
ZÁPISNICA  

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi 

konaného dňa 16.11.2022 o 17:30 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nededzi. 

 

Prítomní poslanci: 7 JUDr. Marián Cesnek, Tibor Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, 

Ing. Peter Škorvánek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. Vladimír Zajac 

Ospravedlnení poslanci: 0 

Neospravedlnení poslanci: 0 

 

Program:  

1.  Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva  

2.  Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov obecného 

zastupiteľstva 

3. Slávnostné zloženie sľubu starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho 

zasadnutia novozvoleným starostom a odovzdanie osvedčení o voľbe 

4. Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o voľbe 

5. Vystúpenie novozvoleného starostu 

 

Program novozvoleného zastupiteľstva: 

1. Určenie  zapisovateľa  

2. Voľba  návrhovej  komisie a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

4. Oboznámenie poslancov s poverením  na  výkon funkcie zástupcu starostu 

5. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení, keď zasadnutie nezvolá starosta a ani 

zástupca starostu  

6. Voľba členov a predsedov  jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva 

7. Uznesenia 

8. Záver 

 

1) Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Na úvod zasadnutia odoznela hymna Slovenskej republiky. 

Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi otvoril a viedol starosta 

obce PhDr. Peter Vajda, ktorý privítal všetkých prítomných, ktorí prijali pozvanie na slávnostné 

ustanovujúce zasadnutie. Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci siedmi poslanci.  



 

2) Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov 

obecného zastupiteľstva 

 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Petra Rovderová oboznámila prítomných so znením 

zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce, 

ktoré prebehli dňa 29. októbra 2022: 

Počet volebných okrskov: 1. Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 864. Počet voličov, 

ktorým boli vydané obálky: 595. Počet odovzdaných obálok: 595. Počet platných hlasovacích 

lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 583. Počet platných hlasovacích 

lístkov odovzdaných pre voľby starostu: 591. 

Kandidáti na starostu obce – počet platných získaných hlasov: 

1. Mária Sklenárová, 51 r., poštová doručovateľka, nezávislá kandidátka – 197 hlasov 

2. Peter Vajda, PhDr., 59 r., starosta obce, nezávislý kandidát -  317 hlasov  

3. Vladimír Zajac, Ing., 59 r., senior špecialista na kvalitu, Kresťanskodemokratické hnutie - 77 

hlasov  

Za starostu obce bol zvolený Peter Vajda, PhDr.  

Výsledky pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nededza - poradie podľa počtu 

hlasov: 

1.  Marián Cesnek, JUDr., 52 r., právnik, Smer – sociálna demokracia – 411 hlasov 

2.  Miloš Janek, Ing., 40 r., manažér údržby, nezávislý kandidát – 325 hlasov 

3. Darina Janušová, Mgr., 54 r., vychovávateľka, nezávislá kandidátka – 294 hlasov 

4. Tibor Hreus, 35 r., manažér, nezávislý kandidát – 289 hlasov 

5. Peter Škorvánek, Ing., 41 r., obchodno-technický inžinier, nezávislý kandidát – 263 hlasov 

6. Vladimír  Zajac, Ing., 59 r., senior špecialista na kvalitu, Kresťanskodemokratické hnutie – 259 

hlasov 

7. Zuzana Vajdová, Mgr., 40 r., SZČO, nezávislá kandidátka – 234 hlasov 

 

Náhradníci – poradie podľa počtu hlasov: 

1.  Bruno Remek, 22 r., živnostník, nezávislý kandidát - 232 hlasov 

2.  Ľuboslava Ťažká, Ing., 59 r., učiteľka, nezávislá kandidátka – 221 hlasov 

3.  Peter Ďuríček, 54 r., samostatne hospodáriaci roľník, Smer – sociálna demokracia – 203 hlasov 

4. Marian Frniak, Mgr., 65 r., dôchodca, nezávislý kandidát – 202 hlasov 

5.  Ladislav Rovder, Ing., 37 r., špecialista manažmentu kvality, nezávislý kandidát – 120 hlasov 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nededza vzalo na vedomie výsledky volieb v obci na funkciu 

starostu obce a na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva prednesené predsedníčkou 

miestnej volebnej komisie Mgr. Petrou Rovderovou. 



 

3) Slávnostné zloženie sľubu starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom a odovzdanie osvedčení o voľbe 

 

Predsedníčka volebnej komisie Mgr. Petra Rovderová slávnostne odovzdala starostovi obce 

osvedčenie o zvolení, zablahoželala mu k úspechu v komunálnych voľbách. Následne 

novozvolený starosta obce PhDr. Peter Vajda  zložil v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov slávnostný sľub starostu obce. 

Obecné zastupiteľstvo obce Nededza konštatovalo, že novozvolený starosta obce PhDr. Peter 

Vajda zložil v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov sľub starostu obce. 

 

4) Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o voľbe 

 

Každý prítomný novozvolený poslanec si prevzal z rúk predsedníčky miestnej volebnej komisie 

osvedčenie o svojom zvolení. Následne za všetkých poslancov predniesol text sľubu poslancov 

Ing. Miloš Janek. Obecné zastupiteľstvo obce Nededza konštatovalo, že poslanci 

novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Nededza: JUDr. Marián Cesnek, Tibor Hreus, Ing. 

Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Peter Škorvánek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. Vladimír 

Zajac zložili v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Na základe tejto skutočnosti sa novozvolené 

obecné zastupiteľstvo a starosta obce ujali svojich kompetencií. 

 

5) Vystúpenie novozvoleného starostu 

 

Novozvolený starosta obce PhDr. Peter Vajda predniesol nasledovný príhovor: 

„Vážení poslanci, zamestnanci úradu, pani kontrolórka, predsedovia, Jednoty dôchodcov, Urbáru, 

veliteľ DHZ, pani predsedníčka volebnej komisie, vážení hostia.  

Dovoľte mi v prvom rade poďakovať sa členom volebnej komisie za zabezpečenie 

bezproblémového priebehu komunálnych volieb, ale aj volieb do Žilinského samosprávneho kraja v 

našej obci. Tiež chcem poďakovať všetkým voličom za ich účasť vo voľbách a osobitne každému, 

ktorý mi dal svoj hlas, a tým aj po dvanástich rokoch opätovne na ďalšie 4 roky dôveru 

v pokračovaní svojho mandátu. Ďakujem aj poslancom, ktorí prispeli k rozvoju obce, a ktorí už 

v tomto volebnom období mandát poslanca vykonávať nebudú. 

V dnešnej dobe sme pomaly na každom kroku svedkami nepochopiteľnej zaujatosti, závisti či 

ďalších negatívnych javov a pritom, ako sa hovorí:“ na tomto svete sme každý len chvíľu“, a preto 

by sme mali byť  k sebe ohľaduplnejší, tolerantnejší.  



Nehľadajme riešenia pokútnym alebo zákulisným spôsobom. Aj keď môžeme mať na veci odlišné 

názory, mali by sme hľadať kompromisy, a tak sa dopracovať k spoločnému konsenzu.  

Voľby skončili, ľudia v obci rozhodli, výsledky sú jasné, voliči nám ukázali smer, akým by sme sa 

mali uberať.  Týmto očakávajú, že v týchto zložitých časoch plných neistoty, nestability, budeme 

v obci držať spolu a pracovať najlepšie ako vieme v jej prospech. Za seba ponúkam ruku 

k spolupráci každému z Vás tak, aby naše rozhodnutia smerovali k všeobecnému prospechu. Pri 

riešení veci by sme mali mať na mysli v prvom rade oprávnené záujmy obce, ktoré vyplývajú z jej 

života alebo oprávnených požiadaviek občanov a samozrejme, mali by byť splniteľné. 

V nasledujúcom volebnom období bude potrebné zamerať sa na viaceré pre obec potrebné 

projekty ako napr. realizáciu výstavby námestia, vybudovanie haly na uskladnenie obecného 

majetku, na rokovania o možnosti výstavby športovej haly, či dobudovanie športového areálu alebo 

schválenie už rozbehnutého nového územného plánu obce a na mnohé ďalšie výzvy a projekty, 

ktoré nás čakajú. 

Malo by nám ísť o spoločné dobro, občanov spájať a nie rozdeľovať.  Každý z nás dostal určitú 

dôveru od ľudí, ktorú vyjadrili v hlasovaní a tú by sme mali rešpektovať a napĺňať. 

Na záver mi dovoľte do štvorročného obdobia 2022 až 2026 popriať všetkým veľa zdravia, 

racionálneho rozhodovania, dobrej spolupráce, vzájomnej pomoci, pretože nás čaká veľa práce 

tak, aby naša obec napredovala, aby občania boli spokojní s našou prácou a hrdí, že žijú v našej 

obci. Každý raz skončíme, mali by sme chcieť, aby tí, čo prídu po nás, mohli povedať, že to, čo 

sme spoločne dosiahli, stálo za to a môžu pokračovať v rozvoji našej krásnej obce!           

Ďakujem!“ 

Obecné zastupiteľstvo obce Nededza vzalo na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu obce. 

 

Následne vystúpil poslanec JUDr. Marián Cesnek a v krátkosti sa poďakoval voličom, pogratuloval 

starostovi obce a poslancom k zvoleniu. Tiež  sa poďakoval občanom, ktorí mu vo voľbách dali 

svoj hlas. Doplnil, že to vníma najmä ako záväzok a zodpovednosť a do budúcna je potrebné 

diskutovať a hľadať riešenie v prospech občanov obce.  

 

Program novozvoleného zastupiteľstva: 

 

1) Určenie  zapisovateľa  

Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú. 

 

2) Voľba  návrhovej  komisie a overovateľov zápisnice  

 

Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci JUDr. Marián Cesnek a Ing. Peter Škorvánek. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 



Počet prítomných poslancov: 7 

Výsledky hlasovania: 

Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Tibor Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Peter 

Škorvánek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

Ďalej bola uznesením schválená Návrhová komisia v zložení poslancov Ing. Miloš Janek a Mgr. 

Darina Janušová. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 7 

Výsledky hlasovania: 

Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Tibor Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Peter 

Škorvánek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

3) Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

Starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

Obecné zastupiteľstvo obce Nededza schváli lo ďalší program ustanovujúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva v Nededzi tak, ako bol predložený 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 7 

Výsledky hlasovania: 

Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Tibor Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Peter 

Škorvánek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

4) Oboznámenie poslancov s poverením  na  výkon funkcie zástupcu starostu 

 

V zmysle § 13b ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na 

výkon funkcie zástupcu starostu obce Nededza bol starostom obce poverený poslanec Ing. Miloš 

Janek.  

 



5) Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení, keď zasadnutie nezvolá 

starosta a ani zástupca starostu  

 

Zákon o obecnom zriadení rieši situácie, kedy môže rokovanie obecného zastupiteľstva 

zvolať aj poverený poslanec obecného zastupiteľstva, napríklad v tom prípade, keď nezvolá 

obecné zastupiteľstvo starosta obce alebo jeho zástupca najmenej jedenkrát za tri mesiace. 

Na riešenie takejto situácie starosta obce navrhol, aby týmto povereným poslancom bol JUDr. 

Marián Cesnek. Na základe uvedeného starosta obce poveril poslanca obecného zastupiteľstva 

JUDr. Mariána Cesneka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona 

SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

6) Voľba členov a predsedov  jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nededza konštatovalo, že má zriadené komisie a určenú náplň práce 

komisií v zmysle Štatútu obce Nededza s účinnosťou od 01.03.2011 a do nasledujúceho 

volebného obdobia odsúhlasilo zloženie jednotlivých komisií nasledovne: 

 

Komisia kultúry, mládeže a športu: 

- predseda: Mgr. Zuzana Vajdová - z radov poslancov 

- členovia z radov poslancov: Mgr. Darina Janušová, Ing. Peter Škorvánek 

- členovia z radov občanov: MUDr. Eva Medvedíková, Bruno Remek, Petra Remková 

 

Komisia stavebná a životného prostredia: 

- predseda: Tibor Hreus - z radov poslancov 

- členovia z radov poslancov: Ing. Miloš Janek, Ing. Peter Škorvánek, Ing. Vladimír Zajac (KDH) 

- členovia z radov odborníkov: Ing. Jozef Ďugel 

 

Komisia  finančná a sociálnych vecí: 

- predseda: JUDr. Marián Cesnek (SMER SD) - z radov poslancov 

- členovia z radov poslancov: Tibor Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Miloš Janek 

- členovia z radov odborníkov v sociálnej oblasti: Mgr. Janka Staňová 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu a prešetrovanie sťažností:  

- predseda: Ing. Vladimír Zajac (KDH) 

- členovia (z radov poslancov): JUDr. Marián Cesnek (SMER SD), Mgr. Zuzana Vajdová 

 



Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 7 

Výsledky hlasovania: 

Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Tibor Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Peter 

Škorvánek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

7) Uznesenia 

 

Na obecnom zastupiteľstve boli prijaté uznesenia č. 1/2022-2026 až 8/2022-2026. 

 

8) Záver 

 

Po ukončení bodov rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a ustanovujúce  

zasadnutie Obecného zastupiteľstva o 18:45 hod. ukončil. 

 

 

V Nededzi dňa 16.11.2022 

 

 

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

   

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

  

 

Ing. Peter Škorvánek     …......................................... 

 

 

Starosta obce: 

 

PhDr. Peter Vajda     ….........................................   


