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poň pomyselne prenesieme v čase 
do dávnejšej doby a zaspomíname 
si, ako sa žilo voľakedy, keď sa ten 
„čas“ až tak nechytal za chvost.

Na stránkach obecných novín Vám 
tentokrát opäť prinášame to naj-
podstatnejšie, čo sa v našej obci 
udialo za prvý polrok 2021. Či už 
sa to týka činnosti obce ako takej, 
napríklad voľba novej riaditeľky 
materskej školy, príprava výstav-
by urnovej steny alebo informácie 
o nedávnom sčítaní obyvateľov, 
alebo sa jedná o veci, ktoré pou-
kazujú na zručnosť a dobré nápa-

Robiť všetko v prítomnosti.  

 To je život.

T
ento citát z jednej z naj-
známejších kníh súčasnosti 
„Mních, ktorý predal svo-

je ferrari“  veľmi pekne vystihuje 
podstatu času. Určite sme si všetci 
všimli, že konštatovanie „ako rých-
lo beží ten čas“ sa stalo nálepkou 
dnešnej doby. Chceme stihnúť 
všetko a zároveň nestíhame nič. 
Zvádzame ťažký boj s časom, na-
miesto toho, aby sme ho nechali 
voľne plynúť.

V aktuálnom vydaní obecných no-
vín sa vďaka nášmu najstaršie žijú-
cemu manželskému páru v obci as-

dy Nededžanov. Pripomenieme si, 
ako vypadala veľkonočná výzdoba 
v tomto roku, ktorá mala premiéru. 
Dozvieme sa, že aj medzi nededz-
skými dievčatami sa nájdu úspešné 
športovkyne. Tiež sa prenesieme 
na 5. ročník traktoriády a dočítame 
sa aj o podpore obecnej knižnice
z Fondu na podporu umenia.

Letný čas je k nám akýsi prívetivejší, 
máme možnosť spomaliť a nájsť si 
tak chvíľku možno práve aj takú na 
oddych s Nededžanom v ruke.
Príjemné čítanie!
            -r-

Nededza sa prebúdza do nového dňa

Foto: Peter Vajda

Nededžan
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Uznesenia zo zasadnutí
Obecného zastupiteľstva
v Nededzi

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 250
schvaľuje: program obecného 
zastupiteľstva bezo zmien

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťaž-
ká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 251
schvaľuje:  overovateľov zápis-
nice: Mgr. Darina Janušová, Má-
ria Sklenárová

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťaž-
ká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. K informáciám

Uznesenie č. 252
berie na vedomie:
- informáciu o odstránení 

závady osvetlenia na auto-
busovej zastávke v smere 
do Gbelian (vytrhnuté boli 
káble)

- informáciu o tom, žesta-
rosta rokoval s predsedníč-
kou COOP Jednota Žilina, 
spotrebné družstvo dňa 

30.11.2020 o vyasfaltovaní 
ich priestoru pred predaj-
ňou potravín z dôvodu ne-
bezpečných výtlkov, ktoré 
prekážajú chodcom, cyk-
listom, ako aj pri parkovaní 
motorových vozidiel. Pred-
sedníčka si pozrela dané 
miesto osobne s tým, že mi 
oznámila, že túto plochu vy-
asfaltujú v čo najkratšom ča-
se, pokiaľ to situácia dovolí.

- informáciu o tom, že kon-
covka na prívode vody pri 
cintoríne bude vymenená v 
jarných mesiacoch, nakoľko v 
súčasnosti je voda odstavená

- informáciu o novom osvet-
lení na obecnom vianoč-
nom stromčeku v areáli 
záhrady materskej školy. 
Jedná sa o živý strom, kto-
rý bude takto vyzdobený aj 
ďalšie roky.

- informáciu o adventnom 
venci, ktorý sa v našej obci 
pripravil prvýkrát vďaka Má-
rii Sklenárovej, Danke Polia-
kovej a Kataríne Mravcovej, 
za čo im patrí poďakovanie

- informáciu o uskutočne-
nej akcii pre deti Mikuláš 
2020, ktorá sa konala dňa 
05.12.2020 vo forme netra-
dičného traktorového sprie-
vodu. Poďakovanie za zor-
ganizovanie a priebeh akcie 
patrí tým členom komisie, 
ktorí sa zapojili do sprie-
vodu: Ľuboslave Ťažkej, 
Eve Neslušanovej, Tatiane 
Šeligovej, tiež Ladislavovi 
Rovderovi a pracovníkom 
obecného úradu: Mariánovi 
Ďugelovi, Kataríne Ďuge-
lovej, Márii Kubíkovej, Alici 
Hodásovej, 

- informáciu o tom, že dňa 
10.12.2020 sa uskutočnila 
kolaudácia kaštieľa bez zá-

UZNESENIA zo 14. (štrnásteho) zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa 
konalo dňa 15. decembra 2020 o 18:00 hod.
v sále kultúrneho domu v Nededzi

važnejších nedostatkov
- informáciu o tom, že dňa 

15.12.2020 obec vyhlásila 
výberové konanie na ob-
sadenie miesta riaditeľa 
Materskej školy v Nededzi. 
Informácia bola zverejnená 
na webovej stránke a úrad-
nej tabuli obce, v novinách 
Žilinský Večerník, ako aj na 
stránke odboru školstva 

- informáciu o tom, že dňa 
15.12.2020 bola vykonaná 
kolaudácia „Rekonštrukcie 
potoka Kotrčiná na par. č. 
KN C 582, KNC 493/1 v k.ú. 
Nededza bez zistených ne-
dostatkov 

- informáciu o tom, že po do-
hode Komisie kultúry, mlá-
deže a športu sa v roku 2021 
sa v dôsledku pretrvávajúcej 
situácie s koronavírusom 
Starostovský ples neusku-
toční

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania : 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťaž-
ká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. K Plánu kontrolnej čin-

nosti hlavného kontrolóra 

obce na 1. polrok 2021

Uznesenie č. 253
schvaľuje: plán kontrolnej čin-
nosti hlavného kontrolóra obce 
na 1. polrok 2021.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťaž-
ká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. K Prísediacim Okresného

súdu Žilina na obdobie ro-

kov od 1. 1. 2021 do 31. 12. 

2024 - schválenie

Uznesenie č. 254
schvaľuje: Mgr. Annu Mravcovú 
ako kandidáta na prísediaceho 
Okresného súdu Žilina na ob-
dobie rokov od 1. 1. 2021 do 31. 
12. 2024

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania: 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťaž-
ká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. K Vyradeniu drobného a 

dlhodobého majetku obce

Uznesenie č. 255
schvaľuje: protokol o vyradení 
dlhodobého a drobného majet-
ku obce Nededza 

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťaž-
ká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 256
schvaľuje: Zápisnicu z rokova-
nia škodovej komisie zo dňa 
30.11.2020 – vyradenie náklad-
ného prívesu za traktor zn. 
Fliegl EDK 20 ZA955YM z dôvo-
du krádeže

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania : 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťaž-
ká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. K Zmluve o zriadení Spo-

ločného obecného úradu 

– stavebného, Teplička 

nad Váhom
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Uznesenie č. 257
schvaľuje: Zmluvu o zriadení 
Spoločného obecného úradu 
– stavebného, Teplička nad Vá-
hom pre obce Mojš, Kotrčiná 
Lúčka, Gbeľany, Nededza

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania : 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťaž-
ká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. K Stanovisku hlavného 

kontrolóra obce k návrhu 

viacročného rozpočtu ob-

ce na roky 2021-2023

Uznesenie č. 258
berie na vedomie: Stanovisko 
hlavného kontrolóra obce k ná-
vrhu viacročného rozpočtu ob-
ce na roky 2021-2023

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťaž-
ká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9. K Rozpočtu obce Nededza 

na roky 2021, 2022, 2023

Uznesenie č. 259
návrh: JUDr. Mariána Cesneka 
na úpravu rozpočtu – vylúče-
nie z rozpočtu v položke 04.5.1 
03 716 46 – cestná doprava, 
projektová dokumentácia a in-
žinierska činnosť – most Stav II. 
etapa v sume 5 000 €

Za: 3 JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Mária Sklenárová. 
Zdržal sa: 3 Ing. Miloš Janek, 
Mgr. Darina Janušová, Ing. Vla-
dimír Zajac
Proti: 1 Ing. Ľuboslava Ťažká

Návrh nebol schválený. Položka 
ostáva v návrhu rozpočtu.

Uznesenie č. 260
návrh: JUDr. Mariána Cesneka 
na úpravu rozpočtu – vylúče-
nie z rozpočtu v položke 04.5.1 

03 717001 46 – cestná doprava, 
realizácia – most Stav II. etapa v 
sume 65 000 € 

Za: 3 JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Mária Sklenárová. 
Zdržal sa: 3 Ing. Miloš Janek, 
Mgr. Darina Janušová, Ing. Vla-
dimír Zajac.
Proti: 1 Ing. Ľuboslava Ťažká

Návrh nebol schválený. 

Uznesenie č. 261
návrh: JUDr. Mariána Cesneka 
na úpravu - vylúčenie z rozpoč-
tu v položke 04.5.1 02 716 46 
–miestna komunikácia – Stav I. 
etapa inžinierska činnosť v su-
me 1000€

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťaž-
ká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 262
návrh: JUDr. Mariána Cesneka na 
úpravu - vylúčenie z rozpočtu 
v položke 04.5.1 02 717 001 46 
–miestna komunikácia – Stav I. 
etapa realizácia v sume 10000€

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Za: 3 JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Mária Sklenárová. 
Zdržal sa: 4 Ing. Miloš Janek, 
Mgr. Darina Janušová, 1 Ing. 
Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír 
Zajac
Proti: 0

Uznesenie č. 263
návrh: JUDr. Mariána Cesneka 
na úpravu - vylúčenie z rozpoč-
tu v položke 06.4.0. 716 46 –ve-
rejné osvetlenie – inžinierska 
činnosť – miestna komunikácia 
Stav I. etapa v sume 1 000 €

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťaž-
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ká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 264
návrh: JUDr. Mariána Cesneka 
na úpravu - vylúčenie z rozpoč-
tu 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: 7  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťaž-
ká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 265
návrh: Ing. Miloša Janek na pre-
sun položky 04.5.1 03 717001 
46 – cestná doprava, realizácia 
– most Stav II. etapa  v sume 65 
000 € k realizácii do návrhu roz-
počtu na rok 2022

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania : 

Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťaž-
ká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.

Uznesenie č. 266
návrh: JUDr. Mariána Cesneka 
na úpravu – doplnenie návrhu a 
zníženie a navýšenie rozpočtu v 
položkách:
- 04.4.3 03 711001 46 – nákup 

pozemkov – miestna komu-
nikácia Pred Chríp v sume 2 
000 € - doplnená nová po-
ložka

- 08.1.0 716 46 – športové 
služby- projektová doku-
mentácia a inžinierska čin-
nosť – športová hala v sume 
10 000 € - presun z návrhu 
do roku 2022 zo sumy 9000€

- 06.2.0 10 716 46 – bytová 
výstavba – projektová do-
kumentácia 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, miest-
na komunikácia Potočná k 
domu smútku v sume 1 500 
€ - doplnená nová položka

- 04.5.1 08 717 003 41 – cestná 
doprava – zábradlie, miest-
na komunikácia Závoz v su-
me 1 500 € - doplnená nová 
položka

- 04.5.1 06 716 46 – cestná 
doprava – projektová doku-
mentácia a inžinierska čin-
nosť - chodníky ulica Hlavná 
v sume 1 000 € - doplnená 
nová položka

- 04.5.1 06 717 001 46 – cest-
ná doprava – realizácia- 
chodníky ulica Hlavná v su-
me 9000 € - doplnená nová 
položka

- 05.3.0 01 713 005 46 – ochra-
na ovzdušia, monitorovací 
systém – špeciálne zariade-
nia v sume 15 000 € - dopl-
nená nová položka

- 05.3.0 01 637 011 41 – ochra-
na ovzdušia, monitorova-
cí systém – štúdia v sume 
5000€ - doplnená nová po-
ložka

- 10.2.0 04 637 011 41 – denný 
stacionár – štúdia (posúde-
nie zámeru)  v sume 2 000€ 
- doplnená nová položka

- 06.2.0 12 711 005 46 – rozvoj 
obcí – plán územného sys-
tému ekologickej stability (k 
ÚPN) v sume 6 000 € - dopl-
nená nová položka

- 04.2.1. 635 006 41 -  vodný 
tok – oprava dna a priepust 
– údržba v sume 15 000 € - 
zníženie položky zo sumy 
25000 €

- 06.2.0. 02 633 001 41 -  
kaštieľ - interiérové vybave-
nie v sume 4 500 € - zníženie 
položky zo sumy 6 500 €

- 10.4.0 03 642 014 41 – trans-
fér – príspevok rodine  v su-
me 2 000 € - doplnená nová 
položka

- 08.2.0 01 633 001 41 – kul-
túrne služby – interiérové 
vybavenie v sume 6 000 € 
- zvýšenie položky zo sumy 
1000 €

- 02.2.0 633 006 41 – civilná 
ochrana – materiál Covid 19 
v sume 5 000 € - doplnená 
nová položka
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Uznesenia z 15. (pätnásteho) zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa 
konalo dňa 10. marca 2021 o 17:00 hod.
v sále kultúrneho domu v Nededzi

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťaž-
ká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 267
schvaľuje: Rozpočet obce Nede-
dza na rok 2021 bez výhrad

Uznesenie č. 268
schvaľuje: 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, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťaž-
ká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 269
berie na vedomie: Návrh Roz-
počtu obce Nededza na roky  
2022, 2023

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťaž-
ká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

10. K Rôznemu

Uznesenie č. 270
berie na vedomie: informáciu o 
tom, že 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, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťaž-
ká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 271
odporúča: ukončenie zmluvy 
o nájme dvoch pozemkov pod 
bilboardy so spoločnosťouz Ak-
zent BigBaoard, a.s. Bratislava v 
k.ú. Nededza

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťaž-
ká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 272
schvaľuje: odmenu hlavného 
kontrolóra obce Nededza vo 
výške 540 € za rok 2020

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťaž-
ká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Nededzi, 15.12.2020
PhDr. Peter Vajda,

starosta obce

1. K otvoreniu   

Uznesenie č. 273

schvaľuje: program obecného 
zastupiteľstva s nasledovným 
doplnením: ako bod č.7 bude 

prerokované Komplexné rieše-
nie lokality Stav podľa návrhu 
Ing. arch. Krajča, Nededza, zasta-
vovacia štúdia rodinných domov. 
Následne bod Rôzne bude pre-
jednaný ako bod č. 8, Uznesenia 
ako bod č. 9 a Záver ako bod č. 10

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Mária Sklenárová, 
Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladi-
mír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 274
schvaľuje: overovateľov zápisni-
ce: JUDr. Marián Cesnek, Ing. Ľu-
boslava Ťažká

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Mária Sklenárová, 
Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladi-
mír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. K informáciám

Uznesenie č. 275
berie na vedomie:
- informáciu o vykonaní fyzic-

kej a dokladovej inventari-
zácie majetku obce ku dňu 
31.12.2020

- informáciu o úrovni triedenia 
komunálneho odpadu za rok 
2020, ktorý triedime na 51,94 
%, čo predstavuje v zmysle 
sadzby za uloženie zmeso-
vého komunálneho odpadu 
Vyhlášky č. 330/2018 Z.z. su-
mu za 1 tonu pre rok 2021 vo 
výške 15 €. V minulom roku 
sme platili 11 € za  1 tonu. 

- informáciu o schválenej žia-
dosti a podpísaní zmluvy na 
s Fondom na podporu ume-
nia. Jedná sa o dotáciu bez 
spolufi nancovania obce na 
doplnenie knižného fondu 
v rámci programu Akvizícia 
knižníc v sume 2000 €

- informáciu o tom, že Rada 
školy pri Materskej škole v 
Nededzi dňa 11.02.2021 ne-
doporučila starostovi obce 

vymenovať jedinú uchádzač-
ku na pozíciu riaditeľky ma-
terskej školy

- informáciu o tom, že obec 
rozdávala respirátory FFP 2  
bez ventilu pre dôchodcov, 
ktorí o to požiadali. Rozdalo 
sa doposiaľ cca. 180 kusov 
respirátorov.

- informáciu o tom, že obec 
za rok 2020 v Privatbanke, 
kde má dlhopisy za 190 000 
€ získala výnosy v sume 
3906,22€. 

- informáciu o tom, že v 
priestoroch suterénu mater-
skej školy boli osadené nové 
plastové dvere do priestorov 
bývalej skládky uhlia, ktorý 
bude slúžiť ako archív pre 
stavebný úrad

- informáciu o tom, že obec 
realizuje v zmysle zákona 
archiváciu dokumentov od 
roku 1990 prostredníctvom 
oprávnenej osoby a boli po-
dané na Štátny archív v Žiline 
návrhy na vyradenie registra-
túrnych záznamov 

- informáciu o tom, že bolo 
vydané kolaudačné rozhod-
nutie pre stavbu kaštieľ

- informáciu o tom, že obec 
požiadala a následne obdr-
žala fi nančný príspevok na 
úhradu časti mzdových ná-
kladov v materskej škole a to 
vo výške 80%, čo tvorí sumu 
18894,11 € za obdobie od 
13.03.2020 do 30.6.2020.

- informáciu o zaslaní závereč-
ného stanoviska z Minister-
stva životného prostredia SR, 
sekcia environmentálneho 
hodnotenia a odpadového 
hospodárstva vo veci Ino-
vácii vedenia V404 Varín – 
Nošovice (ČR) – predstavuje 
komplexnú výmenu vodičov, 
zemniacich lán, izolátorov a 
stožiarových konštrukcií bez 
zvýšenia počtu systémov 

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania:
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Mária Sklenárová, 
Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladi-
mír Zajac

Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. K Správe o kontrolnej čin-
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nosti hlavného kontrolóra 

obce Nededza za rok 2020

Uznesenie č. 276
berie na vedomie: Správu o kon-
trolnej činnosti hlavného kontro-
lóra obce Nededza za rok 2020

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Mária Sklenárová, 
Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladi-
mír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. K Žiadosti Slovak Telekom, 

a.s. o výstavbu optickej 

siete v obci Nededza

Uznesenie č. 277
schvaľuje: Žiadosť Slovak Tele-
kom, a.s. o výstavbu optickej 
siete v obci Nededza s podmien-
kou, že pred žiadosťou o vydanie 
stavebného povolenia a zača-
tím prác musí stavebník požia-
dať  obec vydanie rozkopového 
povolenia a uzatvoriť s obcou 
Nededza zmluvu so záväzkom 
uvedenia pozemkov (ciest a 
chodníkov) do pôvodného sta-
vu a prevzatím záruky za kvalitu 
uvedenia týchto pozemkov do 
pôvodného stavu

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Mária Sklenárová, 
Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladi-
mír Zajac

Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. K Žiadosti o odkúpenie mos-

tu v lokalite Stav - Miroslav 

Múčka, Nededza

Uznesenie č. 278
berie na vedomie: Žiadosť o 
odkúpenie mostu v lokalite 
Stav – Miroslav Múčka, Nede-
dza a odporúča vyhotoviť od-
borné vyjadrenie týkajúce sa 
technického stavu mosta, zistiť 
vlastnícke práva k mostu a riešiť 
kúpu až po právoplatnej kolau-
dácii

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania: 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Mária Sklenárová, 
Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladi-
mír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Ku Komplexnému riešeniu 

lokality Stav podľa návrhu 

Ing. arch. Krajča, Nededza, 

zastavovacia štúdia rodin-

ných domov

Uznesenie č. 279
schvaľuje: Nededza, zastavo-
vaciu štúdiu rodinných domov 
09/2020, výkres č.2 od Ing.arch 
Krajča ako celok pre lokalitu Stav. 
Výkres tvorí prílohu zápisnice z 
rokovania obecného zastupiteľ-
stva.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania: 
Za: 5  JUDr. Marián Cesnek, Ing. 
Miloš Janek, Mgr. Darina Janu-
šová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 2 Milan Drábik, Mária 
Sklenárová

8. K Rôznemu

Uznesenie č. 280
odporúča: určiť cenovú ponuku 
predloženého návrhu urnovej 
steny na miestnom cintoríne

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania: 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Mária Sklenárová, 
Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladi-
mír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 281
berie na vedomie: Zmenu roz-
počtu rozpočtovým opatrením 
č. 8/2020 

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania: 

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 283
schvaľuje: program obecného 
zastupiteľstva bezo zmien

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania: 
Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mária Sklenárová, Ing. Ľubosla-
va Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 284
schvaľuje: overovateľov zápis-
nice: Milan Drábik, Ing. Miloš 
Janek

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania : 
Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mária Sklenárová, Ing. Ľubosla-
va Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. K informáciám

Uznesenie č. 285
berie na vedomie:
- informáciu o opätovne vy-

hlásenom výberovom ko-
naní na funkciu riaditeľa/ky 

Materskej školy v Nededzi
- informáciu o tom, že Mgr. 

Monika Magočová končí 
pracovný pomer ako uči-
teľka materskej školy ku 
30.06.2021

- informáciu o tom, že dňa 
26.04.2021 nastúpila Domi-
nika Turačková ako učiteľka 
materskej školy na dohodu 
o vykonaní práce, a že v ma-
terskej škole bude v priebe-
hu mesiaca júl otvorená 1 
trieda, v auguste bude MŠ 
zatvorená

- informáciu o tom, že do do-
mu smútku boli dokúpené 
samostatné zvony – umie-
ráčik

- informácia o triedení sepa-
rovaného odpadu za rok 
2020 

- informáciu o verejnom 
obstarávaní vo veci Územ-
ného plánu obce Nededza 
(odborne spôsobilá oso-
ba p. Burian, zhotoviteľ p. 
Krajč)

- informáciu o verejnom ob-
starávaní vo veci zhotovi-
teľa projektovej dokumen-
tácie pre stavbu mosta v 
lokalite Stav II. etapa

- informáciu o príprave ve-
rejného obstarávania na 
opravu zvonice v obci a na 
vybudovanie  stanoviska 
pre smetné nádoby na ko-
munálny aj triedený odpad 
na ulici Potočná (oproti CO-
OP Jednota)

- informáciu o nákupe umý-

Uznesenia zo 16. (šestnásteho) zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa 
konalo dňa 09. júna 2021 o 18:00 hod.
v sále kultúrneho domu v Nededzi

Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Mária Sklenárová, 
Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladi-
mír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 282
berie na vedomie: Žiadosť o sú-
činnosť – neoprávnená montáž 
zariadení na elektrické stĺpy do 
spoločnosti Stredoslovenská dis-
tribučná, a.s.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Mária Sklenárová, 
Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladi-
mír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Nededzi, 10.03.2021
PhDr. Peter Vajda,

starosta obce
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vačky riadu do obecného 
domu

- informáciu o fi nančnom prí-
spevku obce na veľkonočnú 
výzdobu v obci a tiež na za-
kúpenie kvetinovej výzdo-
by na lávky pre peších a ku 
domu smútku

- informáciu o zakúpení regá-
lov do archívu stavebného 
úradu a do obecného špor-
tového klubu (na uskladne-
nie športových pomôcok)

- informáciu o postavení a 
zvalení obecného mája 
členmi OŠK Nededza

- informáciu o vykonaní kon-
troly štátneho dozoru týka-
júcu sa posúdenia úrovne 
výkonu osvedčovania listín 
a podpisov a úradných pe-
čiatok na obecnom úrade

- informáciu o ukončení 
členstva Tatiany Šeligovej v 
Komisii kultúry, mládeže a 
športu

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania : 
Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mária Sklenárová, Ing. Ľubosla-
va Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. K Plánu kontrolnej čin-

nosti hlavného kontro-

lóra obce Nededza na 2. 

polrok 2021

Uznesenie č. 286
schvaľuje: Plán kontrolnej čin-
nosti hlavného kontrolóra obce 
Nededza na 2. polrok 2021

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania : 
Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mária Sklenárová, Ing. Ľubosla-
va Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. K Stanovisku hlavného 

kontrolóra k Záverečné-

mu účtu obce Nededza za 

rok 2020

Uznesenie č. 287
berie na vedomie: Stanovisko 
hlavného kontrolóra k Závereč-

nému účtu obce Nededza za 
rok 2020

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania : 
Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mária Sklenárová, Ing. Ľubosla-
va Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. K Záverečnému účtu obce 

Nededza za rok 2020

Uznesenie č. 288
Obecné zastupiteľstvo schva-
ľuje: Záverečný účet obce a 
celoročné hospodárenie bez 
výhrad

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania : 
Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mária Sklenárová, Ing. Ľubosla-
va Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 289
Obecné zastupiteľstvo schva-
ľuje: použitie prebytku v sume 
136 432,90 EUR, zisteného pod-
ľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územ-
nej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, na :
- tvorbu rezervného fondu 

136 432,90  EUR.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania : 
Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mária Sklenárová, Ing. Ľubosla-
va Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 290
Obecné zastupiteľstvo schvaľu-
je: použitie zostatku fi nančných 
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 samosprá-
vy a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov v znení ne-
skorších
predpisov, na :
- tvorbu rezervného fondu 

104 523,11  EUR

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania : 
Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mária Sklenárová, Ing. Ľubosla-
va Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. K Správe nezávislého au-

dítora z auditu účtovnej 

závierky, správa k ďalším 

požiadavkám zákonov a 

iných právnych predpi-

sov a výročná správa k  

31.12.2020

Uznesenie č. 291
berie na vedomie: Správu ne-
závislého audítora z auditu úč-
tovnej závierky, správe k ďalším 
požiadavkám zákonov a iných 
právnych predpisov a výročnej 
správe k 31.12.2020

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania : 
Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mária Sklenárová, Ing. Ľubosla-
va Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. K opätovnej žiadosti o 

prenájom poľnohospo-

dárskeho pozemku – LV č. 

1, p.č. E KN 204/3 – Peter 

Ďuríček

Uznesenie č. 292
odporúča pripraviť: návrh na 
zverejnenie zámeru k parcele 
E KN 204/3 na LV č. 1 v k.ú Ne-
dedza za účelom využitia pre-
nájmu na poľnohospodárskej 
účely

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania :
Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mária Sklenárová, Ing. Ľubosla-
va Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0

Zdržal sa: 0
9. K Žiadosti o umiestnenie 

stánku s občerstvením – 

na pozemku LV č.1 p.č. C 

KN 498/2 - Ivan Konek

Uznesenie č. 293
berie na vedomie: Žiadosť o 
umiestnenie stánku s občer-
stvením na pozemku LV č. 1 p.č. 
C KN 498/2 od Ivana Koneka 
odporúča pripraviť návrh na 
zverejnenie zámeru k parcele C 
KN 498/2 za účelom využitia na 
podnikateľského zámeru

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania : 
Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mária Sklenárová, Ing. Ľubosla-
va Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

10. K Rôznemu

Uznesenie č. 294
berie na vedomie: zmenu roz-
počtu rozpočtovým opatrením 
č.1/2021

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania : 
Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mária Sklenárová, Ing. Ľubosla-
va Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 295
odporúča: realizovať stojisko 
pod kontajnery pre komunálny 
a triedený odpad na ulici Po-
točná podľa navrhovanej doku-
mentácie od Ing. arch. Ľubomí-
ra Kružela

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania : 
Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mária Sklenárová, Ing. Ľubosla-
va Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Nededzi, 09.06.2021
PhDr. Peter Vajda,

starosta obce



V
ážení občania, polrok 
covidového obdobia 
roku 2021 máme za 

sebou. Obec aj počas riešenia 
pandémie musí vykonávať svo-
je funkcie v zmysle zákona o 
obecnom zriadení. Tiež zabez-
pečovať bežný chod úradu a pl-
nenie rozpočtu, či už v bežných 
výdavkoch alebo kapitálových.

V krátkosti Vás chcem poin-
formovať, čo sa za prvý polrok 
2021 podarilo v obci pripraviť či 
zrealizovať.

Posledný územný plán obce je 
z rokov 2006/2007. Keďže do-
ba a situácia si vyžaduje určité 
progresívne prvky zakompo-

novať do kultúrneho, sociálne-
ho, hospodárskeho a stavebné-
ho rozvoja obce, v tomto roku 
sme začali verejne obstarávať 
nový územný plán obce Nede-
dza. Pokiaľ nedôjde k spomale-
niu alebo ku komplikáciám pri 
jeho realizovaní, predpoklada-
né schválenie je plánované na 
koniec roka 2022/začiatok roka 
2023. 

Most, ktorý je postavený v lo-
kalite Stav I. etapa je na pláne 

odkúpiť od zhotoviteľa po jeho 
kolaudácii. V spolupráci s vlast-
níkmi pozemkov v lokalite Stav 
II. etapa sa pripravuje rozparce-
lovanie tejto časti na stavebné 
pozemky a súčasne výkup po-
zemkov pod miestne komuni-
kácie. A to tak, aby táto lokalita 
tvorila jeden ucelený systémo-
vý celok a priblížila tak vlast-
níkom komfortné bývanie. V 
súvislosti s týmto je plánovaná 
výstavba druhého mosta v lo-
kalite Rybník tak, že ak by došlo 
k nejakým problémom (požiar, 
kalamita a pod.), bol by možný 
prístup do tejto lokality z dvoch 
vstupov. V súčasnej dobe má-
me už spracovanú projektovú 
dokumentáciu na tento most, 

pričom následne ideme riešiť 
stavebné povolenie. Jeho vý-
stavba je v rozpočte napláno-
vaná na rok 2022. 

Keďže časť obecného rozhlasu 
už prekonala svoju životnosť, 
hlavne drôty, ktoré boli znač-
ne opotrebované a spojenie 
hliník-meď po čase robilo 
problémy, obec sa rozhodla, 
že dokončí celkovú opravu
a výmenu tohto starého vede-
nia a reproduktorov. V súčasnej 

dobe teda máme kompletne 
opravený obecný rozhlas a mal 
by pre najbližšie roky bez prob-
lémov plniť svoju funkciu. 

V najbližšej dobe sa ide opraviť 
zvonica, ktorá je historickým 
prvkom, našej obce. Hlavne 
dôjde k výmene starej 20- roč-
nej krytiny za medenú. Táto by 
mala vydržať omnoho dlhšie. 
Tiež sa nastrieka vonkajšia fa-
sáda, natrú sa drevené prvky a 
vykonajú sa ďalšie drobnejšie 
opravy. 

Takisto budeme pokračovať 
vo vybudovaní nového stojis-
ka pod nádoby s triedeným 
odpadom zo zámkovej dlažby 

na ulici Potočná oproti obcho-
du COOP Jednota. Tým dôjde
k sfunkčneniu a skrášleniu toh-
to využívaného priestoru na 
triedenie. V týchto miestach už 
obec doplnila verejné osvet-
lenie, aby aj po zotmení bolo 
umožnené občanom komfort-
ne vytriediť potrebný odpad.

K zabezpečeniu bezpečnosti 
na križovatke cesty II/583 a uli-
ca Roľnícka sme doplnili verej-
né osvetlenie, nakoľko sa tam 

Slovo starostu
aj po zotmení pohybujú chod-
ci, cyklisti a to najmä z dôvodu 
využívania cyklotrasy.

Z dôvodu skúseností a moder-
nizácie v oblasti pohrebníctva 
sa obec rozhodla zrealizovať 
výstavbu urnovej steny na 
miestnom cintoríne a tým ob-
čanom ponúknuť možnosť pre 
umiestnenie urny v prípade, 
že by pozostalí nechceli nebo-
hého pochovať do zeme. Bude 
sa jednať o predbežne 15 urno-
vých miest, pričom do budúcna 
je možnosť tento počet navý-
šiť. O cenových podmienkach 
budú občania informovaní po 
rozhodnutí orgánov obce.

Tiež Vás chcem poinformovať o 
tom, že stále prebieha riešenie 
výstavby centra obce Nededza. 
Po ustálení a následnom roz-
hodnutí ako ďalej, Vás budem 
bližšie informovať v ďalšom 
období.

Na druhý pokus a po počiatoč-
ných peripetiách v prvom kole 
výberu, kde výberová komisia 
členov Rady materskej školy 
v Nededzi nezvolila riaditeľku 
materskej školy, sme museli  
pristúpiť k druhému vyhláse-
niu výberového konania na 
túto funkciu. V tomto prípade 
rada rozhodla a posunula mi 
na schválenie uchádzačku Mgr. 
Helenu Chovancovú z Lutíš. 
Tento návrh som akceptoval 
a funkciu riaditeľky materskej 
školy začne pani Chovancová 
vykonávať 26.08.2021. Tiež svo-
je pôsobenie v našej materskej 
škole k 30.06.2021 ukončila 
Mgr. Monika Magočová a na 
dobu určitú som prijal do pra-
covného pomeru Dominiku 
Turačkovú. Tým máme zabez-
pečený chod materskej školy
v rámci pedagogického zboru.

Záverom Vám všetkým chcem 
popriať veľa zdravia a spokoj-
nosti do najbližších dní!

S úctou,
PhDr. Peter Vajda
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Za účasti členov sekcie, výkonného 
riaditeľa kancelárie ZMOS Michala 
Kaliňáka a prizvaných hostí vrátane 
štátneho tajomníka Ministerstva 
dopravy SR Ing. Jaroslava Kmeťa sa 
rokovalo o problematike fi nanco-
vania rekonštrukcií a opráv ciest II. 
a III. triedy, zhodnotenie súčasného 
stavu ako i návrhov riešení, nakoľko 
tieto cesty potrebujú opravy, rekon-
štrukcie a v súčasnej dobe je práve 
ich fi nancovanie poddimenzované a 
nie je pravidelne zabezpečené ces-
tou fondu zo štátneho rozpočtu.

Štátny tajomník Ministerstva do-

pravy SR Ing. Jaroslav Kmeť v zmy-

sle možného riešenia tejto proble-

matiky zhodnotil súčasný stav a 

navrhol viaceré kroky:

- Operačný program Slovensko – z 
Kohézneho fondu, z ktorého sa 
majú čerpať fi nančné     pros-
triedky na rekonštrukcie ciest je 
vyčlenených o  60% menej pros-
triedkov, je treba urobiť reformu, 
brať si vzor zo zahraničia.

- Do r. 2009 – bol na Slovensku 
Fond cestného hospodárstva, 
z ktorého sa opravy ciest fi nan-
covali. Tento bol zrušený. V ČR, 
Poľku a ďalších krajinách sa za-
choval.

- Ministerstvo dopravy vytvorilo 
materiál (koncept, legislatívny 
zámer), ako by systém tejto pro-
blematiky mohol fungovať na 
Slovensku.

- Cieľom ministerstva dopravy je 
prioritizácia cestnej infraštruk-
túry, zavedenie a dodržiavanie 
harmonogramu cestnej in-
fraštruktúry - privítali by vzá-
jomné riešenie, aby regióny boli 
spokojné.

- Podstata zámeru – všetky dane, 
ktoré sa týkajú ciest a dopravnej 

Zasadnutie sekcie dopravy,
výstavby, hospodárstva
a energetiky Rady Združenia
miest a obcí Slovenska

infraštruktúry by mali byť použi-
té na ich rekonštrukcie, opravy, 
teda  naspäť do ciest.

- Slovenská správa ciest  - revízie 
ciest I. tr. a diaľnic, 43 % v nevy-
hovujúcom stave, čo je spôsobe-
né aj enormným zvýšením nára-
stu počtu automobilov. 

- Príloha č. 3 prezentácia: obsah: 
Stav cestnej siete II. A III. triedy, 
fi nancovanie rekonštrukcií a 
opráv ciest II. a III. triedy.

- Dochádza k znižovaniu rozpočtu 
z fondov EÚ a znižovaniu percen-
ta spolufi nancovania.

- EK sa snaží upúšťať od nenávrat-
ných fi n. príspevkov, snaží sa o 
návratnú fi nančnú pomoc.

- Nie je jasné či fi nancovanie v 
Operačnom programe Sloven-
sko sa budú fi nancovať opravy a 
údržba ciest II. a III triedy - malo 
by to ísť cez regionálny program, 
ambícia ministerstva doprav je, 
aby manažovanie fi nancovania 
bolo priamo pod týmto minister-
stvom, 

- Ciele plánu obnovy boli zamera-

né na fi nancovanie nízko uhlíko-
vej dopravy. 

- Návrh: vytvoriť Fond dopravnej 
infraštruktúry – navrhnúť refor-
mu fi nancovania dopravnej in-
fraštruktúry. 

- Ministerstvo fi nancií vyslovilo k 
tomuto návrhu nesúhlasné sta-
novisko – je garantom prípravy 
plánu obnovy a odolnosti.

- Dopravná infraštruktúra nie je 
schválená v programovom vy-
hlásení vlády. Väčšina štátov EU 
nemá vytvorený samostatný 
fond na dopravnú infraštruktúru, 
výnimku tvorí ČR, Poľsko, Holand-
sko.

- 2027 skončia eurofondy – na 
cestnú infraštruktúru už nebudú 
zdroje na fi nancovanie vyčlene-
né.

- Ministerstvo dopravy chce spo-
lupracovať so ZMOS-om, in-
formovať na komisiách, čo sa 
deje na ministerstve, chce dať 
vzájomnej spolupráci formálny 
rámec, aby samosprávy boli in-
formované.

Na sekcii bol prítomný aj Ing. Martin 
Chren, starosta mestskej časti Brati-
slava-Ružinov, šéf expertného tímu 
ZMOS pre stavebnú legislatívu, ktorý 
oboznámil prítomných s aktuálnym 
stavom pripomienkového konania 
k novele Zákona o výstavbe a  Zá-
kona o územnom plánovaní. Podľa 
Združenia miest a obcí Slovenska je 
tento návrh v zásadnej miere v roz-
pore s Ústavou SR, neprípustným 
spôsobom zasahuje do kompetencií 
samosprávy. Pritom výrazne okliešťu-
je a znižuje kompetencie obcí rozho-
dovať o vlastnom územnom rozvoji. 

Podľa Združenia miest a obcí Sloven-
ska neexistuje spôsob, akým by bolo 
možné čo i len rokovať o predlože-
ných návrhoch zákonov a odstrániť 
ich nedostatky v pripomienkovom 
konaní. ZMOS súhlasí s potrebou 
aktualizovať a zmeniť stavebnú le-
gislatívu. Predložené návrhy však pri-
nášajú len nové komplikácie, oberajú 
samosprávy a občanov o možnosť 
hájiť svoje záujmy a chrániť verejný 
záujem v oblasti územného konania 
a výstavby. ZMOS preto žiada oka-
mžité stiahnutie predložených návr-
hov z ďalšieho legislatívneho kona-
nia, pričom preferuje „rýchlu novelu“ 
súčasného stavebného zákona, ktorá 
odstráni najväčšie problémy, ktoré sú 
dobre známe a spôsobujú aj prieťahy 
v konaniach. ZMOS pripraví vlastné 
návrhy opatrení, ktoré by v takejto 
„rýchlej novele“ stavebného zákona 
nemali absentovať.

Starosta našej obce je predsedom Sekcie dopravy, 

výstavby, hospodárstva a energetiky Rady Združenia 

miest a obcí Slovenska (ZMOS). Dňa 13.07. 2021

v Bratislave viedol tretie zasadnutie tejto sekcie,

kde sa prejednávali aj veci, ktoré sa bezprostredne 

dotýkajú miest a obcí Slovenska, a teda aj tej našej 

obce.

Zdroj: ZMOS

Starosta obce Nededza spolu s ďalšími
členmi a hosťami na rokovaní sekcie

Po pravici starostu obce je štátny tajomník
Ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť
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Ohlásenie drobnej stavby je od roku 2021 možné vybaviť vý-
lučne na Spoločnom stavebnom úrade v Tepličke nad Váhom, 
Nám. sv. Floriána 290/2, Teplička nad Váhom. Kontakt: Ing. Jan-
ka Hesteriak, tel.: 041/5980128, Email: janka.hesteriak@tep-
lickanadvahom.sk. Popis k žiadosti ako aj samotnú žiadosť si 
môžete stiahnuť aj na webe obce: www.nededza.eu

V rámci Slovenskej republiky prebehlo po 10 rokoch sčítanie oby-
vateľov. V našej obci bolo v rámci sčítania obyvateľov 2021 celkovo 
sčítaných 97,1% obyvateľov.

Ďakujeme každému, ktorý sa do sčítania zapojil!

Sčítanie prinieslo nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti,
o domácnostiach a obyvateľoch. Tie budú využité napr. pri výpočte 
podielových daní zo štátu do obce samotnej.

V našej obci sa vďaka ob-
čianskemu združeniu Naša 
Nededza podarilo pripraviť 
peknú veľkonočnú výzdobu, 
ktorá bola umiestnená pred 
obecným úradom. Jej zhoto-
vitelia brali do úvahy nielen 
to, aby bola výzdoba  veselá a 
dobre viditeľná, ale tiež, aby 
dokázala odolať vplyvom 
počasia. Na jej zhotovenie sa 
podujali Mária Sklenárová s 
kamarátkami Dankou Polia-

Ako sa Nededžania 
sčítali v roku 2021

Oznam k ohláseniu
drobnej stavby

Z každého rožku troškuZ každého rožku trošku
Pripomeňme
si netradičnú
veľkonočnú
výzdobu 

Stranu pripravila: Alica Hodásová

kovou, Katkou Mravcovou, tiež 
pani Marta Škrovánková, pri-
čom inšpiráciu podľa vlastných 
slov čerpali najmä z časopisov 
a internetu. Voľba padla na za-
jaca zo sena a vajce z pásoviny, 
o ktorého výrobu sa postarali 
Peter Bugáň  a manželia  Skle-
nárovci. Niektoré materiálne 
náklady hradila obec, s inými si 
vystačili svojpomocne. Za tak-
to spríjemnené obdobie Veľkej 
noci im patrí poďakovanie!

Milí pozostalí,
V našej obci je možnosť prostredníctvom obecného rozhla-
su dôstojne oznámiť, kedy bude mať Váš zomrelý príbuzný 
pohreb. Oznámenie je sprevádzané smútočnou hudbou. 
Pre mnohých občanov to bude česť, aby mohli prísť na po-
hreb a rozlúčiť sa na poslednej ceste s človekom, ktorého 
poznali. Ak sa rozhodnete dať vyhlásiť toto oznámenie, 
kontaktovať môžete obecný úrad osobne alebo na tel. čísle 
041/5980519.

Oznam pre
pozostalých

Obec Nededza podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a§ 5 zá-
kona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov dňa 31.05.2021 vyhlásila druhé kolo výbe-
rového konania na obsadenie miesta riaditeľa/ky materskej školy. 

Dňa 14.07.2021 prebehlo samotné výberové konanie, kde Rada 
školy pri Materskej škole v Nededzi navrhla starostovi obce vy-
menovať do funkcie riaditeľky jedinú uchádzačku a to Mgr. He-
lenu Chovancovú z Lutíš. Tá tak bude od nového školského roka 
súčasťou pedagogického zboru v našej materskej škole.

Výsledok výberového
konania na funkciu
riaditeľky Materskej 
školy v Nededzi
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Obec Nededza v súlade s § 4 
ods. 6) zákona č. 329/2018 Z.z. 
o poplatkoch za uloženie odpa-
dov a o zmene a doplnení zá-
kona č. 587/2004 Z.z. o Environ-
mentálnom fonde a o zmene a 

doplnení  niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
týmto predkladá informáciu 

Úroveň vytriedenia komunálneho
odpadu za rok 2020: 51,94 %.

o úrovni a spôsobe výpočtu 
úrovne vytriedenia komunál-
nych odpadov za rok 2020:
Sadzba poplatku pre rok 2021 
za uloženie zmesového ko-
munálneho odpadu (200301) a 

objemného odpadu (200307) 
na skládku odpadov v EUR/1 
tonu (platná od 01.03.2021 – 

28.02.2022):  15,00 EUR. Tento 
poplatok platí obec. Poplatok 
za komunálny odpad, ktorý 

Tabuľka č. 1

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho 
odpadu x [%]

Sadzba za príslušný 
rok v eurách

2020 2021 a nasledujúce 
roky

1 x ≤ 10 26 33
2 10 < x ≤ 20 24 30
3 20 < x ≤ 30 22 27
4 30 < x ≤ 40 13 22
5 40 < x ≤ 50 12 18
6 50 < x ≤ 60 11 15

7 x > 60 8 11

Tabuľka č. 2

Druh komunálneho odpadu Kód odpadu Množstvo odpadu 
v tonách rok 2019

Množstvo odpadu 
v tonách rok 2020

Papier a lepenka 20 01 01 17,0790 18,4606

Sklo 20 01 02 28,3500 23,6200

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 
(kompozity na báze lepenky) 20 01 03 1,5300 2,1100

Obaly z kovu 20 01 04 3,7330 2,8257

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 20 01 08 0,9500 0,7500

Šatstvo 20 01 10 3,9000 4,8400

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfl uórované uhľovodíky 20 01 23 0,5200 0,5400

Jedlé oleje a tuky 20 01 25 0,0600 0,0600

Farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky 20 01 27 0,2200 0,3450

Farby 20 01 28 0,7400 0,6580

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené 
v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) 20 01 35 1,6500 0,8100

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 
uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 20 01 36 2,6180 2,9521

platí občan obci zostáva aj ten-
to rok nezmenený a to 11,97 
Eur/1 osobu/1 rok.

V porovnaní s predchádzajú-
cim rokom sme celkovo vypro-
dukovali menej odpadu, avšak 
vytriedili sme ho horšie. V roku 
2019, kde bola úroveň triede-
nia 59,42% sme sa pohoršili 
takmer o 7,5 %, čo spôsobilo 
najmä úbytok vytriedených 
kovov a to o 50 ton. Ak sa v cel-
kovom triedení odpadov ne-
zlepšíme, ale naopak znížime 
úroveň triedenia, bude obec 
na poplatku za uloženie odpa-

Porovnanie triedenia odpadov
v obci za roky 2019 a 2020
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Drevo 20 01 38 2,8000 0,0000

Plasty 20 01 39 20,3300 22,7100

Kovy 20 01 40 158,0440 107,9873

Zmesový komunálny odpad 20 03 01 147,0500 148,6300

Zmesi betónu, tehál, obkladačiek a i. 17 01 07 42,6400 60,3200

Hliník 17 04 02 0,0450 0,0000

Železo a oceľ 17 04 05 0,2460 0,0000

Káble 17 04 11 5,3080 3,1894

Zmiešané odpady zo stavieb 17 09 04 0,3000 1,0400

Zmesi tukov, olejov 19 08 09 0,8500 0,0000

Nechlórované minerálne motorové, prevodové oleje 13 02 05 0,3000 0,0000

Objemný odpad 20 03 07 16,9900 24,0000

Celkové množstvo za rok 456,253 425,8481

dov na skládku doplácať vyššiu 
sumu (viď. tabuľka č.1). Čo sa v 
končenom dôsledku odzrkadlí 
aj na poplatku za odpad pre 
občanov.

 

Obec Nededza poskytuje 
možnosť uloženia stavebného 
dopadu do veľkokapacitného 
kontajnera za Obecným úra-
dom. Za tento odpad sa platí 
priamo na Obecnom úrade 
v Nededzi. Poplatok je 7,80 
Eur za 100 kg. Kontajner je tu 
umiestnený celoročne a pod 
dohľadom kamerového systé-
mu. 

V prípade, ak chce občan 

stavebný odpad vyviesť do 

kontajnera, musí to oznámiť 

na obecnom úrade a popla-

tok následne zaplatiť podľa 

množstva, ktoré vyvezie. 

V minulosti sa stalo, že obča-
nia  odpad nenahlásili a na-
priek tomu odpad vyviezli do 
kontajnera. Keďže sa kontaj-

ner nachádza pod dohľadom 
kamery, boli takýto občania 
identifi kovaní a poplatok mu-
seli následne zaplatiť. Za tých, 
ktorých nebolo možné identi-
fi kovať, platíme poplatok všet-
ci. Preto buďte zodpovední a 
ohľaduplní aj voči ostatným 
spoluobčanom a za svoj sta-
vebný odpad si zaplaťte sami.  

O
dchovankyňa futbalu v 
našej obci Dorota Turská 
sa dočkala zaslúženej 

odmeny a po niekoľkých kont-
rolných zrazoch reprezentácie 
žiačok do 15 rokov (WU15) priš-
la tentokrát pozvánka na pria-
teľský medzištátny dvojzápas 
proti reprezentácii ČR. Prvý zápas 
1.6.2021 v Bánovciach nad Bebra-
vou skončil výsledkom 3:3, odve-

ta 3.6.2021 v Uherskom Brode 
víťazstvom súperiek 5:2. V oboch 
súbojoch dostala Dorota šancu
v obrane a rozhodne nesklama-
la. Za vzornú reprezentáciu obce 
a Slovenska Dorotke ďakujeme 
a prajeme ešte veľa úspechov
v ďalšej športovej kariére!

Historický štart
odchovankyne
OŠK Nededza
a FA United N-KL-G
v reprezentácii SR

Vývoz
stavebného

odpadu

Miloš Bros,
OŠK Nededza / FA United N-KL-G
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1) V dnešnom modernom 

svete sa veľa komuni-

kuje a zoznamuje cez 

sociálne siete. Kedysi 

to bolo celkom inak. 

Ako ste sa vy zozná-

mili v časoch vašej 

mladosti?

Zoznámili sme sa v Gbeľanoch 
na štátnom majetku, pred 62 
rokmi, ja som tam vtedy robila 
účtovníčku. Jeho rodina prišla z 
Čiech, kde pracovali ako bíreši 
(pozn. pomocní poľnohospo-
dárski robotníci) a do Gbelian 
prišli pracovať na štátny maje-
tok.  Jeho mama prišla ku mne 
do kancelárie so svojím synom, 
ktorý sa mi hneď zapáčil. V mo-
jej kancelárii sme sa zarozprá-
vali no a po čase z toho bola 
svadba.

2) Dnes sa stretávame 

s trendom, že mladí 

ľudia najskôr začnú 

spolu žiť, majú dieťa 

a manželstvo odkla-

dajú na neurčito. Ako 

to  bolo s randením a 

svadbami v 50-tych 

rokoch minulého sto-

ročia? 

Vtedy sme sa spolu nejako dlho 
pred svadbou nestretávali. Zo-
brali sme sa asi pol roka po 
našom zoznámení. V tej dobe 

Najstarší manželský pár
v obci nám prezradil,
ako sa žilo kedysi

sa ľudia brali aj po krátkej zná-
mosti.

3) Otázka bývania je te-

raz dosť zložitá, mladí 

ľudia sa chcú osamo-

statniť, ale na to treba 

mať dostatok finanč-

ných prostriedkov. 

Ako ste riešili vaše 

bývanie po svadbe? 

A čo práca? Bolo jej 

dostatok?

Najskôr sme bývali v našom 
starom dome s mojimi rodič-
mi, mali sme izbu a kuchyňu 
zvlášť. A moji rodičia kúpili 
tento pozemok, na ktorom 
sme neskôr postavili dom, od 
obce za 12 tisíc korún. Dom 
sme si stavali svojpomocne, 
bez pôžičky od banky. Mali 
sme ale pôžičku z roboty, ktorá 
bola bez úroku a po troške mi 
to potom strhávali z výplaty. 
Práce bolo vtedy dosť, manžel 
po svadbe pracoval v ČSAD 
(Československá autobusová 

doprava), kde robil šoféra 36 
rokov. Najskôr to bolo na ná-
kladnom aute, potom na au-
tobuse. Ja som neskôr robila 
v Bytčici a potom 20 rokov v 
Priore(súčasné Tesco) za po-
kladňou.

4) Máte rozvetvené 

rodiny, môžete nám 

stručne povedať, koľ-

ko máte detí, vnúčat

a pravnúčat? 

N
a stránkach obecných novín Vám tentokrát prinášame i pár slov o našich občanoch, ktorí tu žijú 
niekoľko desaťročí. Možno si poviete, že takých ľudí je v Nededzi veľa, ale títo ľudia, o ktorých bu-
deme písať sú zaujímaví tým, že žijú v harmonickom manželstve cez 60 rokov. Reč je o manželoch  

Brniakovcoch, ktorí sú najstarší žijúci manželia v našej obci. Tento rok je to 61 rokov, čo kráčajú na spoločnej 
ceste životom. S ich dovolením sme sa s nimi porozprávali a napísali o ich spoločnom živote. Položili sme im 
niekoľko otázok, ktoré nás zaujímali a dúfame, že budú zaujímať aj vás.  Za odpovede ďakujeme pani Oľge 
Brniakovej.

Naši spoluobčania v súčastnosti
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Článok pripravili:
Alžbeta Zuskáčová a Mária Sklenárová

Máme 4 deti - Máriu, Vladimíra,  
Milana a Helenu, sedem vnúčat 
a štyri pravnúčatá.

5) Vieme, že v manžel-

stvách sú dni lepšie 

aj horšie, ako by ste 

zhrnuli vaše spoločné 

roky?

Všelijako, aj tak, aj tak bolo, asi 
ako všade. Nikde to nie je ide-
álne a z času na čas sa vyskyt-
nú aj problémy. Kedysi sme ale 
mali veľa roboty, mali sme svi-
ne, kravy, tak nebolo ani kedy 
rozmýšľať nad takými vecami 
ako rozvod.

6) V každom vzťahu pri-

chádzajú aj problémy 

či konflikty. Akým

spôsobom ste sa

snažili ich vyriešiť

a zvládnuť? 

To samo nejako (smiech). My 
sme sa veľa ani nehádali, po 
čase nás hnev prešiel a žili sme 
ďalej ako dovtedy.

7) V súčasnosti sa veľa 

manželov rozvádza. 

Príčiny rozvodov sú 

rôzne. Máte neja-

ké dobré rady ako 

prechádzať životnými 

skúškami počas man-

želstva?

To je individuálne, ale asi by 
som povedala, že človek musí 
aj ustúpiť a robiť kompromisy, 
to je v manželstve dôležité. 
Musí sa snažiť porozumieť a 
pochopiť toho druhého, mať s 
ním trpezlivosť a niektoré veci 
zase jedným uchom dnu, dru-
hým von. Nerozmýšľať darmo 
nad všetkým, ale ako som ho-
vorila, mali sme robotu, boli 
sme zamestnaní, tak ani nebol 
čas nejako rozmýšľať nad pro-
blémami v manželstve, či roz-
vodom.

8) Ako sa menil váš vzťah 

počas plynúcich ro-

kov? V čom bol iný po 

príchode detí?

My sme najstaršiu dcéru mali 
do roka po svadbe, takže sme 
bez detí ani veľmi neboli. Po-
tom prišli ostatné a chvalabohu 
boli zdravé, nič sa im nestalo a 
neboli s nimi nijaké problémy. 
Pamätám si, že keď som prišla 
večer z roboty, hrávali sa na 
ulici s ostatnými deťmi, tak to 
vtedy bývalo.  Tak ako išiel čas, 
boli iné starosti, menil sa aj náš 
vzťah.

9) Ako ste zistili, že ten 

druhý je pre vás ten 

pravý?

Ja som sa doňho zaľúbila hneď 
keď som ho uvidela, takže to 
bola láska na prvý pohľad.

Ďakujeme, že sme mohli vstúpiť 
do Vášho súkromia. Želáme 
Vám, aby Vám zdravie slúžilo 
aspoň tak, ako doteraz, a aby 
Vás úprimná láska a spokojnosť 
sprevádzali každý deň. 

Svadobná manželská fotografi a

Pracovná fotografi a vodiča autobusu
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O
bčianske združenie Trak-
tory klub Nededza zor-
ganizovalo v nedeľu

3. júna 5. ročník Traktoriády. S 
materiálnou pomocou obce Ne-
dedza a s príspevkami výherných 
cien sponzormi bol tento ročník 
podľa Mariána Cesneka najlepší.

O akcii poslanec obecného zastu-
piteľstva a jeden z organizátorov 
Marián Cesnek prezradil viac:  „Na 
podujatí sa zišlo 23 účastníkov 
s traktorom. 21 bolo z Neded-
ze, 1 z Tepličky nad Váhom a 1 z 
Nesluše. Zúčastnili sa len malo-
traktory takzvané fabrické a tiež 
podomácky vyrobené, všetky 
súťažili v jednej kategórii. Na za-
čiatku podujatia bola spoločná 
jazda - prehliadka traktorov, po-
čas ktorej boli postupne predsta-

vení všetci účastníci. Disciplíny 
boli dve - ťahanie dreva (slalom) 
na čas a slalom s vlečkou na čas, 
spojené s cúvaním vlečka do ga-
ráže. Okrem nich boli vyhodno-
tené aj nesúťažné  kategórie: Naj 
dielenské spracovanie - Miroslav 
Ďuríček a Vlado Beliančin; Naj 
veterán - Michal Janek - traktor 
25K vyrobený v roku 1948 a Naj 
vynaliezavosť - Miroslav Cesnek 
- traktor s rádiom a chladničkou, 
Roman Mravec - traktor s príve-

Podomácky vyrobené
traktory si zmerali sily

som - doma vyrobená štiepačka 
dreva Godzilla 20/50.“
 

Ročníku priali aj mladí

traktoristi

Podujatie má skôr miestny cha-
rakter a je primárne určené pre 
členov Traktory klubu Nededza, 
ktorí majú príležitosť sa predsta-
viť so svojimi traktormi. V obi-
dvoch súťažiach sa umiestnil na 
prvom mieste Majo Mravec z Ne-
dedze, na druhom a treťom mies-

te sa umiestnili Rado Mravec, 
Juraj Konárik, Michal Janek. Ten-
to ročník hodnotím celkovo ako 
najúspešnejší, potešili nás mladší 
účastníci  s traktormi a tiež pozi-
tívna spätná väzba od návštevní-
kov. Bez nadšenia členov Traktory 
klubu Nededza a priamej osob-
nej pomoci pri organizácii by sa 
podujatie neuskutočnilo.

Uverejnené so súhlasom
Žilinského Večerníka,
Autor: Marika Štulajterová, redaktorka 
Foto: Miroslav Sabo



K
onečne k nám znova pri-
šlo leto. K nemu neodmy-
sliteľne patria prázdniny, 

dovolenky, teplo,  a slnko. A práve 
slnko je zdrojom rôznych polemík. 
Je pre nás prospešné a či naopak, 
škodlivé? Na túto tému sa pozrie-
me v nasledujúcich riadkoch.

Slnečné svetlo sa skladá z ultrafi a-
lového žiarenia, viditeľného svet-
la a infračerveného žiarenia, ktoré 
sa líšia vlnovými dĺžkami. Žiare-
nie s dlhšími vlnovými dĺžkami 
(viditeľné svetlo a infračervené) 
dokáže prenikať hlbšie do kože, 
ale poškodzuje ju s menšou prav-
depodobnosťou ako UV žiarenie. 
To je príčinou spálenia pokožky a 
jej predčasného starnutia.

Slnko – dobrý sluha,
ale zlý pán?

Jedno z našich prísloví hovorí, že 
kam nechodí slnko, chodí lekár. 
Slnko je pre nás naozaj prospešné, 
no je dôležitá dávka slnečného 
žiarenia aj časť dňa, počas ktorej 
sa slnku vystavujeme.  Na slnku by 
sme bez krému na opaľovanie ne-
mali stráviť viac ako 15-30 minút, 
no závisí to od rôznych faktorov, 
ako sú typ kože, vek, nadmor-
ská výška či prostredie, v ktorom 
žijeme. V lete počas obedných 
hodín od 11 do 15 na Zem do-
padá väčšina slnečného žiarenia 
a jeho intenzita je vyššia, preto 
sa neodporúča byť  vonku alebo 
prinajmenšom nie na priamom 
slnku, ale v tieni. Rozdiel je aj v roč-
nom období - v júli je UV žiarenie 
100-krát silnejšie ako v decembri.

Slnečné svetlo má veľký vplyv aj 
na psychiku. Pomáha vylučova-
niu serotonínu, čo je látka, ktorá 
zvyšuje energiu, spôsobuje pocit 
šťastia a udržuje nás pokojných, 
pozitívnych a sústredených. Niek-
toré typy depresie môžu vznikať  
počas jesene či zimy, teda roč-
ných období, kedy je slnka menej 
a tiež v oblastiach, kde je menšie 
množstvo slnečného žiarenia 
(najčastejšie na severnej pologu-
li počas zimy). Ich liečba okrem 
iného obsahuje fototerapiu -  viac 
slnečných lúčov.

Ďalšou dôležitou funkciou slnka 
je tvorba vitamínu D. Časť zís-
kavame z potravy, no najväčšie 
množstvo sa nám produkuje v 
koži z jeho provitamínu pri dopa-
de UV lúčov. Vitamín D je dôležitý 
pre stavbu kostí a zubov, vplýva 
na hladiny vápnika a fosforu a 
tiež na imunitný systém. Niektoré 
ochorenia (napr. autoimunitné) 
vznikajú častejšie u ľudí žijúcich 
v chladnom podnebí, čo si vedci 
vysvetľujú aj nedostatkom vita-
mínu D. Na tvorbu vitamínu D 
stačí byť na slnečnom svetle 5-15 
minút trikrát do týždňa.

Malé množstvo UV žiarenia môže 
zlepšovať symptómy niektorých 
kožných ochorení ako psoriáza, 
ekzémy alebo vitiligo.

No slnko má aj negatívne účinky. 
Každý poznáme, keď sa pri na-
dmernom slnení naša pokožka 
spáli a naberie červený odtieň, či 
v horších prípadoch sa vyskytnú 
aj pľuzgiere. Zapríčiňujú to škod-
livé UV lúče, ktoré spôsobia zápal 
v bunkách kože, čo sa prejavuje 
charakteristickým sčervenaním. 
Naše telo používa biele krvinky 
na hojenie spálenej kože a tie po-
tom nemôžu bojovať proti infek-
ciám, oslabí sa imunitný systém a 
stávame sa náchylnejšími k ocho-
reniu. Bohužiaľ, krátkodobé účin-
ky nie sú jedinými. Spálenie od 
slnka alebo dlhodobé, nadmerné 
vystavovanie sa slnečným lúčom 

spôsobuje starnutie kože (vrásky) 
a môže viesť až ku rakovine kože. 
Našťastie sa spáleniu od slnka dá 
jednoducho predísť, a to opaľo-
vacími krémami. Všetci dobre po-
známe prípravky s nápisom SPF 
30 či 50, ale čo vlastne toto číslo 
znamená? Číslo faktoru SPF (Sun 
Protection Factor) nám hovorí, 
koľkokrát dlhšie môžeme byť na 
slnku bez sčervenania pokožky, 
čiže predlžuje čas na slnku, kedy 
sa nespálime. Ak napríklad bez 
krému vydržíte na slnku 10 minút 
bez spálenia, SPF 15 predĺži tento 
čas na  150 minút.  Je to ale iba 
približný odhad, dôležité je prie-
bežne obnovovať vrstvu krému 
počas pobytu vonku.

Je dôležité chrániť pred slnečným 
žiarením nielen kožu, ale aj oči. 
Slnečné okuliare teda nie sú len 
módnym doplnkom, ale súčasťou 
ochrany očí pred UV žiarením. To 
môže spôsobiť poškodenie sietni-
ce, čo môže pokračovať až poruše-
ním zraku. Tiež môže vznikať sivý 
zákal, ktorý zastrie šošovku a vide-
nie sa stane rozmazaným. Dôležité 
je však vyberať si kvalitné slnečné 
okuliare s UVA aj UVB fi ltrom. Ne-
kvalitné okuliare môžu ešte zhoršiť 
poškodenie oka. Deje sa pri nich 
totiž to, že sa zväčší zrenica, ale 
svetlo, ktoré dopadá nie je odfi ltro-
vané, čiže sa do oka dostáva väčšie 
množstvo škodlivého UV.

Keď si to zhrnieme, slnko má 
množstvo pozitívnych vplyvov, 
no netreba zabúdať aj na jeho 
negatíva. Tie môžeme minima-
lizovať používaním ochranných 
prostriedkov a zbytočným nevy-
stavovaním sa ostrému poludňa-
jšiemu slnku. Ako  hovorí sloven-
ské príslovie všetkého veľa škodí 
a tu to platí dvojnásobne.

Do nadchádzajúcich teplých let-
ných dní všetkým želám veľa od-
dychu a so slniečkom na oblohe 
len tie najkrajšie zážitky.
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Text: Alžbeta Zuskáčová
Foto: archív MŠ Nededza
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Obecná knižnica
bola podporená z Fondu

na podporu umenia
O

becná knižnica 
v Nededzi má 
dlhoročnú tra-

díciu a neodmysliteľne 
patrí do štruktúry kultúry 
a vzdelávania občanov. 
Za posledné obdobie sa 
snaží obec Nededza ak-
tualizovať knižný fond 
tak, aby nielen ubudli ti-
tuly, ktoré sú či už morál-
ne alebo po vecnej strán-
ke zastaralé, ale najmä 
aby pribudli nové pub-
likácie, ktoré by boli pú-
tavé tak pre mladšiu, ako 
aj strednú, či staršiu ge-
neráciu čitateľov. V bu-
dúcnosti je naplánova-
né sťahovanie priestorov 
knižnice do historických 
priestorov miestneho 
kaštieľa, ktorého rekon-
štrukcia úspešne vchá-
dza do svojho konca. Ob-
ci sa podarilo vypracovať 

projekt s názvom „Pod-
pora čitateľskej gramot-
nosti pomocou nákupu 
kníh pre Obecnú knižni-
cu v Nededzi“, ktorý do-
stal od Fondu na podpo-
ru umenia zelenú. Vďaka 
poskytnutému príspev-
ku obec zakúpila viac 
ako 200 knižných publi-
kácií od súčasných slo-
venských autorov, ako 
aj poéziu, cudzojazyčnú 
literatúru, či literatúru 
faktu a najmä beletriu. 
Kompletný zoznam ma-
jú čitatelia k dispozícii v 
knižnici.

Pri príležitosti predstave-
nia prvých noviniek za-
vítali do knižnice deti z 
tunajšej materskej školy. 
Tie si s neskrývanou zve-
davosťou prezerali rôzne 

knihy a tiež boli hravou 
formou vtiahnuté do roz-
právaní o knihách, či ob-
ľúbených rozprávkových 
postavách. Naše deti z 
materskej školy sú veľmi 
šikovné a vnímavé a ve-
ríme, že aj takouto milou 
akciou sa trošku pomôže 
nielen lepšej čitateľskej 
gramotnosti, ale najmä 
k vzbudeniu záujmu o 
čítanie u detí v mladšom 
veku. Obec Nededza 
ako zriaďovateľ knižnice 
by sa aj takouto formou 
chcela poďakovať Fondu 
na podporu umenia za 
príspevok 2000 €, ktorý 
plne využila a dúfa, že sa 
aj vďaka knižným novin-
kám podarí do budúcna 
upútať viac čitateľov.

Text a foto:

Alica Hodásová
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