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v predchádzajúcom období žiaľ 
oželieť. Preto sa opäť v našej ob-
ci uskutočnil fašiangový sprievod, 
postavil sa a zvalil obecný máj, tiež 
sme si uctili naše mamy a staré ma-
my prostredníctvom vystúpení na 
Deň matiek. Naši starší spoluobča-
nia si pripomenuli jubilejné 20. vý-
ročie založenia Základnej organizá-
cie Jednoty dôchodcov Slovenska 
v Nededzi. Tiež sme radi pripravil 
Medzinárodný deň detí, na ktorý sa 
naši najmenší, ale i tí trochu väčší,  
vždy veľmi tešia. Školopovinné deti 
už odhodili za hlavu školské povin-

Cítime návrat k normálnemu 

fungovaniu

V uplynulé mesiace sme boli 
snáď zo všetkých strán ob-
medzovaní najmä kvôli co-

vidovej situácii a človek nemohol 
fungovať takpovediac „normálne“. 
To sa prejavilo vo všetkých oblas-
tiach života, či už sa jednalo o pra-
covné, kamarátske, susedské či ro-
dinné vzťahy. Naštastie sa však už 
pomaly ale isto vraciame k bežné-
mu fungovaniu. To sa prirodzene 
odráža aj na živote v našej dedine. 
Konečne sme opäť v obci mohli 
zorganizovať viaceré kultúrnospo-
ločenské akcie, ktoré sme museli 

nosti a môžu si bezstarostne užívať 
letný oddych v podobe prázdnin.

Onedlho nás čaká jedna z novších 
akcií a to súťaž vo varení kotlíko-
vého gulášu s názvom „Nededz-
ský kotlík“. Tiež budeme premietať 
letné kino na profesionálne plátno 
a môžeme si tak spolu v obci užiť 
príjemný letný večer. Jednoducho 
v Nededzi to žije. A práve o tom 
sa môžete dočítať v tomto vydaní 
obecných novín. Prajeme Vám prí-
jemné letné čítanie!
      -AH-

Jednota dôchodcov oslávila 20. jubileum

Foto: Alica Hodásová
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Uznesenia zo zasadnutí
Obecného zastupiteľstva
v Nededzi

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 320
schvaľuje: program obecného za-
stupiteľstva s nasledovnou zme-
nou: bod č. 9 Rôzne bude prero-
kovaný ako bod č. 10 a ako bod 
č.9 bude doplnené Prerokovanie 
rozhodnutia obecného zastupi-
teľstva o určení oprávnení staros-
tu 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

Uznesenie č. 321
schvaľuje: overovateľov zápisni-
ce: JUDr. Marián Cesnek, Ing. Mi-
loš 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

3. K informáciám

Uznesenie č. 322
berie na vedomie:
- informáciu o späťvzatí žia-

dosti investora Slovak Tele-
kom, a.s., Bratislava o vydanie 
územného rozhodnutia stav-
by  - líniová stavba – vybu-
dovanie optickej siete v obci 
Nededza 

- informáciu o vykonaní skrýv-

ky ornice na miestnej ko-
munikácii v lokalite Stav – I. 
etapa, ako aj o plánovanom 
zabudovaní odvodňovacej 
drenážnej rúry do miestnej 
komunikácii v decembri 2021, 
resp. začiatkom roka 2022 (v 
závislosti od počasia)

- informáciu o zaslaní výško-
pisu a polohopisu Centra 
obce Nededza pre kolektív 
architekta Pastoroka (okolie 
kaštieľa, obecného úradu a 
kultúrneho domu, materskej 
školy)

- informáciu o adventnom 
venci, ktorý pre našu obec 
pripravilo občianske združe-
nie Naša Nededza

- informáciu o uskutočne-
nej akcii pre deti Mikuláš 
2021, ktorá sa konala dňa 
04.12.2021 vo forme netradič-
ného traktorového sprievo-
du. Poďakovanie za zorgani-
zovanie a priebeh akcie patrí 
tým členom komisie, ktorí sa 
zapojili do sprievodu: Ľubo-
slave Ťažkej, Janke Staňovej, 
tiež Ladislavovi Rovderovi, 
Matejovi Nemcovi a pracov-
níkom obecného úradu

- informáciu o tom, že rodina 
Pongrácovcov darovala do 
kaštieľa niektoré kusy ná-
bytku a iných prvkov, ktoré 
vlastnili a spájajú sa s ich 
predchodcami. Jedná sa na-
príklad o písací stolík, stolič-
ku, kredenc, ale aj rôzne typy 
parožia a podobne. Tieto bu-
dú do budúcna umiestnené v 
jednej časti kaštieľa ako spo-
mienka na rod Pongrácovcov.

- informáciu o zakúpení 3 ku-
sov germicídnych žiaričov (2 
kusy do materskej školy, 1x 
na obecný úrad)

Počet všetkých poslancov: 7

Uznesenia z 19. (devätnásteho) zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa 
konalo dňa 16. decembra  2021 o 18:00 hod. 
sále kultúrneho domu v Nededzi

Počet prítomných poslancov: 4

Výsledky hlasovania : 
Za: 4: JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária 
Sklenárová 
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. K Žiadosti o dofi nancova-

nie projektu cyklotrasy Ži-

liny – Terchová

Uznesenie č. 323
schvaľuje: rozpočtový presun vý-
davkov Rozpočtovým opatrením 
č. 5/2021 v rámci schváleného 
rozpočtu v zmysle Zásad hospo-
dárenia s fi nančnými prostried-
kami 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. K vyradeniu drobného a dl-

hodobého majetku obce

Uznesenie č. 324
schvaľuje: Protokol o vyradení 
drobného majetku obce Nede-
dza
                  
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. K Plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce 

na 1. polrok 2022

Uznesenie č. 325
schvaľuje: Plán kontrolnej činnos-
ti hlavného kontrolóra obce na 1. 
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. K Stanovisku hlavného kon-

trolóra obce k návrhu viac-

ročného rozpočtu obce na 

roky 2022 - 2024

Uznesenie č. 326
berie na vedomie: Stanovisko 
hlavného kontrolóra obce k ná-
vrhu viacročného rozpočtu obce 
na roky 2022-2024

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

8. K Rozpočtu obce Nededza 

na roky 2022, 2023, 2024

Uznesenie č. 327
schvaľuje: návrh JUDr. Mariána 
Cesneka na 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 osvetle-
nie - realizácia - MK STAV 7 
000.00

Spolu v sume 107 700 € a násled-
né navýšenie položky 06 717001 
46 Centrum obce Nededza – reali-



Nededžan
zácia z pôvodne plánovanej sumy 
200 000 € na sumu 307 700 €.

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

Návrh bol schválený.

Uznesenie č. 328
schvaľuje: návrh JUDr. Mariána 
Cesneka vylúčenie položky 11 
711005 46 Rozvoj obcí – obstará-
vanie ÚPN z rozpočtu obce v su-
me 23 000 € a jej presun - navýše-
nie 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 čin-
nosť a to na sumu 3 000 €
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 

Návrh bol schválený.

Uznesenie č. 329
schvaľuje: Rozpočet obce Nede-
dza 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 
    
Uznesenie č. 330
schvaľuje: 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
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Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 331
berie na vedomie
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. K Prerokovaniu rozhodnutia 

obecného zastupiteľstva o 

určení oprávnení starostu 

vykonať zmeny rozpočtu 

obce

Uznesenie č. 332
schvaľuje: návrh JUDr. Mariána 
Cesneka na zmenu Zásad hospo-
dárenia s fi nančnými prostried-
kami obce Nededza a to v § 22 
schvaľovanie zmeny rozpočtu 
starostom nasledovne: určuje 
oprávnenie starostu vykonať 
zmeny rozpočtu obce do celko-
vej výšky 2 000 € a to k 01.01.2022

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

Návrh bol schválený.

10. K  Rôznemu

Uznesenie č. 333
berie na vedomie: Žiadosť obce 
Nededza o riešenie nehodového 
úseku na križovatke cesty III/2071 
pri rodinnom dome p. Lukáča 
zaslanú na Okresný dopravný in-
špektorát 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

V Nededzi, 16.12.2021               
PhDr. Peter Vajda, starosta obce

Uznesenia z 20. (dvadsiateho) zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa 
konalo dňa 27. januára 2022 o 18:00 hod. sále 
kultúrneho domu v Nededzi

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu   

Uznesenie č. 334
schvaľuje: program obecného za-
stupiteľstva bezo zmien

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania : 
Za: 6: JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária 
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac, 
Ing. Ľuboslava Ťažká
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 335
schvaľuje: overovateľov zápisni-
ce: Mária Sklenárová, Ing. Vladi-
mír Zajac

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania : 
Za: 6: JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária 
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac, 
Ing. Ľuboslava Ťažká
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. K informáciám

Uznesenie č. 336
berie na vedomie:
- informáciu o prebiehajúcom 

audite kybernetickej bezpeč-
nosti v spolupráci s fi rmou 
Osobnyudaj.sk, s.r.o. 

 - informáciu o zakúpení čítačky 
na identifi káciu psov, ktoré 
majú čipy. Jedná sa o novú 
verziu čítačky aj s batériou s 
vylepšenou citlivosťou, pod-
svieteným, zabudovanou pa-

mäťou a pripojením počítača 
na prenos údajov. 

- informáciu o tom, že žiadosť 
obce o riešenie nehodové-
ho úseku na križovatke cesty 
III/2071 pri rodinnom dome 
pána Lukáča, ktorá bola ad-
resovaná na Okresný doprav-
ný inšpektorát v Žiline, bola 
postúpená na Okresný úrad 
Žilina, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií v 
Žiline

- informáciu o orezaní topoľov zo 
strany Správy ciest Žilinského 
samosprávneho kraja, ktoré 
by sa mala  vykonať do začiat-
ku vegetačného obdobia

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania : 
Za: 6: JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária 
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac, 
Ing. Ľuboslava Ťažká
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. K Zadaniu pre Územný plán 

Obce Nededza podľa usta-

novenia § 20, ods. 7, písm. c) 

stavebného zákona

Uznesenie č. 337
I. Konštatuje, že

a) Zadanie pre Územný plán 
Obce Nededza bolo po do-
bu viac ako 30 dní zverej-
nené spôsobom v mieste 
obvyklým a prerokované 
s orgánmi štátnej správy, 
samosprávy, právnickými 
a fyzickými osobami v sú-
lade s ustanovením § 20 
stavebného zákona.

b) Akceptované pripomien-
ky dotknutých orgánov 
štátnej správy, samosprá-
vy a právnických osôb sú 
zapracované v Zadaní pre 
Územný plán Obce Nede-
dza, resp. bude sa k nim 
prihliadať v rámci spraco-
vania Návrhu územnoplá-
novacej dokumentácie a 
následných stupňov pro-
jektovej dokumentácie.

c) Verejnosť neuplatnila pri-
pomienky k návrhu Zada-
nia pre Územný plán Obce 
Nededza.

d) Okresný úrad v Žiline, 



Uznesenia z 22. (dvadsiateho druhého) za-
sadnutia 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

Uznesenie č. 342
schvaľuje: overovateľov zápisni-
ce: 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

3. K informáciám

Uznesenie č. 343
berie na vedomie:
- informáciu o zabezpečení 

priestorov serverovne dymo-
vým hlásičom,  (ktorý reaguje 
na zmenu zadymenia a teplo-
ty v priestore – spustenie alar-
mu, na batérie)

 - informáciu o požiadavke na 
Štatistický úrad SR – darova-
nie tabletu, ktorý bol použitý 
pri sčítavaní obyvateľov

- informáciu o tom, že dňa 
14.02.2022 bol podpísaný Do-
datok 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 ob-
ce voči Slovenskému vodo-
hospodárskemu podniku tý-
kajúcu sa uzatvorenia zmluvy 
na nájom na potok Kotrčiná 
na najbližších 10 rokov

- informáciu o návrhu pre ro-
kovacie konanie, k postupu a 
obsahu jednotlivých stupňov 
projektovej dokumentácie 
pre stavbu Centrum obce Ne-
dedza

- informáciu o nástupe Zuzany 
Škorvánkovej ako novej ad-
ministratívnej 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 pozem-
koch obce.

- informáciu o riešení projek-

tovej dokumentácie komu-
nikácie v lokalite Pred Chríp, 
križovatka napojenia na cestu 
II/583 na Okresnom doprav-
nom inšpektoráte v Žiline

- informáciu o riešení NN prí-
pojky so spoločnosťou Stre-
doslovenská 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 Ukra-
jiny 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

4. K Zadaniu pre Územný plán 

Obce Nededza podľa usta-

novenia § 20, ods. 7, písm. 

Nededžan
Odbor výstavby a byto-
vej politiky posúdil do-
pracované Zadanie pre 
Územný plán Obce Ne-
dedza a vydal k nemu sú-
hlasné stanovisko podľa 
§ 20 ods. 5) stavebného 
zákona listom č. OÚ-ZA-
-OVBP1-2022/008196-002 
zo dňa 17.1.2022 s od po-
rúčaním Obecnému zastu-
piteľstvu v Nededzi pred-
metné Zadanie schváliť.

II. Súhlasí
a) S vyhodnotením pripo-

mienok dotknutých or-
gánov štátnej správy, sa-
mosprávy a právnických 
osôb k návrhu Zadania pre 
Územný plán Obce Nede-
dza.

III. Schvaľuje
a) Zadanie pre Územný plán 

Obce Nededza podľa usta-
novenia § 20, ods. 7, písm. 
c) stavebného zákona.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania : 
Za: 2: Ing. Miloš Janek, Ing. Vladi-
mír Zajac
Proti: 2: Milan Drábik, Mária Skle-
nárová
Zdržal sa: 2 JUDr. Marián Cesnek, 
Ing. Ľuboslava Ťažká
                                                                                              
Uznesenie nebolo schválené.

5. K Rôznemu

Uznesenie č. 338
schvaľuje: prejednanie zadania 
pre Územný plán obce Nededza  
členmi jednotlivých komisií zria-
dených pri Obecnom zastupiteľ-
stve obce Nededza

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania : 
Za: 6: JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária 

Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac, 
Ing. Ľuboslava Ťažká
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 339
schvaľuje: Dodatok č. 1 k Zmluve 
o nájme zo dňa 18.12.2017 medzi 
obcou Nededza a Malá Fatra, Ži-
lina – rozšírenie predmetu nájmu 
o nabíjaciu stanicu pre elektrobi-
cykle a informačnú tabuľu traso-
vania Projektu – parcela č. C KN 
498/2 na LV č.1 - cyklomagistrála

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania : 
Za: 6: JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária 
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac, 
Ing. Ľuboslava Ťažká
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 340

schvaľuje: rozpočtový presun vý-
davkov Rozpočtovým opatrením 
č. 1/2022 v rámci schváleného 
rozpočtu v zmysle Zásad hospo-
dárenia s fi nančnými prostried-
kami 
- kap. výdavky- 2 46 06.2.0  717 

001 07 – Rozhľadňa – realizá-
cia - 16.000,00 €

- kap. výdavky- 2 46 06.2.0  711 
005 11 – Rozvoj obcí – obsta-
ranie ÚPN + 16.000,00 €

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania: 
Za: 6: JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária 
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac, 
Ing. Ľuboslava Ťažká
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Nededzi, 27.01.2022
PhDr. Peter Vajda, starosta obce

Uznesenia z 21. (dvadsiateho prvého) zasad-
nutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, 
ktoré sa konalo dňa 16. februára 2022 o 17:30 
hod. sále kultúrneho domu v Nededzi

Na zasadnutí Obecného zastu-
piteľstva obce Nededza dňa 
16.02.2022 neboli prijaté žiad-
ne uznesenia, nakoľko na roko-
vanie sa dostavili dvaja poslan-

ci a teda obecné zastupiteľstvo 
nebolo uznášaniaschopné.

V Nededzi, 16.02.2022               
PhDr. Peter Vajda,

starosta obce
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Nededžan
c) stavebného zákona

Uznesenie č. 344
I. Konštatuje, že

a) Zadanie pre Územný plán 
Obce Nededza bolo po do-
bu viac ako 30 dní zverej-
nené spôsobom v mieste 
obvyklým a prerokované 
s orgánmi štátnej správy, 
samosprávy, právnickými 
a fyzickými osobami v sú-
lade s ustanovením § 20 
stavebného zákona.

b) Akceptované pripomien-
ky dotknutých orgánov 
štátnej správy, samosprá-
vy a právnických osôb sú 
zapracované v Zadaní pre 
Územný plán Obce Nede-
dza, resp. bude sa k nim 
prihliadať v rámci spraco-
vania Návrhu územnoplá-
novacej dokumentácie a 
následných stupňov pro-
jektovej dokumentácie.

c) Verejnosť neuplatnila pri-
pomienky k návrhu Zada-
nia pre Územný plán Obce 
Nededza.

d) Okresný úrad v Žiline, 
Odbor výstavby a byto-
vej politiky posúdil do-
pracované Zadanie pre 

Územný plán Obce Ne-
dedza a vydal k nemu sú-
hlasné stanovisko podľa 
§ 20 ods. 5) stavebného 
zákona listom č. OÚ-ZA-
-OVBP1-2022/008196-002 
zo dňa 17.1.2022 s odpo-
rúčaním Obecnému zastu-
piteľstvu v Nededzi pred-
metné Zadanie schváliť.

II. Súhlasí
a) S vyhodnotením pripomie-

nok dotknutých orgánov 
štátnej správy, samosprávy 
a právnických osôb k ná-
vrhu Zadania pre Územný 
plán Obce Nededza.

III. Schvaľuje
a) Zadanie pre Územný plán 

Obce Nededza podľa usta-
novenia § 20, ods. 7, písm. 
c) stavebného zákona.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 4

Výsledky hlasovania: 
Za: 0
Proti: 3: JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Mária Sklenárová
Zdržal sa: 1 Ing. Vladimír Zajac

5. K Rôznemu

Uznesenie č. 345
berie na vedomie: Správu o kon-
trolnej činnosti hlavného kontro-
lóra obce Nededza za rok 2021

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 4

Výsledky hlasovania : 
Za: 4   JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Mária Sklenárová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 346
berie na vedomie: zmenu roz-
počtu rozpočtovým opatrením 
č. 6/2021 (grant školské ovocie, 
transfér – osobné ochranné po-
môcky a dezinfekčné prostried-
ky MŠ, transfér ÚPSVaR, stravo-
vanie MŠ a iné)

Výsledky hlasovania : 
Za: 4   JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Mária Sklenárová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 347
schvaľuje: zmenu rozpočtu roz-
počtovým opatrením č. 2/2022 

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

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

Výsledky hlasovania : 
Za: 4   JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Mária Sklenárová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 348
konštatuje: že obec Nededza je v 
súvislosti s humanitárnou pomo-
cou utečencom z Ukrajiny pri-
pravená poskytnúť materiálnu a 
fi nančnú pomoc

Výsledky hlasovania : 
Za: 4: JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Mária Sklenárová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Nededzi, 01.03.2022               
PhDr. Peter Vajda,

starosta obce

Uznesenia z 23. (dvadsiateho tretieho) zasad-
nutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, 
ktoré sa konalo dňa 30. mája 2022 o 17:00 
hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu 
v Nededzi.

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 349
schvaľuje: program obecného 
zastupiteľstva 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 Sklená-
rová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 350
schvaľuje: overovateľov zápisni-
ce: 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 Sklená-
rová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. K informáciám

Uznesenie č. 351
berie na vedomie:
- informáciu o kultúrnospo-

ločenskej 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 David Cesnek

- informáciu o oslave pre 
dôchodcov pri príležitos-
ti 20. výročia založenia JDS 
v obci, ktorá sa konala dňa 
19.05.2022 v sále KD za účasti 

cca 80 členov JDS
- informáciu o podanej žiados-

ti o poskytnutie fi nančných 
prostriedkov z rozpočtovej 
rezervy predsedu vlády SR – 
Hody 2022 v sume 11 784€

- informáciu o podanej žiados-
ti na VUC Žilina na spolufi -
nancovanie MDD 2022 (vy-
stúpenie Fidlikanti) v sume 
1200 €

- informáciu o zrušení vodo-
vodnej prípojky na ulici Po-
točná oproti obchodu COOP 
Jednota, (ktorá bola v minu-
losti používaná živnostníkom 
Jozefom Trnovcom)

- informáciu o oprave elektroa-
kustického zariadenia na roz-
hlasové vysielanie fi rmou MK 
hlas, s.r.o. (z dôvodu skratu pri 
búrkovej činnosti)

- informáciu o bezplatnom 
prevzatí tabletu od Štatis-
tického úradu SR pre obec, 
ktorý bol použitý pri sčítaní 
obyvateľstva, domov a bytov

- informáciu o vyhotovení ma-
py katastra obce so základ-
nými geografi ckými údajmi 
o obci a zakreslenými najdô-
ležitejšími objektami, (ktorá 

bude umiestnená v obci a k 
dispozícii aj na webe obce), 
čo prispeje k lepšej orientácii 
návštevníkov obce

- informáciu o výsadbe strom-
čekov – borovíc v počte 7 
kusov pri ceste II/583 (auto-
busová zastávka v smere do 
ZA, za Krížom pri lipách)

- informáciu o zakúpení au-
torského programu pre inte-
raktívnu tabuľu do materskej 
školy

- informáciu o objednaní troch 
nových hracích prvkov pre 
deti do areálu detského ihris-
ka v materskej škole

- informáciu o tom, že na ob-
ci boli v priebehu mesiacov 
apríl a máj 2022 evidovaní 
dvaja odídenci z Ukrajiny, 
ktorých poskytovateľ ubyto-
vania žiadal príspevok za po-
skytnutie ubytovania

- informáciu o začatí vykoná-
vania kosenia 4 študentmi z 
našej obce

- informáciu o akcii Deň detí 
2022, ktorá sa uskutoční dňa 
04.06.2022 na futbalovom ih-
risku v obci
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Nededžan
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania: 
Za: 6: JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. 
Darina Janušová, Mária Sklená-
rová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. K Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 1/2022 o výš-

ke mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu výdav-

kov za pobyt dieťaťa v 

materskej škole a výške 

príspevku zákonného zá-

stupcu na čiastočnú úhra-

du výdavkov a podmienky 

úhrady v školskej jedálni

Uznesenie č. 352:
schvaľuje: Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 1/2022 o výške me-
sačného príspevku zákonného 
zástupcu na čiastočnú úhradu 
výdavkov za pobyt dieťaťa v ma-
terskej škole a výške príspevku 
zákonného zástupcu na čiastoč-
nú úhradu výdavkov a podmien-
ky úhrady v školskej jedálni

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania: 
Za: 6: JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. 
Darina Janušová, Mária Sklená-
rová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. K určeniu volebného obvo-

du a počtu poslancov vo 

funkčnom období 2023 – 

2027

Uznesenie č. 353:
Obecné zastupiteľstvo obce Ne-
dedza na základe § 166 ods. 3 zá-
kona č. 180/2014 Z.z. o podmien-
kach výkonu volebného práva a 
o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov a v súlade s rozhod-
nutím predsedu Národnej rady 
Slovenskej republiky o vyhlásení 
volieb do orgánov samosprá-
vy 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 neskor-
ších predpisov určuje pre voľby 
poslancov obecných zastupiteľ-

stiev, ktoré budú vykonané v ro-
ku 2022 volebné obvody a počet 
poslancov obecného zastupiteľ-
stva v nich takto:
- volebný obvod č. 1 tvoria 

všetky ulice v obci Nededza
- volebný obvod č. 1  počet po-

slancov: 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 Sklená-
rová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
 
6. K Určeniu rozsahu výkonu 

funkcie starostu vo funkč-

nom období 2023 - 2027

Uznesenie č. 354
Obecné zastupiteľstvo obce Ne-
dedza schvaľuje: v zmysle § 11 
ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a z dôvodu 
plnenia povinností, vyplývajú-
cich 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 Sklená-
rová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Stanovisko hlavného kon-

trolóra obce k Záverečné-

mu účtu obce Nededza za 

rok 2021

Uznesenie č. 355
berie na vedomie: Stanovisko 
hlavného kontrolóra k Závereč-
nému účtu obce Nededza za rok 
2021

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 
Za: 7: JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. 
Darina Janušová, Mária Sklená-
rová, Ing. Vladimír Zajac, Ing. Ľu-
boslava Ťažká

Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. K Záverečnému účtu Obce 

Nededza za rok 2021

Uznesenie č. 356
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
Záverečný účet obce a celoroč-
né 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 Sklená-
rová, Ing. Vladimír Zajac, Ing. Ľu-
boslava Ťažká
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 357
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
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 územ-
nej 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 Sklená-
rová, Ing. Vladimír Zajac, Ing. Ľu-
boslava Ťažká
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 358
Obecné zastupiteľstvo schvaľu-
je použitie zostatku fi nančných 
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 rezervné-
ho 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 Sklená-

rová, Ing. Vladimír Zajac, Ing. Ľu-
boslava Ťažká
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9. K Rôznemu

Uznesenie č. 359
berie na vedomie zmenu roz-
počtu  rozpočtovým opatrením 
č. 3/2022

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania : 
Za: 7: JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. 
Darina Janušová, Mária Sklená-
rová, Ing. Vladimír Zajac, Ing. Ľu-
boslava Ťažká
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 360
schvaľuje: rozpočtový presun 
výdavkov v rámci schváleného 
rozpočtu v zmysle Zásad hospo-
dárenia s fi nančnými prostried-
kami Rozpočtovým opatrením 
č. 4/2022

Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania : 
Za: 7   JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. 
Darina Janušová, Mária Sklená-
rová, Ing. Vladimír Zajac, Ing. Ľu-
boslava Ťažká
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 361
schvaľuje: jednorazový príspe-
vok od obce v sume 100 EUR pre 
osoby s preukazom ťažko zdra-
votne postihnutej osoby (ŤZP) 
vo veku od 0 do 26 rokov s trva-
lým pobytom v obci Nededza 
z dôvodu zhoršenia sociálnej 
situácie

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

Za: 7: JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. 
Darina Janušová, Mária Sklená-
rová, Ing. Vladimír Zajac, Ing. Ľu-
boslava Ťažká

Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Nededzi, 30.05.2022
PhDr. Peter Vajda, starosta obce    
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V
ážení občania, prvý 
polrok tohto roka už 
máme za sebou. Vní-

mame, že pandémia pomaly 
odoznela, konečne sa nám 
všetkým začalo trochu lepšie 
dýchať, dostávame sa postup-
ne do lepšej psychickej poho-
dy, začíname sa viac stretávať. 
Opätovne sme začali zabez-

pečovať všetky spoločenské a 
kultúrne akcie v obci. Keď som 
si myslel, že z tohto pohľadu 
bude už len lepšie, koncom 
februára došlo, ako všetci vie-
me, k ozbrojenému konfl iktu 
na Ukrajine. Z tohto dôvodu 
sme sa opätovne dostali do 
nekomfortnej situácie, opäť 
obec musí riešiť veci spojené 
s utečeneckou krízou. Na do-
mácej scéne riešime všetky 
obce a mestá problémy súvi-
siace s fi nancovaním miest a 
obcí cez tzv. podielové dane. 
A pokiaľ zo strany štátu dôjde 
k ich zníženiu, tak výpadok 

pre tento a budúci rok by 
činil cca. 620 miliónov EUR. 
Predsedníctvom Združenia 
miest a obcí Slovenska, ktoré-
ho som aj ja členom, pracuje 
na to, aby nám tieto fi nančné 
prostriedky neboli zobraté. 
Tiež riešime aj nevídaný ná-
rast cien elektrickej energie a 
plynu. Na túto tému som bol 

diskutovať aj dňa 28.04.2022 
spolu s primátorkou Zvolena 
v RTVS v Banskej Bystrici v 
relácii Regina. Spoločne sme 
sa rozprávali s redaktormi o 
neúmernom zvyšovaní cien 
energií a ich dopady na mestá 
a obce na Slovensku. 

Aktuálne pokračujeme v rie-
šení života obyvateľov a obce 
samotnej a to prostredníc-
tvom nového Územného plá-
nu obce Nededza, ktorý rieši-
me aj na základe požiadaviek 
niektorých občanov, najmä 
čo sa týka individuálnej byto-

vej výstavby. Celkovo sme sa 
to riešili trikrát na obecnom 
zastupiteľstve, z toho jeden-
krát nebolo obecné zastupi-
teľstvo uznášaniaschopné. V 
tomto smere boli vznesené 
viaceré pripomienky zo stra-
ny poslancov, na ktoré písom-
ne reagoval spracovateľ Za-
dania územného plánu obce 

Nededza Ing. arch. Burian. V 
súčasnosti nastalo zdržanie, 
nakoľko Zadanie územného 
plánu nebolo väčšinou prí-
tomných poslancov obecné-
ho zastupiteľstva schválené. 
V tomto smere bude potreb-
né, aby sa orgány obce do-
hodli na ďalšom postupe.

Čo sa týka lokality Stav, tak II. 
etapa – geometrický plán na 
rozparcelovanie pozemkov sa 
podal na zápis na kataster. V 
lokalite Pred Chríp sa pokra-
čuje na príprave výkupu po-
zemkov pod miestnu komuni-

Slovo starostu
káciu (od štátnej cesty II/583 
v smere k areálu VIX popri ve-
dení vysokého napätia). 

Po dohode s architektom 
Pastorkom a spol., ktorí vy-
hrali architektonickú súťaž 
Centrum obce Nededza, pre-
bieha spracovanie projekto-
vej dokumentácie pre urba-
nistickú štúdiu, nasledovať 
bude územné rozhodnutie a 
stavebné povolenie. Dúfam, 
že sa nám to do konca tohto 
roka podarí tak, aby sme v 
tom budúcom mohli začať s 
výstavbou nášho centra obce. 
Za uplynulé obdobie sa toho 
v obci udialo podstatne viac, 
s čím sa môžete oboznámiť 
aj prostredníctvom uznesení 
a zápisníc obecného zastupi-
teľstva.

Ďalej by som sa chcel poďa-
kovať za reprezentáciu našej 
obce futbalovému oddielu 
Obecného športového klu-
bu Nededza, a aj futbalovej 
akadémii Nededza – Kotrčiná 
Lúčka – Gbeľany. Zvlášť ďaku-
jem stolným tenistom, ktorí 
postúpili do 5. ligy.

Ako ste už možno postrehli, 
29. októbra sa budú konať 
voľby do vyšších územných 
celkov, ako aj do samosprávy 
obcí. Aj ja som sa rozhodol 
opäť uchádzať o dôveru ob-
čanov a kandidovať na post 
starostu obce.

Prajem Vám príjemné prežité 
leto, aby ste si oddýchli tak 
fyzicky, ako aj psychicky, na-
koľko nevieme, aké krízové 
situácie, ktoré si vôbec nepra-
jeme, nás môžu čakať a my 
budeme musieť zodpovedne 
reagovať.

S úctou, starosta obce,
PhDr. Peter Vajda

Nededžan

Starosta obce v RTVS 
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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

Nededžan

Porovnanie triedenia odpadov
v obci za roky 2020 a 2021

Obec Nededza v súlade s § 4 
ods. 6) zákona č. 329/2018 Z.z. 
o poplatkoch za uloženie od-
padov a o zmene a doplnení 
zákona č. 587/2004 Z.z. o En-
vironmentálnom fonde a o 
zmene a doplnení  niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov týmto predkladá 
informáciu o úrovni a spôsobe 
výpočtu úrovne vytriedenia 
komunálnych odpadov za rok 
2021: 50,92%.

Sadzba poplatku pre rok 
2021 za uloženie zmesové-
ho komunálneho odpadu 
(200301) a objemného odpa-
du (200307) na skládku od-
padov v EUR/1 tonu (platná 
od 01.03.2022 – 28.02.2023):  
15,00 EUR. V zmysle zákona 
sa tento poplatok má zapo-
čítať do sadzby pre občana a 
nie aby ho platila obec z iných 

Úroveň vytriedenia komunálneho
odpadu za rok 2021: 50,92 %.

Tabuľka č. 2

Druh komunálneho odpadu Kód odpadu Množstvo odpadu 
v tonách rok 2020

Množstvo odpadu 
v tonách rok 2021

Papier a lepenka 20 01 01 18,4606 21,2800

Sklo 20 01 02 23,6200 22,6800

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 
(kompozity na báze lepenky) 20 01 03 2,1100 2,2800

Obaly z kovu 20 01 04 2,8257 2,9600

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 20 01 08 0,7500 0,7300

Šatstvo 20 01 10 4,8400 4,4000

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfl uórované uhľovodíky 20 01 23 0,5400 0,5500

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

Farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky 20 01 27 0,3450 0,3900

Farby 20 01 28 0,6580 0,4300

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené 
v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) 20 01 35 0,8100 1,400

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 
uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 20 01 36 2,9521 1,6600

Nededžan  1-2/20228



zdrojov. Poplatok za komunál-
ny odpad, ktorý platí občan 
obci zostáva aj tento rok ne-
zmenený a to 11,97 Eur/1 oso-
bu/1 rok, viď tab. 1.

V porovnaní s predchádzajú-
cim rokom sme celkovo vy-
produkovali menej odpadu, 
avšak vytriedili sme ho horšie. 
V roku 2020, kde bola úroveň 
triedenia 51,94% sme sa po-
horšili takmer o 1,02 %. Ak sa 
v celkovom triedení odpadov 
nezlepšíme, ale naopak zní- Spracovala: Zuzana Škorvánková

Plasty 20 01 39 22,7100 28,1300

Kovy 20 01 40 107,9873 72,3000

Zmesový komunálny odpad 20 03 01 148,6300 138,2500

Objemový odpad 20 03 07 24,0000 13,6400

Nechlórované minerálne motorové, prevodové oleje 13 02 05 0,0000 0,0800

Zmesi betónu, tehál, obkladačiek a i. 17 01 07 60,3200 39,6100

Káble 17 04 11 3,1894 0,0000

Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
alebo kontaminované nebezpečnými látkami 15 01 10 0,0000 0,0300

Zmiešané odpady zo stavieb 17 09 04 1,0400 2,2800

Zmesi tukov, olejov 19 08 09 0,0000 1,0200

Celkové množstvo za rok 425,8481 354,1600

žime úroveň triedenia, bude 
obec na poplatku za uloženie 
odpadov na skládku doplácať 
vyššiu sumu (viď. tabuľka č.1). 
Čo sa v končenom dôsledku 
odzrkadlí aj na poplatku za 
odpad pre občanov.

Obec v roku 2021 vybrala od 
občanov poplatky za odpad 
v celkovej sume 14 425,00 
Eur a náklady vznikli v sume 
20 082,00 Eur. Rozdiel, čo do-
pláca obec z iných fi nančných 
zdrojov je 5 657,00 Eur.

Jedlé oleje a tuky

V rámci triedenia odpadov sa 
samostatne zbierajú aj jedlé 
oleje a tuky. Tieto umiestňuje-
me do osobitne pre tento účel 
určených zberných nádob s 
označením „Jedlé oleje a tuky“ 
alebo odovzdávame na obec-
ných odberných miestach či vy-
braných čerpacích staniciach.

V našej obci nemáme rozmiest-
nené zberné nádoby na zber 
použitého kuchynského oleja, 

ale aj napriek tomu je možnosť 
odovzdať ho v našej obci do 
školskej kuchyne. Domácnosti 
môžu zbierať akýkoľvek rast-
linný kuchynský olej – po vy-
prážaní z fritéz, ale aj olej, ktorý 
slúžil ako nálev potravín – rýb, 
zeleniny či syra. Dôležité je však 
zbierať čistý olej, ktorý neob-
sahuje zvyšky potravín, šťavy 
z mäsa či vody. Takýto olej sa 
odporúča zliať cez sitko do čis-
tej a suchej PET fľaše alebo do 
originálneho obalu. 

Nededžan  1-2/2022 7

Čierna skládka
dostala stopku
Aj v našej obci sa žiaľ nájdu 
miesta, ktoré si ľudia mýlia 
so smetiskom. Jedná sa o tzv. 
čierne skládky ako je naprí-
klad tá na hornom konci obce 
pri rybníku smerom na bývalé 
tzv. smetisko. Keďže by sme sa 
v našej prírode nahádzaných 
odpadkov nezbavili ináč ako 
ich zberom, obec  za pomoci 
dobrovoľníkov Mgr. Mariána 
Frniaka, Rudolfa Horeckého 
a pracovníkov na verejno-
prospešných prácach čiastoč-
ne odstránila veľké množstvo 
odpadu. Z miesta ubudlo do-
vedna 45 vriec vecí, ktoré boli 
následne vytriedené a vhode-
né do smetných nádob na ne 
určených. Napriek tomu ešte 
bude potrebné v tejto aktivite 
pokračovať. Rovnakú aktivitu 
vyvinuli následne aj niektorí 

ďalší občania vrátane hasičov. 
Poďakovanie patrí tým, ktorí 
sa do zberu zapojili!

Text: Alica Hodásová,
Foto: archív obce,
Mária Sklenárová
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Nededžan

Aj dôchodcovia môžu
oslavovať
Hoci sa to nezdá, aj ľudia v dô-
chodkovom veku môžu osláviť 
20 ročné jubileum. Ako? Predsa 
veľmi jednoducho a to tým, že 
si pripomenú 20. výročie za-
loženia Základnej organizácie 
jednoty dôchodcov v Nededzi. 
Spolok pracuje aktívne už od 
roku 2002 a do činnosti sa za-
pája väčšina nededzských dô-
chodcov. 

Na podnet vtedajšieho starostu 
pána Ladislava Zaymusa sa dňa 
26. apríla 2002 konala ustano-
vujúca schôdza organizácie. Od 
tohto času členovia výboru ak-
tívne organizovali rôzne zaují-
mavé aktivity.  V súčasnej dobe 
má každoročne 60 až 70  členov, 
ktorí sa zúčastňujú aktivít orga-
nizovaných základnou alebo 
okresnou organizáciou.

Keďže obec ponúka  možnosť 
využívať obecný autobus, (za 
čo sú dôchodcovia vďační 
obecnému úradu), boli organi-
zované každoročne zájazdy v 
rámci Slovenska i v blízkom za-
hraničí. Každoročne bol orga-
nizovaný zájazd na Agrokom-
plex Nitra, ktorého sa často 
zúčastňovali starí rodičia spolu 
s vnúčatami. Na jar sa nededz-
skí členovia radi zúčastňujú na 
výstavných trhoch v Trenčíne 
a na výlete na pútnické miesto 
na Skalke, Manínsku úžinu 
aj hrad Budatín. V priebehu 
uplynulých rokov navštívili aj 
iné  miesta ako Levoča, Banská 
Štiavnica (spojená s prehliad-
kou múzea), hrad Stará Lubov-
ňa,  Turzovka, Starú Bystricu, 
Novú Bystrica, Oravská prie-
hrada s prehliadkou vtáčieho 
ostrova, kúpalisko v Oraviciach 
či obec Klin a iné zaujímavé 
miesta.

Členovia si v rámci  starostli-
vosti o svoje zdravie vypočuli aj 
zaujímavé  prednášky a  tiež vy-
užívali ponuky kúpeľov, pričom 
sa viacerí zúčastňovali aj na 
pobytoch v Turčianskych Tep-

liciach, Vyšných Ružbachoch a 
Piešťanoch.   

JDS v Nededzi sa pravidelne 
zúčastňuje na okresných a 
krajských športových hrách 
organizovaných materskou 
organizáciou. V posledných 
rokoch sa 7 – 8 členov aktívne 
zúčastňovalo, či už v hode gu-
ľou, hode granátom, streľby zo 
vzduchovky, behoch a šachu.  
Dôchodcovia sa môžu pochvá-
liť, že každoročne si prinesie 
každý účastník nejaké medai-
ly a členovia postupujú aj do 
krajských a celoslovenských 
športových hier.  Tu sa patrí vy-
zdvihnúť pána Vladimíra Peťka, 
ktorí už niekoľko rokov je orga-
nizátorom okresných športo-
vých hier  a aktívny účastník v 
behoch a v šachu.

Členky organizácie sa tiež stara-
jú o kaplnky či už v rámci dedi-
ny, alebo aj kaplnky na Vŕškoch, 
ktoré každoročne vyzdobia, vy-
čistia a pokosia okolie.

Veľmi obľúbené sú posedenia 
pri guláši, ktoré sa organizujú 
každoročne v letných mesia-
coch a tiež zimné posedenia 
mikulášske alebo vianočné, 
keď sa starší spoluobčania 
radi stretnú s kamarátmi a su-
sedmi.

Súčasná predsedníčka Mária Vaj-
dová sa týmto spôsobom chce 
poďakovať aj obecnému úradu, 
pánu starostovi za fi nančnú pod-
poru a každoročné  organizova-
nie októbra mesiaca úcty k star-
ším, kedy dôchodcov pozdravia 
aj deti z materskej školy  a zabaví 
ich aj vybratá hudobná skupina, 
na čo sa veľmi tešia.

Posledné dva roky bola činnosť 
obmedzená len na členskú 
schôdzu a júnové  posedenie 
pri guláši.  Avšak v máji tohto 
roku práve pri príležitosti 20. 
výročia obec usporiadala pre 
členov organizácie slávnostné 
posedenie spojené s dobrým 
jedlom, koláčikmi a tiež zná-
mym hudobným zoskupením 

Pavelčákovci.  Každý zúčast-
nený si od obce odniesol na 
pamiatku tejto udalosti drob-
né upomienkové predmety. 
Členovia, ktorí zakladali JDS 
alebo sa v nej dlhoročne aktív-
ne angažujú boli od starostu 
obce ocenení prostredníctvom 
diplomov aj ďakovných listov. 
Starosta sa im zároveň za ich 
dlhoročnú prácu a angažova-
nosť poďakoval. Menovite sa 
jednalo o týchto našich spolu-
občanov:

Zakladajúci členovia výboru: 
Vladimír Mravec, Oľga Brniako-
vá, Mária Peťková, Eduard Mra-
vec, Leonard Kmeť, Lidia Šeligo-
vá, Anna Ďugľová.

Predseda: Vladimír Mravec, Má-
ria Vajdová.

Pokladníčka: Anna Zajacová
Člen: Anton Šeliga (aktívne dl-
horočné členstvo) Vladimír Peť-

Spracovala a foto: Alica Hodásová

ko (aktívna športová reprezen-
táciu), Vendelín Ďugel (aktívna 
športová reprezentácia).

Nielen im, ale i všetkým star-
ším občanom, ktorí majú aj 
prostredníctvom organizácie 
snahu podieľať sa na vytváraní 
dobrých susedských vzťahov a 
spolunažívania patrí poďako-
vanie a želanie, aby im zdravie 
do najbližších rokov fungova-
lo naďalej tak dobre, aby ešte 
mohli osláviť ďalšie jubileum 
organizácie. Organizácia JDS 
stále aktívne pracuje a preto je 
aj možnosť pre ďalších seniorov, 
zapojiť sa do jej činnosti a tak 
rozšíriť túto komunitu.

20 rokov
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Opäť sme sa poďakovali
všetkým mamám
Po nútenej covidovej pauze sa 
pomaly rozbiehajú aj obecné 
akcie. Jednou z viacerých je aj 
Deň matiek. Ten sme si pripo-
menuli v druhú májovú nede-
ľu, kedy naše mamičky, staré 
mamičky a babičky oslávili svoj 
sviatok v sále kultúrneho domu. 

Po privítaní starostu obce pros-
tredníctvom kvetov sa pri dob-
rom vínku a chutných koláčoch 
o milý program postarali detič-
ky z Materskej školy v Nededzi, 
naši školáci zo Základnej školy 
v Gbeľanoch a domáci heligon-
kár Dávid Cesnek.

Všetkým účinkujúcim, ktorí 
týmto vzdali vďaku mamám, 
patrí veľké poďakovanie!

Text: Alica Hodásová
Foto: Zuzana Škorvánková 



Nededžan

Deti sa mohli opäť spolu
vyšantiť
Deti sa mohli

opäť spolu vyšantiť

Nededžan
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Po pandemickej pauze si mohli 
deti z Nededze znovu vychut-
nať zábavnú akciu Medzinárod-
ný deň detí. Prevažne slnečné 
počasie, výborné občerstvenie 
a kopec zábavy – aj takto vypa-
dal tohtoročný deň detí v našej 
obci.

Obec Nededza spolu s Komi-
siou kultúry, mládeže a športu 
v spolupráci s miestnym hasič-
ským zborom  opäť usporiadala 
oddychovo – zábavné popo-
ludnie. Všetci účastníci si mohli 
dať na tvár namaľovať zvierat-

ko, či iný motív, ktorý ich pote-
šil. Vďaka šikovným rukám diev-
čat – maliarok pobehovali po 
ihrisku motýlikové, kvetinkové 
a iné pestré tváre. Deťúrence sa 
určite potešili vodnému osvie-
ženiu od našich hasičov z dob-
rovoľného hasičského zboru. 
Vodu z hasičských hadíc si deti 
jednoznačne užívali. Najmenšie 
detičky sa mohli potešiť známe-
mu zoskupeniu Fidlikanti, ktorý 
zahrali nielen na ľudovú nôtu, 
ale hlavne zaujímavo upúta-
li detské publikum. Všetci sa 
mohli vyskákať a vyblázniť na 

nafukovacom hrade, veľkej a 
malej šmýkalke. Mnohým sa ve-
ru nechcelo túto zábavu opus-
tiť. Každé dieťa bolo obdarova-
né balíčkom cukríkov a mohlo 
si vytiahnuť prekvapenie z roz-

právkového koša. Dúfame, že 
si naši malí spoluobčania svoj 
veľký deň užili a my sa tešíme, 
že opäť o rok si túto zábavu zo-
pakujeme!

Text: Alica Hodásová
Foto: Peter Vajda
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Na sklonku februára tradičný 
fašiangový sprievod masiek 
na čele s nevestou a ženíchom 
rozveselil jednotlivé ulice v ob-
ci. Ľudová muzika za rezkých 
tónov doprevádzala dedinský 
sprievod. Strašidelné masky 
spolu s krojovanými dievčatami 
nám takto pripomenuli staré 
zvyky. Poďakovanie patrí futba-
listom z Obecného športového 
klubu za prípravu a priebeh tej-
to akcie. 

Napriek častému upršanému májovému počasiu sa podarilo za pomoci techni-
ky od rodiny Čapliarovej i tento rok našim športovcom z Obecného športového 
klubu Nededza postaviť i zvaliť 22 metrov vysoký obecný máj. Aj takéto menšie 
akcie pomáhajú v našej obci zachovávať tradície.

Z každého rožku troškuZ každého rožku trošku
Fašiangový sprievod rozveselil obec

Text: Alica Hodásová
Foto: Peter Vajda

Stavanie mája pomáha
uchovávať ľudové tradície

Technologická vymoženosť, 
ktorou je čipovanie zvierat je  
praktickým pomocníkom v 
otázke zdravia a bezpečnosti 
chovaných zvierat. Čipova-
nie psa slúži pre jednoduchú 
identifi káciu zvieraťa a pre-
ukázanie majiteľa v prípade 
straty psa. Čip sa zavádza 
zvieraťu pod kožu, jeho život-
nosť je asi 25 rokov. Ak sa vám 

chlpáč náhodou stratí, bežnou 
praxou útulkov, polície, a pod., 
je skúšať, či je zviera čipované. 
Pokiaľ ste nechali kód čipu za-
viesť do centrálneho registra, 
jednoducho vášho miláčika pri-
radí k vám, jeho majiteľovi.
Naša obec preto zakúpila čítač-
ku čipov s vylepšenou citlivos-
ťou, ktorá takpovediac „načíta“ 
všetky typy čipov používané 

v Českej a Slovenskej repub-
like pre označovanie zvierat.  
Napriek tomu, že už aj u nás 
v obci máme takúto 
možnosť, dúfajme, 
že sa bude využí-
vať len sporadicky 
a voľne pobehujú-
cich či stratených 
psov bude v našej 
obci ubúdať.

Moderný spôsob ako ustrážiť svojho psa

ás 
to 

me, 
í-

Text a foto: Alica Hodásová

Je nám jedno
v akom
„bordeli“
žijeme?
Obzvlášť tento rok badáme doslova kope-
nie sa a hromadenie zeleného odpadu ved-
ľa štátnej cesty oproti autobusovej zastávke 
v smere do Žiliny. Toto miesto nie je v žiad-
nom prípade určené na vyhadzovanie trávy 
a iného zeleného odpadu zo záhrady. Na to 
predsa slúžia kompostéry, ktoré obec dis-
tribuovala do každej domácnosti zadarmo. 
Ak niekomu kompostér chýba, môže oň na 
obci požiadať a bude mu bezplatne vyda-
ný – takto máme možnosť ľahko a rozumne 
uskladňovať daný druh odpadu. Alebo nám 
je jedno, aký neporiadok v okolí robíme a v 
akom „bordeli“ žijeme, kým ho nemáme vo 
vlastnej záhrade.....?

AH
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Futbalové tabuľky sezóna 2021/22
1. trieda dospelí ObFZ  Žilina

3. liga starší dorast U19 SsFZ

Káder 2021/22:

Juraj Noga,  Vladimír 
Vrábel, Patrik Jančula, 
Milan Stenchlák, Ivan 
Vajda, Miroslav Ďuríček, 
Samuel Horecký, Bruno 
Remek, Ján Slúčik, An-
drej Chládecký, Jakub 
Fujdiak, Filip Jančula, Ši-
mon Vajda, Filip Remek, 
Adam Vrábel, Marek 
Ďungel, Dominik Nový, 
Radim Peťko, Giorgi Tsit-
sikashvili, Matúš Hazda, 
Ivan Konek, Kristián Fra-
nek, Jakub Bielik, Jakub 
Mahút, Peter Drábik, 
Adam Massa, Miroslav 

Mravec (12g.), Marek 

Mravec (14g.), Ra-

doslav Adamčík (19g.). 

Tréner: Tomáš Trpiš
Vedúci: Miloš Bros

Káder 2021/22:

Šimon Hanuliak , Tomáš 
Marušák, Kristián Bie-
lik, Dominik Zadojany, 
Samuel Staník, Matúš 

Hazda (18g.), Rafael 
Suarez, Jakub Mahút, 
Marek Potocký, Lukáš 
Komačka, Matúš Poljak, 
Michal Lukáčik, Filip 

Jančula (15g.), Marcel 
Ťavoda, Marek Trúchly, 
Adam Massa.

Tréner: Martin Miček
Vedúci: Jakub Januš
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3.liga mladší dorast U17 SsFZ

3.liga starší žiaci U15 SsFZ

Káder 2021/22:

Andrej Vangel, Marko 
Drábek, Filip Bela, Jakub 
Maňo, Matúš Ďuríček, 
Lukáš Kobela, Stanislav 
Holeš, Andrej Bujný, 
Roman Jankovský, An-
ton Kubáň, Jakub Len-
ko, Vladimír Lodňan, 
Patrik Krištofík, Adrián 

Čelko (32g.), Richard 

Dvořák (16g.), Mark 

Nový (32g.), Samo Valo, 
Damián Muráň, Anton 
Vajda, Peter Mravec, Sa-
muel Chromiak.

Tréner: Peter Galadík
Vedúci: Peter Lenko

Káder 2021/22:
Ján Janíček, Tobias 
Hazda, Matej Morav-
čík, Matúš Ľach, Denis 
Belko, Diana Bieliková, 
Lenka Štefanatná, Kris-
tián Ondro, Sabína Rab-
čanová, Michal Dvořák, 
Michaela Nová, Andrej 

Bujný (10g.), Roman 
Jankovský, Fedor Mi-
chalovič, Matúš Sič, 
Dominik Šoška, Timotej 
Ševčík, Patrik Krištofík, 
Lukáš  Mahdoň, Dávid 
de Riggo, Dávid Tichák 

(31g.), Simona Bieliko-
vá, Branislav Beňadik, 
Barbora Možutíková, 
Nicolas Slúčik, Anton 

Vajda (23g.).

Tréner: Ján Kasman
Vedúci: Kristián Milo
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3.liga mladší žiaci U13A SsFZ

1.trieda mladší žiaci U13B ObFZ  Žilina

Káder 2021/22:

Tobias Hazda, Adam 
Paur, Simona Mikolajo-
vá, Lenka Štefanatná, 
Diana Bieliková, Matej 
Moravčík, Ilaj Šlichtík, 
Dominik Šoška, Tomáš 

Ondruš (40g.), Matúš 
Lavrenčík, Jakub Biča-

novský (28g.), Oliver 
Neslušan, Fedor Mi-

chalovič (29g.), Simona 
Bieliková, Nicolas Slú-

čik (29g.), Dávid Cho-
van, Matúš Sič (32g.), 
Samo Kmeť, Simon Ko-
valčík.

Tréner: Tomáš Mičuda
Vedúci: Miloš Bielik

Káder 2021/22:

Tobias Hazda, Ilaj Šlich-
tík, Martin Raček, Simo-
na Mikolajová, Matej 
Boháč, Jakub Káčerík, 
Nicolas Slúčik (15g.), 
Radoslav Adamčík, Oli-
ver Neslušan, Adam 
Paur, Kristián Mydlo, 
Terézia Rabčanová, Ve-
ronika Vráblová, Simona 
Bieliková, Diana Bieliko-
vá, Šimon Ondruš, Ma-
túš Síč, Nicolas Kaniak, 
Adrián Bajtoš, Simon Ko-
valčík, Tomáš Ondruš 

(33g.), Lukáš Mikolaj, 
Maxim Krištofík (17g.), 
Jakub Bičanovský, Da-
niel Santa, Viliam Filip, 
Filip Podehradský. 

Tréner: Filip Jančula

Miloš Bros (OŠK Nededza / FA United N-KL-G)



V poslednom čísle časopisu Ne-
dedžan som písal o úspešnom 
štarte stolných tenistov v novej 
sezóne. S veľkou radosťou mô-
žem oznámiť, že úspešný štart 
bol dovedený do úspešného 
konca. Naše A-družstvo OŠK 
Nededza postúpilo do stolnote-
nisovej 5. ligy najvyššej oblastnej 
súťaže družstiev z okresov Žilina, 
Čadca, Kysucké Nové Mesto a 
Bytča. Tento úspech je o to cen-
nejší, že sme súťaž vyhrali a po-
stúpili ako víťaz 6. ligy, pretože za 
určitých okolností sa dá postúpiť 
aj iným spôsobom.

Na postupe majú najväčšiu zá-
sluhu hráči základu A-družstva, 
menovite: Ivan Krajíček, Jozef 
Vajda, Marian Frniak a Miroslav 
Pakoš. Hráči, cítiac veľkú príleži-
tosť, vydali zo seba naozaj všetko 
a ich dochádzka na zápasy bola 
vzorná. Veď prví traja menovaní 
hráči hrali vo všetkých 22. kolách 
a odohrali podľa poradia 87, 87 
a 88 dvojhier. Miroslava Pakoša 
v piatich kolách dobre zastúpi-
li náhradníci Peter Noskovič a 
Jozef Maršala ml. Uvediem ešte 
percentuálny počet vyhratých 
dvojhier jednotlivých hráčov: 
Ivan Krajíček 83,9%, Jozef Vajda 
72,4%, Marian Frniak 65,9% a Mi-
roslav Pakoš 46,3%.

Pre úplnosť dodám, že A-druž-
stvo OŠK Nededza už 5.ligu hralo. 
Vzhľadom na určené pravidlá po-
stupov a zostupov z jednotlivých 
súťaží a počtu vypadávajúcich z 
krajskej súťaže 4. liga-západ sme 
ako družstvo na 3. mieste v 6. li-
ge postúpili do 5. ligy a hrali ju v 
sezónach 2012/2013 a 2013/2014. 
V sezóne 2012/2013 sme sa v 5. 
lige udržali a skončili na predpo-
slednom 11. mieste. Zaslúžili sa 
o to hráči: Marian Frniak, Pavol 
Markuš, Michal Stenchlák, Jozef 
Vajda a Ivan Krajíček (na archív-
nom foto v modrých dresoch). V 
nasledujúcej sezóne 2013/2014 
sme však už vypadli. Zásluhou 
STO Višňové, ktoré nechcelo mať 
v 5. lige svoje dve družstvá, nám 

bola na zámenu súťaží ponúknu-
tá 5. liga aj o dva roky neskôr v 
sezóne 2015/2016, ktorú sa nám 
nepodarilo udržať a vypadli sme 
z nej.

Po šiestich rokoch dlhého čaka-
nia sa nám to teraz konečne opäť 
podarilo. Uvidíme, či sa nám
v nasledujúcej sezóne 2022/2023 
podarí v 5. lige etablovať na viac 
sezón. Urobíme pre to všetko.

B-družstvo OŠK Nededza skonči-
lo v 7. lige na 9. mieste. Pod nami 
skončili rivali Energodata Žilina 
F, Terchová A a Lietavská Lúčka 
B, ktorá súťaž opúšťa. Úspešnosť 
jednotlivých hráčov bola nasle-
dovná: Jozef Maršala ml. 58,3%, 
František Krajíček 58,3%, Peter 
Noskovič 56,8% a Maršala Jozef 
st. 21,0%.

Naši stolní tenisti zaznamenali
veľký úspech

OŠK Nededza A, 5.liga_ sezóna 2021-2022

OŠK Nededza A, 5.liga_ sezóna 2012-2013

Text: Marian Frniak
Foto: archív obce
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František Krajíček 58,3%, Peter
Noskovič 56,8% a Maršala Jozef 
st. 21,0%.

-2022

Všetkým hráčom stolnotenisové-
ho oddielu OŠK Nededza ďaku-
jem za vzornú reprezentáciu na-
šej obce. Za vytvorenie dobrých 
podmienok pre stolný tenis patrí 
poďakovanie aj všetkým poslan-
com Obecného zastupiteľstva
v Nededzi a starostovi obce Pet-
rovi Vajdovi.



TRAKTORY KLUB NEDEDZA, O.Z.
S PODPOROU OBCE NEDEDZA A NAŠA NEDEDZA, O.Z.

ORGANIZUJE PODUJATIE

NEDEDZSKÁ TRAKTORIÁDA
VI. ročník prehliadky Traktorov

Pozývame všetkých priaznivcov traktorov na stretnutie
spojené s prehliadkou doma vyrobených malotraktorov

a traktorov a súťažou zručností ich majiteľov.

Program podujatia

13:00 - 13:30 registrácia účastníkov
13:30 - 14:00 prehliadka traktorov – spoločná jazda
14:00 - 17:30 súťaž zručností, prechod cez brod 
17:30 - 18:00 vyhodnotenie súťaže, tombola
18:00 - 20:00 posedenie pri hudbe
20:00  pálenie vatry
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2. júl 2022
Nededza - lokalita Štepnica (vyšný koniec)
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P
redstava, že kliešťa mô-
žete chytiť zásadne len
v lese, dávno neplatí. Toh-

to neobľúbeného článkonož-
ca bežne nájdete na trávičke
v mestkom parku alebo vo va-
šom dvore. Taktiež zlaté pra-
vidlo, že ide o letného parazita, 
čo sa rád na nás priživuje, nie 
je pravdou. Kliešť bežne prežije 
teploty do 5° C. 

Keď už si toho kliešťa prinese-
ného odkiaľkoľvek a pri akom-
koľvek počasí nájdete na sebe, 
najdôležitejšie je ho ihneď od-
strániť. Na začiatku jeho prisatia 
nemá toľko šancí Vám predať 
akúkoľvek chorobu.

Otázka, ako ho odstrániť, má 
milión odpovedí. V praxi ľudia 
siahli po injekciách, zmrazova-
cích setoch, točeniach v smere 
či protismere hodinových ruči-
čiek.. Ktorá je tá správna? Na to 
nie je odpoveď, skôr je to me-
tóda, kedy benefi t presahuje 
riziko. 

Pred aj po vybratí kliešťa iritova-
né miesto vydenzifi kujte akým-
koľvek alkoholovým roztokom. 
Pri používaní mydla či oleja sa 
udávalo vyššie riziko, že kliešť 
vyvráti svoj obsah žalúdka so 
všetkými infekčnými zložkami 
do rany. Tvrdí sa, tvrdilo sa, vy-
vrátilo sa, obnovilo sa.. Ďalšou 
možnosťou sú zmrazovacie se-
ty. Nevýhodou je, že po zmra-
zení sa jeho zmrznuté telo pri 
manévrovaní s pinzetou dokáže 
ľahšie rozlomiť a časť zostane 
v tele. Jednoducho, téma spô-
sobu je vo všetkých kuloároch, 
laických či odborných, neustále 
dôvodom nekonečného sváru. 
Pritom, spôsob vytiahnutia je 
podľa preferencie ,,operatéra“ 
a operácia úspešne vie prebeh-
núť v domácom prostredí, bez 
nutnosti lekárovej asistencie. Ak 
máte dobrú skúsenosť s akým-
koľvek horemenovaným po-
stupom, nemeňte ho. Pacienta 
nezabijete, nepokazíte a nebu-
de mať vďaka Vám doživotné 
následky. To skôr, keď budete 
váhať a radšej ho necháte tam :)

Najhoršia nočná mora, ktorá veľa 
odvážlivcov odradila pustiť sa do 
súboja s kliešťom, je situácia, ke-
dy časť kliešťa zostane v tele? Čo 
vtedy robiť? Nič. Občasná otázka 
zvedavého laika: ,,A nedorastie?“, 
má jedinú odpoveď: ,,Nie.“ Hlava 
či kusadlo bez svojho majiteľa už 
nič nezmôže. Hlavne sa v tom 
nevŕtajte, nešprtajte, nepichajte. 
Cez tú záplavu krvi potom už aj 
tak nič neuvidíte. 

Rana po vybratí kliešťa môže byť 
na druhý deň zapálená. Predsa 
len, ten kliešť nemá bohvieaké 
hygienické návyky, a len Pán Boh 
vie, kde sa všade pred Vami váľal. 
Na to máme ten nenahraditeľný 
imunitný systém, ktorý oblasť 
prisatia pekne označí a vytvorí 
hranicu, za ktorú už nič neprej-
de. Takže v praxi, s drobnou 
zapálenou rankou po kliešťovi 
deň- dva nikam bežať nemusíte. 
Miesto opakovane dezinfi kuj-
te buď alkoholovým roztokom, 
alebo, ak nemáte alergiu na jód, 
môžete použiť aj Betadine alebo 

antibakteriálny krém Framykoin. 
V prípade, že tam ostala časť z 
kliešťa, naše telo si s tým poradí 
a zbaví sa ho rovnako ako sa vie 
zbaviť aj triesky, napríklad. 

A už sme zahojení, bez zápalu, 
čo ďalej? Nič. V 99% Vám nastane 
ďalšie obdobie pohody a pokoja. 
Niekedy však si niekto z nás vy-
tiahne žolíka s názvom borelió-
za. Po pár dňoch alebo týždňoch 
sa môže objaviť fľak. Rýchlo sa 
vyfarbí alebo odfarbí. Stred je 
svetlý a okraje červené. Nemusí 
to byť presné koliečko, ale vždy 
je väčšie ako 5 cm v priemere. 
Niekoho svrbí, niekoho nie, nie-
koho bolí, iný naopak o ňom vô-
bec nevie. A často sa vyskytne na 
mieste, kde kliešť ani nebol pri-
satý. U detí je zvláštne, že to ani 
nevyzerá ako fľak, ale ako taký 
divný červenofi alový, ohraniče-
ný opuch, najčastejšie ušnice, ale 
nemusí to byť pravidlom. (Viď 
fotka pod článkom). Nazýva sa 
to boreliový lymfocytóm. Hneď 
bežíme za doktorom, však fľak 

rovno znamená odber krvi. A on 
akosi sa do toho nehrnie. Taký 
doktor nie je lenivý, ale šikovný 
a vie veľmi dobre, čo robí. Vie, 
že na začiatku ochorenia sa tie 
protilátky, ktoré hľadáme, jed-
noducho v krvi nemusia vôbec 
objaviť. Bohužiaľ, so škaredým 
fľakom, ale stále bez odberu. Od-
ber sa realizuje 5-6 týždňov  po 
začiatku ochorenia. Preto platí 
pravidlo: fľak- antibiotiká. Odber 
neskôr. Antibiotiká je potrebné 
užívať 14-21 dní, poctivo a v pra-
videlných časových intervaloch, 
aby liečba priniesla ovocie. Dieťa 
aj dospelý sa môže zapájať do 
bežných aktivít, ak si nepredsta-
vujeme pod týmito aktivitami 
celodennú turistiku alebo telo-
cvikový maratón. Nie je dôvod 
ani uchovávať telo kliešťa a sna-
žiť sa ho dať na rozbor do labora-
tória, či bol ,,čistý“. Jediné, čo zis-
títe je, koľko Vám ubudne peňazí 
z peňaženky na vyšetrenie. Pre-
tože, ak aj kliešť bude označený 
za infi kovaného, neznamená to, 
že Vás mohol/stihol nakaziť.

Veľa ľudí namietne, však ja som 
bol/a očkovaná proti kliešťom a 
ako je možné, že mám ich cho-
robu. Kliešť vie preniesť nielen 
boreliózu, proti ktorej nemáme 
očkovaciu látku, ale aj kliešťovú 
encefalitídu, proti ktorej sa za-
očkovať dá. Sú to dve rozdielne 
ochorenia, s rôznym priebehom, 
rôznymi fázami či dôsledka-
mi. Kliešťovú encefalitídu nie 
je vhodné podceňovať, jeden 
chrobák Vám vie zabezpečiť dl-
hodobé lekárske sledovanie, vrá-
tane hospitalizácie či absolvova-
nia kúpeľnej liečby počas dlhých 
týždňov po uštipnutí. Nevyluču-
júc, že sa budete musieť odznova 
učiť chodiť alebo rozprávať.

Toto je taký nástrel tipov a trikov, 
ktoré môžu len pomôcť, a určite 
nikomu neublížia. Verím, že Vás 
tieto informácie zbavili strachu z 
článkonožcov a  navedú Vás, ako 
postupovať a čo robiť, keď sa z 
tej čiernej bodky na koži vykľuje 
kliešť.

AKO ZATOČIŤ S KLIEŠŤOM

Text: Eva Medvedíková
Foto: internet
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Zo života materskej školy

V materskej škole bolo za posled-
ného polroka veru veselo. Ako 
býva pravidlom, najväčšiu ra-

dosť zo snehovej nádielky majú deti, a tie 
z našej materskej školy sa v tomto roku 
veru potešili snehovým vločkám, ktoré 
pokryli celý dvor, kde hneď začali vyras-
tať snehuliaci a snehuliačky. Celý dvor sa 
zaplnil radostným výskaním pri šantení 
na snehu. Keďže Vianočné sviatky sme 
oslavovali s obmedzeniami, koledami 
sme potešili aspoň Ježiška v jasličkách pri 
návšteve miesteneho kostolíka a zamest-
nancom obecného úradu sme koledova-
li pod oknami tak, ako to bolo zvykom v 
minulosti. Po Novom roku sme pre deti 
v spolupráci s rodičmi pripravili karne-
val. Škôlka sa po dvoch rokoch zaplnila 
maskami prišli Spidermani, Ellzi, princez-
né a víly, deti tancovali a tešili sa z hud-
by a spoločnej zábavy a tiež pripravenej 
detskej hostinke, za ktorú aj touto ces-
tou rodičom chceme poďakovať. Život 
v materskej škole je spätí s regionálnou 
kultúrou a jej zvykmi, snažíme sa deťom 
sprostredkovať v bežnom živote a v prak-
tickej činnosti aj iné zvyky a tradície, me-
dzi ktoré určite patrí prežívanie sviatkov 
Veľkej noci s maľovaním vajíčok, plete-
ním korbáčov, spevom a polievaním. Ďal-
ším zvykom nášho regiónu je stavanie 
mája, ktorý deti spevom, tancom a vlast-
nými rukami postavili v jedálni materskej 
školy. Boli sme veľmi radi, že môžeme pri-
praviť a predviesť šikovnosť našich de-
tí na vystúpení z príležitosti Dňa matiek 
v kultúrnom dome. Kontakt s kultúrou 
sme deťom sprostredkovali aj návštevou 
Bábkového divadla v Žiline, kde si pozreli Text: Helena Chovancová

Foto: archív MŠ
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rozprávku o Škaredom káčatku. Návšteva 
divadla s profesionálnymi výkonmi her-
cov v známom rozprávkovom príbehu 
ponúka pre deti pohľad do sveta prijí-
mania jednotlivca bez predsudkov. Ďal-
šou zaujímavou aktivitou pre deti bola aj 
návšteva Krajskej hvezdárne, kde deťom 
hravou formou a rozprávkovou prezen-
táciou profesionálny personál hvezdár-
ne priblížil svet hviezd. Škoda len, že po-
časie nám veľmi neprialo, pretože bolo 
zamračené, inak by si deti mohli pozrieť 
skutočným hvezdárskym ďalekohľadom 
naše Slnko. Pre budúcnosť našej planéty 
je dôležité, aby sa deti už v rannom ve-
ku zoznámili z environmentálnymi prob-
lémami našej planéty a chápali význam 
ochrany životného prostredia. Zaujíma-
ným a pre deti vhodným spôsobom sa 
tejto problematike venuje Škola ochrany 
prírody Malá Fatra, ktorá sídli vo Varíne. 
Jej zamestnanci priamo v areáli vytvorili 
podnetné a poučné prostredie a deťom 
prostredníctvom rôznych aktivít priblíži-
li život lesa a zdôvodnili potrebu ochra-
ny. Praktickú starostlivosť o rastlinky deti 
mohli pozorovať v záhradníctve. Ďakuje-
me pani Zuzane Vajdovej, ktorá neľuto-
vala tak vzácny čas v jarnom období, ke-
dy má plné ruky práce a deťom predvied-
la a opísala starostlivosť o rastlinky, a tiež 
darovala krásnu výzdobu pre školákov, z 
ktorej majú určite radosť nielen deti, ale 
aj všetci okoloidúci. Srdečná vďaka za 
podporu, ktorá patrí nielen pani Zuzane 
Vajdovej, ale aj všetkým rodičom, páno-
vi starostovi, personálu materskej školy, 
veď deti sú najkrajšie nededzské kvety.


