
ZÁPISNICA  

z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa 

24.11.2020 o 18:00 hod. v sále kultúrneho domu  

v Nededzi. 

 

Prítomní poslanci: 5 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová,  

Ing. Vladimír Zajac  

Ospravedlnení poslanci: 2 Mgr. Darina Janušová, Ing. Ľuboslava Ťažká 

Neospravedlnení poslanci: 0  

 

Program: 

1.  Otvorenie 

2.  Kontrola uznesení 

3.  Informácie 

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

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

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

            Nededza na všeobecne prospešné činnosti a podujatia 

      6.  Návrh prísediacich Okresného súdu Žilina na obdobie rokov od 1.1.2021 do 31.12.2024 

      7.  Rozpočtové opatrenie č. 7/2020 

      8.  Návrh Rozpočtu obce Nededza na roky 2021, 2022, 2023 

      9.  Spoločný obecný úrad Varín na úseku stavebného konania 

     10. Rôzne 

     11. Uznesenia 

     12. Záver 

 

 

1) Otvorenie:  

 

Trináste 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 piati 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: 5 

Výsledky hlasovania :  



Za: 5  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.  

Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 5 

Výsledky hlasovania :  

Za: 5  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

2) Kontrola uznesení  

 

Uznesenie č. 232/2018-2022 odporúčalo upraviť riešenie predloženého návrhu tak, aby čo najme-

nej zasahoval do miestnych komunikácií. V novom návrhu zároveň žiadalo určiť presnú výmeru 

nevyhnutných zásahov do komunikácií pre posúdenie ďalšieho rozhodnutia obecného zastupiteľ-

stva. Obec zaslala žiadosť o doloženie návrhu týkajúceho sa určenia presnej výmery nevyhnut-

ných zásahov do komunikácií na TTL Group, s.r.o., (zastupujúceho Slovak Telekom, a.s.) vo veci 

budovania optickej siete v našej obci. 

Uznesenie č. 237/2018-2022 odporúčalo doriešenie funkčnosti miestneho rozhlasu, čo bolo 

vykonané. Na obecnom úrade bol nainštalovaný nový systém hlásenia Rozana. 

 

3) Informácie 

 

Starosta obce informoval o tom, že boli ukončené stavebné práce vrátane všetkých úprav v pries-

toroch areálu materskej školy, ktoré realizovala firma RA-MONT, s.r.o. Súčasťou toho bola tiež 

prekládka plynového regulátora v areáli materskej školy, ktorú zrealizovala firma ALMYA, s.r.o. Prí-

tomní si vypočuli aj informáciu o tom, že bola ukončená rekonštrukcia štyroch mostných objektov 

ponad potok Kotrčiná.  Na zasadnutí zaznela i informácia o tom, že bola vykonaná skrývka ornice 

pre účelovú komunikáciu na par. č. KN C 429/2 a 429/3 v k.ú. Nededza. Odoznela aj informácia o 

výmene desiatich kusov reproduktorov obecného rozhlasu a to na miestach, kde boli najväčšie 

zvukové výpadky pri hlásení. Obecné zastupiteľstvo si tiež vypočulo informáciu o tom, že vianočný 

stromček bude v roku 2020 ozdobený v záhrade materskej školy. Na tento účel sa zakúpilo nové 

osvetlenie, ktoré bude osadené pomocou vysokozdvižnej plošiny. Osvetlenie by malo obci slúžiť 

niekoľko ďalších rokov. Zaznela aj informácia o plánovanej akcii pre deti Mikuláš 2020, ktorá by sa 



mala konať 05.12.2020 po celej obci (z dôvodu Covid 19) a to formou rozvozu a distribúcie miku-

lášskych balíčkov do jednotlivých rodinných domov. Starosta obce predniesol aj informáciu o usku-

točnenom 1.+ 2. kole celoplošného testovania COVID 19 v rámci rozhodnutia vlády SR, pri ktorom 

musela byť obec zo zákona súčinná, a ktoré obec Nededza stálo 2.400,00 €. Žiadosť o refundáciu 

uvedených nákladov bola zaslaná na Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia.  Aj napriek 

tomu, že to nebolo rozhodnutie obce, poďakovanie patrí dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na testo-

vaní, menovite: príslušník ozbrojených síl z Kotrčinej Lúčky Bc. Peter Galadík (veliteľ odberného 

miesta), MUDr. Dagmar Bollová a jej dcéry MUDr. Eva Medvedíková a MUDr. Silvia Fečke z Nede-

dze, MUDr. Henrieta Šlosárová z Kotrčinej Lúčky, veliteľ DHZ Nededza Peter Staňo, predseda 

DHZ Nededza Pavol Staňo, administratívne pracovníčky Ing. Jana Noskovičová z Nededze, Zu-

zana Kolesárová z Kotrčinej Lúčky a pomocní pracovníci Peter Trnovec a Mgr. Marian Frniak z Ne-

dedze. Tiež predniesol informáciu o tom, že spoločnosť MOBIS poslala sumu 7.500,00 € cestou 

Obecného športového klubu Nededza na obec na zakúpenie kosačky pre Obecný športový klub 

Nededza. Zaznela aj informácia o tom, že riaditeľka materskej školy Vlasta Hrušková nastupuje 

dňa 13.03.2021 na dôchodok a bude vyhlásené výberové konanie na funkciu riaditeľky a zároveň 

učiteľky materskej školy. Na záver tohto bodu rokovania bola prednesená informácia výmene za-

staralého zabezpečovacieho zariadenia za novú zabezpečovaciu ústredňu (alarm) na obecnom 

úrade od firmy STOPKRIMI, s.r.o.  

 

Prítomní poslanci vzali prednesené informácie na vedomie. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 5 

Výsledky hlasovania :  

Za: 5  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

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

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

 

Starosta obce v úvode tohto bodu rokovania otvoril rozpravu a vyzval prezidenta FA United Bc. 

Petra Galadíka, aby prítomným poslancom stručne odprezentoval základné informácie o akadémii. 

Peter Galadík uviedol, že celá prezentácia o akadémii bola prezentovaná na zasadnutí Komisie 

kultúry, mládeže a športu dňa 23.09.2020, pričom komisia zaujala kladné stanovisko, aby žiadosť 

bola schválená v plnej sume, ako je požadované. Ďalej uviedol, že aktuálne hrá v akadémii 107 

hráčov v celkovo v deviatich kategóriách.  



Činnosť akadémie zasiahla aj korona, aj keď nie až tak výrazne. Nejaké peniaze sa podarilo ušet-

riť, keďže sa nehrala polovica sezóny, aj keď sa trénovalo. Táto suma predstavovala 4.700 €, av-

šak na druhej strane sa minuli peniaze na dištančný tréning a zvýšenú dezinfekciu, čo v konečnom 

dôsledku tvorí rozdiel 500 €, ktoré sa minuli navyše oproti plánovaným výdavkom. Poslanec obec-

ného zastupiteľstva JUDr. Marián Cesnek sa dotazoval, kde chce akadémia byť, kde je tá hranica? 

Na to odpovedal Bc. Peter Galadík, že do budúcna akadémia počíta s tým, že pre Nededzu by 

mohli zabezpečiť 13 až 14 hráčov. Ku tomu poznamenal poslanec obecného zastupiteľstva Ing. 

Miloš Janek, že z toho vidno, kam to smeruje. JUDr. Marián Cesnek sa ďalej opýtal, či jednotlivé 

položky na čerpanie v predloženej žiadosti sú prepočítané na deti z Nededze, na čo Bc. Peter Ga-

ladík odpovedal, že áno. JUDr. Marián Cesnek sa tiež opýtal, či poplatky pre rodičov budú 

v ďalšom roku rovnaké, na čo Bc. Peter Galadík reagoval, že v dávnejšej dobe bola požiadavka zo 

strany poslancov obecných zastupiteľstiev obcí Gbeľany, Nededza a Kotrčiná Lúčka, aby sa rodi-

čia podieľali vyššou mierou, tak v nasledujúcom roku budú deti z Nededze platiť nie súčasných 10 

€, ale 15 €. Na to zareagovala poslankyňa obecného zastupiteľstva Mária Sklenárová, že to počuje 

prvýkrát. Ku tomu dodal starosta obce, že pri vzniku akadémie takéto pripomienky zazneli. Na to 

opäť reagoval JUDr. Marián Cesnek, ktorý sa vyjadril, že on  to vlani povedal na komisii a tá pripo-

mienka, aby rodičia platili za deti viac, sa týkala cudzích detí a nie detí z týchto troch obcí. K tomu 

zaujal stanovisko Bc. Peter Galadík, ktorý poznamenal, že ak má mať akadémia nižšiu dotáciu, 

aby zabezpečili jej chod, je potrebné to nejako pokryť. 

K situácii s futbalovou akadémiou sa vyjadril i člen Komisie kultúry, mládeže a športu Ing. Roman 

Komačka, ktorý povedal, že poplatok je štandardná vec úplne v každom klube. Ten servis, ktorý 

akadémia ponúka on vidí ako maximálne nadštandardný. A za tie peniaze deti dostanú omnoho 

viacej, ako všade okolo. Na to zareagoval poslanec obecného zastupiteľstva Milan Drábik, ktorý sa 

vyjadril, že pán Komačka to vidí v synovi, že sa mu to v niečom vráti. A že by bolo potrebné pove-

dať to otvorene, že akadémia nie je nejaký výber, jedná sa skôr o voľnočasovú aktivitu a mini-

málne percento detí sa uplatní v nejakej lige. Do diskusie sa zapojil aj poslanec obecného zastupi-

teľstva Ing. Vladimír Zajac, ktorý sa vrátil ku zasadnutiu Komisie finančnej a sociálnych vecí zo dňa 

30.07.2020. Tá podľa neho odporúčala, aby sa na nákupe kosačky Kubota v sume 12 904,00 € 

podieľala aj futbalová akadémia a Obecný športový klub Nededza a to z celkovej sumy bude 

7 500,00 €  uhradené z dotácie Mobis a zvyšok sa rozdelí v rovnakom pomere pre futbalovú aka-

démiu a športový klub, po približne 2 707,00 € a to vzhľadom na to, že zakúpená kosačka sa bude 

prednostne používať na kosenie ihriska za účelom skrátenia času jeho kosenia. Stará kosačka 

bola na kosenie ihriska používaná minimálne 2 dni  a teda plný pracovný denný fond v týž-

dni.  S tým sa stotožnila i poslankyňa obecného zastupiteľstva Mária Sklenárová, ktorá tiež dodala, 

že by si ľudia z akadémie mali uvedomiť, že majú kopu vecí zadarmo, majú pokosený a poliaty 

trávnik, upratané šatne a podobne. Na to reagoval Bc. Peter Galadík, ktorý sa vyjadril, že pani 

Sklenárová ešte v tom čase, keď sa zakladala akadémia nebola poslankyňou a vtedy padla i do 

 



hoda, že náklady na kosenie, polievanie a podobne budú hradené z obce, nakoľko akadémia by to 

nezvládla zaplatiť. Poslankyňa Mária Sklenárová dodala, že by si akadémia mala vážiť, koľko vecí 

sa opotrebováva, stojí to peniaze a akadémia to dostáva zadarmo. Následne reagoval starosta 

obce na slová Ing. Vladimíra Zajaca, že záznam z komisie, ktorý pojednával o kúpe kosačky bol 

predložený i na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve, kde bol samotný nákup kosačky schvá-

lený a komisia má odporúčací charakter. 

Následne sa hlasovalo o predloženej žiadosti Futbalovej akadémie United Nededza – Kotrčiná 

Lúčka - Gbeľany o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu obce Nededza na všeo-

becne prospešné činnosti a podujatia vo výške 12 000 EUR. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 5 

Výsledky hlasovania :  

Za: 2  JUDr. Marián Cesnek, Ing. Miloš Janek 

Proti: 0 

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

 

Žiadosť nebola schválená. 

 

Ku tomu sa vyjadril člen Komisie kultúry, mládeže a športu Ing. Roman Komačka, ktorý povedal, 

že by chcel vedieť, prečo sa poslanci rozhodli žiadosť v tejto sume neschváliť a pritom nikto z nich 

sa ani raz neopýtal, aké výsledky akadémia dosiahla. Tiež sa vyjadril, že niektorých poslancov, 

ktorí sú poslancami v súčasnosti volil, ale že sa za to hanbí a dodal, že nerozumie, že prečo, keď 

sa niečo robí pre deti z Nededze, tak tomu poslanci robia prieky. Na to reagoval poslanec Milan 

Drábik, ktorý uviedol, že všetko je to o dohode ako napríklad aj v prípade tej kosačky. Zareagoval 

aj poslanec Ing. Vladimír Zajac, ktorý povedal, že prácu akadémie vidí ako veľmi záslužnú, a že 

určite sa nejaká dotácia medzi 10.000 € až 12.000 € pre akadémiu schváli. Starosta obce poslan-

com odvetil, že keďže berú do úvahy rozhodnutie finančnej komisie zo dňa 30.07.2020 o kúpe ko-

sačky, aby sa na nej podieľala aj futbalová akadémia, tak treba brať do úvahy aj rozhodnutie komi-

sie kultúry, ktorá odporučila žiadosť schváliť v plnej sume, ako bola predložená. Zapojila sa i pos-

lankyňa Mária Sklenárová, ktorá opäť zdôraznila, že možno na úkor ihriska sa v obci nerobia iné 

veci, ako napríklad spomínané kosenie, ktoré by bolo potrebné robiť najmä na cintoríne a nie pred-

nostne na ihrisku. Na to zareagoval viceprezident akadémie Miloš Bros, ktorý povedal, že ihrisko 

sa predsa nekosí pre akadémiu, ale preto, že sa v obci hrá futbal. K nemu sa pripojil i predseda 

Obcného športového klubu v Nededzi Ľudovít Ďuríček, ktorý dodal, že ihrisko je predsa obecné. 

Mária Sklenárová dodala, že netvrdí, že akadémia robí zlú prácu, ale všetko majú ako na zlatom  



podnose a v dedine by malo napredovať množstvo iných vecí, a preto navrhla zníženie dotácie na 

10.000 €. Bc. Peter Galadík poznamenal, že akadémia je samostatný právny subjekt, ale je ob-

čianske združenie a nemôže dosahovať zisk a znížením dotácie by boli tlační k múru, aby chýba-

júce peniaze žiadali od rodičov detí. Poslanec JUDr. Marián Cesnek sa opýtal, či je návrh na dotá-

ciu uveriteľný? Na to Bc. Peter Galadík odvetil, že presne vie každú položku ozrejmiť a stojí si za 

ňou. Starosta uzavrel diskusiu k tomuto bodu s tým, že bolo navrhnuté schválenie dotácie od obce 

pre Futbalovú akadémiu United Nededza – Kotrčiná Lúčka – Gbeľany na rok 2021 z rozpočtu obce 

Nededza na všeobecne prospešné činnosti a podujatia vo výške 11. 500 EUR. Tá bola v násled-

nom hlasovaní schválená. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 5 

Výsledky hlasovania :  

Za: 5  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

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

  Nededza na všeobecne prospešné činnosti a podujatia 

 

V diskusii sa dotazoval poslanec JUDr. Marián Cesnek, či stolní tenisti zakúpili nový stôl, na čo mu 

bolo odpovedané, že áno. Poslanec Milan Drábik skonštatoval, že vynaložené náklady približne 

sedia s tým, aký bol odohratý počet zápasov, vydané občerstvenie, či platy rozhodcov, Keďže sa 

namiesto plánovaných 13 zápasov odohralo len 10. V tom prípade by sa opätovne bavil o tom, 

koľko peňazí dá na kúpu kosačky obecný športový klub. Poslanci sa dotazovali na vyúčtovanie za 

rok 2020, ktoré im bolo predložené od účtovníčky OŠK Kataríny Ďugelovej a dotazy im boli 

vysvetlené na základe podkladov z účtovníctva. Z rozpočtu na rok 2020 zaplatil OŠK na opravu 

trávnatej plochy tzv. pätiek sumu 2.741,04 €. Z rozpočtu sa zakúpil aj skladový kontajner v sume 

3.528 €. A teda futbalový oddiel minul na svoju činnosť v roku 2020 sumu 15.400 €, šachový oddiel 

812,75 € a stolnotenisový oddiel 1.996,60 €. Následne sa hlasovalo o predloženej žiadosti 

Obecného športového klubu Nededza – Kotrčiná Lúčka - Gbeľany o poskytnutie finančnej dotácie 

na rok 2021 z rozpočtu obce Nededza na všeobecne prospešné činnosti a podujatia vo výške 23 

000 EUR. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 5 

Výsledky hlasovania :  

Za: 2  JUDr. Marián Cesnek, Ing. Miloš Janek 



Proti: 0 

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

 

Žiadosť nebola schválená. 

 

V ďalšej diskusii starosta obce vyzval poslancov, či majú iný návrh na výšku dotácie pre OŠK. 

Poslanec Milan Drábik sa vyjadril, že by znížil dotáciu o 1 000 EUR. Starosta obce povedal, že keď 

sa 500 EUR stiahlo akadémii, malo by to byť rovnako aj u OŠK. Milan Drábik zareagoval, že 

rozpočet pre akadémiu bol 12 000 EUR a pre OŠK je 23 000 EUR. Do diskusie sa zapojil vedúci 

družstva dospelých Miloš Bros, ktorý navrhol schváliť sumu 22 500 EUR. Poslanec Ing. Vladimír 

Zajac uviedol sumu 22 500 EUR. Starosta obce sa opätovne opýtal, či sa teda ide schvaľovať 

suma 22 500 EUR alebo  22 200 EUR? Poslankyňa Mária Sklenárová povedala, že ona je za 

22 200 EUR. Následne starosta obce vyzval poslancov, aby hlasovali o sume 22 200 EUR 

pre Obecný športový klub Nededza na rok 2021 z rozpočtu obce Nededza na všeobecne 

prospešné činnosti a podujatia  

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 5 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 Ing. Miloš Janek 

 

Dotácia bola schválená. 

 

6)  Návrh prísediacich Okresného súdu Žilina na obdobie rokov od 1.1.2021 do 31.12.2024 

 

Okresný súd Žilina sa na obec obrátil so žiadosťou o zabezpečenie volieb prísediacich a to 

v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov v znení neskorších predpisov na obdobie rokov od 1.1.2021 do 31.12.2024. Zvolení príse-

diacu budú svoju činnosť vykonávať len v trestných senátoch. Starosta obce navrhol ako príse-

diacu Mgr. Annu Mravcovú, ktorá túto činnosť vykonávala aj v predchádzajúcom období. Prítomní 

poslanci vzali predložený návrh na vedomie. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 5 

Výsledky hlasovania :  

Za: 5  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 



Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

7) Rozpočtové opatrenie č. 7/2020 

 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva bolo schválené Rozpočtové opatrenie č. 7/2020. Jedná sa 

o finančné operácie príjmové – návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií SR v sume 

19.482,00 € za výpadok podielových daní a jej použítie na bežné výdavky na cestnú dopravu – 

údržbu ciest a mostíkov v sume 19.482,00 €. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 5 

Výsledky hlasovania :  

Za: 5  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

8) Návrh Rozpočtu obce Nededza na roky 2021, 2022, 2023 

 

Na základe novelizácie zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej  

samosprávy obecné zastupiteľstvo obce Nededza prerokovalo návrh Rozpočtu na roky 2021, 2022 

a 2023 a to bez programovej štruktúry. Návrh rozpočtu bude zverejnený v úradnej tabuli obce a na 

webovej stránke obce a následne schválenie, ktoré sa uskutoční na ďalšom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. Návrh bol predložený ako vyrovnaný a obecné zastupiteľstvo tento návrh vzalo na 

vedomie. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 5 

Výsledky hlasovania :  

Za: 5  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

9) Spoločný obecný úrad Varín na úseku stavebného konania 

 

V úvode tohto bodu starosta obce PhDr. Peter Vajda predniesol informáciu o tom, že obec Varín 

zastrešovala stavebný úrad pre ďalších sedem obcí vrátane Nededze, ktoré sa nedohodli na 

ďalšej spolupráci. Obec Varín sa rozhodla odstúpiť a chce mať stavebný úrad iba pre seba.  



 

Predložený bol návrh na to, aby obec Nededza a Gbeľany boli vzaté na stavebný úrad do obce 

Teplička nad Váhom, pričom aj obec Nededza by musela finančne prispievať tak, aby obec 

Teplička nad Váhom bola schopná zaplatiť ďalšiu pracovníčku a všetky ostatné veci s tým 

súvisiace, pričom archív stavebného úradu si ponechá každá obec na svojom obecnom úrade. 

Obecné zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom už prerokovalo návrh na zriadenie Spoločného 

obecného úradu Teplička nad Váhom – oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku a 

pripravuje návrh zmluvy na zriadenie Spoločného obecného úradu Teplička nad Váhom – 

oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku pre obce Teplička nad Váhom, Mojš, 

Kotrčiná Lúčka, Nededza a Gbeľany. 

Prítomní poslanci schválili ukončenie účasti obce Nededza v Zmluve o zriadení Spoločného 

obecného úradu zo dňa 13.01.2011 so sídlom vo Varíne  - na úseku územného plánovania 

a stavebného poriadku a pozemných komunikácií k 31.12.2020 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 5 

Výsledky hlasovania :  

Za: 5  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Následne obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce Nededza prípravou podkladov a vstupu 

obce do Spoločného obecného úradu stavebného -  Teplička nad Váhom od 01.01.2021. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 5 

Výsledky hlasovania :  

Za: 5  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

10) Rôzne 

 

V rámci bodu Rôzne starosta obce oboznámil poslancov s pokračovaním rámcovej zmluvy s pani 

Scheberovou vo veci technickej asistencie pri zabezpečovaní verejného obstarávania pre obec 

Nededza. Tiež navrhol, aby na základe doterajších skúseností pri väčších stavebných prácach, po-

kiaľ sa bude jednať o náročnejšiu stavbu, aby obec rámcovo zazmluvnila nejaký nestranný sta 

 



 

vebný dozor, ktorý by bol k dispozícii pri týchto prácach a najmä pri odovzdaní stavebného diela. 

Tiež podotkol, že aj poslanci samotní môžu niekoho vhodného navrhnúť. Poslanec Ing. Miloš Ja-

nek sa dotazoval, čo sa stalo s krížom pri ulici Poľná. Na to poslankyňa Mária Sklenárová odpove-

dala, že ho chceli s manželom očistiť. Manžel išiel sám, pričom kríž už bol naklonený a pri opretí 

rebríka sa zrútil a rozlomil na niekoľko častí, čo zrejme bola otázka času, kedy môže spadnúť. Sta-

rosta obce uviedol, že zháňa odborníka, ktorý by stanovil ďalší postup pri oprave kríža, ktorý má 

nejakú svoju historickú hodnotu a to s tým, že nový kríž bude posunutý o pár metrov ďalej, aby ne-

bol v dosahu koreňového systému stromov, ktorý by ho opäť mohol nadvihnúť. 

Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Vladimír Zajac uviedol, že si všimol, že autobusové zas-

távka v smere do Gbelian nesvieti. Starosta obce odpovedal, že o tomto stave vieme a na externú 

firmu bola zadaná požiadavka na opravu osvetlenia v tejto zastávke. Ďalej sa poslanec Milan Drá-

bik pýtal, či sa na ceste pri rybníku na hornom konci obce v zákrute ako je hrádza, kde je to nebez-

pečné najmä pre cyklistov, či sa počítalo s financiami do rozpočtu obce. Starosta odpovedal, že 

daná cesta je v správe VÚC Žilina, je to ich majetok. Ďalej sa poslanec Milan Drábik pýtal na otoč 

autobusu a poškodenia asfaltu v danom mieste, či s tým obec bude niečo robiť. Starosta odvetil, 

že je potrebné zvážiť, či to bude obec robiť v nejakom širšom kontexte napríklad s výstavbou no-

vého mosta na rybníku alebo sa to bude riešiť samostatne pokládkou nového asfaltu. Milan Drábik 

sa rovnako pýtal na plochu pred obchodom COOP Jednota, kde je niekedy problém odstaviť bi-

cykel, nakoľko sa tam pri nákupoch zdržuje väčšie množstvo osobných vozidiel a tie občas parkujú 

tak, že cyklisti nemajú možnosť využiť stojany na bicykle, nakoľko sa cez osobné vozidlá ku nim 

nedostanú. Tiež podotkol, že cesta pred predajňou je v zlom stave, sú v nej diery. Starosta obce 

povedal, že už v minulosti oslovil COOP Jednotu na úpravu tohto miesta, nakoľko sa jedná o ich 

majetok. Zatiaľ však nereagovali a určite opätovne osloví predsedníčku COOP Jednota Žilina s da-

nou požiadavkou. Následne bude informovať obecné zastupiteľstvo. Poslanec Milan Drábik sa tiež 

dotazoval, či sa bude niečo robiť s hrádzou na rybníku. Poslanec Ing. Miloš Janek uviedol, že je 

potrebné si riadne premyslieť postup, aký zvolíme. Starosta obce odvetil, že je potrebné si ku tomu 

sadnúť, či sa urobí nejaký projekt na spevnenie alebo opravu. Následne sa môže pristúpiť k reali-

zácii, je to aj v návrhu rozpočtu na rok 2021. 

 

11) Uznesenia 

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia č.238/2018-2022 až 247/208-2022.  

 

 

12) Záver 

 

Po ukončení rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a o 21:17 hod. zasadnutie 



Obecného zastupiteľstva obce Nededza ukončil. 

 

 

 

 

V Nededzi dňa 02.12.2020  

 

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

 

Overovatelia zápisnice:  

Ing. Miloš Janek    …....................................... 

 

 

Ing. Vladimír Zajac    …....................................... 

 

Starosta obce: 

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


