Ďugelová



Nededžan

Nededžan  1/20208

Pomaly, ale isto k nám prichádzajú 
slnečné jarné dni, ktoré lákajú na 
prechádzku do prírody,  na výlet 
do okolia. A kvôli takému výletu 
ani netreba chodiť ďaleko. Aj v 
našej blízkosti sa nachádza veľa 
krásnych miest, hradov či iných 
atrakcií a kvôli mnohým z nich ani 
nemusíme naštartovať auto. Pri-
blížme si teda tie najzaujímavejšie 
a najkrajšie tipy na výlety v okolí 
Nededze či Žiliny. A verme, že po 
období obmedzeného vychádza-
nia si tieto miesta budeme môcť 
užiť dosýta!

Vyhliadková veža Dubeň sa 
týči nad Žilinou na vrchu Du-
beň (613 m n.m.). Je to novo-
postavená atrakcia, ktorá vznikla 
v rokoch 2017-2018. Rozhľadňa je 
vysoká 27,4 m a má 10 poschodí, 
čo poskytuje skvelý výhľad na 
celé mesto Žilina. Je vyrobená 
z oceľovej konštrukcie a je ob-
ložená drevom. Autormi veže 
sú architekti Ladislav Vikartov-
ský a Gábor Nagy. Rozhľadňa 
je prístupná celoročne a vedie 
k nej niekoľko turistických trás – z 
Budatína (červená značka, približ-
ne 2 km trasa), zo Zástrania alebo 
Zádubnia. Schody, ktoré vedú na 
vrchol veže preveria našu jarnú 
kondíciu, ale výhľad, ktorý sa nám 
za dobrej viditeľnosti naskytne je 
ozajstnou odmenou pre vytrva-
lých. 

Neďaleko Nededze sa nachá-
dza aj vrch Straník. Z jeho vr-
cholu je krásny panoramatický 

výhľad na Malú Fatru, Žilinskú 
kotlinu aj Terchovskú dolinu a 
Kysuce. Na Straníku sa nachádza 
drevený prístrešok, kde sa dá 
oddýchnuť  a ktorý získal aj ar-
chitektonické ocenenie. Straník 
je tiež významným miestom pre 
paragliding a za pekného poča-
sia a vhodných poveternostných 
podmienok môžete uvidieť mno-
ho parašutistov lietať nad Straní-
kom. Na tento vrch sa dá vyjsť aj 
z Nededze poľnou cestou okolo 
bývalého družstva z jeho východ-
nej strany.  Je trošku náročnejšia 
prechádzka, ale nedeľné popo-
ludnie na ňu určite postačí aj me-
nej zdatným turistom. 

Na Hrad Strečno je možné sa 
okrem auta dostať aj za necelú ho-
dinu bicyklom z Nezbudskej Lúč-
ky a lavičkou cez Váh. Vypína sa 
na vysokom brale nad riekou Váh 
a obcou Strečno. Po archeolo-
gických výskumoch bol hrad 
spevnený a zrekonštruovaný 
a od rok 1995 je sprístupnený ve-
rejnosti. K hradu vedie pôvodná 
stredoveká cesta (dnes vydlážde-
ná) obchádzajúca hradné bralo, 
ktorá vás dovedie  k vstupnej brá-
ne s premostením nad skalnatou 
hradobnou priekopou. Z hradu je 
prekrásny výhľad na široké oko-
lie.V súčasnosti sa na hrade nachá-
dza stála expozícia Považského 
múzea, kde sú vystavené exponá-
ty zo staršej a mladšej doby kame-
nej, doby bronzovej, slovanského 
obdobia a stredoveku.
Pod hradom si môžete pozrieť 

stredovekú dedinu Paseka, 
ktorá bola postavená autenticky 
podľa dobových stredovekých 
stavieb. Nachádza sa tu päť kom-
pletne vybavených drevených 
domčekov so slamenými strecha-
mi – dom stredovekého pekára, 
rybára, ľudovej liečiteľky a útulne 
pre pútnikov. Počas sezóny býva 
v tejto stredovekej dedine ochut-
návka historických jedál pripra-
vovaných podľa pôvodných re-
ceptúr. Deti tu tiež majú možnosť 
zahrať sa na drevenom ihrisku.

Budatínsky zámok vznikol pô-
vodne ako strážny hrad v 13. sto-
ročí. Bol postavený na strategic-
kom mieste pri sútoku riek Váh 
a Kysuca. Nachádza sa v mest-
skej časti Žiliny - Budatíne. Na 
zámku v súčasnosti sídli Považ-
ské múzeum. Po príchode do 
areálu máte možnosť kedykoľ-
vek v čase otváracích hodín bez-
platne navštíviť park, kaplnku 
a aktuálnu výstavu v miestnosti 
oproti kaplnke.

Asfaltové jazero pri Nezbud-
skej Lúčke láka mnoho turis-
tov aj okoloidúcich. Táto de-
dina je známa ťažbou asfaltu 
a jediným lomom na jeho ťažbu 
v Európe. Jazero vzniklo po-
stupným prehlbovaním lomu 
a jeho prirodzeným zatápaním. 
Počas horúcich dní je dokonca 
možné vidieť stekajúci sivočier-
ny asfalt po skalnatých stenách 
lomu. V blízkosti môžete nájsť 
aj staré budovy  a kaplnku sv. 

Barbory z obdobia niekdajšej 
ťažby. Jazero je obľúbené u ry-
bárov, ale kúpanie je povolené 
len na vlastnú zodpovednosť. 
Posilniť a oddýchnuť si môžete 
v neďalekej reštaurácii Panoráma. 
Je tu pekná vyhliadka na okolie a 
pre deti množstvo zaujímavého 
v rozprávkových domčekoch a 
medzi zvieratkami, ktoré sa voľne 
prechádzajú medzi návštevníkmi.

Posledným tipom na peší alebo 
cyklistický výlet je Sedlo Žiar-
ce, odkiaľ je krásny výhľad na 
celé okolie. Dostať sa tam dá 
po cyklistickej trase z Gbelian 
po žltej značke pri odbočke pri 
cintoríne alebo sa na ňu dá na-
pojiť aj z Nededze po náučnom 
chodníku poza Hradisko cez 
gbeľanské lúky. Na vrchole náj-
dete okrem výhľadu aj ohnisko, 
kde sa dá opekať, oddýchnuť 
a vychutnať krásny výhľad na Ma-
lú Fatru.

Toto je len zopár tipov, ako strá-
viť voľný čas v prírode. Možnos-
tí je určite omnoho viac a je na 
každom z nás, čomu dáva pred-
nosť. Dôležité je ale to, aby sme 
sa vybrali do prírody, načerpali  
energiu a užili si so svojimi blíz-
kymi či priateľmi pobyt a pohyb 
na slnku a na vzduchu. Naše 
telo aj duša pookreje a do pra-
covných povinností sa pustíme 
s novými silami.

Text: Alžbeta Zuskáčová

Kam by sme si zašli na výlet?

Na sklonku februára tradič-
ný fašiangový sprievod na čele 
s nevestou a ženíchom rozvese-
lil jednotlivé ulice v obci. Ľudo-
vá muzika v podaní hudobníkov
z Krasňan za rezkých tónov do-
prevádzala dedinský sprievod. 
Strašidelné masky spolu s kro-
jovanými dievčatami nám takto 
pripomenuli staré zvyky. Kto mal 
chuť, mohol sa večer zabaviť na 
fašiangovej zábave v sále kultúr-
neho domu pod taktovkou Dj 
Cypra. Poďakovanie patrí futba-
listom z Obecného športového 
klubu za prípravu a priebeh tejto 
akcie.

Text: Alica Hodásová
Foto: Jozef Farský

Fašiangový sprievod opäť potešil Nededžanov
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Text: Eva Medvedíková

V týchto pohnutých časoch ľud-
stvo spoznalo v plnom rozsahu 
strach. Beznádej. Paniku až hys-
tériu. Plnú škálu nie úplne príjem-
ných emócií.  Za týmto novým sta-
vom je drobný živý organizmus, 
ktorý vyvádza na každom konti-
nente a má na konte (ku  02/04/20) 
viac ako 1 milión infi kovaných ľudí 
a takmer 52 000 mŕtvych. Ide o no-
vý, doteraz neprebádaný koronaví-
rus, ktorého dopad na náš imunit-
ný systém ukáže až čas.

Prvý záznam o koronavírusoch po-
chádza zo 60. rokov 20. storočia. 
Išlo o typ vírusu, ktorý stál za nád-
chami a za nachladnutiami, ktorý 
dokázal mať komplikovaný prie-
beh len u ľudí so slabou imunitou. 
Za tie dekády rokov dokázal muto-
vať až na úroveň tzv. SARS vírusov, 
vírusov, ktoré sa môžu rozvinúť do 
obrazu zápalu pľúc s akútnym res-
piračným zlyhaním. A k nim patrí 
dnešný koronavírus, tzv. SARS-
-CoV-2. 

Koronavírus SARS-CoV-2 spôsobu-
júci tzv. ochorenie COVID-19 zaú-
točil 1/12/2019, keď v Číne sa hos-
pitalizoval pacient so zápalom pľúc 
neznámeho pôvodu. Až koncom 
decembra 2019 sa stanovil pôvod-
ca ako 2019-nCoV. 7/1/2020 bol evi-
dovaný prvý prípad ochorenia CO-
VID-19 vo Francúzsku, prvé úmr-
tie v Číne 11/1/2020. Od 30/1/2020 
Svetová zdravotná organizácia vy-
hlásila globálny mimoriadny stav 
núdze. A potom vírus zmutoval 
opäť. A stal sa SARS-CoV-2. Na Slo-
vensku sa prvý prípad COVID-19 
evidoval 6/3/2020.

Dobrou správou týchto dní je, že 
účinnou zbraňou proti šíreniu no-
vého koronavírusu, sú protiepide-
mické opatrenia. Znížiť rozsah po-
pulácie, ktorú môže nakaziť. Dodr-
žiavať základné hygienické opat-
renia, ktoré sa učia už deti v útlom 

#COVID-19
veku. Ostávať doma, nechodiť na 
návštevy, na výlety, nezdružovať 
sa vo veľkých skupinách. Jednodu-
cho, nepokúšať globálnu ruletu, či 
sa to na mňa nalepí, alebo nie. 

Vďaka protiepidemickým opatre-
niam sa v niektorých krajinách ná-
rast počtu nových prípadov usta-
ľuje. Nový koronavírus sa prenáša 
kvapôčkovou infekciou /kýchnu-
tím, zakašľaním/, prenáša sa do 
vzdialenosti aj 2 metre, vie prežiť 
niekoľko dní na povrchoch (kľučky, 
displeje mobilov, kľúče,..). Pripúšťa 
sa aj možnosť kontaminácie jedlom. 
Inkubačný čas( čas, medzi vstupom 
infekcie do tela  do vypuknutia cho-
roby, v tomto období môžete na-
kaziť ďalších ľudí)  je odhadnutá na 
2-14 dní, vzhľadom na tieto časové 
údaje bol vypočítaný aj čas trvania 
karantény pri rizikovom kontakte. 
Medzi hlavné príznaky patrí teplota 
nad 38 st. C, suchý kašeľ, dýchavič-
nosť, chrípkové príznaky ako únava, 
bolesť svalov, kĺbov. Komplikáciou 
je rozvinutie zápalu pľúc, u niekto-
rých aj s akútnym respiračným zly-
haním. V prípade ťažkostí a pri ri-
zikových kontaktoch, cestovaní zo 
zahraničia, máte nárok sa otestovať. 
Do 6 hodín sa dá vyhodnotiť vzor-
ka zo steru z nosa alebo hrdla, či ste 
alebo nie ste pozitívny. Účinné lieky 
sú momentálne len v skúšobnej fá-
ze, výsledky sa opierajú o tzv. medi-
cínu dôkazu. Ofi ciálne odporúčaný 
liek nie je. Buďme preto zodpoved-
ní. Nielen pre náš osoh, osoh ostat-
ných, ale aj našich blízkych. Nech 
nenastane rovnaká kríza ako v Ta-
liansku či Španielsku, kde sa rozde-
ľujú ľudia podľa pravdepodobnosti 
prežitia.

Mýty a fámy

 Keď nastáva obdobie paniky 
a strachu, často sa vrháme do in-
ternetových vĺn prísľubov, ako to-
ho drobného, priam neviditeľného 

strašiaka poraziť. Ale ako sa vraví, 
nie je všetko zlato, čo sa blyští, tak 
nie je všetko pravda, čo sa dočíta-
te na internete. Tak poďme sa na to 
pozrieť bližšie:
V súčasnosti neexistujú žiadne dô-
kazy, že by spoločenské zvieratá 
prenášali koronavírus. Napriek to-
mu, v prípade ochorenia sa vyhý-
bajte nielen ľudským, ale aj zviera-
cím kontaktom.

Akýkoľvek človek, v akomkoľvek ve-
ku sa môže nakaziť. Priebeh je takis-
to individuálny. Starší ľudia nad 65 
rokov, ľudia s chronickými ochore-
niami (kardiovaskulárne ochorenia, 
cukrovka, astma) sú náchylnejší na 
ťažší priebeh. Bohužiaľ, smrteľné prí-
pady sú aj v mladom veku.

Antibiotiká nie sú prevenciou CO-
VID- 19, využívajú sa len pri pridru-
žení bakteriálnej infekcie k pôvod-
nému ochoreniu. Ostatné lieky, 
či antimalariká alebo antivirotiká 
sú momentálne v skúšobnej fáze, 
žiadne ofi ciálne liečivo prvej voľ-
by momentálne nie je stanovené. 
Prvá vakcína priamo proti SARS-
-CoV-2 je v testovaní, v prípade ne-
komplikovaného priebehu bude 
dostupná do 18 mesiacov.

Očkovanie proti chrípke typu B alebo 
proti pneumokokom nie je nepriestrel-
nou ochranou proti COVID- 19.

Koronavírus dokáže prežívať na 
povrchoch - 3 hodiny v interiéro-
vom vzduchu, 4 hodiny na medi, 
24 hodín na kartóne, 2-3 dni na 
plaste, 2-3 dni na oceli.

Sezamový olej neničí SARS-CoV-2 na 
povrchoch. Ideálnou dezinfekciou 
sú domáce prípravky na čistenie na 
báze chlóru, alebo 75% alkoholu, 
alebo chloroform či kyselina peroc-
tová. Uspokojivý efekt má aj mydlo-
vá/saponátová voda, ktorá funguje 
na tzv. micelárnom princípe.

Cesnak, vdychovanie dymu po pe-
tardách, ohňostrojoch, kloktanie 
ústnej vody, preventívne prestre-
kovanie nosa slanou vodou, ultra-
fi alová dezinfekcia či zariadenia 
na sušenie rúk neničí SARS- CoV-2, 
podľa posledných dôkazov. Okrem 
iného, vdychovanie dymu nie je 
bezpečné pre vaše zdravie.  Taktiež 
sa preventívne nestriekajte alko-
holom alebo chlórovými príprav-
kami, nie je to bezpečné a ani to 
nefunguje.

Koronavírus neunikol zo žiadneho 
laboratória, jeho prírodným rezer-
voárom sú netopiere, odkiaľ sa ví-
rus preniesol na ľudskú populáciu. 
Ide o dôkaz ako štátnych, tak aj súk-
romných laboratórií.

Síce je to veľa informácií, je len na 
vás, ako si ich prečítate a ako si 
ich vezmete k srdcu. Je len na nás 
všetkých, aký postoj zaujmeme v 
tejto situácii. Snáď nedôjde na slo-
vá, že ľudská hlúposť a ignorancia 
nás zabijú skôr ako choroba, kto-
rá sa dá liečiť. Len potrebujeme 
čas, aby sme zistili, s kým máme 
tú „česť“. Tak vydržme byť zodpo-
vední. Sme v tom spolu. Nevieme 
momentálne liek na koronavírus, 
ale poznáme liek na paniku. A ten 
sa volá nádej. Nech nás korona 
obchádza.
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V tomto roku je pre obec ter-
mín dokončenia rekonštrukcie 
kaštieľa. Plánovaný je na koniec 
mája, aj keď v dôsledku aktu-
álnej situácie s koronavírusom 
sa môžu niektoré drobnosti pri 
ukončení oddialiť. Prinášame 
Vám aktuálny pohľad z interiéru 
z časti interiéru 1. a 2. nadzem-
ného podlažia. Aj keď obec má 
zámer s využitím, o konečnom 
rozhodnutí bude debata tak 
v obecnom zastupiteľstve, s od-
borníkmi, ako aj s občanmi.

Ako vypadá náš 
kaštieľ aktuálne?

2. nadzemné podlažie

2. nadzemné podlažie

1. nadzemné podlažie

Text a foto: Peter Vajda
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Nededza vo futbalovej 
11-tke roka
Dňa 17.01.2020 sa už po 18. 
krát v hoteli Slovakia v Žili-
ne konalo plesové podujatie 
futbalistov zo Žiliny a okolia 
– Jedenástka roka. Oblastný 
futbalový zväz vyhodnotil 
úspechy mladých futbalistov 

Text: Alica Hodásová
Foto: Martin Hodoň

.. a v tom najlepšom slova zmys-
le. Posledné punčobranie nieslo 
charitatívny podtón. Tak ako kaž-
dý rok, divadelníci sa snažia nájsť 
nejaký ušľachtilý cieľ, na ktorý 
by sa venoval výťažok z predaja 
punčov. Tento rok sa divadlo za-
meralo na občianske združenie 

Dozvuky nededzských punčov mali 
Červený nos

Clowndoctors, Červený nos. Ide 
o neziskovú organizáciu, ktorá 
združuje profesionálnych umel-
cov a prostredníctvom ich talen-
tu prináša radosť na miesta, kde 
sa ťažšie ten smiech dostáva. Na 
oddelenia nemocníc. Svojou ve-
selou starostlivosťou zahrňujú 

pacientov oddelení dlhodobo 
chorých či oddelení pediatrie, 
onkológie, neurológie. V spo-
lupráci s obcou Nededza sme 
preto v januári 2020 venovali 
príspevok v hodnote 500 EUR 
na fungovanie tohto dobromy-
seľného projektu. Po dohode s 
p. primárkou Cigánikovou, ktorá 
stojí na čele detského oddelenia 
Fakultnej nemocnice s poliklini-
kou v Žiline a s riaditeľkou ob-
čianskeho združenia Clowndoc-
tors Zuzanou Ambro, sme mohli 
navštíviť pediatrické oddelenie 
a vidieť kúsok ich umenia v praxi. 
A bolo to nad naše očakávanie. 
Jedna vec je, keď človek číta o 
dobrých skutkoch iných ľudí, ale 
úplne iný náboj má, keď to mô-
žete vidieť zblízka. Klauni boli 
bezprostrední, láskaví a empa-
tickí, čím si dokázali nájsť cestu k 
deťom rôzneho veku. Pozapájali 
rodičov, zdravotné sestričky, bez 
toho, aby to bolo nútené či ne-
prirodzené. Niekto by povedal, 
že to bola chvíľková scénka.. ale 
rozosmiať malého pacienta, kto-

Text: Eva Medvedíková
Foto: archív obce

v ročníku 2018/2019, kde me-
dzi ocenenými boli i zástup-
covia našej obce Filip Remek 
a Marián Milo. Srdečne gratu-
lujeme!

rý nerozumie, prečo nie je doma 
a musí podstupovať zdravot-
nícke procedúry, nedokáže veľa 
doktorov.. niekedy tam pomôže 
len klaun s červeným nosom. 
Celé Divadlo Naopak s obcou 
Nededza týmto ďakuje aj Vám, 
obyvateľom našej dedinky, že 
ste podporou nededzského ad-
ventného trhu pomohli prispieť 
na dobrú vec a umožniť, aby toto 
malé umenia s veľkým srdcom 
mohlo pokračovať vo svojej práci 
a robiť tento svet lepším.
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Po zime 

konečne 

prišla jar

Po  zime konečne 
prišla jar.  Hier so 
snehom si deti veľ-

mi neužili, pretože ho 
bolo málo.  Ale športové 
hry na školskom dvore si 
vychutnali vždy, keď to 
počasie dovolilo. Túto zi-
mu bol sniežik akýsi „skú-
py.“ Na karneval sme sa 
veľmi tešili, ale prevádz-
ka našej materskej školy 
bola prerušená. Deti si 
však užili „fašiangy“ v ob-
ci a mali veľa zážitkov, o 
ktoré sa s nami podelili.

Aj keď zima má pre deti 
svoje čaro, ktorému ne-
dokážu odolať, na jar sa 
už veľmi tešili, hlavne na  
šantenie vonku. Očká detí 

boli plné radosti z nádher-
ne sa prebúdzajúcej jar-
nej prírody. Mohli počúvať 
spev vtáčikov – aj tých, o 
ktoré sa v zime vzorne sta-
rali. Tešili sa prechádzky 
dedinou a šanteniu von-
ku.

Deti lákalo spoznáva-
nie prvých jarných kve-
tov, ktoré vykúkali svo-
je hlávky zo zelenej 
trávy. Učili sa ich spo-
znávať a chrániť. Okoli-
tá príroda plná zelene 
nám ponúkla veľmi ve-
ľa možností na zbiera-
nie rôznych prírodnín, 
z ktorých sme zhotovo-
vali rôzne  výtvory. So 
slniečkom za oknom sa 

nám pracovalo oveľa prí-
jemnejšie.

Deti mali v materskej ško-
le aj kultúrne vystúpenie z 
divadla Slniečko s názvom 
Malí huncúti. Bábkoherec 
zapájal do vystúpenia aj 
deti a boli veľmi šikovné 
a nadšené.

Navštívili sme aj báb-
kové divadlo v Žiline 
s predstavením Škaredé 
káčatko. Deti mali veľké 
zážitky a tešíme sa na 
ďalšie predstavenia. Ďa-
kujeme Obecnému úra-
du za sprostredkovanie 
autobusu a pána šoféra. 

Text: Vlasta Hrušková
Foto: archív MŠ
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o oveľa prí-

Unavená pani zima, zložila sa k spánku,
na jej miesto nastúpila jar v sprievode vánku.

Privolala teplé slnko, lastovičky z diaľky,
rozhodila kvety na zem, pod kríčky fi alky.

Zaobliekla lesy, háje, vtákom dala noty,
slávik jej hneď pohotovo novú pieseň nôti.
Tešíme sa, že si prišla, milá, krásna pani,

teplo, radosť doniesla si, vitaj medzi nami.

Z diaľky svetov pani zlietla plná tepla, plná svetla. 
Na lúčiny, briežky, stráne, sype kvietky maľované.
Zasmiali sa sedmokrásky, zazvonili vtáčkov hlásky,
zabzučali včielky v tráve: “Jar k nám prišla v plnej sláve.“


