
 

Uznesenia z 22. (dvadsiateho druhého) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v 

Nededzi, ktoré sa konalo dňa 01. marca 2022 o 17:00 hod. sále kultúrneho domu v 

Nededzi. 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

 

1. K otvoreniu    

 

Uznesenie č. 341 

schvaľuje: 

program obecného zastupiteľstva bezo zmien 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

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

                             starosta obce 

 

Uznesenie č. 342 

schvaľuje:  

overovateľov zápisnice: JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

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

                             starosta obce 

 



3. K informáciám 

Uznesenie č. 343 

berie na vedomie: 

- informáciu o zabezpečení priestorov serverovne dymovým hlásičom,  (ktorý reaguje na zmenu 

zadymenia a teploty v priestore – spustenie alarmu, na batérie) 

 - informáciu o požiadavke na Štatistický úrad SR – darovanie tabletu, ktorý bol použitý pri 

sčítavaní obyvateľov 

- informáciu o tom, že dňa 14.02.2022 bol podpísaný Dodatok č. 1 k zmluve týkajúcej sa 

kybernetickej bezpečnosti so spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice – jedná sa o predĺženie 

pôvodnej zmluvy do 23.02.2023 

- informáciu o požiadavke obce voči Slovenskému vodohospodárskemu podniku týkajúcu sa 

uzatvorenia zmluvy na nájom na potok Kotrčiná na najbližších 10 rokov 

- informáciu o návrhu pre rokovacie konanie, k postupu a obsahu jednotlivých stupňov projektovej 

dokumentácie pre stavbu Centrum obce Nededza 

- informáciu o nástupe Zuzany Škorvánkovej ako novej administratívnej pracovníčky na obecný 

úrad 

- informáciu o oreze 2 kusov líp pri kríži a 2 kusov briez pri rodinnom dome Lukáčovcov. Plánovaný 

je aj výrub podľa pasportu stromov na pozemkoch obce. 

- informáciu o riešení projektovej dokumentácie komunikácie v lokalite Pred Chríp, križovatka 

napojenia na cestu II/583 na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Žiline 

- informáciu o riešení NN prípojky so spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s. pre „Centrum 

obce Nededza“ (odstránenie elektrického stĺpa pred obecným úradom a uloženie elektrického 

kábla do zeme). 

- informáciu o humanitárnej pomoci utečencom z Ukrajiny našou obcou v prípade potreby 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

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

                             starosta obce 

 

4. K Zadaniu pre Územný plán Obce Nededza podľa ustanovenia § 20, ods. 7, písm. c) 

stavebného zákona 

 

Uznesenie č. 344 



I. Konštatuje, že 

a) Zadanie pre Územný plán Obce Nededza bolo po dobu viac ako 30 dní zverejnené 

spôsobom v mieste obvyklým a prerokované s orgánmi štátnej správy, samosprávy, 

právnickými a fyzickými osobami v súlade s ustanovením § 20 stavebného zákona. 

b) Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických 

osôb sú zapracované v Zadaní pre Územný plán Obce Nededza, resp. bude sa k nim 

prihliadať v rámci spracovania Návrhu územnoplánovacej dokumentácie a následných 

stupňov projektovej dokumentácie. 

c) Verejnosť neuplatnila pripomienky k návrhu Zadania pre Územný plán Obce Nededza. 

          d)   Okresný úrad v Žiline, Odbor výstavby a bytovej politiky posúdil dopracované Zada         

                nie pre Územný plán Obce Nededza a vydal k nemu súhlasné stanovisko podľa § 20 ods.     

               5) stavebného zákona listom č. OÚ-ZA-OVBP1-2022/008196-002 zo dňa 17.1.2022 s od                    

               porúčaním Obecnému zastupiteľstvu v Nededzi predmetné Zadanie schváliť. 

II. Súhlasí 

a) S vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnic-

kých osôb k návrhu Zadania pre Územný plán Obce Nededza. 

 

III. Schvaľuje 

a) Zadanie pre Územný plán Obce Nededza podľa ustanovenia § 20, ods. 7, písm. c) 

stavebného zákona. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 0 

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

Zdržal sa: 1 Ing. Vladimír Zajac 

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

                             starosta obce 

 

Uznesenie nebolo schválené.                                                                                                                      

                                                                                                  

 

 



5. K Rôznemu 

 

Uznesenie č. 345 

berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza za rok 2021 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 4 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

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

                             starosta obce 

 

Uznesenie č. 346 

berie na vedomie 

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2021 (grant školské ovocie, transfér – osobné 

ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky MŠ, transfér ÚPSVaR, stravovanie MŠ a iné) 

 

 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

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

                             starosta obce 

 

Uznesenie č. 347 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022  

- kap.výdavky – 2 46 03.2.0   717 001 06 – Centrum obce – realizácia     - 26 160 € 

- kap.výdavky – 2 46 03.2.0   717  06 – Centrum obce – projekt.dokum. a inžin.činnosť  + 26 160 € 

 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

 



Zdržal sa: 0 

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

                             starosta obce 

Uznesenie č. 348 

konštatuje, 

že obec Nededza je v súvislosti s humanitárnou pomocou utečencom z Ukrajiny pripravená 

poskytnúť materiálnu a finančnú pomoc 

 

Výsledky hlasovania :  

Za: 4   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

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

                             starosta obce 

 

 

 

 

V Nededzi, 01.03.2022                 

 

                                                                                           PhDr. Peter Vajda, starosta obce 


