
 

 

                                                               ZÁPISNICA  

z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa 08.12.2022 o 

18:00 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 

1. Kontrola uznesení 

2. Informácie 

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza na 1. polrok 2023 

4. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Nededza na všeobecne prospešné 

činnosti a podujatia na rok 2023 – FA United N-KL-G 

5. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Nededza na všeobecne prospešné 

činnosti a podujatia na rok 2023 – OŠK Nededza 

6. Darovacia zmluva a zmluva o postúpení práv k dielu – Nadácia Kia Slovakia 

7. Všeobecne záväzného nariadenia obce Nededza č. 3/2022 (o výške mesačného príspevku 

na úhradu výdavkov – materská škola) 

8. Lokalita Stav – II. etapa – zmluva o výkupe pozemkov pod miestnu komunikáciu 

9. Zmluva o poskytovaní služieb bezpečnostného a požiarneho technika – Elpram, s.r.o., Žilina 

10. Zmluva o technickej asistencii pri verejnom obstarávaní – Ing. Magdalena Scheberová 

11. Žiadosť o nájom alebo predaj verejného vodovodu vo vlastníctve obce – SEVAK, a.s. 

12. Výstavba telekomunikačných zariadení – optická trasa Žilina – Nededza - Orange Slovensko, 

a.s. 

13. NN prípojka – stĺp do zeme pred obecným úradom – vyvolaná investícia pre rodinný dom 

Pavlík a vodomer 

14. Rozpočet obce Nededza na roky 2023, 2024, 2025 – diskusia k návrhu 

15. Rôzne 

16. Uznesenia 

17. Záver 

 

 



 

1) Otvorenie:  

 

Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo volebnom období rokov 2022 - 2026  otvoril a viedol 

starosta obce PhDr. Peter Vajda, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že na zasadnutí je prí-

tomných všetkých sedem poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania-schopné. Následne 

predložil na schválenie program rokovania. Program obecného zastupiteľstva bol schválený bezo 

zmien. 

 

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 

 

Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.  

Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci Tibor Hreus, 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 Škor-

vánek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

2) Kontrola uznesení  

 

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

 

3) Informácie 

 

Starosta obce informoval o vyplatení finančnej podpory pre občanov s preukazom ťažko zdravotne 

postihnutej osoby v počte 75 osôb v sume 100 € na osobu, a teda celkom spolu v sume 7 500 € a 

to z dôvodu zhoršenia sociálnej situácie na základe návrhu starostu obce a Uznesenia  

 



 

č. 376/2018-2022 schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Nededza. 

Zaznela aj informácia o tom, že po cca. trištvrte roku sa po permanentnom urgovaní obecnej 

žiadosti k výstavbe mosta cez potok Kotrčiná pri rybníku podarilo získať stanovisko Slovenského 

pozemkového fondu k jeho výstavbe. Starosta obce informoval prítomných aj o o vybudovaní 

chodníka pre peších – jedná sa o predĺženie od ulice Poľná a o rekonštrukciu časti chodníka od 

Obecného domu k ceste II/583 v smere do Žiliny. Prítomní boli informovaní aj o výmene strešnej 

krytiny na šatniach obecného športového klubu v rámci projektu cez Miestnu akčnú skupinu 

Terchovská dolina a s tým súvisiacom schválení nenávratného finančného príspevku 

z Pôdohospodárskej platobnej agentúry Bratislava na jej výmenu v sume 28 517,63 €. 

Ďalej zaznela informácia o výmene pôvodného povrchu na moste za asfaltový povrch a to v rámci 

reklamácie – most oproti č.d. 70 p. Feriancovej z Hlavnej na Potočnú ulicu.  Starosta obce 

informoval aj o vykonaní opravy poškodeného kríža roľníkov z roku 1948 medzi lipami oproti ulici 

Poľná. K jeho odobratiu a následnej oprave došlo z dôvodu poškodenia, nakoľko spodná časť 

kríža v dôsledku rastu koreňov dvoch líp, samotný kríž nadvihovala. A takto jeho postupným 

nakláňaním a následným čistením došlo k jeho vyvráteniu. Kríž je však už v tomto čase v poriadku. 

Tiež informoval o vykonaní kontroly v mesiaci október 2022 zo strany Okresného úradu, odbor 

krízového riadenia. Jednalo sa o vykonanie kontroly plnenia povinností podľa § 14 ods. 1 písm. f) 

Zákona NRSR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane a vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o evakuácii. Skontrolovaný bol rok 2022 a to bez zistených závad. 

Prítomní si vypočuli aj informáciu o neschválení žiadosti o poskytnutie dotácie z rezervy predsedu 

vlády SR na akciu Hody 2022. Ďalej zaznela informácia o požiadavke na zachovanie autobusovej 

linky na trase Žilina – Teplička nad Váhom – Nededza – Gbeľany – Varín (s odchodom o 08:00 zo 

ZA) a informácia o úhrade plaveckého výcviku pre žiakov z Nededze v počte 7 detí na 4 dni 

v sume 252 € pre spoločnosť NEREUS, spol. s.r.o. Žilina. Prítomní si vypočuli aj informáciu o akcii 

Mikuláš 2022 pre deti vo veku do 15 rokov v počte 180 detí dňa 06.12.2022. Poďakovanie patrí 

Ladislavovi Rovderovi, Zuzane Vajdovej, Eme Kubíkovej (Mikuláš, čert, anjel), členom Komisie 

kultúry, mládeže a športu a zamestnancom obecného úradu za prípravu podujatia. Zaznela aj 

informácia o poďakovaní za akciu Vianočný punč 2022 z dielne divadelníkov a ďalších 

dobrovoľníkov, ktoré sa konali počas troch dní v rámci adventu a Mikuláša a poďakovaní za 

vyhotovenie adventného venca v obci. Na záver zaznela informácia o žiadosti pre vyjadrenie pre 

územné rozhodnutie k stavbe „Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR“, kde sa bude 

zmenšovať ochranné pásmo a vymieňať staré vedenie. 

Prítomní poslanci vzali prednesené informácie na vedomie. 

 

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 

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnilo päť ľudí, ktorí vyjadrili svoj záujem o výstavbu 

rodinných domov v lokalite Pred Chríp. Dotazovali sa, že či na základe ich minuloročnej žiadosti 

bola oslovená firma MAPERI, ako bolo predtým zo strany starostu povedané. Starosta obce sa 

vyjadril, že pri tak rozsiahlom programe rokovania, aký je v pláne, je do budúcna dobré, aby ak 

chcú niečo prejednať, informovali obec vopred. Dodal, že v krátkosti sa môže daná vec pripraviť na 

prejednanie do jednotlivých komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve a následne do 

obecného zastupiteľstva, keďže tá plocha, o ktorej hovoria je v stále platnom územnom pláne 

vyčlenená ako športový areál. V minulom roku bolo zo strany obce prisľúbené, že táto plocha bude 

v novom územnom pláne zmenená. Tiež uviedol, že aktuálne sa obstaráva nový územný plán, 

ktorý je pozastavený, keďže sa na ňom nezhodol poslanecký zbor. A teda je situácia, že platný 

územný plán v danej oblasti výstavbu rodinných domov nedovoľuje a nový územný plán ešte nie je 

platný. Starosta obce ďalej upozornil prítomných vlastníkov pozemkov, že do budúcna je kvôli 

výstavbe rodinných domov potrebné počítať aj s výstavbou komunikácií, pozemkov, ktoré ostanú 

pre obec kvôli zeleni či umiestneniu smetných košov a podobne. Firma MAPERI geometrický plán 

vyhotovuje, čiastočne problémové sa však javí napojenie na hlavnú cestu a respektíve na druhej 

strane prepojenie k areálu VIX-u. Tiež je potrebné kvôli budúcej gravitačnej kanalizácii rátať aj s 

prečerpávacou stanicou. Pri napojení na hlavnú cestu II/583 bolo rokovanie s firmou VIX, ktorá 

súhlasila s napojením tejto predpokladanej komunikácie na hlavnú cestu, ako aj odkúpila pozemok 

od developera, ktorý sa nachádza v navrhovanej miestnej komunikácii. Firma MAPERI pracuje na 

geometrickom pláne tejto cesty a rovnako aj na kúpnopredajnej zmluve vo veci výkupu pozemkov 

pod miestnu komunikáciu v prospech obce. Poslanec JUDr. Marián Cesnek sa vyjadril, že starosta 

obce má pravdu, že nie je schválený nový územný plán obce, avšak obec by mohla vyhotoviť 

zástavbovú štúdiu, ako sa aj robila napr. v lokalite Stav II. etapa. Poslanec Ing. Miloš Janek dodal, 

že následne sa však budú musieť vlastníci pozemkov prispôsobiť schválenej dokumentácii. 

Poslanec Tibor Hreus uviedol, že sa predsa poslanci dohodli, že sa to bude prejednávať najskôr na 

stavebnej komisii. Starosta obce na to uviedol, že či je to skutočne tak, je potrebné preveriť na 

stavebnom úrade a u Ing. arch. Krajča ako autora územného plánu, či je možné túto zastavovaciu 

štúdiu realizovať. A ak to bude možné, nevidí starosta problém v jej realizácii.  

 

 



 

4) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza na 1. polrok 2023 

 

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

schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023.  

Ten zahŕňa viaceré body ako: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022, vypracovanie stanoviska k 

záverečnému účtu obce za rok 2022, kontrola finančných operácií, či plnenie úloh uložených 

obecným zastupiteľstvom. Hlavná kontrolórka ďalej uviedla, že sa zameria na dôkladnejšiu 

kontrolu účtovníctva u FA United N-KL-G. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023. 

 

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 

 

 

5) Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Nededza na všeobecne 

prospešné činnosti a podujatia na rok 2023 – FA United N-KL-G 

 

K Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Nededza na všeobecne prospešné 

činnosti a podujatia na rok 2023 predloženej od FA United N-KL-G zasadala Komisia kultúry, 

mládeže a športu a rovnako bola prejednávaná aj na ostatných komisiách. FA Uniteda žiada 

20 000 € s tým, že od obce Gbeľany majú už schválené 14 000 € a od obce Kotrčiná Lúčka 

7 000 €. Poslanec Ing. Miloš Janek sa vyjadril, že obec chce podporovať šport a došlo 

k zásadnému výpadku financií pre FA United zo strany sponzorov. Za FA United sa vyjadril Ing. 

Roman Komačka, ktorý uviedol, že je to skutočne tak, lebo firmy sa pripravujú do ďalšieho 

neistého roka a malo by sa teraz pomáhať tým slabším. Ďalší zástupca FA United Miloš Bros 

doplnil, že FA United nie je silný hráč a už nemá úspech v žiadostiach o granty z Kie či Mobisu. 

Starosta obce uviedol, že zatiaľ obec vždy cestou OŠK Nededza dostala z Mobisu financie 

v podobe 2% z daní, a že ak ich firma dá i ďalší rok a bude potrebné pre udržanie FA United, môže 

sa časť prostriedkov využiť na podporu športu. Poslanec Ing. Vladimír Zajac sa vyjadril, že si robil 

v okolí prieskum, a že všetci činnosť Fa United chvália, a že on by bol za prípadné navýšenie ich 

dotácie od obce.  

 



 

Poslankyňa Mgr. Zuzana Vajdová doplnila, že je rada, že deti trávia čas športom, a že keby bolo 

potrebné, mohol by sa prípadný nedostatok financií riešiť práve prostredníctvom spomínaných 2% 

z daní z firmy Mobis. 

 

Starosta obce dal následne hlasovať o Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce 

Nededza na všeobecne prospešné činnosti a podujatia na rok 2023 – FA United N-KL-G v sume 

20 000 €. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 7 

Výsledky hlasovania: 

Za: 3 Mgr. Darina Janušová, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 1 Ing. Peter Škorvánek 

Zdržali sa: 3 JUDr. Marián Cesnek, Tibor Hreus, Ing. Miloš Janek 

Žiadosť nebola schválená. 

 

Ďalej sa po vzájomnej dohode poslancov hlasovalo o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 

Nededza na všeobecne prospešné činnosti a podujatia na rok 2023 – FA United N-KL-G a to 

v sume 14 000 €. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 7 

Výsledky hlasovania: 

Za 4: JUDr. Marián Cesnek, Tibor Hreus, Ing. Miloš Janek, Ing. Peter Škorvánek 

Proti 1: Mgr. Darina Janušová   

Zdržal sa 2: Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. Vladimír Zajac 

 

Žiadosť bola schválená. 

 

6) Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Nededza na všeobecne pro-

spešné činnosti a podujatia na rok 2023 – OŠK Nededza 

 

K Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Nededza na všeobecne prospešné 

činnosti a podujatia na rok 2023 predloženej od OŠK Nededza zasadala Komisia kultúry, mládeže 

a športu a rovnako bola prejednávaná aj na ostatných komisiách. K tejto žiadosti sa vyjadril 

poslanec JUDr. Marián Cesnek, ktorý uviedol, že OŠK sa za posledné 3 roky financie  

 



 

nenavyšovali, OŠK tiež vrátili pri covide časť nevyčerpanej dotácie a uvedené navýšenia sa mu 

javia ako úmerné, preto by žiadosť podporil. 

Starosta obce dal následne hlasovať o Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce  

Nededza na všeobecne prospešné činnosti a podujatia na rok 2023 – OŠK Nededza v sume 29 

600 €. 

 

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 Škor-

vánek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

Žiadosť bola schválená. 

 

7) Darovacia zmluva a zmluva o postúpení práv k dielu – Nadácia Kia Slovakia 

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bola prerokovaná Darovacia zmluva a zmluva o postúpení 

práv k dielu medzi Nadáciou Kia Slovakia, obcou Teplička nad Váhom a obcou Nededza. Jedná sa 

o výsadbu zmiešaného stromoradia popri cyklotrase Cyklomagistrála Terchovská dolina medzi 

týmito dvoma obcami. Na základe memoranda a podľa jeho podmienok si nadácia splnila riadne 

a včas svoje povinnosti, najmä zabezpečila výkon výsadby zmiešaného stromoradia a obce 

súhlasia s nadobudnutím predmetu diela a práv, ktoré vznikli zo zmluvy o dielo, teda samotné 

stromoradie. Hodnota vykonaného diela činí sumu 29 391 € s DPH. 

 

Predmetná zmluva bola schválená. 

 

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 

 

 



 

8) Všeobecne záväzné nariadenie obce Nededza č. 3/2022 (o výške mesačného príspevku na 

úhradu výdavkov – materská škola)  

 

V navrhovanom VZN bol zmenený finančný limit na nákup potravín v pásme 3., nakoľko  

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto roku nové finančné pásma 

s účinnosťou od 01.01.2023. Z tohto dôvodu aj obec musela navýšiť hodnotu stravného pre deti 

v materskej škole a pre zamestnancov materskej školy, cudzích stravníkov a dôchodcov. 

 

Uvedené VZN bolo schválené. 

 

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 

 

9) Lokalita Stav – II. etapa – zmluva o výkupe pozemkov pod miestnu komunikáciu 

 

Starosta k danej zmluve uviedol, že sa jedná o výkup pozemkov pod miestnu komunikáciu od ich 

súčasných vlastníkov tak, aby po zavkladovaní mohla obec pristúpiť práve ku ďalším krokom 

smerujúcim k možnému vybudovaniu miestnej komunikácie v lokalite Stav – II. etapa. Dovedna sa 

jedná o celkovo 3641 m², ktoré obec vykupuje po symbolické 1 €.  

 

Následným uznesením bola zmluva schválená. 

 

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 Škor-

vánek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

 



 

10) Zmluva poskytovaní služieb bezpečnostného a požiarneho technika – Elpram, s.r.o., 

Žilina 

 

Starosta obce uviedol, že v zmysle platnej legislatívy je obec povinná zabezpečiť dodržiavanie 

zákonných povinností v rámci bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, tiež  

udržiavať elektrické zariadenia v bezpečnom a spoľahlivom stave, ktorý zodpovedá platným 

elektrotechnickým predpisom STN a to len osobami s elektrotechnickou kvalifikáciou podľa 

platných STN a so skúškou podľa Vyhl. MPSV a R. č. 508/09 Z. z., ktorá oprávňuje k samostatnej 

činnosti na elektrických zariadeniach. Zaisťovať revízie elektrických zariadení v lehotách v zmysle 

STN 33 1500 a prílohe Vyhl. MPSV a R č. 508/09 Z. z., prípadne poriadku preventívnej údržby 

organizácie alebo smernicami výrobcu elektrických zariadení.  

 

Z tohto titulu bol predložený návrh na uzatvorenie zmluvy s firmou Elpram, s.r.o., Žilina.  

Ku zmluve mal dotaz poslanec JUDr. Marián Cesnek, ktorý sa dopytoval na to, či má firma aj 

oprávnenie na spotrebiče. Starosta odpovedal, že keďže to nebolo v zmluve, tak to prezistí, keďže 

sa jedná najmä o spotrebiče v materskej škole. 

Následne bola Zmluva o poskytovaní služieb bezpečnostného a požiarneho technika – Elpram, 

s.r.o., Žilina schválená. 

 

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 

 

11) Zmluva o technickej asistencii pri verejnom obstarávaní – Ing. Magdalena Scheberová 

 

Starosta obce predložil na rokovanie obecného zastupiteľstva Zmluvu o technickej asistencii pri 

verejnom obstarávaní s Ing. Magdalenou Scheberovou na obdobie rokov 2023 a 2024. Jej cieľom 

je koordinácia a súčinnosť so zodpovednými pracovníkmi objednávateľa pri zabezpečovaní 

procesov verejného obstarávania vo väzbe na súlad s platnou legislatívou. V rámci diskusie 

k uvedenému bodu sa dotazoval poslanec JUDr. Marián Cesnek, či je v zmluve uvedená odmena 

iba ako jedna suma a teda 25€ za jednu hodinu práce, alebo sa odplata pre p. Scheberovú 

stanovuje aj podľa predpokladanej hodnoty zákazky. Ďalej poslankyňa Mgr. Zuzana Vajdová 

uviedla, že viaceré napríklad školy takýto typ odmeny majú riešený dvojzložkovo.  



 

Starosta obce uviedol, že tieto dotazky prerokuje s p. Scheberovou upresnené. 

Predmetná zmluva bola schválená. 

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 

 

12) Žiadosť o nájom alebo predaj verejného vodovodu vo vlastníctve obce – SEVAK, a.s. 

 

Spoločnosť SEVAK, a.s. prevádzkuje verejný vodovod, ktorý je vo vlastníctve obce a napája sa na 

verejný vodovod SEVAK-u. Z tohto titulu požiadala firma o pracovné rokovanie týkajúce sa 

možného nájmu alebo predaja vodovodu a s tým súvisiacej budúcej zmluvy o nájme, resp. zmluvy 

o prevádzkovaní alebo odpredaji sietí do majetku SEVAK-u. Poslanec JUDr. Marián Cesnek sa 

opýtal, či vodovod okrem ulice Poľná a Na Záhumní je vo vlastníctve firmy, na čo starosta obce 

odvetil, že áno.  

 

Obecné zastupiteľstvo uznesením vzalo predmetnú žiadosť na vedomie a odporúčalo rokovať 

starostovi obce so spoločnosťou SEVAK, a.s. 

 

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 

 

13) Výstavba telekomunikačných zariadení – optická trasa Žilina – Nededza – Orange 

Slovensko, a.s. 

 

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. v zastúpení spoločnosti Optistream s.r.o. zaslala obci žiadosť 

o vyjadrenie a prepracovanú projektovú dokumentáciu pre stavbu F2BTS 0493BB Nededza, ktorej 

účelom je zriadenie novej optickej trasy medzi existujúcou trasou Orange a existujúcim sajtom 

0493BB v katastrálnom území obce Nededza, ktorej výkop by mal byť situovaný v zeleni areáli Kia  



 

 

Motors Slovakia s.r.o. pozdĺž oplotenia na severnej strane a v zeleni za oplotením o celkovej dĺžke 

cca. 1 300 m s ukončením práve v technologickom rozvádzači na sajte 0493BB. Poslanec JUDr. 

Marián Cesnek sa vyjadril, že zrejme tým sledujú to, že by mali 5G signál a tu by bolo dobré  

nejaké meranie žiarenia a kontaktovať Úrad pre elektronické komunikácie a technické služby. 

Starosta obce uviedol, že sa jedná o vyjadrenie, ktoré je nevyhnutné pre podanie žiadosti 

o územné rozhodnutie., pričom by bolo vhodné zakomponovať tam aj vecné bremeno. 

Následne bola predmetná žiadosť schválená. 

 

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 

 

14) NN prípojka – stĺp do zeme pred obecným úradom – vyvolaná investícia pre rodinný 

dom Pavlík a vodomer 

 

Vlastník rodinného domu na ulici Hlavná 2/2 Milan Pavlík podal na obec žiadosť o preloženie 

merača vody a vybudovanie vodomernej šachty k jeho rodinnému domu, nakoľko merač vody má 

spoločnú šachtu s meračom vody pre obec. Takisto preložka jeho NN prípojky zo stĺpu 

k rodinnému domu je vyvolanou investíciou zo strany obce a následne pri zhotovení NN prípojky 

a stĺpa do zeme pred obecným úradom budú táto vyvolaná investícia súčasne riešená.  

Obecné zastupiteľstvo s preložkou NN prípojky a vodovodnou prípojkou k rodinnému domu pána 

Pavlíka súhlasilo a vzalo žiadosť na vedomie.   

 

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 

 

 



 

15) Rozpočet obce Nededza na roky 2023, 2024, 2025 – diskusia k návrhu 

 

Nakoľko sa na nasledujúcom obecnom zastupiteľstve bude schvaľovať  Rozpočet obce Nededza 

na roky 2023, 2024, 2025 starosta obce inicioval diskusiu k nemu s dostatočným časovým 

predstihom.  

V rámci rozpravy sa vyjadril poslanec JUDr. Marián Cesnek, ktorý zhrnul, čo by podľa neho bolo 

potrebné v danom rozpočte zohľadniť: prípravu na predpokladanú recesiu, výdavky obce na rozvoj 

a investície smerovať adresne do oblastí s najvyššou pridanou hodnotou – len čo je nevyhnutné 

a efektívne pre nastávajúce krízové obdobie. Ďalej sa vyjadril, že by bolo vhodné spraviť v obci 

energetický audit, vybudovať slnečné kolektory na streche obecného úradu a materskej školy, 

znížiť rýchlosť na hlavnej ceste, vykonať úpravy okolia kaštieľa, zabezpečiť hrádzu proti vyliatiu 

potoka, monitorovať ovzdušie v obci, vysadiť viac zelene, či upraviť potok. Ďalej uviedol, že by 

bolo dobré posunúť sa vpred vo veciach projektu a realizácie športovej haly, denného stacionára, 

možného vybudovania klubu mladých, oplotenia a zábradlia na cintoríne, kompostárne či riešenie 

parkovania v obci. Starosta obce uviedol, že v rámci bodu Rôzne bude prítomných informovať 

o tom, aká je aktuálna komunikácia s architektom Pastorkom a kolektív práve vo veci plánovaného 

námestia. Ďalej uviedol, že mnohé veci, ktoré poslanec JUDr. Marián Cesnek spomína sú v riešení 

a budú aj predmetom schvaľovania rozpočtu na nasledujúcom obecnom zastupiteľstve. V skratke 

len doplnil, že napríklad čo sa týka hlavnej cesty do Kotrčinej Lúčky a celkovo bezpečnosti dopravy 

v obci, to bolo riešené s Ing. Tichým ako dopravným projektantom, ktorý uviedol, že napríklad 

budovanie chodníkov popri tejto hlavnej ceste je takmer nemožné. Rizikový úsek od odbočky na 

cintorín po odbočku na mostík pri rodinnom dome pani Feriancovej by mohol byť riešený 

vysunutým chodníkom ponad potok, aby sa chodci dostali v tejto najnebezpečnejšej časti mimo 

cesty. Čo sa napríklad týka športovej haly, tá sa riešila v prvom aj druhom volebnom období, keď 

boli ešte ceny aj za pozemky, aj za stavebné materiály prijateľné. Navyše v súčasnosti pozemok, 

ktorý vlastní obec, má obmedzenú výmeru a bolo by potrebné k nemu nejakú výmeru dokúpiť.  

Nakoľko v novom územnom pláne  je zahrnutý aj  areál spoločnosti VIX, je potrebné rokovať aj 

s touto firmou o možnostiach využitia ich súčasných objektov na rôzne účely, čomu sa firma VIX 

nebráni. Tiež sa riešilo už na viacerých obecných zastupiteľstvách, kde sa umiestnia obecné stroje 

a technika a predchádzajúce obecné zastupiteľstvo nebolo schopné uviesť pozemky, kde by sa 

nejaký prístrešok mohol pre túto techniku umiestniť. Starosta obce dodal, že jednotlivé veci je 

dobré prejednať v komisiách a následne schváliť aj v samotnom obecnom zastupiteľstve. 

 

16) Rôzne 

 

V rámci bodu Rôzne bola prejednaná Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové 

vzdelávanie detí od, čo je súkromné školské zariadenie odvolávajúce sa na §6 ods.12 písm. e)  



 

zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

predpisov podľa ktorého obec poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí 

s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času a ďalších a to na deti do dovŕšenia 15 

rokov veku. Takýchto detí je v JUVENTAS Žilina n.o.10, pričom komisia kultúry, mládeže a športu 

odporučila danú žiadosť v sume 50€/1dieťa schváliť. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o finančný príspevok v sume 50€/1dieťa na záujmové 

vzdelávanie detí pre JUVENTAS Žilina n.o. pre 10 detí z obce Nededza.   

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 prejednaná ponuka na odkup alebo prenájom kontajnerov na šatstvo od Zdena Mišutku 

z Hvozdnice. Menovaný uvádza, že ponuku na obec adresoval najmä z dôvodu neustáleho 

zvyšovania nákladov, cien energií a pohonných hmôt a z tohto titulu nie je možné z jeho strany 

naďalej vyvážať textil bezodplatne. 

Obecné zastupiteľstvo odporúčalo odkúpenie na základe zmluvy o počte, frekvencii vývozu a dobe 

bezplatného vývozu - kontajnery na textil od Zdena Mišutku (Hvozdnica). 

 

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 

 

V rámci bodu Rôzne starosta obce informoval  o aktuálnom stave riešenia námestia zo strany 

architekta Pastorka a kolektív. Starosta obce sa vyjadril, že je už dlhšiu dobu komunikácia zo 

strany architekta Pastorka veľmi zlá a jej priebeh zhrnul nasledovne: 

Dňa 17. 3. 2022 obec uzatvorila Zmluvy o dielo na  urbanistickú štúdiu a dokumentáciu pre 

územné rozhodnutie - Centrum obce Nededza a uhradila Ing. arch. Pastorkovi a spol. 50% oboch 

zmluvných cien. Po niekoľkých urgenciách zo strany obce, dňa 6. 7. 2022 architekt e-mailom  



 

oznámil, že si je vedomý, že je urbanistická štúdia v omeškaní a je pripravení znášať zmluvné 

sankcie a zároveň obec uistil, že situácia je už konsolidovaná a na urbanistickej štúdii môže 

s kolektívom pracovať ďalej. Zároveň kolektív prisľúbil  termín na expedíciu do 18. 7. 2022, čo sa 

však ku dnešnému dňu nestalo. Starosta obce aj s ohľadom na to, že obec má nové obecné 

zastupiteľstvo, žiadal kolektív o predloženie situačnej správy o stave urbanistickej štúdie ako aj 

dokumentácie pre územné rozhodnutie pre stavbu Centrum obce Nededza tak, aby novozvolení 

poslanci vedeli ako sa bude v tejto zákazke ďalej postupovať. Avšak doposiaľ sa neudialo zo 

strany architekta a kolektívu nič. Starosta skonštatoval aj v poslednom maily, ktorý bol na 

architekta adresovaný v decembri 2022, že od stretnutia dňa 4. 10. 2021 kolektív len zavádza. Na 

základe týchto skutočností obec navrhla, aby si architekt Pastorok a kolektív premyslel a dal 

jednoznačne vedieť, či zmluvný vzťah s obcou ukončí s tým, aby uvedenú informáciu pre obec 

podal čo najskôr.  

 

Táto informácia bola vzatá na vedomie. 

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 prejednaná Ponuka od Privat banky, a.s. na investovanie neviazaných finančných 

prostriedkov v sume 17 000 € s  výnosom jednoročnej, dvojročnej alebo trojročnej, aj šesťročnej 

lehoty od 1,2% do 5,80%. Jedná sa o nákup dlhopisov.  

Obecné zastupiteľstvo odporúčalo voľné finančné prostriedky v sume 17 000 EUR v Privat banke, 

a.s. investovať podľa ponuky.  

 

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 

 

 



 

Ďalším uznesením bola vzatá na vedomie zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2022. 

Jedná sa o rozpočtový presun príjmov a výdavkov v rámci schváleného rozpočtu podľa Zásad 

hospodárenia s finančnými prostriedkami do celkovej výšky 2 000 € (transfér – voľby VÚC a OSO, 

transfér - ubytovanie Ukrajina a ďalšie.) 

 

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 na návrh poslanca Ing. Miloša Janeka schválená odmena hlavnej kontrolórke obce Ing. 

Silvii Ďungelovej a to vo výške 800 € za rok 2022. 

 

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 

 

Na záver bodu Rôzne bola schválená žiadosť o preplatenie nevyčerpanej časti dovolenky starostu 

obce za rok 2022 a to v počte 20 dní. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 7 

Výsledky hlasovania: 

Za:  5  Tibor Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Peter Škorvánek, Mgr. Zuzana 

Vajdová 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2  JUDr. Marián Cesnek, Ing. Vladimír Zajac 

 

 

 



 

 

17) Uznesenia 

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia č. 9/2022-2026 až 30/2022-2026. 

 

18) Záver 

 

Po ukončení rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť o 22:30 hod. zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva obce Nededza ukončil. 

 

 

 

V Nededzi dňa 15.12.2022 

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice:  

Tibor Hreus       …....................................... 

 

 

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

 

 

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


