
 

 

ZÁPISNICA  

z dvadsiateho tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi konaného 

dňa 30.05.2022 o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu v Nededzi. 

 

 

Prítomní poslanci: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, 

Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

Ospravedlnení poslanci: 1 Ing. Ľuboslava Ťažká 

Neospravedlnení poslanci: 0  

 

Program: 

1.  Otvorenie 

2.  Kontrola uznesení 

3.  Informácie 

4.  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu 

na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

5. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov vo funkčnom období 2023 – 2027 

6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo funkčnom období 2023 - 2027 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Nededza za rok 2021 

8. Záverečný účet Obce Nededza za rok 2021 

9. Rôzne 

10. Uznesenia 

11. Záver 

 

1) Otvorenie:  

 

Dvadsiate tretie 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 šiesti poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Následne predložil na 

schválenie program rokovania. Program obecného zastupiteľstva bol schválený bezo zmien. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

 



 

Výsledky hlasovania :  

Za: 6   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária  

Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.  

Za overovateľov zápisnice boli schválené poslankyne Mgr. Darina Janušová, Mária Sklenárová. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

Výsledky hlasovania :  

Za: 6   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária 

Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

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 kultúrnospoločenskej akcii Deň matiek, ktorá sa uskutočnila dňa 

08.05.2022 v sále kultúrneho domu. Na akcii vystúpili deti z materskej a základnej školy 

a heligonkár Dávid Cesnek. Zaznela aj informácia o oslave pre dôchodcov pri príležitosti 20. 

výročia založenia Jednoty dôchodcov Slovenska v obci, ktorá sa konala dňa 19.05.2022 v sále 

kultúrneho domu za účasti cca 80 členov združenia. Starosta obce informoval prítomných aj 

o podanej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR 

na Hody 2022 v sume 11 784€ a o podanej žiadosti na VUC Žilina na spolufinancovanie 

Medzinárodného dňa detí 2022 na vystúpenie Fidlikantov v sume 1 200 €. Podal aj informáciu 

o zrušení vodovodnej prípojky na ulici Potočná oproti obchodu COOP Jednota, ktorá bola 

v minulosti používaná živnostníkom Jozefom Trnovcom. Prítomní boli informovaní aj o oprave 

elektroakustického zariadenia na rozhlasové vysielanie firmou MK hlas, s.r.o. z dôvodu skratu pri 

búrkovej činnosti. Ďalej zaznela informácia o bezplatnom prevzatí tabletu od Štatistického úradu 

SR pre obec, ktorý bol použitý pri sčítaní obyvateľstva, domov a bytov. Starosta obce informoval aj  

 



 

o vyhotovení mapy katastra obce so základnými geografickými údajmi o obci a zakreslenými 

najdôležitejšími objektami, ktorá bude umiestnená v obci a k dispozícii aj na webe obce, čo 

prispeje k lepšej orientácii návštevníkov. Ďalej informoval o výsadbe stromčekov – borovíc v počte 

sedem kusov pri ceste II/583 (autobusová zastávka v smere do Žiliny, za Krížom pri lipách). Podal 

aj informáciu o zakúpení autorského programu pre interaktívnu tabuľu do materskej školy a 

o objednaní troch nových hracích prvkov pre deti do areálu detského ihriska v materskej škole. 

Prítomní si vypočuli i informáciu o tom, že na obci boli v priebehu mesiacov apríl a máj 2022 

evidovaní dvaja odídenci z Ukrajiny, ktorých poskytovateľ ubytovania žiadal príspevok za 

poskytnutie ubytovania a informáciu o začatí vykonávania kosenia 4 študentami z našej obce. Na 

záver zaznela informácia o plánovanej akcii Deň detí 2022, ktorá sa uskutoční dňa 04.06.2022 na 

futbalovom ihrisku v obci. 

 

Prítomní poslanci vzali prednesené informácie na vedomie. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

Výsledky hlasovania :  

Za: 6   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária 

Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

4) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške mesačného príspevku zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške 

príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienky úhrady v 

školskej jedálni 

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo prejednané VZN o výške mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške 

príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienky úhrady v školskej 

jedálni a to z titulu mierneho navýšenia finančného limitu na nákup potravín a následnej hodnoty 

stravného pre stravníkov, ktorá sa tak zvýšila o 8 centov za obed (z dôvodu celkového zvýšenia 

cien potravín). Tiež sa zvýšila čiastočná úhrada zákonného zástupcu dieťaťa za pobyt v materskej 

škole zo sumy 12,50 € na 15,00 €. 

Predložené VZN bolo schválené. 

 



 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

Výsledky hlasovania :  

 

Za: 6   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária 

Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

5) Určenie volebného obvodu a počtu poslancov vo funkčnom období 2023 – 2027 

 

S ohľadom na blížiace sa vyhlásené voľby do samospráv obcí je potrebné určiť volebný obvod 

a počty poslancov na nadchádzajúce volebné obdobie. 

Preto Obecné zastupiteľstvo obce Nededza na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o 

podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky 

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov 

Slovenskej republiky pod č. 203/2018 Z. z. a § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990Zb. z. v znení 

neskorších predpisov určilo pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, ktoré budú vykonané 

v roku  2022 volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich takto: 

- volebný obvod č. 1 tvoria všetky ulice v obci Nededza 

- volebný obvod č. 1  počet poslancov: 7 (sedem) 

  

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

Výsledky hlasovania :  

Za: 6   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária 

Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

6) Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo funkčnom období 2023 - 2027 

V nadväznosti na to obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a z dôvodu plnenia povinností, 

vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu, starostovi obce Nededza na celé funkčné obdobie 2023 – 

2027 rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok. 

 



 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

Výsledky hlasovania :  

Za: 6   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová,  

 

Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Na rokovanie obecného zastupiteľstva sa o 17:25 hod. dostavila poslankyňa Ing. Ľuboslava Ťažká. 

 

7) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Nededza za rok 2021 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila svoje Stanovisko k záverečnému účtu obce Nededza za rok 

2021.  V priebehu roka bolo kontrolované dodržiavanie plnenia príjmov a výdavkov. Hospodárenie 

obce bolo v súlade so schváleným rozpočtom a bol dodržiavaný zákon č. 583/2004 Zb. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Hlavná kontrolórka konštatovala, že Záverečný 

účet obsahoval všetky predpísané náležitosti. 

Predložené stanovisko bolo vzaté na vedomie. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 7 

Výsledky hlasovania :  

Za: 7   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária 

Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac, Ing. Ľuboslava Ťažká 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

8) Záverečný účet Obce Nededza za rok 2021 

 

Starosta obce PhDr. Peter Vajda predložil prítomným poslancom  Záverečný účet obce Nededza 

za rok 2021 na schválenie. Ten vyhodnocoval rozpočet obce na rok 2021, plnenie príjmov, 

čerpanie výdavkov, použitie prebytku, tvorbu a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho 

fondu, bilanciu aktív a pasív ku 31.12.2021, prehľad o stave a vývoji dlhu ku 31.12.2021, prehľad o 

poskytnutých zárukách.  

 

 



 

Ďalej obsahoval finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

-  zriadeným a založeným právnickým osobám 

-  ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

-  štátnemu rozpočtu 

-  štátnym fondom 

-  rozpočtom iných obcí 

-  rozpočtom VÚC 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 7 

Výsledky hlasovania :  

Za: 7   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária 

Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac, Ing. Ľuboslava Ťažká 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

V rámci diskusie k danému bodu rokovania sa dotazoval poslanec JUDr. Marián Cesnek na 

transfer v sume 69 040,00 €. Prítomná Jozefína Slotová odpovedala, že sa jedná o finančnú 

operáciu – presun financií v rámci rozpočtu. 

 

Následne obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku v sume 220 698,67  EUR, zisteného 

podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

na tvorbu rezervného fondu 220 698,67 EUR 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 7 

Výsledky hlasovania :  

Za: 7   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária 

Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac, Ing. Ľuboslava Ťažká 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

V rámci prejednávaného bodu Obecné zastupiteľstvo schválilo aj použitie zostatku finančných  

 



 

operácií v sume 69 340,02 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu 69 340,02 EUR. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 7 

 

Výsledky hlasovania :  

Za: 7   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária  

Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac, Ing. Ľuboslava Ťažká 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

9) Rôzne 

 

V rámci bodu Rôzne bola vzatá na vedomie zmenu rozpočtu  rozpočtovým opatrením č. 3/2022. 

Jedná sa o rozpočtový presun príjmov a výdavkov v rámci schváleného rozpočtu do celkovej výšky 

2 000 EUR na stravovanie detí v materskej škole, register obyvateľov, register adries a iné.  

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 7 

Výsledky hlasovania :  

Za: 7   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária 

Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac, Ing. Ľuboslava Ťažká 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Následne sa poslankyňa obecného zastupiteľstva Mária Sklenárová dotazovala, koľko bude stáť 

chodník, ktorý sa má vybudovať na ulici Potočná pri križovatke pri obecnom dome. K tomu sa 

vyjadrila Ing. Magdalena Scheberová ako osoba poverená procesom verejného obstarávania, 

ktorá uviedla, že sa opäť menil zákon o verejnom obstarávaní, pričom ponuky od uchádzačov nie 

sú doručované mailom, ale idú cez elektronický systém EVO, pričom niektoré typy zákaziek sa 

môžu realizovať bez zverejnenia s tým, že sa oslovia konkrétny uchádzači do súťaže o zákazku. 

Starosta uviedol, že predpokladaná hodnota zákazky u týchto dvoch chodníkov je 30 526,76 € bez 

DPH. Starosta obce ďalej uviedol, že sa budú po šiestich rokoch opravovať schody pri dome 

smútku. Poslanec Milan Drábik doplnil, že schody pri dome smútku, ktoré nie sú až tak dlho 

spravené, sa rozsýpajú a kvalita roboty na nich bola veľmi biedna.  



 

Tiež dodal, že podlaha pred urnovou stenou, ktorá je na miestnom cintoríne zhruba ani nie jeden 

rok, vypadá tak isto zle, a keby sa to bolo spravilo kvalitne, ako pohľadový betón, nemusela sa tam 

robiť ďalšia povrchová úprava. Starosta poznamenal, že čiastočne je to tak, a že nie vždy je 

najlacnejšia varianta tá najlepšia. Tiež dodal, že schody do domu smútku sa idú robiť s tým, že 

bola vybratá nová technológia s certifikátom, no keďže schody nie sú celé zakryté, vždy tam môže 

byť nejaký problém najmä v súvislosti s počasím. Náter aj pred urnovou stenou betónovej podlahy 

bol urobený mimo rozpočtu a počítali sme s tým, že po zime tento „pačech“ sa odšupí od 

betónovej podlahy a ostane tam pred urnovou stenou pôvodná betónová podlaha. 

Následne sa poslankyňa Mária Sklenárová dotazovala, či sa bol realizátor stavby rekonštrukcie 

miestnych lávok pre peších firma MATÉ, s.r.o. pán Macek pozrieť na to, že vrchná vrstva jednej z 

týchto lávok, konkrétne pri dome Feriancovcov na hornom konci obce praská a odlupuje sa. 

Starosta odvetil, že o tomto probléme vie a bol s pánom Macekom, ktorý povedal, že sa tam 

zrejme namiesto tej pôvodnej vrstvy dá asfalt, prípadne sa urobí nový náter. 

 

Ďalej bol schválený rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu v zmysle Zásad 

hospodárenia s finančnými prostriedkami Rozpočtovým opatrením č. 4/2022 

 

Počet prítomných poslancov: 7 

Výsledky hlasovania :  

Za: 7   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária 

Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac, Ing. Ľuboslava Ťažká 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

V rámci bodu Rôzne bol prejednaný aj jednorazový príspevok od obce v sume 100 EUR pre osoby 

s preukazom ťažko zdravotne postihnutej osoby (ŤZP) vo veku od 0 do 26 rokov s trvalým 

pobytom v obci Nededza z dôvodu zhoršenia sociálnej situácie. Tento návrh, ktorý dala poslankyňa 

Ing. Ľuboslava Ťažká bol vopred prejednaný aj na Komisii kultúry, mládeže a športu, ktorá takýto 

krok od obce podporila. Daný príspevok bol obecným zastupiteľstvom schválený. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 7 

Výsledky hlasovania :  

Za: 7   JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária 

Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac, Ing. Ľuboslava Ťažká 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



 

 

Ďalej bola vzatá 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 

 

V rámci ďalšej diskusie sa poslankyňa Mária Sklenárová dopytovala hlavnej kontrolórky obce, ako 

dopadla kontrola plnenia uznesenia č. 292/2018-2022 týkajúca sa možného prenájmu pozemku 

pod Straníkom pre samostatne hospodáriaceho roľníka Petra Ďuríčka. Hlavná kontrolórka 

konštatovala, že ku dnešnému dňu toto uznesenie odporúčacieho charakteru nebolo splnené. 

Následne starosta navrhol, aby v tomto smere bola zvolaná stavebná komisia spolu so žiadateľmi 

o prenájom tohto pozemku, keďže sú viacerí. Pričom v tomto smere je dôležité, aby poslanci 

zvážili, či schvália osobitný zreteľ na prenájom, ktorý by mali riadne zdôvodniť, keďže sa jedná 

o prenájom majetku obce, aby o tom neboli pochybnosti. Tiež podotkol, že na daný pozemok (v 

zmysle listu vlastníctva sa jedná o ornú pôdu) bol vypracovaný znalecký posudok, kde znalec určil 

hodnotu nájmu za 1 meter štvorcový, čo bolo žiadateľovi Petrovi Ďuríčkovi zaslané, na čo reagoval 

listom, že sa mu to javí ako vysoká suma. 

Starosta obce ďalej poinformoval prítomných o ponuke od spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. na 

odkúpenie plynárenského zariadenia. Jedná sa o zariadenie na ulici Poľná  

a Pod Vajánkom, kde má obec s firmou uzavretú nájomnú zmluvu, pričom obec nemá dôvod zatiaľ 

daný stav meniť.  Tiež sa prejednával návrh na prevádzkový poriadok pohrebiska, pričom do 

budúcna aj s ohľadom na pribudnutie urnovej steny, bude potrebné stanoviť poplatky za pohrebné 

služby. Dané veci budú následne predložené vo forme návrhu na všeobecne záväzné nariadenie 

obce. 

 

10) Uznesenia 

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia č.349/2018-2022 až 361/2018-2022.  

 

 

 

 

 



11) Záver 

 

Po ukončení rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť o 20:00 hod. zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva obce Nededza ukončil. 

 

 

 

V Nededzi dňa 06.06.2022 

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice:  

Mgr. Darina Janušová    …....................................... 

 

 

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

 

 

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


