
 

ZÁPISNICA  

zo sedemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa 

07.09.2021 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu  

v Nededzi. 

 

 

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

Ospravedlnení poslanci: 2 JUDr. Marián Cesnek, Mgr. Darina Janušová 

Neospravedlnení poslanci: 0  

 

Program: 

1.  Otvorenie 

2.  Kontrola uznesení 

3.  Informácie 

4.  Memorandum k Hlavnému mestu kultúry Žilina 

5. Plnenie rozpočtu v roku 2021 

6. Príprava návrhu na rozpočet v roku 2022 

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

8. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 – urnová stena, miestna komunikácia lokalita Stav – I. etapa 

9. Centrum obce - riešenie 

10. Rôzne 

11. Uznesenia 

12. Záver 

 

1) Otvorenie:  

 

Sedemnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo volebnom období rokov 2018-2022 otvoril a 

viedol starosta obce PhDr. Peter Vajda, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že na zasadnutí 

sú prítomní štyria poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Následne predložil na 

schválenie program rokovania, ktorý bol schválený 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 

Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.  

Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci 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 

 

2) Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 278/2018-2022 bralo na vedomie Žiadosť o odkúpenie mostu v lokalite Stav – Miro-

slav Múčka, Nededza a odporúčalo vyhotoviť odborné vyjadrenie týkajúce sa technického stavu 

mosta, zistiť vlastnícke práva k mostu a riešiť kúpu až po právoplatnej kolaudácii. Odborné vyjad-

renie bolo vyhotovené firmou SKELETING, s.r.o. 07/2021 – posúdenie technického stavu a static-

kého návrhu mosta. 

Uznesenie č. 280/2018-2022 odporúčalo určiť cenovú ponuku predloženého návrhu urnovej steny 

na miestnom cintoríne. Uvedené bolo predmetom jednania v rámci ďalšieho bodu tohto 

zasadnutia. 

Uznesenie č. 292/2018-2022 odporúčalo pripraviť návrh na zverejnenie zámeru k parcele E KN 

204/3 na LV č. 1 v k.ú Nededza za účelom využitia prenájmu na poľnohospodárskej účely. Plnenie 

naďalej trvá. 

Uznesenie č. 293/2018-2022 vzalo na vedomie Žiadosť o umiestnenie stánku s občerstvením na 

pozemku LV č. 1 p.č. C KN 498/2 od Ivana Koneka a odporúčalo pripraviť návrh na zverejnenie zá-

meru k parcele C KN 498/2 za účelom využitia na podnikateľského zámeru. Žiadateľ doposiaľ ne-

doručil požiadavku, či dôjde k realizácii tohto projektu po zistení informácií na Regionálnom úrade 

verejného zdravotníctva v Žiline. 

Uznesenie č. 295/2018-2022 odporúčalo realizovať stojisko pod kontajnery pre komunálny a trie-

dený odpad na ulici Potočná podľa navrhovanej dokumentácie od Ing. arch. Ľubomíra Kružela 

Stojisko bude zrealizované firmou Bripal, s.r.o., Nededza. Zmluva o dielo bola uzatvorená 

25.08.2021. 

 

3) Informácie 

 

Starosta obce informoval 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. Na-

priek zamietavej odpovedi, že v tomto roku oprava nebude, táto už  bola zrealizovaná. Na zasad-

nutí zaznela i informácia o uskutočnenej akcii Nededzský kotlík, ktorá sa konala dňa 14.08.2021 za 

účasti 11 súťažných družstiev. Odoznela aj informácia o tom, že na základe výberového konania 

nastúpila do pracovného pomeru riaditeľka materskej školy Mgr. Helena Chovancová a to dňa  

23.08.2021.Obecné zastupiteľstvo si tiež vypočulo informáciu o tom, že bolo zadané vypracovanie 

znaleckého posudku na určenie ceny mostu v lokalite Stav I. etapa. Znalecký posudok vypracuje 

Ing. Ján Drevený, znalec z Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline. 

Zaznela aj informácia o tom, že v areáli materskej školy bol doplnený piesok do pieskoviska, tiež 

bolo zabezpečené drevo na lavičky, ktoré budú dorábať zamestnanci obce a bola dohodnutá ob-

hliadka kvôli výmene poškodenej šmýkalky na detskom ihrisku. Prednesená bola aj informácia 

o vykonaní pravidelnej ročnej revízie pre multifunkčné a detské ihrisko, ktorú v auguste vykonala 

spoločnosť EKOTEC spol. s.r.o., Bratislava, pričom uviedla, že multifunkčné ihrisko je certifikované 

podľa normy rady STN EN 15312 a detské ihrisko v areáli materskej školy zase podľa STN EN 

1176-1. Rovnako bola prednesená informácia o tom, že sa dokončujú práce na oprave zvonice.  

Ďalej zaznela informácia o tom, že sa začalo s realizáciou stojiska pod kontajnery na par.č . 428/1 

oproti predajni COOP Jednota. Zaznela aj informácia o dokúpení štyroch kusov profesionálnych 

slnečníkov vrátane závaží pre potreby obce pri rôznych akciách a to tak, aby spĺňali aj bezpeč-

nostné parametre.  

Na rokovanie obecného zastupiteľstva sa v čase 17:23 hod. dostavil poslanec obecného zastupi-

teľstva Ing. Miloš Janek.  

Prítomní si vypočuli informáciu o tom, že Štatistický úrad SR realizoval v našej obci vo vybraných 

domácnostiach Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2021. Ďalej zaznela informácia o 

dokončení celkovej rekonštrukcie obecného rozhlasu a doplnenia tlakových reproduktorov firmou 

EVENT TECH PARTNER, s.r.o., Martin. Prítomní si tiež vypočuli informáciu o zhotovení osvetlenia 

na ulici Roľnícka v mieste napojenia na cestu II/583 pri vjazde na cyklotrasu a informáciu o spraco-

vaní projektovej dokumentácie firmou SKELETING, s.r.o. na most do lokality Stav – v časti Rybník. 

Taktiež odoznela informácia o spracovaní posúdenia technického stavu a statického návrhu mosta 

do lokality Stav – I. etapa, ktorú spracovala firma SKELETING, s.r.o. Starosta obce ďalej prednie-

sol informáciu o zakúpení jednonápravového traktorového návesu s vyklápaním a informáciu 

o tom, že dňa 15.09.2021 sa uskutočnia Hodové slávnosti Sedembolestnej Panny Márie a to 

v zmysle aktuálne platných protipandemických opatrení. Na záver tohto bodu rokovania bola pred-

nesená informácia o tom, že v mesiaci september obec poskytuje v zmysle Uznesenia č. 93/2019 

príspevok pre prvákov základnej školy s trvalým pobytom v Nededzi. Dovedna sa jedná o 9 žiakov, 

ktorých rodičia dostanú príspevok 80 €, spolu to tak činí sumu 720 €. 

 

Prítomní poslanci vzali prednesené informácie na vedomie. 

 



 

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 

 

4) Memorandum k Hlavnému mestu kultúry Žilina 

 

Starosta obce predložil na rokovanie obecného zastupiteľstva materiál týkajúci sa návrhu 

memoranda o spolupráci s mestom Žilina. To pripravuje spolu s partnerskými mestami Bielsko-

Biala v Poľsku a Frýdek-Místek v Českej republike kandidatúru do súťaže o titul Európske hlavné 

mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike. Cieľom možného partnerstva by bolo využiť kultúrny, 

ekonomický a inovačný potenciál, podporovať spoluprácu medzi mestami a obcami, rozvíjať 

kultúrny a kreatívny priemysel v rámci regiónu, ako aj snaha prezentovať obce a mestá regiónu 

i značku Beskydy ako turistickú destináciu s európskym profilom.  

Obecné zastupiteľstvo následne uznesením schválilo  

- poskytovať všetky informácie mestu Žilina, resp. osobe poverenej mestom Žilina, potrebné pre 

spoluprácu a súčinnosť v rámci plánovaných projektových návrhov, 

- poveriť konkrétneho zamestnanca ako kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie úloh v súvislosti 

so spoluprácou a koordináciou spoločných aktivít, 

- poskytnúť pomoc a informácie pri identifikovaní aktuálnych tém a potrieb samosprávy v kultúrnej 

oblasti, ako aj lokálnych kultúrnych operátorov za účelom nadviazania 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 destiná-

cie 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 admi-

nistratívu, marketing a propagáciu regiónu a kultúrny program projektu, 

- aktívne sa zúčastňovať propagácie plánovaných projektových aktivít a zodpovedne realizovať spo-

ločné akcie v rámci projektu EHMK a aktuálnej ponuky mobilného kultúrneho programu, 

- podpísať vzájomnú dohodu o spolupráci ako partnerské samosprávy vrátane programu a finanč-

ných 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 

 

5) Plneniu rozpočtu v roku 2021 

 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva stav plnenia – čerpania obecného 

rozpočtu k termínu 31.08.2021. 

V rámci diskusie k danému bodu sa poslanec Ing. Vladimír Zajac podotkol, že ak obec za 

testovanie na Covid 19 obdržala financie v sume 5€ za každého otestovaného, že sa v tom 

prípade na testovaní dalo celkom dobre zarobiť. Starosta obce odpovedal, že časť peňazí dostala 

obec Gbeľany za likvidáciu odpadu, poistenie a odmeny pracovníkov, keďže Nededza spadala pod 

ich odberné miesto. Zvyšok peňazí ostal v našej obci. 

Prítomní poslanci vzali plnenie rozpočtu v roku 2021 k 31.08.2021 na vedomie. 

 

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 

 

6) Príprava návrhu na rozpočet v roku 2022 

 

Starosta obce PhDr. Peter Vajda vyzval poslancov obecného zastupiteľstva, aby si s dostatočným 

časovým predstihom pred schvaľovaním samotného rozpočtu obce na nasledujúce roky 

premysleli, aké položky by mohli byť v rozpočte zaradené a čo by chceli v obci realizovať. Vyjadril 

sa tiež, že jednotlivým návrhom zo strany poslancov je ochotný sa venovať, akonáhle budú 

predložené. Dodal, že obecný úrad už v tomto čase pripravuje návrh rozpočtu na rok 2022.  

Táto informácia bola vzatá na vedomie. 

 

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 

 

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

Nededza 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bol prejednaný Zámer na prenájom časti pozemku na par.č. 

564/74 C KN a 564/75 C KN , LV č. 1 v k.ú. Nededza. Jednalo by sa o priamy prenájom obecného 

majetku – ostatné plochy a orná pôda v priemyselnej zóne, kde by sa malo byť vybudované 

parkovisko pre vozidlá zamestnancov spoločnosti GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA, s.r.o. Jednalo 

by sa o parkovanie cca. 10 vozidiel na nevyužívaných pozemkoch a to formou dočasného 

parkovania len prostredníctvom štrkového lôžka. 

Prítomný poslanci uznesením schválili nasledovné 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 schválili 

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 

 

8) Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 – urnová stena, miestna komunikácia lokalita Stav – I. 

etapa 

 

V rámci rozpočtového opatrenia č. 3/2021 bol schválený rozpočtový presun výdavkov v rámci 

schváleného rozpočtu v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami na: 

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 

 

Súčasťou opatrenia bol i rozpočtový presun výdavkov: 

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,- €  

Jedná sa o presun financií na realizáciu miestnej komunikácie v lokalite Stav. 

Na obecnom zastupiteľstve bola prítomná aj Ing. Magdalena Scheberová, ktorá bola poverená 

verejným obstarávaním týkajúcom sa cesty v lokalite Stav  - I. etapa. Tá sa vyjadrila, že k danej 

ceste bolo potrebné vypracovať nový rozpočet, keďže podľa zákona o verejnom obstarávaní, môže 

byť rozpočet starý maximálne 6 mesiacov. Nový rozpočet vrátane odstránenia vrchnej vrstvy 

zeminy a zhutnenia tak tvorí sumu 26 739 €, pričom v danej lokalite by muselo byť osadené 

dočasné dopravné značenie. Táto suma vo verejnom obstarávaní tvorí predpokladanú hodnotu 

zákazky. Následne by sa v procese obstarávania mala zaslať výzva 3 firmám, ktoré realizujú 

cestné líniové stavby. Ku tomu podotkol poslanec obecného zastupiteľstva Milan Drábik, že by sa 

malo pozerať aj na iné lokality v obci, nie len na lokalitu Stav. Starosta obce odvetil, že uvedenú 

obecnú komunikáciu v lokalite Stav – I. etapa je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktoré je 

vo vlastníctve obce a nakoľko začala výstavba rodinných domov, je potrebné urobiť aspoň skrývku 

ornice a vysypať na to aspoň makadam. Po dokončení výstavby rodinných domov by bolo vhodné 

urobiť zvyšok, teda asfaltový povrch. Táto prvá časť miestnej komunikácie nadväzuje na 

pripravovanú druhú časť riešenia miestnych komunikácií v tejto lokalite. Geometrický plán je 

v riešení. Treba postupovať v zmysle schváleného uznesenia č. 226/218-2022 zo dňa 05.10.2020, 

kde bolo schválené návrh na odkúpenie už jestvujúceho mosta v rámci I. etapy, ktorý prirodzene 

nadväzuje na túto miestnu komunikáciu. V obci sme riešili  aj lokalitu Pred Chríp cca. pred 8 rokmi, 

kde bolo s vlastníkmi pozemkov niekoľko stretnutí. Riešila to geodetická firma MAPERI, 

s výsledkom, že niektorí spoluvlastníci týchto pozemkov nesúhlasili s rozparcelovaním. Ak sa má 

teda daná lokalita riešiť, je potrebné, aby sa najskôr dohodli medzi sebou vlastníci pozemkov. 

V konečnom dôsledku aj riešenie iných lokalít je predmetom nového územného plánu. Položka na 

realizáciu miestnej komunikácie v lokalite Stav – I. etapa už bola v sume 10 000€ schválená. 

 

V následnom hlasovaní nebol presun výdavkov v uvedenej položke schválený. 

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 

 

Ďalej bol schválený 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 

 

9) Centrum obce - riešenie 

 

Ing. Magdalena Scheberová zhrnula, ako prebiehalo celé riešenie priestorov centra obce. Informo-

vala o tom, že prebehla anonymná súťaž návrhov, boli hodnotené 3 projekty. Obec následne skú-

šala uzavrieť zmluvu o dielo s autormi víťazného projektu, t.j. s kolektívom autorov pod hlavičkou 

Ing. arch. Pastorka. Zmluvu sa však nepodarilo uzavrieť, nakoľko architekt prestal komunikovať. 

Nereagoval na telefonickú ani mailovú komunikáciu, nepreberal ani žiadnu poštu. Pani Scheberová 

upovedomila poslancov, že čo sa týka samotnej súťaže návrhov, ten, kto vyhral, má autorské 

práva a nie je možné preto vychádzať z jeho projektu a na jeho základe opäť zadať súťaž návrhov. 

Obec pritom musí vopred jasne špecifikovať, čo chce dať naprojektovať. Preto navrhla taký po-

stup, aby sa obec opäť vrátila k samotnej súťaži návrhov, aby mohla byť zmluva uzavretá s dru-

hým, resp. tretím projektantom v poradí, ktorí sa súťaže zúčastnili. A teda obec nemôže postupo-

vať tak, ako si to na svojom zasadnutí predstavovala Stavebná komisia. 

Na to reagovala poslankyňa obecného zastupiteľstva Mária Sklenárová, ktorá sa vyjadrila, že ona 

sa telefonicky s Ing. arch. Pastorkom spojila, a že on je ochotný zúčastniť sa najbližšieho rokova-

nia obecného zastupiteľstva a porozprávať sa o vzniknutej situácii. 

Starosta obce doplnil, že sa obec znovu už po niekoľkýkrát skúsi telefonicky spojiť s Ing. arch. 

Pastorkom a uvidí, či bude na to architekt reagovať a starosta obce nevidí problém, ak bude chcieť 

ďalej o postupe prác komunikovať. Ak sa bude chcieť stretnúť, môžeme to riešiť cez zasadnutia 

komisií. 



V ďalšej diskusii sa dotazovala poslankyňa Mária Sklenárová, či sa niečo poriešilo s kúpou defibri-

látora, ktorá už bola schválená. Starosta odpovedal, že najskôr sa treba rozhodnúť, kde by sa 

umiestnil. On by navrhol priestor pri zadnom vchode do jedálne materskej školy, ktorý je dobre 

krytý strechou a tak chránený pred dažďom či snehom. Poslanec Milan Drábik informoval, že na 

miestnom cintoríne sú stopy po vysokej zveri, ktorá tam zrejme preskočí oplotenie, tiež sa vyjadril, 

že, lokalita Pod hrádkom je zaburinená a tiež, že cez hrádzu na rybníku v niektorých miestach 

čiastočne preteká voda. Napokon sa dotazoval, či bude obec niečo robiť s odvodom dažďovej 

vody na konci ulice Stredná pri rodinnom dome Pavlovcov. Starosta odpovedal, že čo sa týka 

zveri, je potrebné sa dohodnúť, či sa zvýši oplotenie z hornej strany cintorína alebo bude informo-

vať poľovnícke združenie o možnom odstrele premnoženej zveri. Čo sa týka zaburinenia, je pot- 

rebné zistiť, kto je vlastníkom danej parcely, keďže ten je povinný svoj pozemok udržiavať. Vo veci 

hrádze starosta uviedol, že o tomto bol informovaný pracovník Povodia Váhu, pán Gábor, ktorý 

uviedol, že táto hrádza ešte nie je v stave, ktorý by vyžadoval zásadnú opravu. Povodie Váhu teraz 

čiastočne vyčistilo priestor pred hrádzou od nánosov hliny. Starosta obce tiež uviedol, že čo sa 

týka odtekania dažďovej vody na konci ulice Stredná, tak obdobný problém je aj na ulici Za kaštie-

ľom. To by sa dalo eliminovať aj tým, že odtok vody z jednotlivých rodinných domov nebude ústiť 

na ulicu, ale do vlastných pozemkov alebo záhrad. Čiastočné riešenie bolo pred pár rokmi v týchto 

miestach prijaté formou trativodov. Ak má niekto iný návrh na zlepšenie tohto stavu, je potrebné ho 

predložiť. 

 

 

10) Rôzne 

 

V rámci bodu Rôzne bola vzatá na vedomie zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021. 

Jednalo sa o rozpočtový presun príjmov a výdavkov v rámci schváleného rozpočtu zo dňa 

30.06.2021 podľa Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami starosta obce schvaľuje rozpoč-

tové opatrenie - rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu do celkovej výšky 

5 000,- € - podľa vnútorného predpisu č.9 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostried-

kov z EÚ do rozpočtu obce (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 

 



Tiež bol vzatý na vedomie Návrh VZN č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy pre deti s trva-

lým 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 

 

 

11) Uznesenia 

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia č.296/2018-2022 až 308/2018-2022.  

 

 

12) Záver 

 

Po ukončení rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a o 20:30 hod. zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva obce Nededza ukončil. 

 

 

V Nededzi dňa 21.09.2021  

 

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

 

Overovatelia zápisnice:  

Mária Sklenárová    …....................................... 

 

 

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

 

 

Starosta obce: PhDr. Peter Vajda   …....................................... 


