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V
ôňa ihličia 
premiešaná s 
podmanivou 

arómou korenín, ako 
aj špeciálnymi vôňami 

v podobe punču, vanil-
kových rožtekov či vyprá-

žaného kapra nás usvedčuje 
v tom, že vianočné obdobie je 
na Slovensku ozaj nádherné. 
Čaká nás bohato prestretý stôl 
najkrajšej večere roka.  Krajina 
stíchne a v očakávaní zatají 
dych. Mihotavé svetlo sviec 
dokáže vniesť pokoj do našich 
príbytkov. Na Slovensku vní-
mame Vianoce predovšetkým 

ako sviatky narodenia Ježiša 
Krista, pripravujeme sa na ne 
už štyri týždne dopredu počas 
adventu.

V tomto roku sme si však spo-
ločne prešli skúškou menom 
korona, ktorá viac, či menej 
zasiahla do životov každého 
jedného z nás. Z každej stra-
ny sa na nás doslova valilo 
denno-denné covid-hučanie z 
televíznych obrazoviek alebo 
rádií. Čelní predstavitelia našej 
republiky zakázali väčšine detí 
navštevovať školy, nakupovať 
sme mohli vo vymedzených 

hodinách. A o nejakej špor-
tovej, či oddychovej aktivite 
mimo domu nemohlo byť ani 
reči...Žiaľ tento stav v rôznych 
obmenách pretrváva i naďalej 
a nikto nevie, dokedy to takto 
bude...

Skúsme však aspoň v tomto 
vianočnom čase vypnúť večer 
televízor, odstrihnúť sa aspoň 
na chvíľu od sociálnych sietí a 
porozprávajme sa s tými, kto-
rých máme radi. Darujme si to 
najvzácnejšie, spoločný svia-
točný čas.

-AH-
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Zápisnice zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
v Nededzi 

Prítomní poslanci: 6 JUDr. Ma-
rián Cesnek, Milan Drábik, Ing. 
Miloš Janek, Mgr. Darina Janušo-
vá, Mária Sklenárová, Ing. Vladi-
mír Zajac
Ospravedlnení poslanci: 1 Ing. 
Ľuboslava Ťažká
Neospravedlnení poslanci: 0 

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie
4. Zakúpenie motorovej kosač-

ky
5. Rôzne
6. Uznesenia 
7. Záver

1) Otvorenie: 

Jedenáste zasadnutie Obecné-
ho zastupiteľstva vo volebnom 
období rokov 2018-2022 otvo-
ril a viedol starosta obce PhDr. 
Peter Vajda, ktorý privítal prí-
tomných a skonštatoval, že na 
zasadnutí sú prítomní šiesti po-
slanci a obecné zastupiteľstvo 
je uznášaniaschopné. Následne 
predložil na schválenie program 
rokovania. Poslanci program 
Obecného zastupiteľstva schvá-
lili bezo zmien.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania: 

Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan 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, Mi-
lan 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 ve-
domie Žiadosť o vyjadrenie ku 
investičnému zámeru v rám-
ci Priemyselnej zóny od firmy 
WYDRA, s.r.o. Žilina s tým, že 
na najbližšie obecné zastupi-
teľstvo sa pripraví odpoveď 
na uvedenú žiadosť. Uvedené 
uznesenie naďalej trvá.

3) Informácie

Starosta obce informoval o tom, 
že na kamennom kríži nachádza-
júcom sa pri vstupe do našej ob-
ce 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 ma-
jú začať rekonštrukčné práce na 
štyroch mostoch ponad potok 
Kotrčiná (SO 01 oproti domom č. 
111, 33, 43 a 57).

Prítomní si vypočuli aj informá-
ciu o vyhotovení informačnej 
tabule na detské ihrisko v škol-
skom areáli, ktorá informuje o 
správaní sa a dodržiavaní po-
riadku v daných priestoroch. Na 
zasadnutí zaznela i informácia 
o tom, že prevádzka Mater-
skej školy v Nededzi bola dňa 
03.08.2020 prerušená a to z 
dôvodu nízkeho záujmu zákon-
ných zástupcov o umiestnenie 
detí (pod 15, čo upravuje Škol-
ský poriadok materskej školy). 
Nástup v novom školskom roku 
bude 02.09.2020.Starosta obce 
napokon informoval o tom, že 

ZÁPISNICA z jedenásteho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Nededzi
konaného dňa 10. 8. 2020 o 19:00 hod.
v sále obecného úradu v Nededzi.

prostredníctvom MAS Terchov-
ská dolina bol podaný projekt 
na výmenu krytiny v šatniach 
obecného športového klubu.

Prítomní poslanci vzali predne-
sené informácie na vedomie.
Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania: 

Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4) Zakúpenie motorovej ko-

sačky

Dňa 30.07.2020 zasadala Komi-
sia finančná a sociálnych vecí, 
kde opätovne prejednávala a 
odporučila zakúpenie motoro-
vej kosačky na kosenie väčších 
trávnatých plôch v obci a to 
najmä futbalového ihriska. Na 
základe tohto záveru obecné 
zastupiteľstvo schválilo nákup   
traktorovej kosačky s minimál-
nym výkonom 15 kW/20HP, s 
prevodovkou s profiprevede-
ním, 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 Janušo-
vá, Mária Sklenárová, Ing. Vladi-
mír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 1 Milan Drábik

Zároveň bol v tejto súvislosti 
rozpočtovým opatrením schvá-
lený rozpočtový presun výdav-
kov v rámci schváleného rozpoč-
tu 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 – Verejnoprospeš-
né 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 Janušo-
vá, Mária Sklenárová, Ing. Vladi-
mír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 1 Milan Drábik
                                         
5) Rôzne

V rámci bodu Rôzne bola vzatá 
na vedomie informácia o ini-
ciatíve vo veci zonácie zo stra-
ny „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 tradič-
nej sociálnej a kultúrnej skladby 
tamojších sídiel.

Táto „zelená“ integrovaná 
územná investícia, zelený in-
tegrovaný projektový balíček 
ušitý na mieru Prírodnému par-
ku Krivánska Malá Fatra môže 
pomôcť vrátiť slovenskému vi-
dieku opäť punc kultúrnej, udr-
žiavanej krajiny.
                                                                        
Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania: 

Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan 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 Nede-
dze a Božena Hulákova z Gbe-
lian predložili svoje žiadosti o 
stanovisko k výstavbe rodin-
ných domov. Jedná sa konkrét-
ne o parcely E KN č. 465/2 a 
464/2. V tejto lokalite je podľa 
platného územného plánu ob-
ce navrhnutá športová a rekre-
ačná zóna. V rámci diskusie sa 
Božena Huláková dotazovala, 
ako je možné, že na cudzích 
pozemkoch, ktoré nepatria ob-
ci môže niekto niečo schváliť? 
Starosta obce jej vysvetlil, že 
dokument územný plán obce 
schvaľuje podľa zákona obec-
né zastupiteľstvo. V čase, kedy 
sa riešila lokalita, v ktorej má aj 
ona s Evou Chobotovou pozem-
ky, sa v nej plánovalo v súvis-
losti s výstavbou automobilky 
Kia práve územie pre rekreač-
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né 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 futbalo-
vého 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 posla-
nec 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 ihris-
ko stavať nebude. To totiž môže 
trvať 1 až 5 rokov, treba na to 
vyčleniť finančné prostriedky a 
najmä to riešiť systémovo, kom-
plexne s tým, či budeme mať je-
den 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 jednot-
livých pozemkov alebo obce 
samotnej. Tiež sa tu črtá mož-
nosť 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, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V rámci bodu Rôzne sa diskuto-
valo 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 zastu-
piteľstva boli prijaté uznesenia 
č.213/2018-2022 až 218/208-
2022. 

7) Záver

Po ukončení rokovania poďako-
val 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
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ZÁPISNICA z dvanásteho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Nededzi
konaného dňa 05.10.2020 o 18:00 hod.
v sále obecného úradu v Nededzi.

Prítomní poslanci: 6 JUDr. Ma-
rián Cesnek, Milan Drábik, Ing. 
Miloš Janek, Mária Sklenárová, 
Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladi-
mír Zajac 
Ospravedlnení poslanci: 1 Mgr. 
Darina Janušová,
Neospravedlnení poslanci: 0 

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení

tu v dôsledku COVID 19
8. Prijatie návratného zdroja 

financovania od štátu v dô-
sledku COVID 19

9. Žiadosť Slovak Telekom, a.s. 
o výstavbu optickej siete v 
obci Nededza

10. Rozpočtové opatrenie č. 
5/2020 a č. 6/2020

11. Rôzne
12. Uznesenia
13. Záver

1) Otvorenie: 

Dvanáste zasadnutie Obecné-
ho zastupiteľstva vo volebnom 
období rokov 2018-2022 otvo-
ril a viedol starosta obce PhDr. 
Peter Vajda, ktorý privítal prí-
tomných a skonštatoval, že na 
zasadnutí sú prítomní šiesti po-
slanci a obecné zastupiteľstvo 
je uznášaniaschopné. Následne 
predložil na schválenie program 
rokovania. Poslanci program 
Obecného zastupiteľstva schvá-
lili bezo zmien.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania : 

Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťaž-
ká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Za zapisovateľku určil starosta 
obce Alicu Hodásovú. 
Za overovateľov zápisnice boli 
schválení poslanci: Ing. Ľubosla-
va Ťažká, Milan Drábik

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania: 

Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťaž-
ká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2) Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 210/2018-2022 zo 
dňa 06.07.2020 vzalo na vedo-
mie Žiadosť o vyjadrenie ku in-
vestičnému zámeru v rámci Prie-
myselnej zóny od firmy WYDRA, 
s.r.o. Žilina s tým, že na najbližšie 
obecné zastupiteľstvo sa pripra-
ví odpoveď na uvedenú žiadosť. 
Táto bola opätovne prejednaná 
v bode č. 11 Rôzne.

3) Informácie

Starosta obce informoval o tom, 

že dňa 15.09.2020 sa pri príle-
žitosti sviatku Sedembolestnej 
Panny Márie sa konala hodová 
slávnostná svätá omša v kostole 
v Nededzi, na ktorej sa zúčastnili 
členovia Dobrovoľného hasičské-
ho zboru z Nededze v zastúpení 
veliteľa a dvoch členov, za čo im 
patrí poďakovanie. Prítomní si vy-
počuli aj informáciu o tom, že dňa 
23.09.2020 pracovníci MK hlas 
Sabinov doplnili zvony na dome 
smútku o ďalší reproduktor a to z 
dôvodu slabšej počuteľnosti. Tiež 
vykonali kontrolu obecného roz-
hlasu, na základe čoho bola vy-
konaná dňa 28.09.2020 výmena 
hlásiaceho systému na obecnom 
úrade s tým, že bude potrebné 
ešte vykonať celkovú kontrolu 
vedenia rozhlasu po celej obci. 
Cena zariadenia bola 2184,00 €.  
Na zasadnutí zaznela i informácia 
o tom, že bolo odstránené zate-
kanie okolo komína do plynovej 
kotolne v kostole. Bola poškode-
ná tesniaca manžeta okolo komí-
na. Starosta obce tiež informoval 
o odbornej prehliadke a skúške 
elektrického zariadenia – popla-
chovej sirény na obecnom úrade. 
Závady neboli zistené, zariadenie 
vyhovuje predpisom. Odoznela aj 
informácia o zhotovení nového 
erbu obce Nededza v časti vedľa 
cesty II/583 pri vstupe do obce 
(oproti futbalovému ihrisku) a to 
z dôvodu opotrebenia. Obecné 
zastupiteľstvo si tiež vypočulo 
informáciu o zvýšení bezpečnosti 
jazdy motorovým vozidlom (naj-
mä po zotmení) pri odbočovaní 
do obce z hlavnej cesty II/583 
bude súčasný nápis nahradený 
refl exným nápisom a taktiež in-
formáciu o plánovanom ozna-
čení obecného domu na fasáde 
objektu vo forme názvu „Obecný 
dom Nededza“ s erbom obce. Za-
znela aj informácia o tom, že dňa 
17.9.2020 bola obci odcudzená 
vlečka ku traktoru, čo aj bolo na-
hlásené na polícii. Na záver tohto 
bodu rokovania bola prednese-
ná informácia o tom, že Obecný 
športový klub Nededza má v 
pláne zakúpiť skladový kontajner 
s oceľovou podlahou. Prítomní 
predseda Obecného športového 
klubu Ľudovít Ďuríček sa vyjad-
ril, že kontajner by potrebovali 
využiť najmä na uskladnenie 
pomôcok, ktoré pribúdajú a ne-
majú ich kde umiestniť. Vedúci 
družstva dospelých Miloš Bros 
doplnil, že športovci by boli radi, 
keby bol kontajner umiestnený čo 
najbližšie pri šatniach kvôli prak-
tickej manipulácii s pomôckami. 
Poslankyňa obecného zastupiteľ-

3. Informácie
4. Iniciatíva vytvorenia Prírod-

ného parku Krivánska Malá 
Fatra

5. Zastavovacia štúdia – lokali-
ta Stav – II. etapa

6. Kronika obce Nededza za 
rok 2019 

7. Stanovisko hlavnej kontro-
lórky k dodržaniu podmie-
nok na prijatie návratných 
zdrojov financovania od štá-
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stva Mária Sklenárová podotkla, 
že podľa nej sú už celé vnútorné 
priestory šatní v športovom areáli 
v hroznom stave a bolo by dobré 
ich prerobiť. Na to starosta obce 
odpovedal, že sprchy boli prero-
bené, bol tam daný nový obklad 
pred niekoľkými rokmi, akurát 
by bolo možno dobré vymeniť 
dlažbu v chodbách a opraviť zate-
čený priestor v práčovni a v šatni 
družstva dorastu, ale až po výme-
ne strešnej krytiny, ktorá by mala 
byť vymenená budúci rok pros-
tredníctvom projektu cez MAS 
Terchovská dolina.

Prítomní poslanci vzali predne-
sené informácie na vedomie.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania: 

Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4) Iniciatíva vytvorenia Prí-

rodného parku Krivánska 

Malá Fatra

Zástupcovia súkromných vlast-
níkov pôdy a zástupcovia miest-
nych komunít – obcí Terchovskej 
doliny, Dolnej Oravy a Dolného 
Turca vyjadrili vôľu vyhlásiť a 
spravovať Prírodný park Kriván-
ska Malá Fatra. Ich cieľom je pro-
pagovať a podporovať taký spô-
sob života a hospodárenia, ktorý 
je v súlade s prírodou a udržova-
ním tradičnej sociálnej a kultúr-
nej skladby obcí mikroregiónov 
Terchovskej doliny, Dolnej Oravy 
a Dolného Turca a zachovanie 
rozmanitosti krajiny a v nej sa 
vyskytujúcich druhov a ekosys-
témov. Keďže aj obec Nededza je 
súčasťou mikroregiónu Terchov-
ská dolina, bolo obecné zastupi-
teľstvo  požiadané, aby uvedenú 
iniciatívu podporilo. Prítomní 
poslanci schválili podporu a pri-
pojenie sa obce Nededza k Inicia-
tíve pre Prírodný park Krivánska 
Malá Fatra, podporuje napĺňanie 
deklarácie iniciatívy s mandátom 
pre štatutára obce prijímať sta-
noviská v rámci iniciatívy.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania: 

Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, 
Ing. Vladimír Zajac

Proti: 0
Zdržal sa: 0
                                         
5) Zastavovacia štúdia – loka-

lita Stav – II. etapa

Vyjadrenie starostu obce PhDr. 
Petra Vajdu k uvedenému bodu:
Starosta obce v úvode tohto bo-
du predložil návrh zastavovacej 
štúdie v lokalite Stav – II. eta-
pa, ktorú vypracoval Ing. Arch. 
Krajč. Táto štúdia bola viackrát 
prerokovaná na zasadnutí Komi-
sie stavebnej, životného pros-
tredia a verejného poriadku dňa 
23.06.2020 a 07.09.2020, a tiež aj 
na zasadnutí obecného zastupi-
teľstva dňa 06.07.2020. Jedná sa o 
konečný návrh na základe zapra-
covaných pripomienok a návrhov 
poslancov a vlastníkov pozem-
kov. Uviedol, že obec má v záuj-
me podporovať výstavbu nových 
domov, avšak, pokiaľ sa v uvede-
nej lokalite nedohodnú jednotliví 
vlastníci pozemkov, tak sa tam v 
podstate nebude robiť nič. Ďa-
lej podotkol, že na druhej strane 
obec má právo zadefi novať, ako 
asi by daná lokalita mala vypadať 
a mala by byť akýmsi garantom 
toho, aby sa situácia vyriešila 
pokiaľ možno k spokojnosti kaž-
dého zainteresovaného človeka. 
Dodal, že tiež treba brať v úva-
hu tú situáciu, ak by mala obec 
zabezpečiť fi nancie na vybudo-
vanie vodovodu, kanalizácie a 
podobne, tak predsa aj obecné 
zastupiteľstvo by malo do toho 
niečo povedať. Na zasadnutí bo-
la prítomná aj jedna z vlastníkov 
pozemkov v lokalite Stav Lýdia 
Múčková, ktorá sa vyjadrila, že 
najskôr sa treba opýtať vlastníkov 
pozemkov, aké majú predstavy. 
Starosta jej odpovedal, že ak sa 
vlastníci nedohodnú, obec ne-
bude mať čo fi nancovať. A ak sa 
dohodnú, je potrebná následná 
akceptácia ich dohody zo strany 
poslancov obecného zastupiteľ-
stva. Tiež v tomto smere uviedol 
ako príklad lokalitu Pred Chríp, 
kde obec cca. 8 rokov dozadu 
vyvinula aktivitu v tom smere, 
aby došlo k zlúčeniu a rozparce-
lovaniu jednotlivých pozemkov 
tak, aby vznikli ucelené stavebné 
pozemky. Nedošlo však k dohode 
samotných vlastníkov pozemkov 
a tak obec v tejto lokalite musela 
svoju pomoc ukončiť. Poslankyňa 
obecného zastupiteľstva Ing. Ľu-
boslava Ťažká sa vyjadrila, že jej 
sa predložená štúdia Ing. Arch. 
Krajča pozdáva. Na to reagovala 
poslankyňa Mária Sklenárová, 
ktorá povedala starostovi obce, 

že najskôr dal spraviť štúdiu na-
miesto toho, aby povedal po-
slancom, čo sa ide robiť. Starosta 
obce reagoval, že predovšetkým 
záleží na vlastníkoch pozemkov, 
či sa na niečom vôbec dohodnú. 
Poslanec Milan Drábik sa vyjadril, 
že najskôr treba poriešiť cestu, le-
bo cesty sú najdôležitejšie.

Vyjadrenie poslanca JUDr. Mariá-
na Cesneka k prerokovávanému 
bodu: 
Poslanec JUDr. Marián Cesnek 
uviedol, proces prípravy a schva-
ľovania Zastavovacej štúdie na 
lokalitu považuje za nesprávny. 
Najskôr sa mal návrh štúdie pre-
rokovať na obecnom zastupi-
teľstve a až neskôr prerokovať s 
vlastníkmi pozemkov. Takto to 
bolo naopak a štúdiu najskôr na-
vrhovali a tvorili vlastníci pozem-
kov a až potom prerokuje obecné 
zastupiteľstvo. Niektorí vlastníci 
pozemkov pri tomto postupe 
uprednostňujú svoje individuál-
ne požiadavky a neberú do úvahy 
potreby obce. Ako poslanec ne-
vedel, že obec resp. starosta zadal 
vypracovanie Zastavovacej štúdie 
Ing. Krajčovi. Toto sa dozvedel až 
na stretnutí s občanmi (vlastník-
mi pozemkov) v sále kultúrneho 
domu a o zadaní štúdie vedeli 
len starosta a niektorí poslanci, 
ktorí vlastnia pozemky v lokalite 
stav. JUDr. Marián Cesnek ďalej 
uviedol, že v návrhu Zastavova-
cej štúdie  by sa mali riešiť len 
tie pozemky, ktorú sú uvedené v 
územnom pláne. Nesúhlasí, aby 
sa do štúdie zahrnuli aj pozemky 
mimo platného územného plánu 
len preto, že tam majú pozemky 
poslanci a rodinní príslušníci sta-
rostu.  Aktuálne predložený ná-
vrh, ktorý mu bol zaslaný považu-
je za súladný s územným plánom 
(veľkosti pozemkov, umiestnenie 
domov, parametre komunikácií) 
a dispozične plynule nadväzuje 
na riešenie lokality Stav v I. etape.  
Navrhol najskôr osloviť každého 
vlastníka pozemkov s návrhom na 
odkúpenie časti pozemkov pod 
cesty za 1€/m2 a ďalšie investície 
z rozpočtu obce do lokality Stav 
vynaložiť až po nadobudnutí po-
zemkov na cesty do majetku ob-
ce.  Podobný postup by mala ob-
ce zvoliť aj v lokalite Pred Chríp.  
JUDr. Marián Cesnek odporučil 
pri spracovaní územného plánu 
obce v budúcnosti jednoznačne 
stanoviť v územnom pláne tra-
sovanie miestnych komunikácií 
ako verejnoprospešných stavieb 
a jednoznačne stanoviť záväzné 
regulatívy pre priestorové uspo-

riadanie územia obce – najmä 
veľkosti stavebných pozemkov a 
podlahovej výmery stavieb. JUDr. 
Marián Cesnek navrhol k tomuto 
bodu rokovania prijať tri samo-
statné uznesenia, ktoré poslan-
com predložil v písomnej forme.

Návrh Uznesenia  :
Obecné zastupiteľstva schvaľuje 
prijatie troch samostatných uzne-
sení k Zastavovacej štúdii lokality 
Stav II. etapa

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania: 

Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Návrh Uznesenia :

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
zastavovaciu štúdiu lokalita Stav 
II. Etapa len v rozsahu pozemkov 
určených na výstavbu v platnom 
územnom pláne obce.  Pozemky 
– parc. č. 379, 380/1 budú riešené 
v rámci najbližšej zmeny územné-
ho plánu. Obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje ako záväzné navrhova-
né hranice pozemkov, plochy na 
umiestnenie rodinných domov 
a stavebnú čiaru na umiestnenie 
rodinných domov.
Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania: 

Za: 4  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária 
Sklenárová,
Proti: 0
Zdržal sa: 2 Ing. Ľuboslava Ťažká, 
Ing. Vladimír Zajac

Návrh Uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje 
ako záväzné trasovanie  miest-
nych komunikácií a ich navrho-
vané technické parametre (šírky, 
tvar), ktoré nadväzujú na komuni-
kácie schválené v I. etape. a záro-
veň schvaľuje  odkúpenie pozem-
kov v rámci platného územného 
plánu obce na navrhované komu-
nikácie a plochy pre zeleň za cenu 
1€/m2.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania: 

Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Prítomná Lýdia Múčková sa vy-
jadrila, že hlavné je dohodnúť 
prístup do uvedenej lokality a to 
prostredníctvom vybudovania 
druhého mostu. Prítomný z radov 
občanov Ivan Konek sa dotazoval, 
či vlastníci pozemkov neuvažovali 
o tom, že by sa na most poskladali 
všetci vlastníci pozemkov, kto-
ré by mali byť súčasťou II. etapy 
výstavby. Tiež vyzval poslancov, 
aby našli také riešenie, s ktorým 
by boli spokojní všetci vlastníci, 
a aby sa v diskusiách neustále ne-
vracali k starým veciam, ktoré nič 
neriešia. Poslanec Ing. Miloš Ja-
nek navrhol doplniť do uznesenia 
odkúpenie existujúceho mosta 
od jeho vlastníka.

Návrh  Uznesenia  :

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, 
že Obec vynaloží v budúcnosti fi -
nančné prostriedky na rozvoj 

infraštruktúry v lokalite Stav až 
potom, ako obec nadobudne do 
vlastníctva všetky  pozemky ur-
čené na navrhované komunikácie 
a zelené plochy v rámci II. etapy. 
Zároveň schvaľuje návrh na odkú-
penie už jestvujúceho vybudova-
ného mosta v rámci I. etapy

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania: 

Za: 5  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Ing. Ľu-
boslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 1 Mária Sklenárová                                                                                              
 
6) Kronika obce Nededza za 

rok 2019

Kronikárka obce Monika Maršalo-
vá predložila na rokovanie obec-
ného zastupiteľstva návrh na 
znenie kroniky obce Nededza za 
rok 2019, ktorý zachytáva život v 
našej obci v uvedenom roku. Zne-
nie kroniky obce Nededza za rok 
2019 bolo schválené bezo zmien.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania: 

Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7) Stanovisko hlavnej  kontro-

lórky k dodržaniu podmie-

nok na prijatie návratných 

zdrojov fi nancovania od 

štátu v dôsledku COVID 19

S ohľadom  na výrazný pokles 
výberu dane z príjmov fyzických 
osôb v rámci Slovenska v nad-
väznosti na schválené uznesenie 
vlády Slovenskej republiky č. 494 
z 12. augusta 2020 budú poskyto-
vané bezúročné návratné fi nanč-
né výpomoci subjektom územnej 
samosprávy na výkon ich samo-
správnych pôsobností. Hlavná 
kontrolórka obce konštatovala, že 
podmienky uvedené v §17 ods. 6 
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 
Z.z.  budú v prípade prijatia vyššie 
uvedenej fi nančnej výpomoci do-
držané. Uvedené stanovisko bolo 
vzaté na vedomie.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania: 

Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8) Prijatie návratného zdroja 

fi nancovania od štátu v dô-

sledku COVID 19

V nadväznosti na predchádza-
júci bod rokovania bolo prejed-
nané prijatie návratného zdroja 
fi nancovania od štátu v dôsledku 
COVID 19. Návratná fi nančná vý-
pomoc sa poskytne na základe 
žiadosti obce maximálne do výš-
ky výpadku dane z príjmov fyzic-
kých osôb za rok 2020. Pre obec 
Nededza ide o sumu 19.482,- €. 
Poskytnuté peňažné prostriedky 
možno použiť do 31. decembra 
2020, pričom splátky budú splá-
cané počas štyroch rokov. Prvá 
splátka v roku 2024 a posledná 
splátka v roku 2027. Obecné za-
stupiteľstvo obce Nededza schvá-
lilo prijatie návratných zdrojov 
fi nancovania - pôžičky na kom-
penzáciu výpadku dane z príjmov 
fyzických osôb v roku 2020, ktorú 
poskytuje Ministerstvo fi nancií SR 
na výkon ich samosprávnych pô-
sobností v  nadväznosti na schvá-
lené uznesenie vlády Slovenskej 
republiky č. 494 z 12. augusta 2020 
v sume 19 482,00 € so začiatkom 
splácania v r.2024.   Prijaté pros-
triedky z NFV  budú použité na 
kompenzáciu výdavkov vyčerpa-
ných obcou v priebehu roka 2020.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania : 

Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, 

Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9) Žiadosť Slovak Telekom, 

a.s. o výstavbu optickej sie-

te v obci Nededza

Investor Slovak Telekom, a.s. plá-
nuje v roku 2021 výstavbu op-
tickej siete v obci Nededza a v 
malej časti obce Gbeľany. Trasa 
výkopu by mala začínať v novo-
vybudovanej skrinke umiestne-
nej na parcele č. KN-C 479 (KN-E 
678/4) v katastrálnom území Ne-
dedze. Trasy optickej siete by vo 
väčšine mali kopírovať trasy už 
existujúcich metalických vedení 
spoločnosti. Väčšia časť by bola 
vedená zemou, čiže vo výkopoch 
a časť vzduchom po existujúcich 
stĺpoch. Dĺžka novej káblovej 
trasy by mohla byť cca. 4550 m. 
Uvedená žiadosť spoločnosti už 
bola prejednaná na Komisii sta-
vebnej, životného prostredia a 
verejného poriadku dňa 7.9.2020, 
ktorá odporučila kladné vyjad-
renie k danej žiadosti. Na roko-
vaní obecného zastupiteľstva sa 
vyjadril poslanec JUDr. Marián 
Cesnek, ktorý uviedol, že podľa 
projektu sa navrhuje „rozkopať“ 
v obci trasu  4 až 5 km na ulože-
nie  zemných káblových vedení 
a má pochybnosť, či je v záujme 
obce takéto masívne rozkopanie 
obecných a možno aj súkrom-
ných pozemkov. JUDr. Marián 
Cesnek navrhol žiadosť neschvá-
liť a požiadať žiadateľa poskytnúť 
detailné informácie o trasovaní a 
rozsahu výkopových prác.

Poslanec Ing. Miloš Janek skon-
štatoval, že sa jedná o prvotnú 
štúdiu. Starosta obce dodal, 
že spoločnosť TTL Group, s.r.o. 
Bánovce nad Bebravou, ktorá 
v mene Slovak Telekomu, a.s. 
zaslala k vyjadreniu projektovú 
dokumentáciu pre územné roz-
hodnutie, kde žiada o stanovisko 
k navrhovanej výstavbe. Poslanci 
obecného zastupiteľstva kladné 
stanovisko neschválili, ale danú 
žiadosť vzali na vedomie.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania: 

Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Následne bolo uznesením skon-

štatované, že tento typ výstavby 
nebol riešený v Územnom pláne 
obce Nededza.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania: 

Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ďalším Uznesenie odporúčalo 
upraviť riešenie predloženého 
návrhu tak, aby čo najmenej za-
sahoval do miestnych komuni-
kácií. V novom návrhu zároveň 
požiadať určiť presnú výmeru 
nevyhnutných zásahov do ko-
munikácií pre posúdenie ďalšie-
ho rozhodnutia obecného zastu-
piteľstva.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania: 

Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

10) Rozpočtové opatrenie č. 

5/2020a č. 6/2020

Na rokovaní obecného zastupi-
teľstva bolo vzaté na vedomie 
Rozpočtové opatrenie č. 5/2020. 
Jedná sa o rozpočtový presun 
príjmov a výdavkov v rámci 
schváleného rozpočtu zo dňa 
30.09.2020 (transfér SOBD 2021, 
príspevok z Environmentálneho 
fondu z náhrad poistného plne-
nia).

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania: 

Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ďalej bol rozpočtovým opatre-
ním č. 6/2020 schválený rozpoč-
tový presun výdavkov v rámci 
schváleného rozpočtu v zmysle 
Zásad hospodárenia s fi nančný-
mi prostriedkami:
• bež.výdavky -1 41 08.1.0,  

635006 01 – Športové služby 
–údržba budov -15 000,-€

• bež.výdavky -1 41 09.1.1.1
635 006 – Materská ško-
la –údržba budov, objektov 



Nededžan  3-4/20206

Nededžan

+ 15000,-€
• bež. výdavky – 1 41 08.1.0

642 001 01 – Šport. Služ-
by – OŠK, prísp. na činnosť
– 3600,- €

• kap. výdavky - 2 41 08.1.0 717 
001 01 - Športové služby- skla-
dový kontajner + 3600,-€

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania:

Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

11) Rôzne

V rámci bodu Rôzne starosta ob-
ce otvoril stručnú rozpravu týka-
júcu sa možných zmien a dopln-
kov územného plánu obce aj na 
základe požiadaviek niektorých 
občanov a to tak, aby sa vytvo-
ril dokumentačný podklad pre 
budúce využitie katastrálneho 
územia obce aj s ohľadom na per-
spektívnu individuálnu bytovú 
výstavbu v Nededzi ako napríklad 
zmena lokality Pred Chríp, kde 
je v súčasnom územnom pláne 
možnosť výstavby športového 
areálu a to zmeniť na individuál-
nu bytovú výstavbu. Alebo dopl-
nenie v lokalite nad Záplotím či v 
lokalite Stav – II. etapa – rozšíre-
nie, prípadné iné zmeny. Prítomní 
poslanci schválili začatie jednania 
o zmene a doplnkoch Územného 
plánu obce Nededza a zároveň 
sa zaviazali, že schvália fi nančné 
prostriedky na ich realizáciu.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania: 

Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ďalej v nadväznosti na Uzne-
senie č. 210/2018-2022 zo dňa 
06.07.2020, ktoré vzalo na vedo-
mie Žiadosť o vyjadrenie ku in-
vestičnému zámeru v rámci Prie-
myselnej zóny od fi rmy WYDRA, 
s.r.o. Žilina s tým, že na najbližšie 
obecné zastupiteľstvo sa pripraví 
odpoveď na uvedenú žiadosť, bo-
la otvorená diskusia. 

Vyjadrenie poslanca JUDr. Mari-
ána Cesneka k tomuto bodu ro-
kovania :

Poslanec obecného zastupiteľ-
stva JUDr. Marián Cesnek sa vy-
jadril, že Zmluva o poskytnutí 
fi nančných prostriedkov s Minis-
terstvom hospodárstva Sloven-
skej republiky zo dňa 18.12.2020 
bola uzatvorená pre poskytnutie 
fi nančných prostriedkov v cel-
kovej výške 2 473 346 €, z toho 
na výkup pozemkov v sume 896 
235 €. Obec sa zaviazala poskyt-
nuté týchto prostriedkov pou-
žiť výhradne na účel uvedený v 
Zmluve a teda na výkup pozem-
kov, prípravu projektovej do-
kumentácie, stavebné úpravy a 
inžinierske siete. Pozemky, ktoré 
obec nadobudla za poskytnuté 
fi nancie majú byť vo vlastníctve 
obce minimálne 20 rokov a teda 
obec nesmie pozemky previesť 
na tretiu osobu. Ministerstvo 
hospodárstva Slovenskej repub-
liky môže od zmluvy odstúpiť a 
žiadať vrátenie poskytnutých fi -
nančných prostriedkov len v prí-
pade, ak tieto obec použije na iný 
účel ako je uvedené vyššie. Ďalej 
uviedol, že z jeho pohľadu zmlu-
va neupravuje žiadne povinnosti 
obce poskytnúť pozemky tretím 
stranám za účelom výkonu pod-
nikateľskej činnosti a neupravuje 
žiadne povinnosti obce ako má 
nakladať s pozemkom. Jednodu-
cho, ak by obec  použila fi nancie 
na kúpu pozemkov podľa zmluvy 
a tieto počas doby 20 zostali vo 
vlastníctve obce, obec nič ne-
porušila. V zmluve tiež nie sú ani 
okrajovo upravené žiadne pod-
mienky týkajúce sa toho, či obec 
má pozemky prenechať do pre-
nájmu tretím stranám. Zo svoj-
ho pohľadu považuje predchá-
dzajúce informácie o povinnosti 
obce pozemok prenajať za mini-
málne zavádzajúce a nepresné 
zo strany žiadateľa. Obec v tomto 
smere nie je povinná osobitne 
zdôvodňovať p. Vydrovi alebo 
iným subjektom, prečo pozemok 
neprenechá do nájmu. 

Vyjadrenie starostu obce PhDr. 
Petra Vajdu:
Starosta obce k tomuto bodu 
rokovania uviedol, že aj keď v 
zmluve nie je napísané, že sme 
povinní žiadateľom poskytnúť 
pozemok do nájmu na podnika-
nie alebo ho predať, z kontextu 
zmluvy si myslí, že keď sa jedná 
o zmluvu pre priemyselnú zónu, 
mali by sme chápať, že priestor 
je určený aj podľa Regulatívov 
k územnému plánu obce Nede-
dza na takúto činnosť a následne 
zvážiť, ako sa bude postupovať. 
Poslanec obecného zastupiteľ-

stva Ing. Miloš Janek dodal, že v 
prípade pána Vydru sa jedná o 
minimálny zásah do priemysel-
nej zóny a nevidí problém, aby 
mu to obec povolila. K tomu po-
slanec obecného zastupiteľstva 
JUDr. Marián Cesnek navrhol pri-
jať v prejednávanej veci uvedené 
uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo Nededza 
odmieta žiadosť spoločnosti 
WYDRA, s.r.o. Žilina o prenájom 
pozemkov, a to z dôvodu budú-
ceho zámeru využitia pozemkov 
pre účely zabezpečovania plne-
nia základných funkcií obce Ne-
dedza.

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania: 

Za: 4  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Mária Sklenárová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 1 Ing. Miloš Janek
Zdržal sa: 1 Ing. Ľuboslava Ťažká

V ďalšej diskusii bolo prejednané 
aj aktuálne fungovanie obecné-
ho rozhlasu, pričom uznesením 
sa odporúčalo doriešiť funkčnosť 
miestneho rozhlasu

Počet všetkých poslancov: 7

Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania: 

Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ďalej sa v rámci diskusie vyjadril 
poslanec obecného zastupiteľ-
stva Milan Drábik, ktorý požiadal 
o preverenie stavu schodiska na 
cintoríne v obci. Podotkol, že má 
pripomienky k realizácii, ktorá 
podľa neho nebola v súlade s 
projektovou dokumentáciou a 

malo by dôjsť k náprave. Starosta 
obce povedal, že o schodisku už 
pred a počas samotnej realizácie 
spoločne so zhotoviteľom disku-
tovali s projektantom Ing. Pet-
rom Mrvečkom, ktorý sa vyjadril, 
že v danom svahovitom a nerov-
nomernom teréne je potrebné 
schodisko prispôsobiť reálnemu 
stavu na mieste. To projektant 
uviedol aj v sprievodnej tech-
nickej správe. Na tieto schody 
nebolo zrealizované polohopis-
né ani výškopisné zameranie. Z 
toho dôvodu môžu byť sklonové 
pomery v projekte čiastočne od-
lišné od skutočnosti a preto bolo 
počas realizácie potrebné upres-
niť schodiskové stupne, resp. ich 
počet. Účelom schodiska bolo 
vytvorenie spevnených plôch, 
ktoré by zlepšovali dostupnosť k 
jednotlivým hrobovým miestam 
a tiež zvyšovali bezpečnosť po-
hybu po cintoríne. Ďalej starosta 
uviedol, že opätovne zavolá zho-
toviteľa a projektanta na cinto-
rín, aby prehodnotili zhotovenie 
týchto schodov.

12) Uznesenia

Na zasadnutí obecného zastu-
piteľstva boli prijaté uznesenia 
č.219/2018-2022 až 237/208-
2022. 

13) Záver

Po ukončení rokovania poďako-
val starosta obce prítomným za 
účasť a o 22:30 hod. zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva obce 
Nededza ukončil.

V Nededzi dňa 08.10.2020 
Zapísala: Alica Hodásová

Overovatelia zápisnice: 
Milan Drábik,

Ing. Ľuboslava Ťažká
Starosta obce:

PhDr. Peter Vajda

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. Vla-
dimír 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 poskyt-
nutie fi nančnej dotácie z 
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nákladov bola zaslaná na Okres-
ný úrad Žilina, odbor krízového 
riadenia.  Aj napriek tomu, že to 
nebolo rozhodnutie obce, po-
ďakovanie patrí dobrovoľníkom, 
ktorí sa podieľali na testovaní, 
menovite: príslušník ozbroje-
ných síl z Kotrčinej Lúčky Bc. 
Peter Galadík (veliteľ odberného 
miesta), MUDr. Dagmar Bollová a 
jej dcéry MUDr. Eva Medvedíko-
vá a MUDr. Silvia Fečke z Nede-
dze, MUDr. Henrieta Šlosárová 
z Kotrčinej Lúčky, veliteľ DHZ 
Nededza Peter Staňo, predseda 
DHZ Nededza Pavol Staňo, ad-
ministratívne pracovníčky Ing. 
Jana Noskovičová z Nededze, 
Zuzana Kolesárová z Kotrčinej 
Lúčky a pomocní pracovníci Pe-
ter Trnovec a Mgr. Marian Frniak 
z Nededze. Tiež predniesol in-
formáciu o tom, že spoločnosť 
MOBIS poslala sumu 7.500,00 
€ cestou Obecného športové-
ho klubu Nededza na obec na 
zakúpenie kosačky pre Obecný 
športový klub Nededza. Zaznela 
aj informácia o tom, že riaditeľ-
ka materskej školy Vlasta Hruš-
ková nastupuje dňa 13.03.2021 
na dôchodok a bude vyhlásené 
výberové konanie na funkciu 
riaditeľky a zároveň učiteľky ma-
terskej školy. Na záver tohto bo-
du rokovania bola prednesená 
informácia výmene zastaralého 
zabezpečovacieho zariadenia za 
novú zabezpečovaciu ústredňu 
(alarm) na obecnom úrade od 
firmy STOPKRIMI, s.r.o. 

Prítomní poslanci vzali predne-
sené 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 Uni-

ted Nededza - Kotrčiná 

Lúčka - Gbeľany - Žiadosť 

o poskytnutie fi nančnej 

dotácie z rozpočtu obce 

Nededza na všeobecne 

prospešné činnosti a podu-

jatia

Starosta obce v úvode tohto bo-
du rokovania otvoril rozpravu 
a vyzval prezidenta FA United 
Bc. Petra Galadíka, aby prítom-
ným poslancom stručne odpre-
zentoval základné informácie o 
akadémii. Peter Galadík uviedol, 

že celá prezentácia o akadémii 
bola prezentovaná na zasad-
nutí Komisie kultúry, mládeže a 
športu dňa 23.09.2020, pričom 
komisia zaujala kladné stanovis-
ko, 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 ko-
rona, aj keď nie až tak výrazne. 
Nejaké peniaze sa podarilo ušet-
riť, keďže sa nehrala polovica 
sezóny, aj keď sa trénovalo. Tá-
to suma predstavovala 4.700 €, 
avšak na druhej strane sa minuli 
peniaze na dištančný tréning 
a zvýšenú dezinfekciu, čo v ko-
nečnom dôsledku tvorí rozdiel 
500 €, ktoré sa minuli navyše 
oproti plánovaným výdavkom. 
Poslanec obecného zastupi-
teľstva JUDr. Marián Cesnek sa 
dotazoval, kde chce akadémia 
byť, kde je tá hranica? Na to od-
povedal Bc. Peter Galadík, že do 
budúcna akadémia počíta s tým, 
že pre Nededzu by mohli zabez-
pečiť 13 až 14 hráčov. Ku tomu 
poznamenal poslanec obec-
ného zastupiteľstva Ing. Miloš 
Janek, že z toho vidno, kam to 
smeruje. JUDr. Marián Cesnek 
sa ďalej opýtal, či jednotlivé po-
ložky na čerpanie v predloženej 
žiadosti sú prepočítané na deti z 
Nededze, na čo Bc. Peter Galadík 
odpovedal, že áno. JUDr. Marián 
Cesnek sa tiež opýtal, či poplat-
ky pre rodičov budú v ďalšom 
roku rovnaké, na čo Bc. Peter 
Galadík reagoval, že v dávnejšej 
dobe bola požiadavka zo strany 
poslancov obecných zastupiteľ-
stiev obcí Gbeľany, Nededza a 
Kotrčiná Lúčka, aby sa rodičia 
podieľali vyššou mierou, tak v 
nasledujúcom roku budú deti 
z Nededze platiť nie súčasných 
10 €, ale 15 €. Na to zareagovala 
poslankyňa obecného zastupi-
teľstva Mária Sklenárová, že to 
počuje prvýkrát. Ku tomu do-
dal 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 pripomienka, 
aby rodičia platili za deti viac, 
sa týkala cudzích detí a nie detí 
z týchto troch obcí. K tomu zau-
jal stanovisko Bc. Peter Galadík, 
ktorý poznamenal, že ak má mať 
akadémia nižšiu dotáciu, aby za-
bezpečili jej chod, je potrebné 
to nejako pokryť.

rozpočtu obce Nededza na 
všeobecne prospešné čin-
nosti a podujatia

5. Obecný športový klub Nede-
dza - Žiadosť o poskytnutie 
fi nančnej dotácie z rozpočtu 
obce Nededza na všeobecne 
prospešné činnosti a poduja-
tia

6. Návrh prísediacich Okresné-
ho súdu Žilina na obdobie ro-
kov od 1.1.2021 do 31.12.2024

7. Rozpočtové opatrenie č. 
7/2020

8. Návrh Rozpočtu obce Nede-
dza na roky 2021, 2022, 2023

9. Spoločný obecný úrad Varín 
na úseku stavebného kona-
nia

10. Rôzne
11. Uznesenia
12. Záver

1) Otvorenie: 

Trináste zasadnutie Obecné-
ho zastupiteľstva vo volebnom 
období rokov 2018-2022 otvo-
ril a viedol starosta obce PhDr. 
Peter Vajda, ktorý privítal prí-
tomných a skonštatoval, že na 
zasadnutí sú prítomní piati po-
slanci a obecné zastupiteľstvo 
je uznášaniaschopné. Následne 
predložil na schválenie program 
rokovania. Poslanci program 
Obecného zastupiteľstva schvá-
lili 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 Ja-
nek, 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 od-
porúčalo upraviť riešenie pred-
loženého návrhu tak, aby čo naj-
menej zasahoval do miestnych 
komunikácií. V novom návrhu 

zároveň žiadalo určiť presnú 
výmeru nevyhnutných zásahov 
do komunikácií pre posúdenie 
ďalšieho rozhodnutia obecné-
ho zastupiteľstva. Obec zaslala 
žiadosť o doloženie návrhu tý-
kajúceho sa určenia presnej vý-
mery nevyhnutných 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 od-
porúčalo doriešenie funkčnosti 
miestneho rozhlasu, čo bolo vy-
konané. Na obecnom úrade bol 
nainštalovaný nový systém hlá-
senia Rozana.

3) Informácie

Starosta obce informoval o tom, 
že boli ukončené stavebné prá-
ce vrátane všetkých úprav v 
priestoroch 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. Prítomní si vypo-
čuli aj informáciu o tom, že bola 
ukončená rekonštrukcia šty-
roch 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 informá-
cia o výmene desiatich kusov 
reproduktorov obecného roz-
hlasu a to na miestach, kde boli 
najväčšie zvukové výpadky pri 
hlásení. Obecné zastupiteľstvo 
si tiež vypočulo informáciu o 
tom, že vianočný stromček bu-
de v roku 2020 ozdobený v zá-
hrade materskej školy. Na tento 
účel sa zakúpilo nové osvetle-
nie, ktoré bude osadené po-
mocou vysokozdvižnej plošiny. 
Osvetlenie by malo obci slúžiť 
niekoľko ďalších rokov. Zaznela 
aj informácia o plánovanej ak-
cii pre deti Mikuláš 2020, ktorá 
by sa mala konať 05.12.2020 po 
celej obci (z dôvodu Covid 19) 
a to formou rozvozu a distribú-
cie mikulášskych balíčkov do 
jednotlivých rodinných domov. 
Starosta obce predniesol aj in-
formáciu o uskutočnenom 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 
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K situácii s futbalovou akadé-
miou sa vyjadril i člen Komisie 
kultúry, mládeže a športu Ing. 
Roman Komačka, ktorý pove-
dal, že poplatok je štandardná 
vec úplne v každom klube. Ten 
servis, ktorý akadémia ponúka 
on vidí ako maximálne nadštan-
dardný. A za tie peniaze deti do-
stanú omnoho viacej, ako všade 
okolo. Na to zareagoval posla-
nec obecného zastupiteľstva 
Milan Drábik, ktorý sa vyjadril, 
že pán Komačka to vidí v syno-
vi, že sa mu to v niečom vráti. A 
že by bolo potrebné povedať to 
otvorene, že akadémia nie je ne-
jaký výber, jedná sa skôr o voľ-
nočasovú aktivitu a minimálne 
percento detí sa uplatní v neja-
kej lige. Do diskusie sa zapojil aj 
poslanec obecného zastupiteľ-
stva Ing. Vladimír Zajac, ktorý sa 
vrátil ku zasadnutiu Komisie fi-
nančnej a sociálnych vecí zo dňa 
30.07.2020. Tá podľa neho odpo-
rúčala, aby sa na nákupe kosač-
ky Kubota v sume 12 904,00 € 
podieľala aj futbalová akadémia 
a Obecný športový klub Nede-
dza a to z celkovej sumy bude 
7 500,00 €  uhradené z dotácie 
Mobis a zvyšok sa rozdelí v rov-
nakom pomere pre futbalovú 
akadémiu a športový klub, po 
približne 2 707,00 € a to vzhľa-
dom na to, že zakúpená kosačka 
sa bude prednostne používať na 
kosenie ihriska za účelom skrá-
tenia času jeho kosenia. Stará 
kosačka bola na kosenie ihriska 
používaná minimálne 2 dni  a te-
da plný pracovný denný fond v 
týždni.  S tým sa stotožnila i po-
slankyňa obecného zastupiteľ-
stva 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 dohoda, že náklady na 
kosenie, polievanie a podobne 
budú hradené z obce, nakoľko 
akadémia by to nezvládla zapla-
tiť. Poslankyňa Mária Sklenárová 
dodala, že by si akadémia mala 
vážiť, koľko vecí sa opotrebová-
va, 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 samot-

ný nákup kosačky schválený
a komisia má odporúčací cha-
rakter.

Následne sa hlasovalo o predlo-
ženej žiadosti Futbalovej akadé-
mie United Nededza – Kotrčiná 
Lúčka - Gbeľany o poskytnu-
tie finančnej dotácie na rok
2021 z rozpočtu obce Nededza
na všeobecne 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 pove-
dal, 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 poslan-
ci robia prieky. Na to reagoval 
poslanec Milan Drábik, ktorý 
uviedol, že všetko je to o doho-
de ako napríklad aj v prípade tej 
kosačky. Zareagoval aj poslanec 
Ing. Vladimír Zajac, ktorý pove-
dal, že prácu akadémie vidí ako 
veľmi záslužnú, a že určite sa ne-
jaká dotácia medzi 10.000 € až 
12.000 € pre akadémiu schváli. 
Starosta obce poslancom odve-
til, že keďže berú do úvahy roz-
hodnutie finančnej komisie zo 
dňa 30.07.2020 o kúpe kosačky, 
aby sa na nej podieľala aj futba-
lová akadémia, tak treba brať do 
úvahy aj rozhodnutie komisie 
kultúry, ktorá odporučila žia-
dosť schváliť v plnej sume, ako 
bola predložená. Zapojila sa i 
poslankyňa Mária Sklenárová, 
ktorá opäť zdôraznila, že možno 
na úkor ihriska sa v obci nerobia 
iné veci, ako napríklad spomí-
nané kosenie, ktoré by bolo po-
trebné robiť najmä na cintoríne 
a nie prednostne na ihrisku. Na 
to zareagoval viceprezident aka-
démie 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 Ďurí-
ček, ktorý dodal, že ihrisko je 
predsa obecné. Mária Sklená-
rová dodala, že netvrdí, že aka-
démia robí zlú prácu, ale všetko 
majú ako na zlatom podnose a 
v dedine by malo napredovať 
množstvo iných vecí, a preto na-
vrhla zníženie dotácie na 10.000 
€. Bc. Peter Galadík pozname-
nal, že akadémia je samostatný 
právny subjekt, ale je občianske 
združenie a nemôže dosahovať 
zisk a znížením dotácie by bo-
li tlační k múru, aby chýbajúce 
peniaze žiadali od rodičov detí. 
Poslanec JUDr. Marián Cesnek 
sa opýtal, či je návrh na dotáciu 
uveriteľný? Na to Bc. Peter Gala-
dík 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 akadé-
miu United Nededza – Kotrčiná 
Lúčka – Gbeľany na rok 2021 z 
rozpočtu obce Nededza na vše-
obecne prospešné činnosti a 
podujatia vo výške 11. 500 EUR. 
Tá bola v následnom 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 Ne-

dedza - Žiadosť o poskyt-

nutie fi nančnej dotácie z 

rozpočtu obce   Nededza 

na všeobecne prospešné 

činnosti a podujatia

V diskusii sa dotazoval poslanec 
JUDr. Marián Cesnek, či stolní te-
nisti zakúpili nový stôl, na čo mu 
bolo odpovedané, že áno. Posla-
nec Milan Drábik skonštatoval, 
že vynaložené náklady približne 
sedia s tým, aký bol odohratý 
počet zápasov, vydané občer-
stvenie, či platy rozhodcov, Keď-
že 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 vyúčto-
vanie za rok 2020, ktoré im bolo 
predložené od účtovníčky OŠK 
Kataríny Ďugelovej a dotazy im 
boli vysvetlené na základe pod-

kladov z účtovníctva. Z rozpočtu 
na rok 2020 zaplatil OŠK na opra-
vu 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 €, šacho-
vý oddiel 812,75 € a stolnoteniso-
vý oddiel 1.996,60 €. Následne sa 
hlasovalo o predloženej žiadosti 
Obecného športového klubu Ne-
dedza – Kotrčiná Lúčka - Gbeľany 
o poskytnutie fi nančnej dotácie 
na rok 2021 z rozpočtu obce Ne-
dedza 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 disku-
sie sa zapojil vedúci družstva do-
spelých Miloš Bros, ktorý navrhol 
schváliť sumu 22 500 EUR. Posla-
nec 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 Nede-
dza na rok 2021 z rozpočtu obce 
Nededza na všeobecne prospeš-
né 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 Okres-
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ného súdu Žilina na obdo-

bie rokov od 1.1.2021 do 

31.12.2024

Okresný súd Žilina sa na obec ob-
rátil so žiadosťou o zabezpečenie 
volieb prísediacich a to v zmysle 
zákona č. 385/2000 Z. z. o sud-
coch a prísediacich a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov na 
obdobie rokov od 1.1.2021 do 
31.12.2024. Zvolení prísediacu 
budú svoju činnosť vykonávať 
len v trestných senátoch. Staros-
ta obce navrhol ako prísediacu 
Mgr. Annu Mravcovú, ktorá túto 
činnosť vykonávala aj v predchá-
dzajúcom období. Prítomní po-
slanci 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 zastupi-
teľstva bolo schválené Rozpoč-
tové opatrenie č. 7/2020. Jedná 
sa o fi nančné operácie príjmové 
– návratnú fi nančnú výpomoc z 
Ministerstva fi nancií SR v sume 
19.482,00 € za výpadok podielo-
vých 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 Ne-

dedza na roky 2021, 2022, 

2023

Na základe novelizácie zákona 
č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy 
obecné zastupiteľstvo obce Ne-
dedza prerokovalo návrh Roz-
počtu na roky 2021, 2022 a 2023 
a to bez programovej štruktúry. 
Návrh rozpočtu bude zverejnený 
v úradnej tabuli obce a na we-
bovej stránke obce a následne 
schválenie, ktoré sa uskutoční 

na ďalšom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. Návrh bol pred-
ložený 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 Va-

rín na úseku stavebného 

konania

V úvode tohto bodu starosta ob-
ce PhDr. Peter Vajda predniesol 
informáciu o tom, že obec Varín 
zastrešovala stavebný úrad pre 
ďalších sedem obcí vrátane Ne-
dedze, 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 ob-
ce Teplička nad Váhom, pričom 
aj obec Nededza by musela fi-
nančne prispievať tak, aby obec 
Teplička nad Váhom bola schop-
ná zaplatiť ďalšiu pracovníčku a 
všetky ostatné veci s tým súvi-
siace, pričom archív stavebného 
úradu si ponechá každá obec na 
svojom obecnom úrade. Obec-
né zastupiteľstvo obce Teplič-
ka nad Váhom už prerokovalo 
návrh na zriadenie Spoločného 
obecného úradu Teplička nad 
Váhom – oddelenie územného 
plánovania a stavebného po-
riadku a pripravuje návrh zmlu-
vy na zriadenie Spoločného 
obecného úradu Teplička nad 
Váhom – oddelenie územného 
plánovania a stavebného po-
riadku pre obce Teplička nad 
Váhom, Mojš, Kotrčiná Lúčka, 
Nededza a Gbeľany.

Prítomní poslanci schválili ukon-
čenie účasti obce Nededza v 
Zmluve o zriadení Spoločné-
ho obecného úradu zo dňa 
13.01.2011 so sídlom vo Varíne  - 
na úseku územného plánovania 
a stavebného poriadku a pozem-
ných 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 ob-
ce oboznámil poslancov s pokra-
čovaním rámcovej zmluvy s pani 
Scheberovou vo veci technickej 
asistencie pri zabezpečovaní ve-
rejného obstarávania pre obec 
Nededza. Tiež navrhol, aby na 
základe doterajších skúseností 
pri väčších stavebných prácach, 
pokiaľ sa bude jednať o nároč-
nejšiu stavbu, aby obec rámco-
vo zazmluvnila nejaký nestran-
ný stavebný dozor, ktorý by bol 
k dispozícii pri týchto prácach 
a najmä pri odovzdaní staveb-
ného diela. Tiež podotkol, že aj 
poslanci samotní môžu niekoho 
vhodného navrhnúť. Poslanec 
Ing. Miloš Janek sa dotazoval, čo 
sa stalo s krížom pri ulici Poľná. 
Na to poslankyňa Mária Sklená-
rová odpovedala, že ho chceli s 
manželom očistiť. Manžel išiel 
sám, pričom kríž už bol naklo-
nený a pri opretí rebríka sa zrútil 
a rozlomil na niekoľko častí, čo 
zrejme bola otázka času, kedy 
môže spadnúť. Starosta 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 posunu-
tý o pár metrov ďalej, aby nebol 
v dosahu koreňového systému 
stromov, ktorý by ho opäť mo-
hol nadvihnúť. Poslanec obec-
ného zastupiteľstva Ing. Vladi-
mír Zajac uviedol, že si všimol, 
že autobusové zastávka v smere 
do Gbelian nesvieti. Starosta ob-
ce odpovedal, že o tomto stave 
vieme a na externú firmu bola 
zadaná požiadavka na opravu 
osvetlenia v tejto zastávke. Ďalej 
sa poslanec Milan Drábik pýtal, 
či sa na ceste pri rybníku na hor-
nom konci obce v zákrute ako 

je hrádza, kde je to nebezpečné 
najmä pre cyklistov, či sa počíta-
lo s financiami do rozpočtu ob-
ce. Starosta odpovedal, že daná 
cesta je v správe VÚC Žilina, je to 
ich majetok. Ďalej sa poslanec 
Milan Drábik pýtal na otoč au-
tobusu a poškodenia asfaltu v 
danom mieste, či s tým obec bu-
de niečo robiť. Starosta odvetil, 
že je potrebné zvážiť, či to bude 
obec robiť v nejakom širšom 
kontexte napríklad s výstavbou 
nového mosta na rybníku ale-
bo sa to bude riešiť samostatne 
pokládkou nového asfaltu. Mi-
lan Drábik sa rovnako pýtal na 
plochu pred obchodom COOP 
Jednota, kde je niekedy prob-
lém odstaviť bicykel, 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 osob-
né vozidlá ku nim nedostanú. 
Tiež podotkol, že cesta pred pre-
dajňou je v zlom stave, sú v nej 
diery. Starosta obce povedal, že 
už v minulosti oslovil COOP Jed-
notu na úpravu tohto miesta, 
nakoľko sa jedná o ich majetok. 
Zatiaľ však nereagovali a určite 
opätovne osloví predsedníčku 
COOP Jednota Žilina s danou 
požiadavkou. Následne bude 
informovať obecné zastupiteľ-
stvo. Poslanec Milan Drábik sa 
tiež dotazoval, či sa bude niečo 
robiť s hrádzou na rybníku. Po-
slanec Ing. Miloš Janek uviedol, 
že je potrebné si riadne premys-
lieť postup, aký zvolíme. Staros-
ta obce odvetil, že je potrebné 
si ku tomu sadnúť, či sa urobí 
nejaký projekt na spevnenie 
alebo opravu. Následne sa môže 
pristúpiť k realizácii, je to aj v ná-
vrhu rozpočtu na rok 2021.

11) Uznesenia

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

12) Záver

Po ukončení rokovania poďako-
val 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
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V
ážení občania, pomaly 
sa pripravujeme na via-
nočné sviatky a blíži sa i  

koniec roka 2020. To je práve ten 
správny čas trochu bilancovať. 

Všetci vieme, že tento rok bol 
poznačený neštandardným spô-
sobom spolunažívania, či už do-
ma v rodine, na pracovisku, alebo 
aj v medziľudských vzťahoch a to 
všetko v dôsledku pandémie CO-
VID 19, ktorá zasiahla celý svet, 
nevynímajúc našu obec. Preto 
Vás v krátkosit poinformujem o 
1.a 2. kole celoplošného testova-
nia 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 Okres-
ný úrad Žilina, odbor krízového 
riadenia a bola aj obci uhradená. 
Aby sa nielen dobrovoľníci, ale aj 
občania, ktorí sa prišli dať otesto-
vať, cítili čo najlepšie, obec využi-
la priestory zrekonštruovaného 
kaštieľa.  Aj napriek tomu, že to 
nebolo rozhodnutie obce, po-
ďakovanie patrí dobrovoľníkom, 
ktorí sa podieľali na testovaní, 
menovite: príslušník zbrojených 
síl z Kotrčinej Lúčky Bc. Peter Ga-
ladík (veliteľ odberného miesta), 

MUDr. Dagmar Bollová a jej dcéry 
MUDr. Eva Medvedíková a MUDr. 
Silvia Fečke z Nededze, MUDr. 
Henrieta Šlosárová z Kotrčinej 
Lúčky, veliteľ DHZ Nededza Peter 
Staňo, predseda DHZ Nededza 
Pavol Staňo, administratívne pra-
covníčky Ing. Jana Noskovičová 
z Nededze, Zuzana Kolesárová 
z Kotrčinej Lúčky a pomocní 
pracovníci Peter Trnovec a Mgr. 
Marian Frniak z Nededze. Pevne 
verím, že v roku 2021 v dôsled-
ku dobrovoľnej vakcinácie a 
dodržiavania hygienických pod-
mienok tieto problémy s COVID 
19 čiastočne ustúpia a budeme 

sa môcť všetci vrátiť k bežné-
mu spôsobu života po všetkých 
stránkach a samotné napätie v 
spoločnosti z tohto titulu pokles-
ne. 

Pre informáciu dávam do po-

zornosti výsledky testovania 

COVID 19 pre 1. a 2. kolo v obci 

Nededza:

Ozbrojené sily SR poskytli na-
sledovné údaje o testovaní na 
COVID 19 počas dvoch termí-
nov:

Termín 31.10.2020 - 1. 11. 2020 

boli výsledky nasledovné:

• Celkový počet testovaných: 

1130 osôb z toho 24 pozitív-
nych (t.j. 2,12 %).

• Z toho Nededžania 659 osôb 
z toho 14 pozitívnych (t.j. 
2,12 %)

• Z toho z obce Kotrčiná Lúčka 
263 osôb a z toho pozitív-
nych 5 (t.j. 1,90%)

• Z toho ostatní 208 osôb z 
toho 5 pozitívnych (t.j. 2,4 %)

V sobotu bolo otestovaných 747 
osôb, v nedeľu 383 osôb.

Termín 7. 11. 2020 - 8. 11. 2020 

boli výsledky nasledovné:

• Celkový počet testovaných: 

1060 osôb z toho 5 pozitív-
nych (t.j. 0,47 %)

• Z toho Nededžania 628 osôb 
z toho 3 pozitívnych (t.j.
0,47 %)

• Z toho z obce Kotrčiná Lúčka 
257 osôb a z toho pozitív-
nych 2 (t.j. 0,78%)

• Z toho ostatní 175 osôb z to-
ho 0 pozitívnych (t.j. 0,0 %)

V sobotu bolo otestovaných 747 
osôb, v nedeľu 313 osôb.

Obec, aj keď v útlmovom reži-
me, sa snažila fungovať tak, aby 
niektoré investičné zámery, 
ktoré boli schválené v rozpoč-

Slovo starostu
te pre rok 2020 sme 
splnili, alebo roz-
pracovali pre ďal-
ší rok. Uvádzam 
niekoľko prí-
kladov: rekon-
štrukcia štyroch 
m o s t n ý c h 
o b j e k t o v, 
ktoré dú-
fam bu-
dú slúžiť 
všetkým 
opäť nie-
k o ľ k o 
d e s i a t o k 
rokov, tiež 
sme skul-
túrnili priestor 
pred materskou 
školou, kde sa podarilo vyriešiť 
parkovanie pre vozidlá, pričom 
pribudla i zeleň. Rovnako sa 
podarilo vymeniť reproduk-
tory na zvonoch na dome 
smútku, či čiastočne vy-
meniť niektoré amplióny, 
ako aj kritické vedenie, 
či samotnú rozhlasovú 
ústredňu. V roku 2021 bu-
de potrebné dokončiť vý-
menu vedenia obecného 
rozhlasu, prípadne ho rozšíriť. 
Podarilo sa dokončiť i rekon-
štrukciu kaštieľa.V uplynulom 
roku sme tiež zakúpili prieko-
pový ramenný mulčovač, trak-
torovú kosačku Kubota. Nové 
osvetlenie pribudlo na obec-
nom vianočnom stromčeku. 
Obec zdobí i adventný veniec 
a zrealizovali sa i viaceré men-
šie akcie, ktoré tiež prispeli ku 
komfortu bývania v našej obci.

Záverom ďakujem všetkým 
občanom, organizáciám 
fungujúcim v obci za ich prá-
cu v prospech nás všetkých a 
našej obce . Prajem všetkým 
šťastné, pokojné a požehna-
né vianočné sviatky a tiež, 
aby sa nám v obci napriek 
pretrvávajúcej situácii s ko-
ronou darilo vychádzať vzá-
jomne čo najlepšie.

S úctou starosta obce 
PhDr. Peter Vajda    

Foto: Peter Vajda



P
rvý a druhý novembrový 
víkend v našej obci pre-
behlo testovanie obyva-

teľstva antigénovými testami 
na nový SARS- koronavírus 
spôsobujúci ochorenie CO-
VID19. Obyvatelia obce Ne-
dedza sa postavili zodpovedne 
k celoplošnému testovaniu a 
využili možnosť sa otestovať 
priamo v nových zrekonštru-
ovaných priestoroch nededz-
ského kaštieľa. V tíme tes-
tujúcich lekárov boli lekárky 
z Nededze Dagmar Bollová, 
Silvia Fečke, Eva Medvedíková 
a lekárka z Kotrčinej Lúčky He-
nrieta Šlosárová. Testovanie v 
Nededzi bolo v prvom rade pre 
obec Nededza a Kotrčiná Lúč-
ka. Samozrejme, otestovať sa 
mohli aj občania s inými mies-
tami trvalého bydliska, keďže 
išlo o protiepidemické opat-
renie, ktoré sa týkalo celého 
Slovenska. Tretieho testovania 
sa obec Nededza vzhľadom na 
svoje výsledky už nemusela 
zúčastniť. Celoplošné testova-
nie ukázalo aj prínos. Na dobu 
4 týždňov počet nových infiko-
vaných pacientov bol menší, 
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Celoplošné testovanie
na nový SARS koronavírus-19

Text: Eva Medvedíková
Foto: Peter Vajda

taktiež obsadenosť pandemic-
kých pavilónov nemocníc na 
určité obdobie klesla. Väčšine 
zúčastnených Slovákov bolo 
jasné, že len celoplošné testo-
vanie na výhru nad pandémiou 
nestačí. Bolo by to naivné a prí-

liš ľahké. Aj keby sme to viacerí pri-
vítali. Ako každé opatrenie má svoje 
plusy a svoje mínusy. Výhodou je, 
že v prípade dodržiavania všetkých 
odporúčaných postupov sa tzv. die-
ry prekryjú a vo výsledku prinesú 
svoje ovocie. Preto, či ste mali nega-
tívny výsledok, či ste boli pacient, 
ktorý prekonal COVID-19, naďalej 
treba zostávať ostražitý, zodpoved-
ný a hlavne, nemyslieť len na seba 
a svoje pohodlie, ale na to, aby ste 
neboli riziko pre ostatných ľudí, ako 
sú aj vaši blízki príbuzní.
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Bývalý kostol na hornom konci obce aktuálne slúži ako dom smút-
ku. Jeho súčasťou sú zvony (amplióny), ktoré donedávna spĺňali 
svoju funkciu bezproblémovo od roku 1999. Podpísal sa však na 
nich zub času. Z tohto dôvodu bola potrebná výmena samotných 
ampliónov na veži, ktorú obec zabezpečila tak, aby opäť mohli pl-
nohodnotne oznamovať občanom samotný čas prostredníctvom 
odbíjania, ale tiež, aby boli aj takýmto spôsobom informovaní o 
úmrtí spoluobčanov či rodákov. Súčasťou celého zariadenia je aj 
technická časť, ktorá nám zatiaľ bude po vykonaných drobných 
opravách slúžiť aj naďalej. V budúcnosti sa však výmene tohto 
technického zariadenia zrejme nevyhneme.

V roku 2017 sme v obci zrekonštruovali materskú školu, čím zvýšila 
jej celková kapacita na 60 detí. Túto navštevujú predovšetkým Ne-
dedžania, avšak aj deti z okolitých obcí. Nakoľko za uplynulé roky 
narástol počet rodičov, ktorí svoje ratolesti vozia do škôlky autom, 
obec vnímala potrebu občanov vyriešiť najmä nedostatok parko-
vacích priestorov pred samotnou budovou.  Z tohto dôvodu sme 
pristúpili v uplynulých týždňoch k revitalizácii areálu materskej ško-
ly. Vybudované bolo parkovisko pre osobné motorové vozidlá, ako 
aj pre zásobovacie vozidlá pre školskú jedáleň. Svoje miesto tu našlo 
i stojisko na bicykle a detské kočíky. Samozrejmosťou bolo i doplne-
nie stojiska pre smetné nádoby. Zvyšná časť priestranstva sa doplni-
la zeleňou. Súčasťou akcie bola aj prekládka plynového regulátora 
so skrinkou, ktorý  sa preložil na obvodovú stenu kultúrneho domu. 
Náklady na samotnú revitalizáciu hradila obec zo svojho rozpočtu. 
Veríme, že týmto spôsobom značne zvýši komfort rodičov, ktorých 
deti navštevujú materskú školu v obci a v neposlednom rade aj zvýši 
bezpečnosť cestnej premávky na ulici Za kaštieľom.

V našej obci sa nachádzajú štyri 
mostné objekty ponad potok, kto-
ré slúžili niekoľko desaťročí a slúžia 
dodnes nielen pre prechod peších, 
ale tiež pre prejazd osobným, či 
nákladným motorovým vozidlom. 
Jednotlivé mosty nahlodal zub 
času a tak obec z dôvodu bezpeč-
nosti pristúpila ku ich rekonštruk-
cii. Opravený bol vrchný i spodný 
kryt, rovnako aj bočné časti. Práce 
realizovala spoločnosť MATÉ, s.r.o. v 
celkovej cene cca. 40.000 €. Nákla-
dy spojené s rekonštrukciou obec 
hradila z vlastných zdrojov. Starosta 
obce dúfa, že mostné objekty po-
slúžia svojmu účelu na minimálne 
nasledujúce desaťročie.

Obec uľahčila parkovanie
pred materskou školou

Vymenili sme zvony
na dome smútku

Z každého rožku troškuZ každého rožku trošku
Mostné objekty prešli rekonštrukciou

Stranu pripravila: Alica Hodásová



Mesiac  Dátum

Január  27.1.2021
Február  24.2.2021
Marec  24.3.2021
Apríl  28.4.2021
Máj  26.5.2021
Jún  23.6.2021

Text: Mária Sklenárová
Foto: Lukáš Sklenár
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Samotnému príchodu Vianoc 
predchádza adventné obdobie, 
ktorého symbolom je adventný 
veniec. Takmer všetci ho máme v 
našich domácnostiach, tak som 
si pomyslela, či by sme nemoh-
li mať aj jeden spoločný v našej 
obci. S myšlienkou som oslovila 
môjho manžela, brata a dobré 
kamarátky. Všetko sme spoločne 
premysleli a začali podomácky 
vyrábať. Deň pred prvou advent-
nou nedeľou sme už na mieste 

Bývalo pekným zvykom, že 
vždy pred koncom roka niek-
to podaroval obci stromček, 
ktorý sa využil na vianočnú 
výzdobu. Tieto stromčeky 
neboli  vyrúbané v lese, ale 
naopak, viacerí boli radi, keď 
takýto dar buď presunuli zo 
svojej záhrady alebo hory. 
To však so sebou prinášalo i 
každoročné zdobenie vo výš-
kach a s tým súvisiace možné 
riziká. Tento rok sa však obec 
rozhodla vyzdobiť strom v zá-
hrade materskej školy takpo-

Krásny adventný veniec 
zdobí našu obec

pred obecným úradom ozdo-
bovali a riešili posledné detaily 
adventného venca. Nakoniec 
sme ho osvetlili LED žiarovka-
mi.  Chcela by som veľmi pekne 
poďakovať všetkým, ktorí sa s 
láskou podieľali na jeho výrobe a 
tiež obecnému úradu v Nededzi 
za uhradenie časti  fi nančných 
nákladov.

Vianočný stromček nám
ohlasuje príchod Vianoc

vediac „natrvalo“. Zabezpečilo 
sa nové moderné osvetlenie, 
ktoré vidno ešte aj zo sused-
ných Gbelian. To obec objed-
nala prostredníctvom:
www. vianocneosvetlenie.com.

Vďaka takejto peknej obecnej 
výzdobe sa môžeme o niečo 
viacej tešiť na prichádzajúce 
sviatky.

Text: Alica Hodásová
Foto: Ivan Galo

www.vianocneosvetlenie.com

Harmonogram zberu

PLASTOV v roku 2021

Mesiac  Dátum

Júl  28.7.2021
August  25.8.2021
September 22.9.2021
Október  27.10.2021
November 24.11.2021
December 22.12.2021

OBECNÁ MATRIKA
• V roku 2020 sme privítali na svet 15 Nededžanov, z toho

6 dievčat a 9 chlapcov.
• V tom istom roku nás opustilo 9 spoluobčanov, z toho

4 ženy a 5 muži.



N
apriek pretrvávajúcim opatreniam pripra-
vila obec Nededza v spolupráci s Komisiou 
kultúry, mládeže a športu prekvapenie pre 

malých Nededžanov. A tak  05. decembra namiesto 
symbolického zasvietenia stromčeka sme naštartova-
li traktor, na ktorého vlečke sa viezli mikulášske balíč-
ky pre všetky dobré detičky z našej obce. Svätý Miku-
láš za doprovodu svojich verných súputníkov anjela, 
čerta a pomocníkov z obecného úradu postupne pre-
chádzal všetkými ulicami v obci a pristavoval sa pri 
deťoch, ktoré väčšinou aj s rodičmi či starými rodičmi 
už netrpezlivo očakávali slávnostný sprievod. Mno-
hokrát si vypočul rôzne básničky či pesničky, ktoré si 
deti pripravili. Niektoré dokonca podarovali aj kresby, 

Stranu pripravila: Alica Hodásová

Deti z Nededze si užili

netradičný traktorový

Mikulášsky sprievod

z čoho sa určite Mikuláš veľmi potešil. Tí najmenší 
sem-tam upustili i slzičku, čo bolo jasným dôkazom, 
že čerta sa treba báť! Viacerým (i dospelákom)vyča-
ril úsmev na tvári i samotný netypický mikulášsky 
povoz – traktor, vďaka ktorému sa podarilo doručiť 
všetky balíčky priamo k rodinným domom. Bola to 
veľmi milá akcia, ktorej snahou bolo najmä v tomto 

čase dostupným spôsobom urobiť deťom radosť. 
Poďakovanie za zorganizovanie a priebeh akcie 

patrí najmä pracovníkom obecného úradu: 
Mariánovi Ďugelovi, Kataríne Ďugelovej, 

Márii Kubíkovej, Alici Hodásovej, ako 

aj tým členom komisie, ktorí sa zapojili do sprievo-
du: Ľuboslave Ťažkej, Eve Neslušanovej, Tatiane Še-
ligovej, tiež mikulášskym pomocníkom Ladislavovi 
Rovderovi a Jozefovi Trnovcovi (Potraviny Trnovec). 
Veríme, že deti si tento sviatok užili a už sa určite tešia 
na Vianoce.     
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N
ázvy dní a mesiacov po-
užívame dennodenne a 
bez veľkého premýšľa-

nia. Označujeme nimi čas, sviatky, 
stretnutia, meniny alebo narode-
niny. Ale zamysleli ste sa už nieke-
dy nad tým, ako prišli dni a mesia-
ce k svojim menám?

Týždeň má sedem dní, čoho pô-
vod môžeme predpokladať v 
Biblii pri stvorení sveta je opísaný 
siedmy deň ako posledný, deň 
odpočinku a pokoja. Medziná-
rodne prvým dňom týždňa sa stal 
pondelok, o čom rozhodla OSN v 
roku 1978 a sobota a nedeľa boli 
určené ako dni pracovného po-
koja. Posledným dňom týždňa je 
nedeľa. Nebolo to tak ale vždy a 
všade. Rimania, Sumeri či Baby-

lončania mali týždeň začínajúci 
v nedeľu a končiaci v sobotu. Ná-
zvy dní mali vtedy astrologický 
charakter, podľa nebeských telies 
alebo rôznych bohov. Rimanmi sa 
inšpirovali aj germánske národy a 
súčasné anglické alebo nemecké 
pomenovania dní sú rôznymi ob-
menami pôvodných latinských a 
gréckych názvov.

V slovenčine máme názvy dní po-
merne prozaické a veľmi podobné 
ostatným slovanským jazykom. 
Pondelok, zo staršieho ponedelok 

Pôvod názvov dní
a mesiacov roka

je doslova deň po nedeli, po po-
slednom dni týždňa a dni odpo-
činku. Utorok, druhý deň v týždni, 
pochádza zo staroslovienskeho 
utorý/vtor, čo znamená druhý. 
Streda znamená stredný deň a do 

15. stor. sa označovala ako sred a 
pôvodom z praslovanského serda, 
čo znamenalo srdce, ktoré sa po-
važovalo za stred tela. V súčasnos-
ti síce streda nie je deň v strede 
týždňa, ale v starej kresťansko-ži-
dovskej tradícii sa začínal týždeň 
nedeľou a prostredným dňom 
teda bola streda. Štvrtok ako 
štvrtý deň v týždni pochádza zo 
slova štyri/četyri. Rovnako je to aj 
s piatkom, ktorý je piatym dňom 
a pôvod má v praslovanskom pet. 
Sobota je z latinského sabbata, 
čo pochádza z hebrejského šab-

bath – deň voľna, odpočinku. U 
Židov vrcholí týždeň sobotou, no 
u nás naopak nedeľou, čo vychá-
dza z kresťanstva, keďže nedeľa je 
dňom, kedy Ježiš vstal zmŕtvych. 
Podľa toho je pomenovaná ne-

deľa v ruštine – Voskresenie. V slo-
venčine označenie nedeľa pochá-
dza zo staroslovanského ne delati, 
teda deň, kedy sa nepracuje. 

A čo mesiace? Viete odkiaľ po-
chádzajú ich pomenovania? Na 
Slovensku používame medziná-
rodné názvy mesiacov, takže sú 
často podobné názvom mesia-
cov v mnohých iných jazykoch. 
Tieto pomenovania pochádzajú 
z pôvodných rímskych mesia-
cov. Január je podľa Janusa, 
boha všetkého, čo začína. Fe-
bruár podľa rímskeho sviatku 
očisty Fēbrua, ktorý sa konal ka-
ždoročne 15. februára. Marec má 
meno podľa Marsa, boha vojny. 
Názov mesiaca apríl nie je cel-
kom jasný, ale predpokladá sa, že 
je pôvodom z latinského aperire - 
otvárať sa, keďže v tomto období 
roka sa začína príroda prebúdzať 
a rastlinám začínajú pukať (otvá-
rať sa) nové listy. Máju dala meno 
bohyňa rastu a ochrankyňa ma-
tiek Maia, júnu zas bohyňa Juno, 
kráľovná bohov. Júl bol pome-
novaný na počesť cisára Júliusa 
Cézara. V tomto období sa konali 
rímske hry na počesť jeho víťaz-
stva v občianskej vojne. August 

bol tiež pomenovaný po význam-
nom rímskom cisárovi Augustovi. 
Pôvodne mali Rimania len 10 
mesiacov a rok sa začínal v mar-
ci, a preto mesiace september, 
október, november a december, 
ktoré obsahujú latinské číslovky 
septem (sedem), octo (osem), 
novem (deväť) a decem (desať) 
nezodpovedajú ich skutočnému 
poradiu.

Avšak nie vo všetkých krajinách 
používajú medzinárodné názvy 
mesiacov a po príklad ani nemu-
síme chodiť tak ďaleko. Napríklad 
v Česku majú mesiace utvore-
né od lokálneho názvoslovia. V 
skratke: leden je odvodený od 
slova led, únor od nořit (ľad sa 
topí a norí do vody), v březnu 
pučia brezy, duben je mesiac, 
kedy dubom pučia listy, květen je 
mesiac kvitnutia kvetov, červen a 
červenec od zrelého červeného 
ovocia, srpen je čas žatvy (podľa 
kosáka – „srpu“), září a říjen je 
podľa ruje, v listopadu padá lís-
tie a prosinec je od prosa (kaša z
prosa bola pred rozšírením zemia-
kov najčastejším pokrmom jed-
noduchých ľudí). Zaujímavosťou 
je, že Slovensko malo tiež rôzne 
ľudové pomenovania mesiacov, 
ktoré môžeme nájsť v literárnych 
dielach alebo rôznych iných pra-
meňoch. Aj Ľudovít Štúr navrhol 
na používanie, v roku 1845 tieto 
názvy: 

• január – Veľkí Sečeň

• február – Malí Sečeň

• marec – Brezen

• apríl – Duben

• máj – Kveten

• jún – Lipen

• júl – Červenec

• august – Klasen

• september – Malí Rujen

• október – Velkí Rujen

• november – Listopad

• december – Prosinec

V dnešnej dobe by sa tieto názvy 
už pravdepodobne neujali, ale 
bolo by dobré, ak by neupadli do 
úplného zabudnutia. Predsa len 
sú súčasťou slovenskej histórie a 
tradície.

Text: Alžbeta Zuskáčová 

Pohľad na vrch Straník
z nededzského chotára

Foto: Katarína Ďugelová

Zasnežená nededzská príroda
Foto: Peter Vajda
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Pripomeňme si slávnostný 

čas adventu

formácií takou závratnou 
rýchlosťou, akú prinies-
lo 21. storočie, v čase, 
keď štáty sa snažia vy-
tvárať únie a spoločne 
čeliť problémom, v čase, 
keď veda má väčší obzor 
vedomostí ako pred desiat-
kami rokov. Už len to by nám 
mohlo dodávať odvahu, že príde 
zas čas, keď bude dobre, a svet a 
naše životy sa zas vrátia do zná-

mych koľají. Je pravda, že sa sna-
žím dívať na svet ako optimista. 
Ale myslím, že história mi dáva za 
pravdu, keď tvrdím, že každý zlý 
čas je na niečo dobrý a žiadny zlý 
čas netrvá večne. 

Advent je čas, kedy ešte viac ako 
inokedy si uvedomujeme, že zá-
zraky sa skutočne dejú. Len treba 
pripustiť, že naozaj sa môžu stať. 
Existuje poviedka, ktorá približuje 
celý význam adventného poslania.  

Na stole horeli štyri adventné 
sviečky. Prvá sa volala Pokoj. Do 
tmy sa zrazu ozval tichý šepot, 
ktorý vychádzal z prvej sviečky. 
,,Ľudia v dnešnom svete nevyhľa-
dávajú pokoj. Všade vládne chaos, 
vojna. A ani v rodinách ľudia ne-
túžia po pokoji. Večne sa hádajú a 
odmietajú nájsť pokoj v sebe, aby 

Text: Eva Medvedíková

sa mohli opäť k sebe priblížiť. 
Úplne zbytočne tu horím.“ Na 
to prišiel prievan a prvá sviečka 
zhasla. Druhá sviečka sa volala 
Viera. Keď prvá sviečka zhasla a 
zmĺkla, ozvala sa druhá: ,,Ľudia 
už dávno prestali hľadať Boha. 
Neveria v nič, iba ak v seba. 
Majú pocit, že sú neporaziteľní a 
nik nie je nad nimi. Nechcú ve-
riť, vysmievajú sa z viery. Úplne 
zbytočne tu horím.“ Na to pri-
šiel prievan a aj druhá sviečka 
zhasla. Potom sa ozvala tretia 
sviečka, ktorá sa volala Láska: 
,,Ľudia prestávajú ľúbiť. Radšej 
nenávidia. Závidia si, pestujú 
k sebe nevraživosť. Ak je láska 
vo svete, je to sebaláska. Ľúbia 
svoje ego, nevedia sa vcítiť do 
iného, nik okrem nich vo svete 
si nezaslúži lásku. Moje poslanie 
bolo prekrútené. Vôbec neviem, 
prečo ešte horím.“ Na to prišiel 
prievan a aj tretia sviečka zhasla. 
Vtom vošlo do izby dieťa a zača-
lo kričať na celý dom: ,,Sviečky 
nehoria. Svetlo zhaslo!“ Vtom 
sa ozvala štvrtá sviečka: ,,Neboj 
sa, kým horím ja, nič nie strate-
né. Vždy sa môže svetlo zapáliť 
odo mňa. Nezúfaj, ale dúfaj,“ po-
vedala pokojne štvrtá sviečka, 
ktorá sa volala Nádej. 

Nech aj Vás advent požehná 
svojím pokojom. Nezúfajme, ale 
dúfajme, hľaďme na svetlo, kto-
ré preniká do tej tmy, čoraz jas-
nejšie. Lebo, kto očakáva svetlo, 
časom ho aj uvidí. O tom je ad-
vent, o tom sú Vianoce, a nejaká 
pandémia ich význam nezmení. 
Požehnané sviatky.

V tejto dobe si obzvlášť 
uvedomujeme to, že 
všetko, na čo sme boli 

zvyknutí, až také stereotypné, 
zrejmé, stále prítomné nie je. 
Pociťujeme to ako veľkú zradu 
a hľadáme vinníka za melan-
chóliu a zlú náladu, ktorú čoraz 
častejšie počas tejto pandémie 
pociťujeme. Ale uspokojenie 
nenachádzame ani vtedy, keď 
celý tento koronavírusový chaos 
zvaľujeme na politikov, zdravot-
níkov, ekonómov, konšpiráto-
rov či vymyslené postavy, ktoré 
za zrodom celého humbuku 
,,určite“ stoja. Pre to silnejúce 
hundranie a mudrovanie si ne-
uvedomujeme jednu vec, ktorá 
nám všetkým len môže pomôcť 
sa nadýchnuť a lapiť vzduch v 
tom víre rôznorodých informá-
cií. Toto nie je prvá pandémia, 
ktorej ľudstvo čelí. A tie predo-
šlé pandémie ľudstvo zvládlo, 
aj bez internetu, bez šírenia in-

Foto: Mária Hodasová

Foto:Peter Vajda
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B
ez Vianoc si náš rok asi ani 
nedokážeme predstaviť. 
Každoročne sa tešíme na 

tieto sviatky pokoja a radosti, 
ktoré patria k tým najkrajším ob-
dobiam celého roka. Vianoce sú 
kresťanským sviatkom oslavujú-
cim narodenie Ježiša Krista, pre-
to sú najviac slávené v Európe, 
Amerike či Austrálii. No na svete 
sa nájdu aj mnohé iné oblasti, 
kde ľudia oslavujú v tento čas 
vianočné sviatky. V katolíckych 
krajinách sa slávnostné trojdnie 
začína Štedrým dňom 24. De-
cembra. V západných krajinách 
ako je USA či Veľká Británia je 
ťažiskom Vianoc 25. December, 
kedy sa aj rozbaľujú darčeky. Pra-
voslávne krajiny (Grécko, Rusko, 
Rumunsko) slávia tieto sviatky 
6. a 7. januára, keďže používajú 
juliánsky kalendár, ktorý je po-
sunutý oproti nášmu, gregorián-
skemu, o 13 dní.

Niektoré zvyky máme všetci 
spoločné. Medzi ne patrí aj zdo-
benie stromčeka, ktoré pochá-
dza z Nemecka. Nie všade je to 
však iba ihličnatý stromček, v 
Afrike napríklad ozdobujú pal-
my. Ďalším spoločným zvykom 
je spievanie kolied. Pravdepo-
dobne najznámejšou je Tichá 
noc, ktorá vznikla Salzburgu a v 
súčasnosti sa spieva približne v 
230 jazykoch.

Významné miesto v tradíciách 
mnohých krajín na Vianoce má 
tiež vzájomné obdarúvanie. Nie 
všade však nosí darčeky Ježiško. 

V USA, Kanade a Veľkej Británii 
je to známy Santa Claus, ktorý 
lieta na saniach ťahaných ôsmi-
mi sobmi. Do domov vchádza 
cez komín a darčeky necháva 
v prichystaných ponožkách. Vo 
veľa ďalších krajinách má len 
iné meno. Vo Francúzsku je to 
Pére Nöel, vo Fínsku Joulupuk-
ki, v Nórsku Julenissen a v Rus-
ku ho zas volajú Dedo Mráz. Na 
Islande ich majú rovno trinásť a 
volajú sa Jólasveinar. Traduje sa, 
že kto od nich nedostane aspoň 
jeden kus oblečenia, toho zje vi-
anočná mačka. Vo Švédsku je to 
vianočný kozlík Jultomten, kto-
rého rohy zdobí červená stuha. V 
Poľsku, ale aj Holandsku darčeky 
prinesie sv. Mikuláš – v Holand-
sku už 6. decembra. V Španiel-
sku dostávajú deti darčeky do 
topánočiek od Troch kráľov až 
6. januára. Zaujímavý je zvyk z 
Puerta Rica, kde darčeky nosia 
tiež Traja králi. Deti si večer pod 
posteľ dajú trávu pre ich ťavy a 
ráno nájdu namiesto trávy dar-
čeky. Takisto 6. januára nosí dar-
čeky v Taliansku Babbo Natale 
alebo Befana- škaredá a stará 
čarodejnica, ktorá lieta od domu 
k domu na metle a darčeky nosí 
vo veľkom koši na chrbte. 

Nie všade na svete trávia Viano-
ce v typicky v chladnom počasí 
a so štedrou nádielkou snehu. 
V Austrálii a na Novom Zélande 
práve počas Vianoc vrcholí leto 
a deti majú letné prázdniny. 
Santa Clausa namiesto sobov 
sprevádzajú vianočné klokany 

a stromčeky sú väčšinou umelé 
alebo v kvetináči. Ich sviatočný 
obed je vlastne piknik pod ho-
lým nebom a typicky sa podáva 
kuracie alebo morčacie mäso a 
plody mora.

V rôznych kútoch sveta nájde-
me ešte mnohé iné nevšedné či 
úsmevné tadície. V Španielsku 
majú 22. decembra vianočnú 
lotériu, kde si všetci ťahajú šťast-
né čísla. „Lotería de navidad“ je 
najstaršou a najväčšou lotériou 
na svete. V Katalánsku (oblasť 
Španielska) majú tzv. vianočné 
polienko – postavička (v pod-
state kus dreva) s usmievavou 
tvárou na dvoch nohách, ktorú 
od 8. decembra deti „kŕmia“, 
prikrývajú ho dekou, aby mu 
nebola zima. Na Vianoce poli-
enku spievajú, aby mu pomohli 
„vyprázdniť sa“, čo je vlastne ich 
odmena za starostlivosť – rôzne 
čokolády a cukrovinky. Polienko 
potom prihodia na oheň v kozu-
be. V Bulharsku po štedrej večeri 
neupratujú, aby sa mohli najesť 
ešte aj mŕtvi rodiny. V Mexiku 
tiahnu ulicami búrlivé davy a 
tento sprievod predstavuje hľa-
danie nocľahu Máriou a Jozefom 
v Betleheme.

Napriek malému počtu kresťa-
nov slávia Vianoce aj v Ázii. Jedi-
nou kresťanskou krajinou sú tam 
Filipíny. Vianoce u nich začínajú 
od 16. decembra odkedy cho-
dia každý deň na rannú omšu. 
Tradícia hovorí, že každému, kto 
pôjde denne do kostola, sa splní 

nejaké želanie. V Indii nájdeme 
približne 2% kresťanov, ale Via-
noce uctievajú všetci. Kresťania 
ich slávia viac klasicky, ostatní 
ich vnímajú ako národný sviatok. 
V Číne sú Vianoce komerčným 
sviatkom a stávajú sa čím ďalej, 
tým viac modernejšie, viac však 
oslavujú Nový rok než Vianoce. 
V Japonsku je kresťanov len 1%, 
no Japonci Vianoce aj tak slávia – 
zdobia si príbytky a obdarúvajú 
deti. V 70. rokoch 20. storočia 
vznikla reklamná kampaň na via-
nočnú večeru a tzv. party kýblik 
vo fastfoode v KFC. Tento zvyk 
sa ujal a odvtedy milióny Japon-
cov strávia Štedrý večer v jednej 
z prevádzok KFC na špeciálne 
pripravenej večeri. Rady v ten 
deň sú také obrovské, že mnoho 
zákazníkov si jedlo objednáva v 
predstihu, inak sa môže stať, že 
bude čakať na svoju vianočnú 
večeru niekoľko hodín. Uvádza 
sa, že vianočný predaj tvorí až 
tretinu ročného predaja japon-
ského KFC.

Či už Vianoce slávime tradične 
so všetkými slovenskými zvykmi 
alebo sa inšpirujeme inými zau-
jímavými tradíciami z opačného 
konca sveta, nezabúdajme, že 
Vianoce sú najmä obdobie lásky 
a pokoja, ktoré trávime s našimi 
najbližšími. Všetkým nám teda 
želám, aby ste tohtoročné Via-
noce prežili radosťou v srdci, v 
zdraví, v pokoji a obklopení tými, 
ktorých máte radi. 

Vianoce sa slávia

naprieč svetom

Text: Alžbeta Zuskáčová
Foto : internet
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ŠPORTOVÉ OKIENKO

Družstvo starších žiakov U15.

Futbalová Akadémia UNITED
Nededza-K.Lúčka-Gbeľany

I
de o občianske združenie s celým názvom Futbalová akadémia 
UNITED Nededza-Kotrčiná Lúčka-Gbeľany, ktoré vzniklo po vzá-
jomnej dohode starostov, poslancov a futbalových funkcioná-

rov v roku 2016. Toto združenie vzniklo na podnet všetkých troch 
obcí, lebo kompetentní funkcionári si uvedomovali, že počet detí 
so záujmom o futbal každoročne klesá a smeruje k nevyhnutnému 
úpadku. Zrodila sa teda myšlienka spojiť sily a vytvoriť zmysluplný 
a dlhodobo udržateľný projekt, ktorý zabezpečí nielen prežitie fut-
balu v našich obciach ale najmä jeho napredovanie a teda aj pokra-
čovanie v dlhodobej tradícii tohto športu v našich obciach.  

Takmer 3 roky trvalo skúšobné obdobie, kde sa ukázalo, že naše tri 
obce dokážu spolupracovať, komunikovať a spoločne napredovať.  
Ukázalo sa, že sa navzájom potrebujeme a dlhodobé ciele dokáže-
me napĺňať iba spoločne. V tomto grafe môžete vidieť, ako stúpa 
počet hráčov a počet kategórií v našom projekte. Je veľmi potešiteľ-
né, že vyše 80% všetkých detí pochádza z našich troch obcí a toto 
percento každoročne narastá.

Taktiež Vás určite zaujíma, kam celý tento projekt smeruje. Naša 
predstava je uvedená v tabuľe.

Systematickým a prepracovaným tréningovým procesom sa nám darí 
dosahovať výborné športové výsledky a z roka na rok stúpať z okres-
ných do regionálnych súťaží. Vďaka dôslednej práci našich trénerov 
a ich systematickému vzdelávaniu naši hráči výkonnostne rastú od 
tréningu k tréningu a na ich hernom prejave je to jednoznačne vidieť. 

Futbalovú akadémiu zastrešuje prezident Peter Galadík a ja ako 
viceprezident. Výkonným a rozhodovacím orgánom akadémie je 
Správna rada, tvorená spravidla hlavnými trénermi jednotlivých ka-
tegórií, ktorí majú patričné životné a odborné skúsenosti pre správ-
ne smerovanie FA UNITED N-KL-G. Na fi nancovanie a transparentné 
hospodárenie akadémie dohliadajú všetci traja starostovia a traja 
poslanci (jeden z každej obce), ktorí spoločne tvoria Dozornú radu 
akadémie. Rodičia hráčov tvoria Členskú radu, ktorá volí členov do-
zornej a správnej rady.  

Mnohých z vás určite zaujíma, akým spôsobom je naša spoločná 
akadémia fi nancovaná. Model fi nancovania od začiatku stojí na 3 zá-

Zrejme ste už zaregistrovali, že v našej obci po 
ihrisku behá stále viac a viac malých futbalistov 
a futbalistiek v červených dresoch. Po krčmách 
sa rozpráva všeličo a tak mi dovoľte uviesť pár 
faktov o FA UNITED N-KL-G na pravú mieru.

SÚČASNÝ STAV CIEĽOVÝ STAV

Kategórie:

U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U17, U19

celkovo 12 kategórii

Úroveň súťaže:

U6, U7 - bez súťaže bez súťaže (2020/2021)

U8,U9 - 1. trieda mladšie 
prípravky

1. trieda mladšie prípravky 
(2020/2021)

U10 - momentálne neexistuje 1. trieda staršie prípravky 
(2021/2022)

U11 - 1. trieda staršie prípravky 1. trieda staršie prípravky 
(2021/2022)

U12 - 1. trieda ObFZ Žilina 3. liga SsFZ (2023/2024)

U13 - 3. liga SsFZ 2. liga SsFZ (2021/2022)

U14 - momentálne neexistuje 3. liga SsFZ (2023/2024)

U15 - 3. liga SsFZ 2. liga SsFZ (2021/2022)

U17 - momentálne neexistuje 3. liga SsFZ (2021/2022)

U19 - 3 .liga SsFZ 3. liga SsFZ (2021/2022)



Nededžan

Nededžan  3-4/2020 19

kladných pilieroch: dotácie od všetkých troch obcí, členské príspevky 
rodičov a vlastná iniciatíva funkcionárov FA UNITED (granty, sponzor-
ské, 2% z dane atď.).  Do dnešného dňa bola akadémia fi nancovaná 
v pomere cca 40% obce, 20% rodičia, 40% funkcionári  FA UNITED. 

Častou krčmovou témou sú platy trénerov. Priemerný tréner v FA 
UNITED má 3-4 medzinárodne uznávané trénerské licencie COER-
VER a UEFA. Takýto tréner v akadémii zarobí v čistom cca 1,50 eur za 
odpracovanú hodinu, čo bez akýchkoľvek okolkov môžeme nazvať 
dobročinnosťou a nezostáva nám nič iné, iba sa týmto srdciarom 
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úprimne poďakovať za ich obetavosť, nakoľko trénerskú činnosť 
vykonávajú výhradne na úkor svojho voľného času, na úkor svojich 
rodín a blízkych a to často cez víkendy a štátne sviatky. 

Drvivá väčšina našich hráčov navštevuje spoločnú základnú školu v 
Gbeľanoch, ktorá ich významným spôsobom spája. Naša akadémia 
stavia na tomto pevnom základe a zásadným spôsobom ju rozši-
ruje a prispieva k budovaniu dobrých vzťahov medzi našimi tromi 
obcami.  Tréningy jednotlivých kategórií prebiehajú vo všetkých 3 
obciach tak, aby zohľadňovali rovnomerné využitie ihrísk, ktoré po-
trebujú priestor na údržbu a regeneráciu.

V neposlednom rade činnosť našej akadémie prospieva k pozitívnej 
prezentácií našich obcí, nakoľko sme vo veľmi krátkom čase doká-
zali v mládežníckych kategóriách preskočiť tradičné futbalové baš-
ty ako sú Rosina, Bánová, Teplička, Terchová či Belá. Je iba otázkou 
času, kedy sa produkty našej akadémie dostanú do našich družstiev 
dospelých a pomôžu im k postupu do vyšších súťaží. 

Pevne veríme, že týmto článkom sa nám podarilo vyvrátiť klebety 
našich neprajníkov a že naša spoločná akadémia si týmto získa ďal-
ších fanúšikov a priaznivcov. 

Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým 3 starostom a aj tým po-
slancom, ktorí chápu potrebu a význam rozvoja telesnej kultúry a 
športu u detí a mládeže. Bez podpory týchto ľudí  by náš spoločný 
projekt nikdy nevznikol a preto im patrí úprimná vďaka. 

Miloš BROS
Viceprezident FA UNITED N-KL-G

Naša obec sa môže pýšiť 
úspechmi dosiahnutými v rôz-
nych oblastiach, či športu, vedy 
alebo kultúry. Jednou z disci-
plín, ktorým sa naši Nededža-
nia venujú, je aj otužovanie. 
Áno, aj naša medvedia obec sa 
môže pýšiť svojimi ľadovými 
medveďmi.

Otužovanie je zdravé. Na to, 
aby ste sa dostali až na métu 
plávania v ľadovej vode počas 
zasneženej zimy, je potrebné 
dodržať určitý postup, aby ve-
novanie sa tejto aktivite bolo 
hlavne pre vaše zdravie osožné. 
O čom otužovanie je vie aj naša 
Nededžanka Gabriela Panáko-
vá, ktorá sa tejto aktivite venuje 
už dlhšie obdobie.

Odporúča sa začať s otužova-
ním ešte pred 40. rokom života. 
Prvý polrok sa otužujete doma 
v kúpeľni, kedy sa vystavujete 
1 až 3 minúty studenej vode 
pri sprchovaní, zásadne ráno. 
Na začiatku môžete začínať s 
vlažnou vodou a postupne ju 
ochladzovať. Následne otu-
žovanie studenšou vodou je 
vhodné zopakovať aj večer. 

Aj Nededza má svojich ľadových medveďov
Pri sprchovaní sa pohybujeme, 
nestojíme na mieste. Začíname 
s otužovaním chodidiel a dlaní. 
Postupne ochladzujeme kolená, 
stehná ruky a ramená, brucho, 
hrudník a celé telo, okrem hla-
vy. To, že sa začnete otužovať, 
neznamená koniec kúpeľom. Je 
dôležité ale vodu neprehriať nad 
37 st. Celzia. Kúpeľ by sa mal vždy 
ukončiť ovlažením sa vlažnou ale-
bo studenou vodou, aby postup-
ný proces privykania si na nižšie 
teploty stále si udržal zmysel. 

Ak tento postup realizujete dlhšie 
ako polroka, potom ste priprave-
ný na otužovanie sa vo voľnej 
prírode. Na začiatok je vhodné 
behať naboso po snehu alebo po 
vode. Obdobný efekt má masíro-
vanie sa vlhkým uterákom. Podľa 
niektorých štúdií otužovanie 
zvyšuje prah citlivosti na choro-
boplodné zárodky, v preklade, 
človek je odolnejší voči rôznym 
infekciám. Ak choroba predsa 
len otužilca dobehne, je vhodné 
pokračovať v otužovaní po týžd-
ni od úplného uzdravenia.  Pred 
každým otužovaním, či doma 
vo vašej kúpeľni alebo vo voľnej 
prírode je vhodné konzumovať 

ľahké jedlo, ideálne teplú polie-
vku a dostatok tekutín. Skvelým 
štartom je krátka zahrievacia roz-
cvička, prípadne krátky beh. Ná-
sledne plynule vojdite do vody, 
bez zaváhania. Po každom otu-
žovaní sa treba utrieť do sucha a 
nohy dať do tepla. 

Čo nosiť počas otužovania? Ide-
álnym doplnkom je 3 mm hrubá 
neoprénová čiapka, 3 mm hrubé 
neoprénové rukavice s protišmy-

kovou úpravou na dlani a nízke 
topánky s pevnou podrážkou.

Veľa ľadových medveďov tvrdí, 
že keď už raz s otužovaním za-
čnete, nebudete vedieť prestať 
a stane sa to súčasťou nielen 
vášho životného štýlu, ale aj 
vášho vlastného Ja. Otužova-
niu zdar!

Text: Eva Medvedíková
Foto: archív G.P.
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Text: Vlasta Hrušková

Foto: archív MŠ

A
j keď sme nemali jeseň 
takú, na akú sme zvyk-
nutí, snažili sme sa vy-

užiť jej krásu a čaro ako sa len 
dalo. Od jari nám robí prekáž-
ky v našej práci koronavírus. 
Naša práca je obmedzená a 
musíme sa pridržiavať rôz-
nych obmedzení. Snažíme sa 
však, aby to detičky v mater-
skej škole vnímali čo najmenej 
a boli spokojné a šťastné.

Prišli chladnejšie dni, slnieč-
ko už menej svieti, musíme 
sa teplejšie obliekať. Dážď 
je tiež častejším hosťom je-
senných, ale aj zimných dní. 
Ale v očkách detí sú stále is-
kričky radosti.  Máme pekne 

vyzdobenú materskú školu 
prácami detí s vianočnom te-
matikou. Deti vedia veľa básni 
a piesni o zime.

Mikuláš je kúzelník, darčeky 

nám vykúzli, ale iba pre ta-

kých, čo neboli cez rok zlí.

Do materskej školy zavítal i 
Mikuláš, na ktorého sa deti 
vždy veľmi tešia. S deťmi sme 
zhotovovali čižmičky a rôzne 
darčeky. Tešili sme sa, že nám 
priniesol okrem darčekov aj 
peknú rozprávku.

Keď sa na Vianoce sviečka

slávnostne zapáli, 

nie v jedných očkách slzička

zažiari.

Iskrička radosti po líčku sa 

zgúľa,

mamičkine rúčky nežne ma 

pritúlia.

Aj naša materská škola už „ži-
je“ duchom najkrajších sviat-
kov.  Vyzdobili sme si materskú 
školu, aby nám túto nádhernú 
časť roka čo najviac pripomí-
nali. 

Zaželajme si všetci navzájom 
šťastné a veselé Vianoce. Nech 
každý nájde pod vianočným 
stromčekom to, po čom túži, 
nech sú vianočné sviatky pre 
nás všetkých sviatkami lásky, 
rodinnej pohody a šťastia. 
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Veselé Vianoce

  v materskej škole

„Padali listy v záhrade, v lese a každý list nám rozprávku niesol.„Padali listy v záhrade, v lese a každý list nám rozprávku niesol.
Jeden je o jari, druhý o lete, že tu bola jeseň, o tom už viete.Jeden je o jari, druhý o lete, že tu bola jeseň, o tom už viete.
Čo príde potom? Hádať môžete.Čo príde potom? Hádať môžete.
Napadne snehu, zbelie zem celá, to bude zimná rozprávka biela.“Napadne snehu, zbelie zem celá, to bude zimná rozprávka biela.“


