ZÁPISNICA
zo šestnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa
09.06.2021 o 18:00 hod. v sále kultúrneho domu
v Nededzi.
Prítomní poslanci: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing.
Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Ospravedlnení poslanci: 1 Mgr. Darina Janušová
Neospravedlnení poslanci: 0
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza na 2. polrok 2021
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Nededza za rok 2020
6. Záverečný účet obce Nededza za rok 2020
7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, správa k ďalším požiadavkám zákonov
a iných právnych predpisov a výročná správa k 31.12.2020
8. Opätovná žiadosť o prenájom poľnohospodárskeho pozemku – LV č. 1, p.č. E KN 204/3 – Peter
Ďuríček
9. Žiadosť o umiestnenie stánku s občerstvením – na pozemku LV č.1 p.č. C KN 498/2 - Ivan
Konek
10. Rôzne
11. Uznesenia
12. Záver
1) Otvorenie:
Šestnáste 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 šesť poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Následne predložil na
schválenie program rokovania, ktorý bol schválený 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
Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.
Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci Milan Drábik, Ing. Miloš Janek
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
2) Kontrola uznesení
Uznesenie č. 278/2018-2022 je v realizácii. Uznesenie č. 280/2018-2022 odporúčalo určiť cenovú
ponuku predloženého návrhu urnovej steny na miestnom cintoríne. Cenovú ponuku predložila
firma VEKAM, s.r.o., Žilina – Trnové s cenou 480 € na jedno urnové miesto, kde môže byť uložených maximálne 6 ks urnových nádob.
3) Informácie
Starosta obce informoval o opätovne vyhlásenom výberovom konaní na funkciu riaditeľa/ky Materskej školy v Nededzi. Možní uchádzači o túto pozíciu môžu doručiť obci svoje prihlášky s požadovanou dokumentáciou v zmysle zákona do 21.06.2021. Predpokladaný nástup do práce je
25.08.2021. Na zasadnutí zaznela i informácia o tom, že Mgr. Monika Magočová končí pracovný
pomer ako učiteľka materskej školy ku 30.06.2021. Starosta obce podotkol, že touto cestou ďakuje
učiteľke Monike Magočovej za jej doterajšiu prácu a praje jej veľa zdravia a šťastia. Odoznela aj
informácia o tom, že dňa 26.04.2021 nastúpila Dominika Turačková ako učiteľka materskej školy
na dohodu o vykonaní práce, a že v materskej škole bude v priebehu mesiaca júl otvorená jedna
trieda, v auguste bude materská škola zatvorená. Obecné zastupiteľstvo si tiež vypočulo informáciu o tom, že do domu smútku boli dokúpené samostatné zvony – umieráčik. Starosta obce ďalej
predniesol informáciu o triedení separovaného odpadu za rok 2020.

Konkrétne množstvá uviedla pracovníčka obecného úradu Katarína Ďugelová. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sme celkovo vyprodukovali menej odpadu, avšak vytriedili sme ho horšie.
V roku 2019, kde bola úroveň triedenia 59,42% sme sa pohoršili takmer o 7,5 %, čo spôsobilo
najmä úbytok vytriedených kovov a to o 50 ton. Ak sa v celkovom triedení odpadov nezlepšíme,
ale naopak znížime úroveň triedenia, bude obec na poplatku za uloženie odpadov na skládku doplácať vyššiu sumu. Čo sa v končenom dôsledku odzrkadlí aj na poplatku za odpad pre občanov.
Zaznela aj informácia o verejnom obstarávaní vo veci Územného plánu obce Nededza. Ako odborne spôsobilá osoba bol vybratý p. Burian, s ktorým sa aktuálne špecifikuje zmluva a ako zhotoviteľ p. Krajč. Čo sa týka zhotovenia, naplánované sú 3 etapy. Starosta vyzval poslancov, aby si
pripravili návrhy týkajúce sa územného plánu. Poslanec JUDr. Marián Cesnek sa dotazoval na
možnosť prerokovania jednotlivých etáp v obecnom zastupiteľstve samostatne a tiež podotkol, že
je potrebné zohľadniť nový zákon o územnom plánovaní a dôležitosť regulatívov. Starosta odvetil,
že plán bude spracovaný v zmysle všetkých platných noriem vo forme objemových štúdií. Starosta
obce ďalej prítomných informoval o prebiehajúcom verejnom obstarávaní vo veci zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre stavbu mosta v lokalite Stav II. etapa, pričom by mal byť vybudovaný
len most s príjazdom a výjazdom. Prednesená bola aj informácia o príprave verejného obstarávania na opravu zvonice v obci, kde bola spracovaná štúdia na opravu strechy, fasády a jednotlivých
drevených prvkov. Rovnako bola prednesená informácia vo veci vybudovania stanoviska pre
smetné nádoby na komunálny aj triedený odpad na ulici Potočná oproti obchodu COOP Jednota.
Ďalej zaznela informácia o nákupe umývačky riadu do obecného domu, ktorá sa bude využívať pri
spoločenských akciách a posedeniach a informácia o finančnom príspevku obce na veľkonočnú
výzdobu v obci a tiež na zakúpenie kvetinovej výzdoby na lávky pre peších a ku domu smútku.
Starosta obce sa za výzdobu poďakoval poslankyni obecného zastupiteľstva Márii Sklenárovej. Tá
dodala, že na výzdobe sa podieľali viacerí občania, za čo im ona ďakuje. Zaznela aj informácia
o zakúpení regálov do archívu stavebného úradu a do obecného športového klubu, ktoré sa budú
využívať na uskladnenie športových pomôcok pre futbalový oddiel. Starosta obce sa tiež poďakoval za postavenie a zvalenie obecného mája členmi Obecného športového klubu Nededza. Prítomní si vypočuli informáciu o vykonaní kontroly štátneho dozoru týkajúcu sa posúdenia úrovne
výkonu osvedčovania listín a podpisov a úradných pečiatok na obecnom úrade, ktorá bola vyhodnotená bez pripomienok. Ďalej zaznela informácia o ukončení členstva Tatiany Šeligovej v Komisii
kultúry, mládeže a športu a to z pracovných dôvodov. Na záver tohto bodu rokovania bola prednesená informácia o nástupe Zuzany Milcovej do pracovného pomeru administratívnej pracovníčky
na obecnom úrade, kde k 30.06.2021 končí pracovný pomer Jozefína Slotová a informácia o statickom posúdení mosta v lokalite Stav I. etapa, pričom bude nasledovať vypracovanie znaleckého
posudku na posúdenie jeho ceny.
Prítomní poslanci vzali prednesené informácie na vedomie.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania :
Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing. Ľuboslava
Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza na 2. polrok 2021
Hlavná kontrolórka obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov predložila na
schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021. Ten zahŕňa viaceré body
ako: kontrola vykonávania finančnej kontroly, správa a kontrola poskytnutých dotácií z rozpočtu
obce, kontrola finančných operácií, kontrola a inventarizácia pokladníc k 31.12.2021, kontrola
hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ako aj plnenie úloh uložených obecným
zastupiteľstvom a starostom obce.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021.
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) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Nededza za rok 2020
Hlavná kontrolórka obce predložila svoje Stanovisko k záverečnému účtu obce Nededza za rok
2020. V priebehu roka bolo kontrolované dodržiavanie plnenia príjmov a výdavkov. Hospodárenie
obce bolo v súlade so schváleným rozpočtom a bol dodržiavaný zákon č. 583/2004 Zb. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Hlavná kontrolórka konštatovala, že Záverečný
účet obsahoval všetky predpísané náležitosti.
V rámci diskusie k tomuto bodu sa JUDr. Marián Cesnek dotazoval, či má obec nejaké daňové
nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, na čo mu hlavná kontrolórka odpovedala, že nie. Tiež sa
informoval o tom, že pri kapitálových výdavkoch nie je žiadny komentár, prečo neboli čerpané, ako
bol plán, že by v stanovisku kontrolóra aspoň zmienka o tom mala byť. K tomu sa vyjadrila

pracovníčka obecného úradu Jozefína Slotová, ktorá ozrejmila, že toto sa neuvádza v zmysle
zákonov pri finančnom audite. Starosta dodal, že nevidí problém v tom, aj sa to uvedie vo Výročnej
správe obce. Prítomní poslanci následne vzali Stanovisko hlavného kontrolóra 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
6) Záverečný účet obce Nededza za rok 2020
Starosta obce PhDr. Peter Vajda predložil prítomným poslancom Záverečný účet obce Nededza
za rok 2020 na schválenie. Ten vyhodnocoval rozpočet obce na rok 2020, plnenie príjmov,
čerpanie výdavkov, použitie prebytku, tvorbu a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho
fondu, bilanciu aktív a pasív ku 31.12.2020, prehľad o stave a vývoji dlhu ku 31.12.2020, prehľad o
poskytnutých zárukách.
Ďalej obsahoval finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
- zriadeným a založeným právnickým osobám
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC
Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
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
Starosta obce uviedol, že obec za rok 2020 hospodárila s prebytkom v sume 136 432,90 EUR
zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, na tvorbu rezervného fondu v sume 136 432,90 EUR, čo bolo následne hlasovaním
poslancov obecného zastupiteľstva schválené
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
Obecné zastupiteľstvo tiež schválilo použitie zostatku finančných operácií v sume 104 523,11
EUR, zisteného podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, na tvorbu rezervného fondu 104 523,11 EUR.
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) Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, správa k ďalším požiadavkám
zákonov a iných právnych predpisov a výročná správa k 31.12.2020
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bola prejednaná Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov a výročná
správa k 31.12.2020 od nezávislej audítorky Ing. Márie Kasmanovej. Na základe overenia rozpoč

tového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatovala, že neboli zistené vo všetkých významných súvislostiach skutočností, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Obecné zastupiteľstvo vzalo správu nezávislého audítora z
auditu účtovnej závierky, správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov a výročnú správu k 31.12.2020 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) Opätovná žiadosť o prenájom poľnohospodárskeho pozemku – LV č. 1, p.č. E KN 204/3 –
Peter Ďuríček
Dňa 12.05.2021 bola zo strany Petra Ďuríčka doručená Opätovná žiadosť o prenájom poľnohospodárskeho pozemku – LV č. 1, p.č. E KN 204/3, ktorú plánuje využívať ako samostatne hospodáriaci roľník, pričom uviedol, že jeho pôvodný zámer na využitie pozemku na chov hospodárskych
zvierať nie je reálny. V opätovnej žiadosti navrhol prenájom parcely bol uzavretý na obdobie 10 rokov s možnosťou predĺženia s tým, že v čase využívania by platil nájomné podľa skutočného rozsahu využívania pozemku na pasienok a na časti pozemku s krovinami by bol nájom znížený resp.
odpustený. Na zasadnutí bol prítomný samostatne hospodáriaci roľník Peter Škorvánek, ktorého
sa poslanec JUDr. Marián Cesnek opýtal, aká je asi využiteľnosť daného pozemku, nakoľko aj on
mal záujem o daný pozemok. Peter Škorvánek odpovedal, že má záujem o daný pozemok taktiež,
avšak jeho využiteľnosť nevedel presne uviesť, nakoľko je z časti zarastený tŕním. Avšak to by sa
dalo zistiť z ortofotomapy. Tiež uviedol, že ak by obec daný pozemok prenajímala, je postačujúce,
ak by to bolo do konca roku 2021. A to najmä preto, ak by samostatne hospodáriaci roľníci chceli
čerpať dotácie od štátu, museli by vydokladovať práve zmluvu s obcou.
Obecné zastupiteľstvo svojim uznesením odporúčalo pripraviť návrh na zverejnenie zámeru k parcele LV č. 1, p.č. E KN 204/3 za účelom využitia prenájmu na poľnohospodárskej účely
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 o umiestnenie stánku s občerstvením – na pozemku LV č.1 p.č. C KN 498/2 - Ivan
Konek
Dňa 21.04.2021 bola na obec doručená Žiadosť o umiestnenie stánku s občerstvením – na pozemku LV č.1 p.č. C KN 498/2 od Ivana Koneka. V nej uvádza, že stánok, ktorý by chcel prevádzkovať by mal ponúkať štandardné občerstvenie a to v drevenom záhradnom domčeku, ktorý by nebol pevne spojený so zemou a mal by krátku krytú drevenú terasu. V rozprave k tomuto bodu sa
vyjadril poslanec JUDr. Marián Cesnek, ktorý sa dotazoval, či to chce žiadateľ využívať iba polroka
a či to bude pre cyklotrasu prínos alebo naopak záťaž? Starosta obce odpovedal, že danú skutočnosť žiadateľ neuviedol, avšak chcel aspoň zatiaľ vedieť, či vôbec má obec záujem časť pozemku
prenajať pod takýto typ stánku.
Prítomní poslanci vzali predmetnú žiadosť na vedomie a odporúčali pripraviť návrh na zverejnenie
zámeru k parcele C KN 498/2 za účelom využitia na podnikateľského zámeru až po stanovisku žiadateľa, pokiaľ bude mať predbežnú informáciu od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
v Žiline.
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) Rôzne
V rámci bodu Rôzne bola vzatá na vedomie zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021.
Jedná sa o rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu do celkovej výšky 5000€
(grant školské mlieko a ovocie, transfér – testovanie Covid, transfér – podpora zamestnanosti
v MŠ, transfér – fond na podporu umenia, tranfsér – sčítanie obyvateľov a iné).

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
Obecné zastupiteľstvo ďalej odporúčalo realizovať stojisko pod kontajnery pre komunálny a triedený odpad na ulici Potočná podľa navrhovanej dokumentácie od Ing. arch. Ľubomíra Kružela,
ktorú na zasadnutí predložil starosta obce.
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
V rámci diskusie sa dotazoval poslanec obecného zastupiteľstva Milan Drábik na kosenie v obci.
Vyjadril sa, že v podstate na úkor kosenia futbalového ihriska sa nekosí poriadne miestny cintorín.
V súvislosti s tým Milan Drábik tiež poznamenal, že pracovníci obce čistia štátnu cestu, ktorá je
v správe VÚC Žilina. Starosta obce odvetil, že kosenie ako také sa v obci rieši už niekoľko rokov
a pravidelne sú na to dohodnutí mládežníci z obce. Tých je v niektorých rokoch viac, niekedy len
dvaja, traja. Obec sa však snaží, aby bol cintorín primerane pokosený, na čo sú aj títo brigádnici
upozorňovaní. Tiež dodal, že ak má poslanec Milan Drábik nejaký návrh, ako túto situáciu vyriešiť
lepšie, môže to povedať. Na to poslanec Milan Drábik odpovedal, že by sa mohol znížiť počet kosení záhrady pri obecnom dome, prípadne futbalového ihriska, nakoľko záhrada sa kosí, ako keby
sme prevádzkovali golfové ihrisko. Čo sa týkalo čistenia cesty, ktorá je v správe VÚC Žilina, tak
starosta obce sa vyjadril, že na základe skúseností so žilinskou VÚC vieme, že čistiť cesty začínajú aj dva mesiace po skončení zimy a naši občania nás upozorňujú na to, že z cesty sa im práši
do okien. Čistenie tejto cesty trvalo zamestnancom obce približne hodinu a minul sa na to možno
jeden liter benzínu. Obec to urobila najmä preto, aby sa práve našim občanom neprášilo do okien
ich domov. V rámci prebiehajúcej diskusie sa poslankyňa obecného zastupiteľstva Mária Sklenárová opýtala, kedy je plánované čistenie žľabov na ulici Na Záhumní, pričom niektoré časti žľabov
sú poškodené. Starosta odpovedal, že žľaby sa čistia pravidelne každý rok a to pracovníkmi, ktorí

pracujú na obci cez úrad práce postupne. Čo sa týka poškodených častí, tie vymenia zamestnanci
obce.

Poslankyňa Mária Sklenárová tiež uviedla, že si všimla, že vrchná plocha lávky pre peších pri
dome Feriancov na hornom konci obce sa jej zdá už narušená. Starosta obce povedal, že zavolá
firmu, ktorá bola zhotoviteľom, nech sa na to pozrú a navrhnú ďalší postup.
Poslanec Milan Drábik sa ďalej pýtal, prečo sa počas covidu nerozdávali aspoň seniorom a starším
ľuďom vitamínové balíčky, keď to iné obce mohli robiť. Starosta odvetil, že on nie je lekár, ale radil
sa s lekármi, ktorých máme v obci počas testovania a nedovolí si čokoľvek rozdávať, čo by mohlo
ovplyvniť zdravotný stav niekoho druhého. Každý ošetrujúci lekár predsa pozná svojho pacienta.
Tiež podotkol, že našim starším spoluobčanom pracovníčky obecného úradu rozniesli do domov
respirátory FFP 2 a tiež úrad ponúkol k dispozícii na zapožičanie domov štyri kusy pulzných oximetrov na meranie hladiny kyslíka v krvi. Milan Drábik sa tiež dotazoval, kto má na starosti nelegálne skládky odpadu v obci. Starosta obce odvetil, že skládku je povinný riešiť ten človek, ktorý je
majiteľom pozemku, na ktorom sa takáto nelegálna skládka nachádza. Poslanec Milan Drábik sa
opýtal, či by bolo možné materiály na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sú poslancom doručované mailom, mohol obdržať v tlačenej podobe, nakoľko si do nich robí poznámky a prípravu
na obecné zastupiteľstvo. Starosta odvetil, že v dnešnej dobe sa berie mailová komunikácia ako
štandard, ale ak chce mať aj tlačenú podobu, môže sa mu daný materiál vytlačiť a vyzdvihne si ho
na obecnom úrade. Milan Drábik sa ďalej dotazoval, či sa nechystá nejaká oprava obecného rozhlasu, nakoľko na viacerých miestach v obci rozhlas nefunguje tak, ako by mal. Starosta obce odvetil, že aktuálne je vyhlásené verejné obstarávanie na rekonštrukciu obecného rozhlasu a doplnenie tlakových reproduktorov, takže toto obec rieši ako celok tak, aby rozhlas fungoval bezproblémovo na všetkých uliciach aj do budúcna. Poslanec Milan Drábik sa tiež vyjadril, že plat starostu
obce je na zamyslenie, nakoľko má najvyšší plat v rámci Slovenskej republiky na počet obyvateľov, a aj primátor Žiliny sa vzdal časti svojho platu. A súčasný plat starostu obce je vyšší ako plat
primátora Žiliny. Na to starosta obce odvetil, že to nie je pravda, že takých starostov je v rámci republiky viac, a že primátor Žiliny je vo funkcii len dva roky, a že nechce, aby to vyznelo ako samochvála, ale že v roku 2018, keď bol v druhom čítaní v parlamente návrh k zmene zákona k dani
z nehnuteľnosti, tak vystúpil na sneme Združenia miest a obcí Slovenska, kde upozornil na to, že
pokiaľ by takáto zmena legislatívne prešla, tak by všetky obce namiesto 40 násobku dostali len 10
násobok sadzby dane zo stavieb , čo by za obdobie šiestich rokov, čiže do roku 2023, počas ktorých to malo platiť konkrétne pre našu obec znamenalo o 1 800 000 € vybratých na dani najmä
z veľkých firiem ako Kia, či Mobis, ktoré tu máme, menej. Tiež dodal, že si myslí, že to je dosť peňazí pre obec Nededza, ktoré uchránil, a preto sa na toto pozerá práve z tohto uhľa pohľadu a nad
tým sa treba zamyslieť, či je to adekvátne.

11) Uznesenia
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia č.283/2018-2022 až 295/208-2022.

12) Záver
Po ukončení rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a o 21:30 hod. zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Nededza ukončil.

V Nededzi dňa 18.06.2021

Zapísala: Alica Hodásová

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

Overovatelia zápisnice:
Milan Drábik

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

Ing. Miloš Janek

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

Starosta obce:
PhDr. Peter Vajda

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

