
ZÁPISNICA  

z devätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa 

16.12.2021 o 18:00 hod. v sále kultúrneho domu v Nededzi. 

 

 

Prítomní poslanci: 4 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová 

Ospravedlnení poslanci: 3 Mgr. Darina Janušová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac  

Neospravedlnení poslanci: 0  

 

Program: 

1.  Otvorenie 

2.  Kontrola uznesení 

3.  Informácie 

4.  Žiadosť o dofinancovanie projektu cyklotrasy Žiliny - Terchová 

5. Vyradenie drobného a dlhodobého majetku obce 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 - 2024  

8. Rozpočet obce Nededza na roky 2022, 2023, 2024  

9. Rôzne 

10. Uznesenia 

11. Záver 

 

1) Otvorenie:  

 

Devňätnáste 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. Program obecného zastupiteľstva bol na návrh JUDr. Mariána 

Cesneka schválený s nasledovnou zmenou: bod č. 9 Rôzne bude prerokovaný ako bod č. 10 a ako 

bod č.9 bude doplnené Prerokovanie rozhodnutia obecného zastupiteľstva o určení oprávnení 

starostu vykonať zmeny rozpočtu obce. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.  

Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci JUDr. Marián Cesnek, Ing. Miloš Janek 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

2) Kontrola uznesení  

Na poslednom obecnom zastupiteľstve neboli prijaté uznesenia, ktoré by požadovali plnenie.  

 

3) Informácie 

 

Starosta obce informoval o späťvzatí žiadosti investora Slovak Telekom, a.s., Bratislava o vydanie 

územného rozhodnutia stavby  - líniová stavba – vybudovanie optickej siete v obci Nededza. Ďalej 

odoznela informácia vykonaní skrývky ornice na miestnej komunikácii v lokalite Stav – I. etapa, ako 

aj o plánovanom zabudovaní odvodňovacej drenážnej rúry do miestnej komunikácii v decembri 

2021, resp. začiatkom roka 2022 a to aj v závislosti od počasia. Obecné zastupiteľstvo si vypočulo 

aj informáciu o  zaslaní výškopisu a polohopisu Centra obce Nededza pre kolektív architekta 

Pastoroka (okolie kaštieľa, obecného úradu a kultúrneho domu, materskej školy). Zaznela aj 

informácia o adventnom venci, ktorý pre našu obec pripravilo občianske združenie Naša Nededza. 

Prednesená bola aj informácia o uskutočnenej akcii pre deti Mikuláš 2021, ktorá sa konala dňa 

04.12.2021 vo forme netradičného traktorového sprievodu. Poďakovanie za zorganizovanie 

a priebeh akcie patrí tým členom komisie, ktorí sa zapojili do sprievodu: Ľuboslave Ťažkej, Janke 

Staňovej, tiež Ladislavovi Rovderovi, Matejovi Nemcovi a pracovníkom obecného úradu. Prítomní 

si vypočuli aj informáciu o tom, že rodina Pongrácovcov darovala do kaštieľa niektoré kusy 

nábytku a iných prvkov, ktoré vlastnili a spájajú sa s ich predchodcami. Jedná sa napríklad o písací 

stolík, stoličku, kredenc, ale aj rôzne typy parožia a podobne. Tieto budú do budúcna umiestnené 

v jednej časti kaštieľa ako spomienka na rod Pongrácovcov. Na záver tohto bodu rokovania bola 

prednesená informácia o zakúpení 3 kusov germicídnych žiaričov (2 kusy do materskej školy, 1x 

na obecný úrad). 

 

Prítomní poslanci vzali prednesené informácie na vedomie. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 



Výsledky hlasovania :  

Za: 4   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

4) Žiadosť o dofinancovanie projektu cyklotrasy Žiliny - Terchová 

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva starosta obce privítal Ing. Petra Chrapčiaka z Oblastnej 

organizácie cestovného ruchu Malá Fatra (OOCR MF), ktorý je gestorom projektu cyklotrasy 

a otvoril diskusiu k danému bodu. Ing. Peter Chrapčiak sa vyjadril, že sa objavili rôzne problémy 

a OOCR MF zainteresovaným obciam doručila Žiadosť o dofinancovanie. Doteraz sa obce 

nepodieľali na tomto financovaní. Ing. Peter Chrapčiak sa vyjadril, že budovanie cyklochodníkov 

bolo podporené uznesením Mikroregiónu TD a zhrnul históriu budovania cyklotrasy, ktorá vedie aj 

cez obec Nededza. Jedná sa o verejnoprospešnú stavbu. Pri začiatku projektu bolo dohodnuté 

spolufinancovanie pri zohľadnení počtu obyvateľov. Predpokladalo sa, že bude najväčší problém 

so súkromnými vlastníkmi, avšak toto išlo veľmi dobre, najťažšie to bolo so štátnymi orgánmi, 

najmä teda so Slovenským pozemkovým fondom. Ďalej sa v podstate jeden rok riešilo verejné 

obstarávanie. Obstarávania sa zúčastnili traja súťažiaci, pričom v roku 2019 boli medzi 

uchádzačmi značne rozdielne ponúknuté ceny. Cena diela bola o 70 000 € nižšia od víťaznej firmy 

Hastra, ako bolo pridelné cez NFP. Hodnota cyklotrasy je približne 6 000 000 €. O žiadosti sa 

rokovalo aj so spoločnosťou KIA, ktorá plánovanú spoluúčasť obcí zafinancovala z vlastných 

zdrojov. Keďže sa počas covidu značne navýšili ceny, Hastra požiadala o navýšenie rozpočtu, čo 

viedlo k rokovaniam starostov obcí a primátora Žiliny. Ing. Peter Chrapčiak ďalej zdôraznil, že ak 

by sa cyklotrasa nedostavala v tomto stave, dnes je preinvestovaných približne 5 000 000 €, ktoré 

by sa museli vrátiť v plnej výške. Aktuálne sa dokončuje posledný veľký most pri autokempe vo 

Varíne a ďalšie menšie plochy. Zhotoviteľ vie ukončiť dielo v termíne do 30.06.2022, pričom s 

ohľadom na novú vyhlášku sa musí prepracovať projekt dopraného značenia. Kataster Nededze a 

Tepličky nad Váhom už bol podaný na kataster na dočasný zápis. Aktuálne už viaceré obce a 

mesto Žilina schválili spolufinancovanie. Starosta obce sa vyjadril, že pán Chrapčiak zhrnul všetky 

základné veci týkajúce sa cyklotrasy, a že pre obec Nededza podľa počtu obyvateľov vychádza 

suma na spolufinancovanie 13 095 €. Tieto financie by sa vedeli presunúť z položky na údržbu 

budov a to vo forme mimoriadneho členského príspevku, ktorý by sa uhradil tak, aby ho OOCR 

mala na účte 03.01.2022, keďže v roku 2024 možno žiadať OOCR o tieto financie. V rámci 

diskusie sa dotazoval poslanec JUDr. Marián Cesnek koľko financií je potrebných na dokončenie 

stavby a ako sa ku spolufinancovaniu postavila obec Belá a obec Varín. Ing. Peter Chrapčiak sa 

vyjadril, že potrebných je 310 000 €, pričom obec Varín odložila hlasovanie na január 2022 a o obci 

Belá zatiaľ nemá informácie. Ďalej sa poslanec Milan Drábik dotazoval, či bola podaná žiadosť na 

Európsku úniu o navýšenie financií.  



Ing. Peter Chrapčiak odpovedal, že od júna 2021 sa to rieši s riadiacim orgánom a ešte nie je 

odpoveď. Poslanec JUDr. Marián Cesnek dodal, že pokiaľ sa na to pozrie percentuálne, tak pre 

obec Nededza to nie je také hrozné. Poslankyňa Mária Sklenárová sa dotazovala, či na trase 

medzi Nededzou a Tepličkou nad Váhom je možné ešte vykonať nejakú zmenu, na čo jej Ing. 

Peter Chrapčiak odpovedal, že je to možné.  Následne starosta obce navrhol, aby sa daná položka 

pripravila v rámci rozpočtového opatrenia z položky športové služby, údržba budov. 

Následne prítomní poslanci schválili dofinancovanie projektu cyklotrasy a to rozpočtovým 

presunom výdavkov Rozpočtovým opatrením č. 5/2021 v rámci schváleného rozpočtu v zmysle 

Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami na mimoriadny členský príspevok na rok 2022 

v sume 13 096 € do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra 

- bežné výdavky- 1 41 08.1.0.   635 006 01 – Športové služby – údržba budov       -  13 096,- € 
- bežné výdavky- 1 41 04.7.3.  642 006  –  OOCR Malá Fatra, členské príspevky  +  13 096,- €   

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

5) Vyradenie drobného a dlhodobého majetku obce 

 

Dňa 30.11.2021 zasadala Vyraďovacia a likvidačná komisia, ktorá posúdila predložené návrhy na 

vyradenie drobného majetku obce pre značné opotrebenie a nerentabilnú opravu a to v sume  2 

845,10 €. Poslanci na zasadnutí obecného zastupiteľstva predložený Protokol o vyradení 

drobného majetku obce Nededza schválili. 

                  

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

6) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022 

 

Hlavná kontrolórka obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov predložila na 

schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022. Ten zahŕňa viaceré body 



ako: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021, vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce 

za rok 2021, kontrola finančných operácií, či plnenie úloh uložených obecným zastupiteľstvom.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

7) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 - 

2024 

 

Na obecnom zastupiteľstve bolo predložené Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viac-

ročného rozpočtu obce na roky 2022-2024 a to v zmysle §18f odsek 1 písmena c/zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V ňom hlavná kontrolórka uvá-

dza, že posudzované boli tieto hľadiská: zákonnosť, metodická správnosť, súlad s VZN, infor-

mačná povinnosť obce. Hlavná kontrolórka odporučila obecnému zastupiteľstvu rozpočet obce na 

rok 2022 schváliť tak, ako bol predložený. 

Poslanci vzali predmetné stanovisko na vedomie. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

8) Rozpočet obce Nededza na roky 2022, 2023, 2024  

 

Starosta obce informoval o zverejnení návrhu rozpočtu v zmysle zákona, pričom bežné výdavky 

boli narozpočtované v zmysle predpokladaných výdajov a kapitálové výdavky boli koncipované 

podľa predpokladaného rozvoja obce. Informoval prítomných, že podľa návrhu by malo ostať v roz-

počte v rezervnom fonde 579 500 €.Následne starosta obce otvoril rozpravu k uvedenému bodu.  

Do rozpravy sa prihlásil poslanec JUDr. Marián Cesnek, ktorý v písomnej podobe rozdal návrh na 

úpravu rozpočtu a uviedol, že k bežným výdavkom nemá v zásade žiadne výhrady. Tiež sa vyjadril, 

že apeluje na kolegov poslancov a pripomína, že sú stále platné prijaté uznesenia a to konkrétne 



Uznesenie č. 225/2018-2022 a č. 226/2018-2022 zo dňa 05.10.2020, podľa ktorých bolo prijaté, že 

budúce finančné prostriedky na rozvoj lokality Stav vynaloží obec až po nadobudnutí pozemkov 

pod cesty do vlastníctva obce za cenu 1€/m2. Do dnešného dňa táto podmienka nebola splnená. 

Tiež dodal, že bez ohľadu na platné uznesenie však považuje návrh na vyčlenenie prostriedkov v 

rozpočte na rok 2022 v celkovej výške 107.700 € za nezmyslený a nehospodárny, pretože nie je 

naplnený záujem obce vlastniť cesty podľa trasovania a technických parametrov ako bolo schvá-

lené zastupiteľstvom v štúdii, ktorá vychádza z platného územného plánu obce. V súčasnej dobe, 

keď obec nemá ani vykúpené pozemky pod cesty a nevieme, či sa to vôbec podarí, to považuje za 

nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami. Poslanec JUDr. Marián Cesnek tiež dodal, že 

si veľmi dobre pamätá diskusiu pred rokom, aby lokalita č. 2 nadväzovala na lokalitu č.1 v trasách 

a šírkach, aby sa to napojilo, ako to bolo v štúdii.  

Starosta obce dodal, že je to urobené presne tak, že súčasne geometrický plán v lokalite č. 2, ktorý 

sa pripravuje, presne nadväzuje na lokalitu č.1, čo sa týka šírkových pomerov komunikácií, čiže 

v tom problém nevidí. Rozpočet bol prerokovaný v komisiách a tiež na poslednom obecnom 

zastupiteľstve, kde návrhy poslancov boli zapracované do rozpočtu. Tiež podotkol, že keďže sa 

poslanec JUDr. Marián Cesnek na komisii nezúčastnil a z posledného zastupiteľstva sa 

ospravedlinil, tak ho telefonicky žiadal, aby svoje stanovisko k rozpočtu zaslal elektronicky, aby 

tieto požiadavky mohli byť zapracované do pripravovaného rozpočtu, k čomu však nedošlo 

Opätovne sa totiž opakuje scenár z minulého roku, pričom sa tomu dalo predísť, keby boli 

pripomienky alebo návrhy k rozpočtu zaslané pred zverejnením rozpočtu. Čo sa týka územného 

plánu obce, tak všetci poslanci chceli ÚPN. To bolo vysúťažené, pričom aktuálne je to v určitom 

štádiu, kde architekt Burian vyhodnocoval pripomienky štátnych orgánov a toto zadanie bude 

predmetom schvaľovania v obecnom zastupiteľstve a to tak, aby pripomienky poslancov ešte mohli 

byť zapracované, a aby sme mohli  požiadať aj o dotáciu od Ministerstva dopravy a výstavby SR.  

Ku tomu doplnil poslanec JUDr. Marián Cesnek, že apeluje na poslancov, či to chcú riešiť touto 

formou. Podľa neho je potrebné, aby prišiel spracovateľ architekt Burian a predložil a vysvetlil, čo 

má urobené, keďže v podstate nie je problém kedykoľvek prijať rozpočtové opatrenie.  

Čo sa týka lokality Stav, starosta uviedol, že nevie, aké uznesenia mali byť porušené a v rozpočte 

nie je nič také, čo by týmto uzneseniam odporovalo alebo bolo nehospodárne a nezmyselné, 

keďže v II. etape sa nejde budovať nejaká komunikácia z tohto rozpočtu. To bude v riešení až keď 

bude vyhotovený geometrický plán jednotlivých vlastníkov v II. etape a bude zavkladovaný do 

katastra nehnuteľností. Následne sa tieto pozemky vykúpia pod miestnu komunikáciu v prospech 

obce. Tá by mala nadväzovať na miestnu komunikáciu v I. etape, ktorá už vo vlastníctve obce je. 

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

lokalita Stav nemusí realizovať, ale nech sa vynaložia peniaze na garáž. 

Do rozpravy sa zapojil poslanec Ing. Miloš Janek, ktorý sa vyjadril, že s návrhom JUDr. Mariána 

Cesneka nesúhlasí a to čo sa týka lokalita Stav I. etapa, kde navrhuje, aby položka na realizáciu 

miestnej komunikácie v sume 25 000 € ostala a aj položka v sume 700 € na inžiniersku činnosť  - 



verejné osvetlenie a aj položka 7 000 € na vybudovanie verejného osvetlenia ostala. Tiež dodal, že 

nemá problém s návrhom v časti cestná doprava – projektová dokumentácia a inžinierska činnosť - 

realizácia most Stav II. etapa v sume 70 000 €, ktorá sa bude realizovať až po vykúpení pozemkov 

pod cesty pre etapu II a odkupeni mostu pre etapu I."  

Následne JUDr. Marián Cesnek navrhol úpravu - vylúčenie z rozpočtu v týchto položkách: 

7001 46 MK-Stav - realizácia 25 000.00  

716 46 Cestná doprava - PD+inž.činn.- most STAV II. 5 000.00  

717001 46 Cestná doprava - real. - most STAV II.etapa 70 000.00  

716 41 Verejné osvetlenie- inž.činn.-MK STAV 700  

717001 46 Verejné osvetlenie - realizácia - MK STAV 7 000.00 

Spolu v sume 107 700 € a následné navýšenie položky 06 717001 46 Centrum obce Nededza – 

realizácia z pôvodne plánovanej sumy 200 000 € na sumu 307 700 €, keďže štandardne je suma 

projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti na stavbu v rozsahu 8 až 10 % ceny realizácie, čo 

navrhovaná suma realizácie nedosahuje. Okrem toho na základe všeobecného zvýšenia cien 

stavebných materiálov, prác a energií je možné dôvodne očakávať významne vyššie ponuky na 

cenu realizácie stavebných prác Centra obce. 

Daný návrh obecné zastupiteľstvo schválilo. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 3 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mária Sklenárová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 Ing. Miloš Janek 

 

Ďalej JUDr. Marián Cesnek uviedol, že na obstaranie ÚPN obce navrhuje riešiť až potom, ako 

bude plnenie doterajšej zmluvy – návrhu územného plánu od spracovateľa Urbion s.r.o., 

predložené na rokovanie obecného zastupiteľstva a obecné zastupiteľstvo doterajšie plnenie 

schváli. Ak to bude považovať obecné zastupiteľstvo za dôvodné, návrh na navýšenie rozpočtu 

navrhuje riešiť formou zmeny rozpočtu v priebehu roka rozpočtovým opatrením obecného 

zastupiteľstva z rezervného fondu. Tiež dodal, že vybudovanie garáže pre dopravné mechanizmy 

považuje za dôležité, keďže obec kúpila do majetku kvalitné a drahé stroje, ktoré musia mať 

zabezpečené garážové priestory, aby sa zvýšila ich životnosť a dostupná použiteľnosť. 

Navrhovanú sumu na garáž považuje za nedostatočnú, s prihliadnutím na súčasnú situáciu – 

navýšenie cien stavebných materiálov. Starosta obce k tomu dodal, že suma na výstavbu garáže 

bola už aj v rozpočte schválená. Len je potrebné dohodnúť sa, kde – na ktorom obecnom pozemku 

túto garáž budeme stavať. 

 



 

V nadväznosti na to navrhol vylúčenie položky 11 711005 46 Rozvoj obcí – obstarávanie ÚPN 

z rozpočtu obce v sume 20 000 € a jej presun - navýšenie položky 09 717001 46 Obecná hala-

garáž-realizácia stavby o vylúčenú sumu a to na  sumu 50 000 € a na položku 09 716 46 Obecná 

hala – garáž – projektová dokumentácia a inžinierska činnosť a to na sumu 3 000 €. 

 

Návrh bol schválený. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

Následne poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali o takto upravenom návrhu ako o celku a 

schválili Rozpočet obce Nededza na rok 2022 bez výhrad. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

Rovnako bolo schválené použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume 579 500 € 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Vzatý na vedomie bol i Návrh Rozpočtu obce Nededza na roky  2023, 2024. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 



Výsledky hlasovania :  

Za: 4   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

9) Prerokovanie rozhodnutia obecného zastupiteľstva o určení oprávnení starostu vykonať 

zmeny rozpočtu obce 

 

Poslanec JUDr. Marián Cesnek ako navrhovateľ tohto bodu sa vyjadril, že poslanci obecného za-

stupiteľstva môžu a nemusia určiť oprávnenie starostu na zmeny v rozpočte v určitej výške. Tá je 

aktuálne 5 000 €, čo sa mu zdá neadekvátne množstvu položiek, ktoré sú v rozpočte. Jej znížením 

by sa tiež zvýšila zodpovednosť poslancov, a preto vidí ako dôvodné, určiť túto sumu na 2 000 €. 

Táto výška podľa neho neobmedzí bežné fungovanie obce a nebude si vyžadovať ani urgentné 

zvolávanie zastupiteľstva. Čiže všetky presuny nad 2 000 € by podliehali schvaľovaniu v obecnom 

zastupiteľstve. Tiež dodal, že si nespomína, že by v minulosti bolo nejaké rozpočtové opatrenie, 

ktoré by poslanci neschválil a sám bude pripravený byť v čo najkratšom čase dostupný, ak si to 

táto zmena vyžiada jeho čas ako poslanca. Na to reagoval poslanec Ing. Miloš Janek, ktorý uvie-

dol, že 2 000 € nie je veľa peňazí, a že to jemu ako poslancovi neurčuje jeho zodpovednosť. Vy-

jadril sa, že nevidí preto dôvod na zmenu. Starosta obce uviedol, že v roku 2014 pri schvaľovaní 

Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce bola táto suma navrhnutá v sume 10 000 €, 

aby starosta mohol operatívne riešiť presun medzi položkami, pokiaľ je to možné, avšak to nedo-

voľovalo navyšovanie celkového rozpočtu. Táto suma bola znížená obecným zastupiteľstvom na  

5 000 €. Preto sa starosta obce i dotazoval poslancov, či doteraz urobil nejaké presuny, ktoré by 

neboli v súlade so záujmami obce, keď sa predkladá tento návrh na zníženie na 2 000 €, keďže aj 

ceny idú hore a suma 2000 € v dnešnej dobe už neznamená nič moc. Na to reagoval poslanec 

JUDr. Marián Cesnek, ktorý sa vyjadril, že si to nemyslí, že by bol problém s presunmi, ale že sa 

chce viac podieľať na finančnom rozhodovaní. Starosta zareagoval, že o financiách rozhoduje 

obecné zastupiteľstvo, nakoľko schvaľuje obecný rozpočet. 

Následne bol predložený návrh  JUDr. Mariána Cesneka na zmenu Zásad hospodárenia s finanč-

nými prostriedkami obce Nededza a to v § 22 schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom nasle-

dovne: určuje oprávnenie starostu vykonať zmeny rozpočtu obce do celkovej výšky 2 000 € a to 

k 01.01.2022. Tento návrh bol schválený. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 3   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mária Sklenárová  

Proti: 0 



Zdržal sa: 1 Ing. Miloš Janek 

 

 

10) Rôzne 

 

V rámci bodu Rôzne bola vzatá na vedomie informácia o Žiadosti obce Nededza o riešenie 

nehodového úseku na križovatke cesty III/2071 pri rodinnom dome p. Lukáča zaslanú na Okresný 

dopravný inšpektorát v Žiline. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Ďalej sa poslankyňa Mária Sklenárová dotazovala, čo sa deje vo veci žiadosti Petra Ďuríčka, jej 

brata, o prenájom poľnohospodárskej pôdy pod Straníkom, nakoľko sa ku dnešnému dňu nič ne-

pohlo. Starosta obce odpovedal, že to nie je také jednoduché. Týka sa to aj Petra Škorvánka, čo si 

zatiaľ kosia, nech si to robia. Tiež sa o to zaujímalo aj poľovnícke združenie. V tomto smere bol 

vypracovaný znalecký posudok, Petrovi Ďuríčkovi bol zaslaný návrh na cenu, ktorý neakceptoval. 

Starosta tiež poznamenal, že obec nie je povinná dávať do nájmu svoje pozemky, ale môže, pokiaľ 

na tom bude všeobecná zhoda. Tiež ide o to, či to môžu alebo nemôžu oplotiť a v akej výmere 

a čo urobiť so znaleckým posudkom. Peter Ďuríček písal vo svojom návrhu o osobitnom zreteli, 

ktorý je možné prijať za určitých okolností, o čom rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Bude potrebné 

dať zamerať a vyhotoviť geometrický plán na plochu, o ktorú by sa malo jednať a teoreticky pos-

lanci môžu povedať, že je to osobitný zreteľ a takto si to schváliť a následne môže potom nájomca 

žiadať dotácie od štátu. Starosta obce ďalej dodal, že časť obyvateľov sa sťažuje, že je tu už veľa 

elektrických oplôtkov, čo im bráni vo voľnom pohybe. Na to reagovala poslankyňa Mária Sklená-

rová, že Peter Ďuríček to nechce oplotiť, že to chce len kosiť a časť vysekať. 

Poslankyňa Mária Sklenárová sa dotazovala, či nie je možné šatstvo, ktoré ostáva vedľa kontaj-

nera na šatstvo pozbierať, lebo to v zlom počasí zmokne. Starosta odpovedal, že ľudia by nemali 

dávať šatstvo mimo tento kontajner a ak je plný, počkať na jeho vyprázdnenie. 

Vyjadril sa i poslanec JUDr. Marián Cesnek, ktorý sa dopytoval ako má obec nastavené dodávky 

plynu, a že by bolo dobré, aby sa súčasné ceny potiahli na čo najdlhšie obdobie. Starosta 

odpovedal, že obec to aktuálne predĺžila na ďalšie dva roky. 

 



11) Uznesenia 

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia č.320/2018-2022 až 333/2018-2022.  

 

12) Záver 

 

Po ukončení rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a o 21:55 hod. zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva obce Nededza ukončil. 

 

 

V Nededzi dňa 21.12.2021  

 

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

 

Overovatelia zápisnice:  

JUDr. Marián Cesnek     …....................................... 

 

 

Ing. Miloš Janek     …....................................... 

 

 

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


