
Uznesenia zo 17. (sedemnásteho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, 

ktoré sa konalo dňa 07. septembra 2021 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti 

obecného úradu  

v Nededzi. 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

1. K otvoreniu    

 

Uznesenie č. 296 

schvaľuje: 

program obecného zastupiteľstva bezo zmien 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4  Milan Drábik, Mária Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

                                                                                                .................................................. 

                             starosta obce 

 

Uznesenie č. 297 

schvaľuje:  

overovateľov zápisnice: Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4  Milan Drábik, Mária Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

                                                                                                .................................................. 

                             starosta obce 

 

3. K informáciám 

Uznesenie č. 298 

berie na vedomie: 



- informáciu o tom, že ku oprave štátnej cesty III/2071 do Kotrčinej Lúčky v úseku v pravotočivej 

zákrute pri rybníku  (oprava krajnice) zo strany VUC Žilina tento rok nedôjde (v prílohe) 

- informáciu o uskutočnenej akcii Nededzský kotlík, ktorá sa konala dňa 14.08.2021 za účasti 11 

súťažných družstiev. 

- informáciu o tom, že na základe výberového konania nastúpila do pracovného pomeru riaditeľka 

materskej školy Mgr. Helena Chovancová dňa  23.08.2021 

- informáciu o tom, že bolo zadané vypracovanie znaleckého posudku na určenie ceny mostu v lo-

kalite Stav I. etapa – Ing. Ján Drevený, znalec – Ústav súdneho inžinierstva v Žiline 

- informáciu o tom, že v areáli materskej školy bol doplnený piesok do pieskoviska, tiež bolo zabez-

pečené drevo na lavičky, ktoré budú dorábať zamestnanci obce a bola dohodnutá obhliadka kvôli 

výmene poškodenej šmýkalky na detskom ihrisku 

- informáciu o vykonaní revízie pre multifunkčné a detské ihrisko 

- informáciu o tom, že sa dokončujú práce na oprave zvonice 

- informáciu o tom, že sa začalo s realizáciou stojiska pod kontajnery na par.č . 428/1 oproti COOP 

Jednota 

- informáciu o dokúpení 4 profislnečníkov vrátane závaží pre potreby obce pri rôznych akciách 

(tak, aby spĺňali aj bezpečnostné parametre) 

- informáciu o tom, že Štatistický úrad SR realizoval v našej obci vo vybraných domácnostiach Zis-

ťovanie o financiách a spotrebe domácností 2021 

- informáciu o dokončení celkovej rekonštrukcie obecného rozhlasu a doplnenia tlakových repro-

duktorov 

- informáciu o zhotovení osvetlenia na ulici Roľnícka v mieste napojenia na cestu II/583 pri vjazde 

na cyklotrasu 

- informáciu o spracovaní projektovej dokumentácie firmou SKELETING, s.r.o. na most do lokality 

Stav – v časti Rybník 

- informáciu o spracovaní posúdenia technického stavu a statického návrhu mosta do lokality Stav 

– I. etapa. Spracovala firma SKELETING, s.r.o. 

- informáciu o zakúpení jednonápravového traktorového návesu s vyklápaním 

- informáciu, že dňa 15.09.2021 sa uskutočnia Hodové slávnosti Sedembolestnej Panny Márie a to 

v zmysle aktuálne platných protipandemických opatrení 

- informáciu o tom, že v mesiaci september obec poskytuje v zmysle Uznesenia č. 93/2019 príspe-

vok pre prvákov ZŠ s trvalým pobytom v Nededzi (9 žiakov -  80 €, spolu 720) 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 5 

Výsledky hlasovania :  

Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 



 

Zdržal sa: 0 

                                                                                                .................................................. 

                             starosta obce 

 

4. K Memoradnu k Hlavnému mestu kultúry Žilina 

 

Uznesenie č. 299 

schvaľuje 

 poskytovať všetky informácie mestu Žilina, resp. osobe poverenej mestom Ži-
lina, potrebné pre spoluprácu a súčinnosť v rámci plánovaných projektových návrhov, 
 poveriť konkrétneho zamestnanca ako kontaktnú osobu zodpovednú za plne-
nie úloh v súvislosti so spoluprácou a koordináciou spoločných aktivít, 
 poskytnúť pomoc a informácie pri identifikovaní aktuálnych tém a potrieb sa-
mosprávy v kultúrnej oblasti, ako aj lokálnych kultúrnych operátorov za účelom nad-
viazania spolupráce pri plánovaných projektoch kultúrno-umeleckého programu 
EHMK. 

 
V prípade víťazstva mesta Žilina v súťaži o titul EHMK 2026: 

 byť súčasťou projektu Žilina Beskydy 2026 ako partnerská samospráva, 
 umožniť realizovanie mobilného kultúrneho programu na svojom území v 
zmysle spoločnej dohody, 
 poskytnúť súčinnosť a všetky potrebné informácie na zabezpečenie turistickej 
propagácie destinácie Obce/mesta, 
 participovať na spoločnom rozpočte spolufinancovaním bežných výdavkov 
projektu vo výške 1€ na obyvateľa v každom z rokov 2024, 2025 a 2026, pričom 
uvedený príspevok bude použitý na administratívu, marketing a propagáciu regiónu 
a kultúrny program projektu, 
 aktívne sa zúčastňovať propagácie plánovaných projektových aktivít a zodpo-
vedne realizovať spoločné akcie v rámci projektu EHMK a aktuálnej ponuky mobil-
ného kultúrneho programu, 
 podpísať vzájomnú dohodu o spolupráci ako partnerské samosprávy vrátane 
programu a finančných rámcov v priebehu roka 2022. 

 
d) platnosť memoranda: memorandum sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2021. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 5 

Výsledky hlasovania :  

Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

                                                                                                .................................................. 

                             starosta obce 

 

 

 



 

5. K Plneniu rozpočtu v roku 2021 

 

Uznesenie č. 300 

berie na vedomie 

plnenie rozpočtu v roku 2021 k 31.08.2021 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 5 

Výsledky hlasovania :  

Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

                   

                                                                                                .................................................. 

                             starosta obce 

 

6. K Príprave návrhu rozpočtu v roku 2022 

Uznesenie č. 301 

berie na vedomie 

Prípravu návrhu rozpočtu v roku 2022 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 5 

Výsledky hlasovania :  

Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

                                                                                                .................................................. 

                                                                                                           starosta obce 

 

7. K Zámeru na prenájom časti pozemku na par.č. 564/74 C KN a 564/75 C KN, LV č.1 v k.ú. 

Nededza 

 

Uznesenie č. 302 

schvaľuje 

zámer prenechať do nájmu priamo časť pozemku par.č. KN – C 564/74 ostatné plochy na LV č.1 



o výmere 143 m2 a par.č. KN – C 564/75 orná pôda na LV č. 159 o výmere 78 m2 v k.ú. Nededza 

a zároveň schvaľuje 

lehotu na doručovanie cenových ponúk záujemcom a to do 28.09.2021 do 10:00 hod. vrátane a to 

písomne na adresu: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza  

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 5 

Výsledky hlasovania :  

Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

                                                                                                .................................................. 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

8. K rozpočtovému opatreniu č. 3/2021 – urnová stena, miestna komunikácia lokalita Stav – 

I. etapa 

 

Uznesenie č. 303 

schvaľuje 

rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu v zmysle Zásad hospodárenia s 

finančnými prostriedkami. 

kap.výdavky- 2 46 06.2.0 717 001 06 – Centrum obce Nededza – realizácia - 7 000,- € - 

kap.výdavky- 2 46 08.4.0 717 001 03 – Náboženské služby – urnová stena + 7 000,- € - 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 5 

Výsledky hlasovania :  

Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

                                                                                                .................................................. 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 304 

schvaľuje 

rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu v zmysle Zásad hospodárenia s 

finančnými prostriedkami. 



kap.výdavky- 2 46 06.2.0 717 001 06 – Centrum obce Nededza – realizácia - 19 000,- € - 

kap.výdavky- 2 46 04.5.1 717 001 02 – MK-Stav – realizácia + 19 000,- €  

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 5 

Výsledky hlasovania :  

Za: 2 Ing. Miloš Janek, Ing. Ľuboslava Ťažká 

Proti: 1 Milan Drábik 

Zdržal sa: 2 Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

 

                                                                                                .................................................. 

                                                                                                           starosta obce 

Rozpočtový presun výdavkov nebol schválený. 

 

 

Uznesenie č. 305 

schvaľuje 

rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu v zmysle Zásad hospodárenia s 

finančnými prostriedkami. 

navýšenie - bežné príjmy - 1 72f 223001 – za stravné-cudzia réžia + 5 000,- €  

- bežné príjmy - 1 72f 223003 – Školská jedáleň - za stravné + 4 000,- €  

- bežné výdavky - 1 72f 09.6.0.1 611000 – Školská jedáleň-plat + 5 000,- €  

- bežné výdavky - 1 72f 09.6.0.1 633011 – Školská jedáleň-potraviny + 4 000,- € 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 5 

Výsledky hlasovania :  

Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

                                                                                                .................................................. 

                                                                                                           starosta obce 

 

9. K Centru obce - riešenie 

 

Uznesenie č. 306 

berie na vedomie  

stanovisko od Ing. Magdaleny Scheberovej týkajúcom sa centra obce Nededza 

 



Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 5 

Výsledky hlasovania :  

Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

                                                                                                .................................................. 

                                                                                                           starosta obce 

 

                                                                                                

10. K Rôznemu 

 

Uznesenie č. 307 

berie na vedomie 

Rozpočtový presun príjmov a výdavkov v rámci schváleného rozpočtu zo dňa 30.06.2021 (grant 

školské ovocie, transfér – testovanie COVID, transfér – podpora zamestnanosti MŠ, transfér – fond 

na podporu umenia, transfér – SODB 2021 – obyvatelia a iné) 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 5 

Výsledky hlasovania :  

Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

                                                                                                .................................................. 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 308 

berie na vedomie 

Návrh VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v obci, ktoré 

plnia povinné predprimárne vzdelávanie. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 5 

 

 

 

 



Výsledky hlasovania :  

Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

                                                                                                .................................................. 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

V Nededzi, 07.09.2021  

                                                           PhDr. Peter Vajda, starosta obce 


