
ZÁPISNICA  

z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa 

10.08.2020 o 19:00 hod. v sále zasadacej miestnosti obecného úradu  

v Nededzi. 

 

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

Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac  

Ospravedlnení poslanci: 1 Ing. Ľuboslava Ťažká 

Neospravedlnení poslanci: 0  

 

Program: 

1.  Otvorenie 

2.  Kontrola uznesení 

3.  Informácie 

4.  Zakúpenie motorovej kosačky 

      5.  Rôzne 

6.  Uznesenia  

7.  Záver 

 

1) Otvorenie:  

 

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

viedol starosta obce PhDr. Peter Vajda, ktorý privítal prítomných 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. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.  

Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci : JUDr. Marián Cesnek, Mgr. Darina Janušová 

 



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. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

2) Kontrola uznesení  

 

Uznesenie č. 210/2018-2022 zo dňa 06.07.2020 vzalo na vedomie Žiadosť o vyjadrenie ku 

investičnému zámeru v rámci Priemyselnej zóny od firmy WYDRA, s.r.o. Žilina s tým, že na 

najbližšie obecné zastupiteľstvo sa pripraví odpoveď na uvedenú žiadosť. Uvedené uznesenie 

naďalej trvá. 

 

3) Informácie 

 

Starosta obce informoval o tom, že na kamennom kríži nachádzajúcom sa pri vstupe do našej 

obce v smere z Gbelian sa obnovil pôvodný nápis „Ku cti a chvále Božej venovali roľníci obce Ne-

dedza 1948“. Ďalej informoval o tom, že v mesiaci august sa majú začať rekonštrukčné práce na 

štyroch mostoch ponad potok Kotrčiná (SO 01 oproti domom č. 111, 33, 43 a 57). 

Prítomní si vypočuli aj informáciu o vyhotovení informačnej tabule na detské ihrisko v školskom 

areáli, ktorá informuje o správaní sa a dodržiavaní poriadku v daných priestoroch. Na zasadnutí 

zaznela i informácia o tom, že prevádzka Materskej školy v Nededzi bola dňa 03.08.2020 preru-

šená a to z dôvodu nízkeho záujmu zákonných zástupcov o umiestnenie detí (pod 15, čo upravuje 

Školský poriadok materskej školy). Nástup v novom školskom roku bude 02.09.2020.Starosta obce 

napokon informoval o tom, že prostredníctvom MAS Terchovská dolina bol podaný projekt na vý-

menu krytiny v šatniach obecného športového klubu. 

 

Prítomní poslanci vzali prednesené informácie na vedomie. 

 

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. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



 

4) Zakúpenie motorovej kosačky 

 

Dňa 30.07.2020 zasadala Komisia finančná a sociálnych vecí, kde opätovne prejednávala a odpo-

ručila zakúpenie motorovej kosačky na kosenie väčších trávnatých plôch v obci a to najmä futbalo-

vého ihriska. Na základe tohto záveru obecné zastupiteľstvo schválilo nákup   traktorovej kosačky 

s minimálnym výkonom 15 kW/20HP, s prevodovkou s profiprevedením, so žacou lištou min. 120 

cm a so zberným košom s objemom cca. 450 litrov. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

Výsledky hlasovania :  

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

Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 Milan Drábik 

 

Zároveň bol v tejto súvislosti rozpočtovým opatrením schválený rozpočtový presun výdavkov 

v rámci schváleného rozpočtu v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami 

- bež. výdavky – 1 41 08.1.0   635 006 01 – Športové služby – údržba budov       

-11.500,00 € 

- kap. výdavky – 2 41 06.2.0   714 004 01 – Verejnoprospešné práce – nákl. doprav. prost.  + 

11.500,00 € 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

Výsledky hlasovania :  

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

Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 Milan Drábik 

                                          

5) Rôzne 

 

V rámci bodu Rôzne bola vzatá na vedomie informácia o iniciatíve vo veci zonácie zo strany 

„Iniciatívy pre národný park Krivánska Malá Fatra“. Jedná sa o možnosť vybudovanie tzv. 

naturparku – prírodného parku a tým podporiť spôsob života a hospodárenia, ktorý je v súlade 

s prírodou a udržiavaním tradičnej sociálnej a kultúrnej skladby tamojších sídiel. 



Táto „zelená“ integrovaná územná investícia, zelený integrovaný projektový balíček ušitý na mieru 

Prírodnému parku Krivánska Malá Fatra môže pomôcť vrátiť slovenskému vidieku opäť punc 

kultúrnej, udržiavanej krajiny. 

                                                                         

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. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Na obecnom zastupiteľstve sa zúčastnili aj viacerí obyvatelia. Z nich Eva Chobotová z Nededze 

a Božena Hulákova z Gbelian predložili svoje žiadosti o stanovisko k výstavbe rodinných domov. 

Jedná sa konkrétne o parcely E KN č. 465/2 a 464/2. V tejto lokalite je podľa platného územného 

plánu obce navrhnutá športová a rekreačná zóna. V rámci diskusie sa Božena Huláková 

dotazovala, ako je možné, že na cudzích pozemkoch, ktoré nepatria obci môže niekto niečo 

schváliť? Starosta obce jej vysvetlil, že dokument územný plán obce schvaľuje podľa zákona 

obecné zastupiteľstvo. V čase, kedy sa riešila lokalita, v ktorej má aj ona s Evou Chobotovou 

pozemky, sa v nej plánovalo v súvislosti s výstavbou automobilky Kia práve územie pre rekreačné 

a športové účely. Poslanec obecného zastupiteľstva JUDr. Marián Cesnek dodal, že kým nebola 

Kia, územný plán nebol v takej podobe a vtedy sa ešte o tom diskutovalo v súvislosti s úvahou 

o odpredaju futbalového ihriska, ktorá sa nakoniec nerealizovala. Tiež doplnil, že nie je ani 

dlhodobý zámer obce v budúcnosti budovať v tejto lokalite športový areál, a že najbližších 10 rokov 

sa na danom území určite športový areál budovať nebude. Zároveň navrhoval osloviť spracovateľa 

územného plánu obce, aby sa vyjadril k finančným a časovým dopadom jednoduchej zmeny 

územného plánu – namiesto športového areálu zmena na individuálnu bytovú výstavbu. S tým 

vyjadril súhlas aj poslanec obecného zastupiteľstva Milan Drábik. Starosta obce podotkol, že je 

otázne, či kvôli dvom rodinným domom meniť celý územný plán obce a tiež, že určite sa tam 

futbalové ihrisko stavať nebude. To totiž môže trvať 1 až 5 rokov, treba na to vyčleniť finančné 

prostriedky a najmä to riešiť systémovo, komplexne s tým, či budeme mať jeden ucelený nový 

územný plán obce alebo ďalší doplnok. Tiež treba myslieť na to, že v danej lokalite bude nutná 

kanalizačná prečerpávacia stanica, čo bude tiež otázka nielen povolení, ale aj následného 

financovania, či už zo strany vlastníkov jednotlivých pozemkov alebo obce samotnej. Tiež sa tu 

črtá možnosť vypracovania doplnku k územnému plánu týkajúceho sa uvedenej lokality, ale aby 

o to mal záujem čo najväčší počet vlastníkov pozemkov. 

 

Prítomní poslanci vzali uvedené žiadosti na vedomie. 



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. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

V rámci bodu Rôzne sa diskutovalo aj o možnej výmene dverí do  sociálnych zariadení v dome 

smútku, ako aj o výmene časti poškodenej dlažby pri dome smútku. 

 

6) Uznesenia 

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia č.213/2018-2022 až 218/208-2022.  

 

7) Záver 

 

Po ukončení rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a o 20:50 hod. zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva obce Nededza ukončil. 

 

 

V Nededzi dňa 13.08.2020  

 

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

 

Overovatelia zápisnice:  

JUDr. Marián Cesnek    …....................................... 

 

 

Mgr. Darina Janušová   …....................................... 

 

Starosta obce: 

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


