ZÁPISNICA
zo štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa
15.12.2020 o 18:00 hod. v sále kultúrneho domu
v Nededzi.
Prítomní poslanci: 7 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová,
Mária Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Ospravedlnení poslanci: 0
Neospravedlnení poslanci: 0

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021
5. Prísediaci Okresného súdu Žilina na obdobie rokov od 1.1.2021 do 31.12.2024 – schválenie
6. Vyradenie drobného a dlhodobého majetku obce
7. Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu – stavebného, Teplička nad Váhom
8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021-2023
9. Rozpočet na rok 2021, 2022, 2023
10. Rôzne
11. Uznesenia
12. Záver
1) Otvorenie:
Štrnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo volebnom období rokov 2018-2022 otvoril a
viedol starosta obce PhDr. Peter Vajda, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že na zasadnutí je
prítomných všetkých sedem poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Následne
predložil na schválenie program rokovania. Poslanci program Obecného zastupiteľstva schválili
bezo zmien.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania :
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.
Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci Mgr. Darina Janušová, Mária Sklenárová
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania :
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2) Kontrola uznesení
Uznesenie č. 249/2018-2022 poverovalo starostu obce Nededza prípravou podkladov a vstupu
obce do Spoločného obecného úradu stavebného - Teplička nad Váhom od 01.01.2021.
Obec Teplička nad Váhom zaslala návrh zmluvy na schválenie do obecného zastupiteľstva, ktorý
bolo aj predmetom ďalšieho rokovania obecného zastupiteľstva.
3) Informácie
Starosta obce informoval o odstránení závady osvetlenia na autobusovej zastávke v smere do
Gbelian, kde boli vytrhnuté káble. Na zasadnutí zaznela i informácia o tom, že starosta rokoval
s predsedníčkou COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo dňa 30.11.2020 o vyasfaltovaní ich
priestoru pred predajňou potravín z dôvodu nebezpečných výtlkov, ktoré prekážajú chodcom, cyklistom, ako aj pri parkovaní motorových vozidiel. Predsedníčka si pozrela dané miesto osobne
s tým, že mi oznámila, že túto plochu vyasfaltujú v čo najkratšom čase, pokiaľ to situácia dovolí.
Odoznela aj informácia o tom, že koncovka na prívode vody pri cintoríne bude vymenená v jarných
mesiacoch, nakoľko v súčasnosti je voda odstavená. Obecné zastupiteľstvo si tiež vypočulo informáciu o novom osvetlení na obecnom vianočnom stromčeku v areáli záhrady materskej školy.
Jedná sa o živý strom, ktorý bude takto vyzdobený aj ďalšie roky. Zaznela aj informácia o adventnom venci, ktorý sa v našej obci pripravil prvýkrát vďaka Márii Sklenárovej, Danke Poliakovej, Kataríne Mravcovej, Ľubomírovi Sklenárovi a Miroslavovi Ďuríčkovi za čo im patrí poďakovanie Starosta obce ďalej predniesol informáciu o uskutočnenej akcii pre deti Mikuláš 2020, ktorá sa konala
dňa 05.12.2020 vo forme netradičného traktorového sprievodu. Poďakovanie za zorganizovanie

a priebeh akcie patrí tým členom komisie, ktorí sa zapojili do sprievodu: Ľuboslave Ťažkej, Eve Neslušanovej, Tatiane Šeligovej, tiež Ladislavovi Rovderovi a pracovníkom obecného úradu: Mariánovi Ďugelovi, Kataríne Ďugelovej, Márii Kubíkovej, Alici Hodásovej, Zaznela aj informácia o tom,
že dňa 10.12.2020 sa uskutočnila kolaudácia kaštieľa bez závažnejších nedostatkov. Starosta
obce ďalej prítomných informoval o tom, že dňa 15.12.2020 obec vyhlásila výberové konanie na
obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy v Nededzi. Informácia bola zverejnená na webovej
stránke a úradnej tabuli obce, v novinách Žilinský Večerník, ako aj na stránke Ministerstva vnútra
SR - odboru školstva odboru školstva. Prednesená bola aj informácia o tom, že dňa 15.12.2020
bola vykonaná kolaudácia stavby „Rekonštrukcie potoka Kotrčiná na par. č. KN C 582, KNC 493/1
v k.ú. Nededza bez zistených nedostatkov. Na záver tohto bodu rokovania bola prednesená informácia informáciu o tom, že po dohode Komisie kultúry, mládeže a športu sa v roku 2021 sa v dôsledku pretrvávajúcej situácie s koronavírusom Starostovský ples neuskutoční.
Prítomní poslanci vzali prednesené informácie na vedomie.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania :
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021
Hlavná kontrolórka obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov predložila na
schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021. Ten zahŕňa viaceré body
ako: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020, vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce
za rok 2020, kontrola finančných operácií, či plnenie úloh uložených obecným zastupiteľstvom.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania :
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5) Prísediaci Okresného súdu Žilina na obdobie rokov od 1.1.2021 do 31.12.2024 schválenie
V nadväznosti na prijaté uznesenie č. 245/2018-2022 z prechádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva týkajúce sa žiadosti Okresného súdu Žilina na zabezpečenie volieb prísediacich
a to v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na obdobie rokov od 1.1.2021 do 31.12.2024 bola obecným
zastupiteľstvom opätovne schválená za prísediacu Mgr. Anna Mravcová. Tá túto funkciu
vykonávala aj v predchádzajúcom období, pričom aj naďalej túto činnosť bude vykonávať len
v trestných senátoch.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania :
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6) Vyradenie drobného a dlhodobého majetku obce
Dňa 02.12.2020 zasadala Vyraďovacia a likvidačná komisia, ktorá posúdila predložené návrhy na
vyradenie dlhodobého a drobného majetku obce a to v sume pri dlhodobom majetku 4 475, 27 €
a pri drobnom majetku obce 1 646,46 €. Poslanci na zasadnutí obecného zastupiteľstva
predložený Protokol o vyradení dlhodobého a drobného majetku obce Nededza schválili.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania :
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Následne bola schválená i Zápisnica z rokovania škodovej komisie zo dňa 30.11.2020, kde sa
jednalo o vyradenie nákladného prívesu za traktor zn. Fliegl EDK 20 ZA955YM z dôvodu krádeže

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania :
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7) Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu – stavebného, Teplička nad Váhom
Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli poslanci informovaní o tom, že obec
Varín zastrešovala stavebný úrad pre ďalších sedem obcí vrátane Nededze, ktoré sa nedohodli na
ďalšej spolupráci z dôvodu odstúpenia obce Varín od spoločnej zmluvy, preto obce Nededza a
Gbeľany navrhli starostovi obce Teplička nad Váhom, či by nás zobral k sebe do Tepličky. Tá po
prerokovaní v obecnom zastupiteľstve zaslala obci Nededza Zmluvu o zriadení Spoločného
obecného úradu – stavebného, na základe ktorej budú pre všetky zúčastnené obce vykonávané
všetky činnosti v rozsahu kompetencií pre územné plánovanie a stavebný poriadok s účinnosťou
od 01.01.2021, a ktorú poslanci obecného zastupiteľstva obce Nededza jednohlasne schválili.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania :
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 20212023
Na obecnom zastupiteľstve bolo predložené Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021-2023 a to v zmysle V zmysle §18f odsek 1 písmena c/zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V ňom hlavná kontrolórka uvádza, že posudzované boli tieto hľadiská: zákonnosť, metodická správnosť, súlad s VZN, informačná povinnosť obce. Hlavná kontrolórka odporučila obecnému zastupiteľstvu rozpočet obce na
rok 2021 schváliť tak, ako bol predložený.
Poslanci vzali predmetné stanovisko na vedomie.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania :
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9) Rozpočet obce Nededza na roky 2021, 2022, 2023
Starosta obce informoval o zverejnení návrhu rozpočtu v zmysle zákona, ktorý bol aj zaslaný
poslancom ešte pred predchádzajúcim zasadnutím obecného zastupiteľstva dňa 24.11.2020.
Ekonómka Jozefína Slotová prítomných informovala že podľa návrhu by malo ostať v rozpočte
v rezervnom fonde 548 925 €, pričom predpoklad čerpania rezervného fondu v roku 2021 je
347 200 €. Následne starosta obce otvoril rozpravu k uvedenému bodu.
JUDr. Marián Cesnek predložil nasledovný návrh zmien rozpočtu :
Kapitálové výdavky návrhy na zmeny zníženie položiek
716 – 46 Cestná doprava PD IC stav

- 5.000 €

717001 – 46 cestná doprava reál. most stav

- 65.000 €

717003 – 41 cestná doprava stojisko zábradlie chod. - 12.000 €
716 – 46 MK stav IČ

- 5.000 €

717001 – 46 MK stav reál.

- 10.000 €

716-46 Verejne osvetlenie IČ stav

– 1.000 €

717001 verejne osvetlenie reál – stav

- 10.000 €

7111005 obstaranie UPN

– 6.000 €

(postačuje ponechať 6.000 €)
Spolu

– 144.000 €

Rozšírenie a doplnenie položiek + 144.000 €
711001 – MK Nákup pozemkov Pred Chríb

+ 10.000 €

(cena 1€/m2)
716 – 46 – športove služby – PD IČ šport hala + 10.000 €
717001 – 46 športová hala čiast. real.

+ 45.000 €

716 – 41 Bytová výstavba – PD a IČ

+ 20.000 €

Protipovodňové opatrenia suché poldre

+ 5.000 €

Doprava v obci – zníženie rýchlosti

+ 10.000 €

hlavná cesta + signalizácia prechodov
značenie

Cintorín – chodník k cintorínu zábradlie

+ 3.000 €

obidve strany PD a realizacia
Chodníky – PD a real. Hlavná cesta

+10.000 €

(rizikové úseky)
Monitorovací systém kvality ovzdušia

+ 20.000 €

a online prenos na webe obce
Rozhľadňa PD a IČ

+ 3.000 €

Denný stacionár – posúdenie zámeru

+ 2.000 €

Plán územného systému ekologickej stability + 6.000 €
Obce Nededza - koordinovať s UPN
Spolu + 144.000 €
Bežné výdavky zníženie
635006 – 41 – vodný tok oprava dna priepust

- 10.000 €

zostane po znížení 15.000 € oprava hrádze
637002 – 41 verejne obstarávanie Stav

- 2.000 €
Spolu - 12.000 €

Bežné výdavky doplnenie – zvýšenie
642014 – transfer príspevok rodine

+ 2.000 €

Kultúrny dom - žalúzie v sále, pódium úprava + 5.000 €
Nákup testov a prísl. vybavenia COVID 19

+ 5.000 €

(pre seniorov a rizikové skupiny)
Spolu + 12.000 €
Návrh na prijatie uznesenia k hospodáreniu - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje oprávnenie pre
starostu obce vykonať zmeny rozpočtu do výšky 2.000 € pre jednotlivé položky za kalendárny rok.
Súčasné oprávnenie starostu obce je vykonať zmeny rozpočtu do 5.000 €.
Dôvod zmeny - celkové rozpočtové výdavky, ich štruktúra, operatívnosť schválenia prípadných
zmien zastupiteľstvom, zvýšenie kontroly a zodpovednosti obecného zastupiteľstva
JUDr. Marián Cesnek k tomuto návrhu uviedol nasledovné :
Mnou navrhované zmeny v rozpočte sa týkajú menej ako 30 % Kapitálových výdavkov a menej
ako 5 % Bežných výdavkov.
Rozpočtové položky ktoré navrhujem znížiť nepovažujem za potrebné realizovať v roku 2021
a všetky navrhované položky považujem za dôležitejšie a potrebnejšie pre obec.
K návrhom zmien na zníženie položiek uvádzam, že sa týkajú najmä investícií do rozvoja nových
lokalít na IBV, konkrétne lokalita Stav. K tomu uvádzam, že je potrebné postupovať pri rozvoji nových
lokalít rovnako aj pre lokalitu Pred Chríp, preto navrhujem v budúcom roku pre obidve lokality
vyčleniť 5.000 € resp. 10.000 € len na výkup pozemkov pod cesty. Až keď budú vykúpené pozemky

pod cesty je možné uvažovať o nejakých ďalších investíciách. Mali by sme v tomto zachovať
postupnosť a logiku, lebo kým nie sú vykúpené pozemky pod cesty, nemá zmysel uvažovať
o akýchkoľvek iných investíciách. Pokiaľ sa týka zámeru vybudovať verejné osvetlenie v lokalite
Stav I. etapa, toto nepovažujem pri súčasnom stave rozostavanosti vôbec za potrebné. Z bežných
výdavkov navrhujem zníženie sumy na opravu dna vodného toku, nakoľko suma 15.000 € by mala
stačiť na opravu Hrádze a oprava dna potoka. Pre obstaranie územného plánu obce resp. dodatku
k územnému plánu obce považujem sumu 6.000 € za primeranú.
K navrhovaným položkám na doplnenie do rozpočtu uvádzam, že všetky moje návrhy sú v súlade
s platným Plánom rozvoja obce :
-

Nákup pozemkov Pred Chríp – navrhujem riešiť nové lokality Stav a Pred Chríp, rovnakým
prístupom a vyčlenením rovnakej výšky finančných prostriedkov. Nepovažujem za správne
uprednosťovať pre rozvoj obce len lokalitu Stav, keď zámer stavať rodinné domy majú aj
vlastníci pozemkov v lokalite Pred Chríp. Navrhujem sumu 10.000 € na výkup pozemkov pod
cesty v lokalite Pred Chríp za cenu 1€/m2.

-

Športová hala a Výstavba Bytovky – o týchto investíciách sa síce dlhodobo uvažuje ale za
posledných 10 až 12 rokov sa vo veci ich realizácie nič nespravilo. Považujem to za istý dlh
voči mladšej a strednej generácii občanov obce. V roku 2021 navrhujem pripraviť preto projekty a stavebné povolenie pre výstavbu Športovej haly a Bytovky. V ďalších rokoch sa sa
može začať s postupnou realizáciou, pričom pri Športovej hale navrhujem v roku 2021 vyčleniť časť financií aj na čiastočnú realizáciu (napr. zemné práce).

-

Protipovodňové opatrenia – považujem za potrebné tieto zrealizovať, sú v Pláne rozvoja
obce

-

Doprava na Hlavnej ceste – doprava cez obec je v súčasnosti kritická a je potrebné posúdiť
a realizovať všetky dostupné opatrenia na zvýšenie bezpečnosti – najmä zníženie rýchlosti,
vybudovanie prechodov a signalizácie, na najrizikovejších úsekoch vybudovanie chcodníkov
alebo aspoň vodorovného dopravného značenia pre chodník.

-

Chodníky k Cintorínu – navrhujem na obidva prístupy k Cintorínu posúdiť a umiestniť jednoduché zábradlie, ktoré umožní hlavne v zime bezpečný prístup.

-

Monitorovací systém ovdzušia – navrhujem v budúcom roku 2021 pripraviť projekt a realizovať systém kontroly kvality ovzdušia v obci, o ktorom už v minulosti hovoril poslanec Ing.
Vladimír Zajac. Tento systém by mal merať škodlivé parametre v ovzduší a výsledky merania
by mali byť online dostupné na webovej stránke obce. Máme v katastri obce závod KIA, Mobis, Hyundai, a z toho dôvodu meranie kvality ovzdušia považujem za potrebné.

-

Rozhľadňa – navrhujem v budúcom roku vyčleniť financie na spracovanie projektu a stavebného pre umiestnenie rozhľadne, ktorú v minulosti navrhoval poslanec Ing. Vladimír Zajac.

-

Denný stacionár – navrhujem vyčleniť osobitné financie na posúdenie zámeru potrebnosti
denného stacionára v obci. Predpokladám že v rámci prípravy dodatku k územnému plánu
obce budeme vedieť posúdiť zámer vybudovania denného stacionára.

-

Plán územemného systému ekologickej stability – ide o dokument o ktorom som už v minulosti hovoril, že by mal byť spracovaný pri príprave dodatku k územnému plánu. Ide o dokument podľa zákona o ochrane prírody a krajiny a mal by definovať opatrenia pre zachovanie
ekologickej stability obce, ktorá je dnes významne dotknutá závodom KIA v katastri obce.

-

Transfer príspevok rodine – navrhujem vytvoriť v rozpočte sumu 2.000 € pre prípadnú nevyhnutnú finančnú výpomoc občanom pre prípad ťažkej životnej situácie.

-

Kultúrny dom – navrhujem vyčleniť 5.000 € na žalúzie v sále Kultúrneho domu (namiesto
súčasných závesov a záclon), ktoré možu byť vertikálne prípadne iné, ktoré budú určite lepšie ako súčasné závesy. Zároveň navrhujem rekonštruovať a opraviť pódium v sále, ktoré je
v nevyhovujúcom stave.

-

Nákup testov a prísl. Vybavenia COVID 19 – navrhujem vyčleniť pre senirov a rizikové skupiny sumu aspoň 5.000 € na riešenie dopadov pandémie ochorenia COVID 19, ktorá môže
byť použitá na nákup resp. realizovanie testovania, prípadne aplikáciu vakcín, ochranných
pomôcok a podobne. V roku 2021 očakávam, že situácia s koronavírusom sa výrazne nezlepší a mali by sme vyčleniť pre riešenie dopadov koronakrízy aspoň navrhovanú sumu.

Okrem uvedených položiek navrhujem zrealizovať online prenos z bohoslužieb, vykonávaných
v kostole v Nededzi. Televízny prenos by mohol byť cez káblovú televíziu alebo tzv. online
streamovanie na webovej stránke obce. Myslím si, že súčasné prísne opatrenia a obmedzenia počtu
veriacich na svätej omši v kostole si vyžadujú aj takéto riešenia. Nepovažujem to za finančne
nákladné a občania by to určite uvítali.
Zároveň navrhujem prijať uznesenie, ktorým schváli obecné zastupiteľstvo pre starostu obce
vykonávanie zmien v rozpočte jednorázovo do sumy 2.000 €. Toto považujem pri súčasnej
štruktúre rozpočtu za postačujúce. Zároveň sa zvýši kontrola a zodpovednosť obecného
zastupiteľstva za plnenie a zmeny rozpočtu v priebehu roka.
K tomuto predloženému návrhu ekonómka uviedla, že ním predložený rozpočet je chybný, nakoľko
zle spočítal sumy. Nejedná sa spolu o 144 000 € v položke na zníženie, ale o 114 000 € a tým
pádom nesedí ani jeho rozšírenie a doplnenie položiek o 144 000 €, ale musí byť upravené len na
114 000 €. Starosta uviedol, že rozpočet bol tvorený aj na základe plánu rozvoja obce, a aj na
základe toho, čo je v obci rozpracované a treba dokončiť, prípadne na základe nových návrhov.
Starosta obce sa vyjadril, že poslancom obecného zastupiteľstva už viackrát spomínal, aby dali
návrhy týkajúce sa rozpočtu už od augusta. Poslanca JUDr. Mariána Cesneka sa spýtal, že prečo
nedal návrhy už pri tvorbe rozpočtu, aby sa to mohlo vopred prediskutovať, nakoľko bolo
predložených na úpravu toľko položiek, že ostatní poslanci nemali šancu na to reagovať

a dozvedajú sa to až teraz. Napríklad je v pláne športová hala, ktorú aj ja chcem, ale treba si
uvedomiť, že teraz prichádza nové programovacie obdobie napríklad v Rade partnerstva pre náš
kraj a je teda plán, čo by sa malo v našom mikroregióne v rámci 17 obcí urobiť tak, aby to bolo
premyslené a bol tam aj návrh práve na výstavbu športovej haly v našom okolí a nebudeme asi
v každej dedine stavať to isté. Treba veľké projekty sieťovať, aby bolo ich využitie pre viacero obcí.
Starosta obce taktiež dodal, že pár rokov dozadu, v čase, keď bol ešte predseda Obecného
športového klubu Nededza Ladislav Ďuríček, tak sa spoločne rozprávali, že by bolo dobré postaviť
práve športovú halu.
Čo sa týka bytovej výstavby v našej obci, už sme sa o tom bavili viackrát a tu je potrebné povedať,
na ktorý pozemok by sa mohla bytovka postaviť. Bytový dom mal byť postavený na obecnom
pozemku pri obecnom dome, kde bolo vydané aj stavebné povolenie, avšak z dôvodu neaktivity
firmy Sagabuild, s.r.o. sme museli spoluprácu ukončiť, nakoľko v roíku 2016 skončila platnosť
stavebného povolenia a na výzvy na začatie výstavby firma nereagovala. Všetky kroky ohľadom
bytového domu boli prejednávané na obecných zastupiteľstvách. Podľa aktuálne platného
územného plánu obce je bytový dom možné postaviť v lokalite Za Chríp vedľa hlavnej cesty,
pričom momentálne sú to všetko súkromné pozemky. Tiež však treba zvážiť, že bude potrebné
urobiť nový územný plán obce a nebude to zrejme možné robiť len vo forme doplnkov.
Suma 6 000 €, ktorú JUDr. Marián Cesnek navrhuje na nový územný plán, resp. doplnok, určite
stačiť nebude, nakoľko architekt za doplnok berie cca. 5 000 € a oprávnená osoba cca. ďalších
5 000 € bez DPH. Ak budeme robiť nový územný plán obce, musíme počítať so sumou cca. od
35 000 € do 40 000 €.Čo sa týka návrhu na zníženie sumy pri presune medzi položkami, ktorou
disponuje pri samostatnom rozhodovaní starosta obce z 5 000 € na 2 000 €, starosta odvetil, že
samozrejme môžu poslanci schváliť, že starosta bude môcť rozhodovať o presune čiastky aj len
1 € a budú sa potom poslanci musieť sústavne stretávať, aby sa v obci urobili akékoľvek
maličkosti. A teda muselo by sa to potom urobiť podľa platných zásad rozpočtového hospodárenia,
ktoré by sa museli zmeniť a zároveň sa dotazoval, či do súčasnej doby pri presune položiek niečo
porušil alebo urobil niečo zle, na základe čoho by túto operatívnu sumu chceli ponížiť. Tiež dodal,
že položky sa nepresúvajú nezmyselne, ale operatívne, ako je to potrebné.
Starosta obce sa tiež vyjadril k výkupu pozemkov pod cestu v lokalite Pred Chríp.a odpovedal, že
myslí, že v roku 2012 boli v tejto veci zvolaní vlastníci pozemkov, z ktorých viacerí to nechceli
riešiť, tak sa to na tom zastavilo. Takže predovšetkým sa musia vlastníci dohodnúť. Ale
samozrejme môžeme zobrať geodeta, ktorý to začne dávať dokopy a spraví nejakým spôsobom
geometrický plán na plánovaný výkup. Na druhej strane tu máme rozrobenú lokalitu Stav, tak asi
treba niečo spraviť už poriadne a nenechávať to nedokončené na ďalšie roky. Stretávanie sa
samozrejme teraz nie je možné. Čo sa týka vakcín na Covid 19 starosta odvetil, že v tom prípade
je potrebné aj povedať, kto bude očkovanie robiť a vakcíny by mali byť zrejme zadarmo a nie
každý sa bude chcieť dať očkovať.
Ku téme žalúzií sa vyjadrila Jozefína Slotová, ktorá poznamenala, že tieto vertikálne žalúzie by

neboli vhodné do našich priestorov sály z dôvodu konania rôznych akcií. Starosta obce sa tiež
vyjadril, k uvedenému, že s ohľadom na ich možnú veľkosť a výšku namontovania a tiež na jemnú
manipuláciu by zrejme neboli najvhodnejšou alternatívou do sály, kde sa pohybuje množstvo ľudí
a to najmä v prípade zábavy. Čo sa týka pódia v sále, oprava respektíve jeho výmena bude
prejednaná, či sa obložia drevom steny na balónovej časti alebo sa vymení podlaha na pódiu.
Následne hlavná kontrolórka obce Ing. Silvia Ďungelová reagovala na možnosť online vysielania
bohoslužieb, že má vedomosť, že sa to robí aj v obci Teplička nad Váhom, avšak zabezpečuje si to
samotná cirkev, teda pán farár a to prostredníctvom svojho facebookového profilu. Starosta obce
podotkol, že toto zrejme nie je otázka na obec, ale na farnosť samotnú, nakoľko kostol spravuje
práve farnosť.
Tu však ide o princíp, že si mohol aj všetkým poslancom poslať návrh, aby mali možnosť si to
v kľude preštudovať.
Ďalej sa do diskusie zapojil poslanec Ing. Vladimír Zajac, ktorý sa vyjadril, že by navrhoval systém
monitorovania kvality ovzdušia, čo napríklad zabezpečuje aj firma Galileo a stojí to zhruba 500 €,
sleduje to teplotu a ďalšie ukazovatele a tiež podotkol, že množstvo ľudí sa sťažuje na to, čím
podaktorí kúria, preto by sa možno malo merať aj množstvo oxidu uhličitého, oxidu uhoľnatého
a podobne. Tieto veci robí Slovenský hydrometeorologický ústav na požiadanie. Na to zareagoval
poslanec Ing. Miloš Janek, že ku tomu by možno bolo potrebné urobiť nejakú štúdiu.
Po následnej diskusii k predloženému návrhu JUDr. Marián Cesnek uviedol :
Áno pri súčte položiek je chyba, súčet nie je správny, súhlasím. Tiež je chyba pri prepisovaní sumy
MK stav IČ, namiesto 5.000 € má byť uvedené 1.000 €. Po vysvetlení ktoré mi bolo starostom
poskytnuté k položke - cestná doprava stojisko zábradlie chod. vo výške 12.000 € navrhujem túto
ponechať v rozpočte. Z uvedenia popisu tejto položky mi nebolo jasné o čo sa jedná, preto som
navrhol jej zníženie. V budúcnosti by mali byť zrozumiteľnejšie v rozpočte uvedené jednotlivé
položky.
Poslankyňa Mária Sklenárová sa v rozprave dotazovala, či by nebolo možné urobiť aj stojiská na
kontajnery, ako sa ide do ulice Dvorská za domom rodiny Bírošovcov. Starosta odpovedal, že tam
je priestor dosť zúžený, ale je možné sa tam ísť pozrieť a zvážiť, či by to bolo možné. Poslankyňa
tiež podotkla, že by to bolo dobré spraviť aj na ulici Stredná a tiež pri odbočke na ulici Na Záhumní,
kde keď parkuje kamión, je ku kontajnerom sťažený prístup. Starosta obce podotkol, že v tomto
rozpočte je zatiaľ plánované jedno stojisko na ulici Potočná oproti ulici Do Majera, kde bude
osadený aj stĺp s verejným osvetlením a počíta sa tiež aj s novým prístupom k mostíku, ktorý vedie
k potravinám COOP Jednota. Poslankyňa Mária Sklenárová tiež poznamenala, či by nebolo dobré
v niektorých miestach osvetliť ulicu Potočná, na čo starosta odpovedal, že s tým nemá problém,
ale že je potrebné to zvážiť, nakoľko aj svetelný smog má svoje negatíva v nočnej dobe a nie je
vhodné, aby bolo všetko osvetlené, keď ľudia spia. Poslankyňa Mgr. Darina Janušová uviedla
príklad na sebe, keď musí pri silnom osvetlení pri svojom dome, ktoré jej svieti do okien, používať
žalúzie na okná, aby mala aspoň aké-také zatemnenie pre spánok.

Po rozprave dal starosta obce hlasovať o návrhu na úpravu rozpočtu, ktorú predložil JUDr. Marián
Cesnek a to – vylúčenie z rozpočtu v položke 04.5.1 03 716 46 – cestná doprava, projektová
dokumentácia a inžinierska činnosť – most Stav II. etapa v sume 5 000 €, o ktorej poslanci
hlasovali nasledovne:
Za: 3 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mária Sklenárová
Zdržal sa: 3 Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 1 Ing. Ľuboslava Ťažká
Návrh nebol schválený. Položka ostala v návrhu rozpočtu.
K uvedenému hlasovaniu sa vyjadrila poslankyňa Mgr. Darina Janušová, ktorá skonštatovala, že
tento návrh poslanca JUDr. Mariána Cesneka vidí prvýkrát a nemala o ňom žiadnu informáciu.
S týmto vyjadrením sa stotožnila i poslankyňa Ing. Ľuboslava Ťažká. Na to zareagoval poslanec
Ing. Vladimír Zajac, ktorý sa vyjadril, že ku rozpočtu mala byť pripravená maličká prezentácia.
Starosta mu odvetil, že predsa keď niečo poslanci chcú zakomponovať do rozpočtu, vieme si to
spolu ozrejmiť. Práve preto sme to vám poslancom dali popredu, aby ste sa mohli ku tomu vyjadriť
a my by sme to následne zapracovali.
S lokalitou Stav súvisel i ďalší návrh JUDr. Mariána Cesneka na úpravu rozpočtu – vylúčenie z
rozpočtu v položke 04.5.1 03 717001 46 – cestná doprava, realizácia – most Stav II. etapa v sume
65 000 €, o ktorej poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 3 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mária Sklenárová
Zdržal sa: 3 Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 1 Ing. Ľuboslava Ťažká
Návrh nebol schválený. Položka ostala v návrhu rozpočtu.
V rámci prejednávaného bodu bol prednesený i návrh JUDr. Mariána Cesneka na úpravu vylúčenie z rozpočtu v položke 04.5.1 02 716 46 –miestna komunikácia – Stav I. etapa inžinierska
činnosť v sume 1 000 €
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania :
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária

Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
Ďalším návrhom v rozprave pokračoval JUDr. Marián Cesnek, ktorý navrhol úpravu - vylúčenie z
rozpočtu v položke 04.5.1 02 717 001 46 –miestna komunikácia – Stav I. etapa realizácia v sume
10 000 €, kde poslanci hlasovali nasledovne:
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 3 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mária Sklenárová
Zdržal sa: 4 Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Návrh nebol schválený. Položka ostala v návrhu rozpočtu.
Ďalší zaznel návrh JUDr. Mariána Cesneka na úpravu - vylúčenie z rozpočtu v položke 06.4.0. 716
46 –verejné osvetlenie – inžinierska činnosť – miestna komunikácia Stav I. etapa v sume 1 000 €,
pričom poslanci hlasovali nasledovne:
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania :
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
Hlasovalo sa i o ďalšom návrhu JUDr. Mariána Cesneka na úpravu - vylúčenie z rozpočtu
v položke 06.4.0. 717 001 46 –verejné osvetlenie – realizácia – miestna komunikácia Stav I. etapa
v sume 10 000 €:
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania :
Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing. Ľuboslava
Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 1 Mgr. Darina Janušová
Návrh bol schválený.
V nadväznosti na to predložil návrh poslanec Ing. Miloš Janek a to na presun položky 04.5.1
03 717001 46 – cestná doprava, realizácia – most Stav II. etapa v sume 65 000 € k realizácii do
návrhu rozpočtu na rok 2022, ktorý bol schválený.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania :
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V pokračujúcej rozprave sa poslanec JUDr. Marián Cesnek vyjadril, že ďalší jeho zámer je taký, že
by sa dala spraviť štúdia, či sa dá v obci znížiť rýchlosť na 40 km/h, či sa dá urobiť nejaké
osvetlenie na priechodoch pre chodcov a chodník v exponovaných častiach, alebo aspoň nejaké
vyznačenie pri Pavlíkovi a pri Mirovi Cesnekovi hore po školu. A následne ku tomu prijať potrebné
opatrenia. Tiež sa vyjadril, že by bol za to, aby sa popri chodníku ku cintorínu spravilo zábradlie,
a aby sa posúdil zámer denného stacionára v obci. Rovnako podotkol, že by sa mala zvážiť
výstavba bytovky v obci a riešenie geometrického plánu v lokalite Pred Chríp a to tak, ako sa riešil
geometrický plán v lokalite Stav. Starosta obce poznamenal, že geometrické plány v lokalite Stav
si riešili vlastníci pozemkov individuálne. Poslanec Milan Drábik dodal, že keď sa preberá rozpočet,
mal by byť ku tomu aj nejaký popis trochu, aby človek vedel o čo ide. Ku tomu sa vyjadrila
ekonómka Jozefína Slotová, ktorá sa poslancov dotazovala, že materiál mali predsa k dispozícii už
pred predchádzajúcim obecným zastupiteľstvom v novembri a vtedy sa mohli opýtať starostu obce
aj na jednotlivé položky, ak ich potrebovali ozrejmiť.
V rámci diskusie sa poslankyňa obecného zastupiteľstva Mgr. Darina Janušová dotazovala, či by
sa niečo nemohlo urobiť s podlahou na zvonici. Býva tam betlehemské svetlo a hoci je len pár dní
v roku, tak nemusí tam byť taký prach z tej podlahy. Starosta obce odpovedal, že samozrejme nie
je problém ani toto predebatiť, ale skôr navrhuje, aby kvôli požiaru bola podlaha z kameňa.
Tiež sa vyjadril, že do budúcna by bolo lepšie, keby si poslanci k rozpočtu sadli ešte pred
rokovaním obecného zastupiteľstva napríklad v komisiách, na ktorom by sa mali jednotlivé už

vopred prejednané veci schvaľovať.
Ďalej sa hlasovalo o návrhu JUDr. Mariána Cesneka na úpravu – doplnenie návrhu a zníženie a
navýšenie rozpočtu v týchto položkách:
04.4.3 03 711001 46 – nákup pozemkov – miestna komunikácia Pred Chríp v sume 2 000 € doplnená nová položka
08.1.0 716 46 – športové služby- projektová dokumentácia a inžinierska činnosť – športová hala
v sume 10 000 € - presun z návrhu do roku 2022 zo sumy 9 000 €
06.2.0 10 716 46 – bytová výstavba – projektová dokumentácia a inžinierska činnosť v sume
14 000 € - zníženie položky z návrhu do roku 2022 zo sumy 20 000 €
04.5.1 06 637 011 41 – cestná doprava – dopravná štúdia ulica Hlavná v sume 10 000 € doplnená nová položka
04.5.1 07 717 003 41 – cestná doprava – zábradlie, miestna komunikácia Potočná k domu smútku
v sume 1 500 € - doplnená nová položka
04.5.1 08 717 003 41 – cestná doprava – zábradlie, miestna komunikácia Závoz v sume 1 500 € doplnená nová položka
04.5.1 06 716 46 – cestná doprava – projektová dokumentácia a inžinierska činnosť - chodníky
ulica Hlavná v sume 1 000 € - doplnená nová položka
04.5.1 06 717 001 46 – cestná doprava – realizácia- chodníky ulica Hlavná v sume 9 000 € doplnená nová položka
05.3.0 01 713 005 46 – ochrana ovzdušia, monitorovací systém – špeciálne zariadenia v sume
15 000 € - doplnená nová položka
05.3.0 01 637 011 41 – ochrana ovzdušia, monitorovací systém – štúdia v sume 5 000 € doplnená nová položka
10.2.0 04 637 011 41 – denný stacionár – štúdia (posúdenie zámeru) v sume 2 000 € - doplnená
nová položka
06.2.0 12 711 005 46 – rozvoj obcí – plán územného systému ekologickej stability (k ÚPN) v sume
6 000 € - doplnená nová položka
04.2.1. 635 006 41 - vodný tok – oprava dna a priepust – údržba v sume 15 000 € - zníženie
položky zo sumy 25 000 €
06.2.0. 02 633 001 41 - kaštieľ - interiérové vybavenie v sume 4 500 € - zníženie položky zo sumy
6 500 €
10.4.0 03 642 014 41 – transfér – príspevok rodine v sume 2 000 € - doplnená nová položka
08.2.0 01 633 001 41 – kultúrne služby – interiérové vybavenie v sume 6 000 € - zvýšenie položky
zo sumy 1 000 €
02.2.0 633 006 41 – civilná ochrana – materiál Covid 19 v sume 5 000 € - doplnená nová položka

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania :
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uvedený návrh bol schválený.
Následne sa poslanec Ing. Vladimír Zajac dotazoval, či sa niečo nedá spraviť s vrakom osobného
vozidla, ktorý sa nachádza na začiatku obce v smere od Tepličky nad Váhom. Starosta obce
odvetil, že jeho samotného to irituje, vrak sa nachádza na súkromnom pozemku a v tomto smere
kontaktoval políciu, ktorá vlastníka vozidla upovedomila, no ten neprejavil záujem danú vec riešiť.
Poslanec JUDr. Marián Cesnek sa ešte dotazoval na to, či sa neplánuje rozšírenie kamerového
systému aj na cintorín, na čo starosta obce odpovedal, že aj smerom k domu smútku je plánovaná
kamera z posledného stĺpa verejného osvetlenia.
Po prebehnutej diskusii a odsúhlasení jednotlivých korekcií sa pristúpilo ku hlasovaniu o rozpočte
obce na rok 2021 ako o celku bez výhrad, ktorý bol schválený.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania :
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Schválené bolo i použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume 347 200 €.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania :
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Vzatý na vedomie bol i Návrh Rozpočtu obce Nededza na roky 2022, 2023.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania :
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10) Rôzne
V rámci bodu Rôzne bola vzatá na vedomie informáciu o tom, že po štyroch rokoch bude
vykonaná fyzická a dokladová inventarizácia k termínu 31.12.2020.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania :
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta obce tiež informoval o tom, že obec má zmluvu o nájme dvoch pozemkov pod bilboardy
so spoločnosťou Akzent BigBaoard, a.s. Bratislava v k.ú. Nededza, ktorú by som navrhol ukončiť
najmä s ohľadom na vizuálny smog, ktorý sa tým šíri a rovnako na výhrady občanov, ktorí majú
rodinné domy v blízkosti týchto bilboardov. Následne obecné zastupiteľstvo odporučilo
ukončenie tejto zmluvy.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania :
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V závere tohto bodu poslanec Ing. Miloš Janek navrhol odmenu pre hlavného kontrolóra obce
Nededza vo výške 540 € za rok 2020, ktorú poslanci schválili.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania :
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11) Uznesenia
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia č.250/2018-2022 až 272/208-2022.
12) Záver
Po ukončení rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a o 21:55 hod. zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Nededza ukončil.

V Nededzi dňa 18.12.2020
Zapísala: Alica Hodásová

….......................................

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Darina Janušová

….......................................

Mária Sklenárová

….......................................

Starosta obce:
PhDr. Peter Vajda

….......................................

