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žete dočítať zaujímavosti tý-
kajúce sa nielen niektorých 
akcií, ktoré boli realizované
v uplynulom polroku, ale aj o 
tom, že máme nové obecné 
zastupiteľstvo, ktoré sa po-
dieľa na chode obce. Tiež Vám 
priblížime, ako trávia svoj čas 
deti v materskej škole, či ako 
sa darí našim futbalistom.

Na záver si spoločne popraj-
me, nech sú tieto sviatky pre 
nás plné radosti, porozume-
nia, vzájomnej blízkosti a hoj-
nosti, a nech sa v Novom roku 
stretneme zdraví!

A.H.

Vianočný čas

prianí je opäť tu

T
ieto sviatočné dni ozdo-
bené už aj bielou sne-
hovou pokrývkou nám 

opäť raz umožňujú vychutnať 
si blízkosť svojich príbuzných 
či priateľov viac, ako v iný čas 
roka. Mnohí si užívame dni 
pracovného voľna a rodinnej 
pohody. Vďaka vôni ihličia, 
domácich dobrôt, zvuku zná-
mych vianočných piesní a ra-
dosti zo vzájomného stretáva-
nia sa, sa na obdobie adventu 
tešia tak veľkí, ako aj malí.

Aj v našej obci bilancujeme, 
čo sa nám za uplynulý rok 
podarilo urobiť. Preto sa aj v 
tomto vianočnom čísle mô-

vianočné sviatky v kruhu blízkych

a v Novom roku veľa zdravia,

hojnosti a spokojnosti 

PhDr. Peter Vajda
starosta obce

vian
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Uznesenia zo zasadnutí
Obecného zastupiteľstva
v Nededzi

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 362
schvaľuje: program obecného za-
stupiteľstva s nasledovnou zme-
nou: bod č. 8 je vylúčený z progra-
mu rokovania

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5

Výsledky hlasovania: 
Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 363
schvaľuje: overovateľov zápisnice: 
Ing. Miloš Janek, Ing. Vladimír Za-
jac

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5

Výsledky hlasovania : 
Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3. K informáciám

Uznesenie č. 364

berie na vedomie:
- informáciu o zaslaní podpí-

saného protokolu od Sloven-
ského pozemkového fondu k 
novovzniknutej parcele KN C 
462/8 – miestna komunikácia – 
prepojenie ulice Poľná s ulicou 
Na Záplotí – prevod vlastníctva 
do majetku obce

- informáciu o Oznámení zruše-
nia meradla na vodovodnú prí-
pojku – verejné priestranstvo 
na ul. Potočná oproti COOP 
Jednota

- informáciu o súťažnej akcii vo 

varení kotlíkového guľášu Ne-
dedzský kotlík, ktorého sa dňa 
23.07.2022 zúčastnilo 14 druž-
stiev prevažne z Nededze. 

- informáciu o premietaní letné-
ho kina dňa 23.07.2022, pričom 
sa premietal český fi lm Prvok, 
Šampón, Tečka, Karel. Za or-
ganizáciu oboch podujatí patrí 
poďakovanie zamestnancom 
obce.

- informáciu o schválení fi nanč-
ného príspevku od VUC Žilina 
na spolufi nancovanie MDD 
2022 (vystúpenie Fidlikanti) v 
sume 1 100 €

- informáciu o schválení žia-
dosti o nenávratný fi nančný 
príspevok v sume 28 517,63 
EUR na projekt cez MAS TD 
– výmena strešnej krytiny na 
šatniach OŠK vo futbalovom 
areáli. V súvislosti s neúmer-
ným navýšením cien tovarov 
a služieb bolo  po schválení 
riadiacim orgánom (PPA) vy-
konané nové verejné obstará-
vanie na stanovenie konečnej 
ceny (53 868,60 € s DPH)

- informáciu o vykonaní cviče-
nia Záchrannej brigády Žilina v 
dňoch 16.-17.08.2022 v lokalite 
Rybník (bagrovanie nánosov 
hliny pred prepážkou v potoku 
Kotrčiná) 

- informáciu o tom, že v najbliž-
šej dobe sa začne s dokon-
čením chodníka pre peších v 
úseku od ulice Poľná na ulicu 
Potočná (napojenie) a zároveň 
sa začne výstavba chodníka 
pre peších od obecného domu 
k mostu cez hlavnú cestu II/583 
smer na Žilinu

- informáciu o odcudzení 2 bo-
rovíc, ktoré obec vysadila v sva-
hu pri zjazde do obce v smere 
od Gbelian

- informáciu o tom, že voľby 
do orgánov samosprávnych 
krajov a orgánov obcí sa dňa 
29.10.2022 uskutočnia v sále 
kultúrneho domu

Uznesenia z 24. (dvadsiateho štvrtého)
zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Nededzi, ktoré sa konalo dňa 18. augusta 
2022 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti 
Obecného úradu v Nededzi.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania : 

Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4. K Plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce 

Nededza na 2. polrok 2022

Uznesenie č. 365:

schvaľuje: plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce Nede-
dza na 2. polrok 2022.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5

Výsledky hlasovania : 
Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. Ku Kronike obce Nededza za 

rok 2020  

 
Uznesenie č. 366:

schvaľuje: Kroniku obce Nededza 
za rok 2020  
 
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5

Výsledky hlasovania : 
Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. K Správe nezávislého audí-

tora z auditu účtovnej zá-

vierky, správe k ďalším po-

žiadavkám zákonov a iným 

právnym predpisom a výroč-

nej správe k  31.12.2021

Uznesenie č. 367

berie na vedomie: správu nezávis-
lého audítora z auditu účtovnej 
závierky, správa k ďalším požia-
davkám zákonov a iných právnych 

predpisov a výročná správa k  
31.12.2021

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5

Výsledky hlasovania : 
Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. K Návrhu Všeobecne záväz-

ného nariadenia obce Nede-

dza č. 2/2022 (prevádzkový 

poriadok pohrebiska)

Uznesenie č. 368

schvaľuje: Všeobecne záväzné na-
riadenie obce Nededza č. 2/2022 
(prevádzkový poriadok pohre-
biska) nasledovnými zmenami v 
poplatkoch:
- detské hrobové miesto: 10€, 

jednohrob: 16€, dvojhrob: 32€, 
trojhrob: 48€,  urnové miesto: 
48€

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5

Výsledky hlasovania : 
Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. K Zmluve o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena 

– Stredoslovenská Distribuč-

ná, a.s.

Uznesenie č. 369
schvaľuje
Zmluvu o budúcej zmluve o zria-
dení vecného bremena so spoloč-
nosťou Stredoslovenská Distribuč-
ná, a.s. vo veci „Nededza – pri OÚ 
– Preložka NN siete“

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania : 

Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9. K Žiadosti o predĺženie dl-

hodobého prenájmu časti 

pozemku p.č. KN C 498/2 os-

tatné plochy, LV č.1 – Dušan 

Vajda

Uznesenie č. 370



Nededžan
schvaľuje: Žiadosť o predĺženie 
Nájomnej zmluvy časti pozemku 
p.č. KN C 498/2 ostatné plochy, 
LV č.1 – Dušan Vajda na dobu do 
31.12.2027, t.j. na odbobie 5 rokov 

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5

Výsledky hlasovania : 
Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

11. K Rôznemu

Uznesenie č. 371

berie na vedomie: zmenu roz-
počtu rozpočtovým opatrením č. 
5/2022

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5

Výsledky hlasovania : 
Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0

Uznesenie č. 372

berie na vedomie: cenovú ponu-
ku od fi rmy AS-KOVO s.r.o. zo dňa 

20.07.2022 na výrobu a montáž 
konštrukcie prestrešenia vrátane 
lexanu na prekrytie schodov pri 
dome smútku

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5

Výsledky hlasovania : 
Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 373

schvaľuje: Rozpočtové opatrenie 
č. 6/2022 rozpočtový presun vý-
davkov v rámci schváleného roz-
počtu v zmysle Zásad hospodáre-
nia s fi nančnými prostriedkami
- kap.výdavky- 2 46 08.4.0 717 

003 10 – Náb.služby - oprava, 
údržba, stav. úpravy. + 7 000,-€

- kap.výdavky- 2 46 06.2.0 717 
001 06 – Centrum obce – reali-
zácia - 7 000,- €

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania:

Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
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Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 374

schvaľuje: ponuku na odkúpenie 
plynárenského zariadenia – SPP 
Distribúcia, a.s. v zmysle platnej 
nájomnej zmluvy za sumu 1€

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5

Výsledky hlasovania : 
Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 375

schvaľuje: Zmenu prílohy č. 2 k Zá-
sadám hospodárenia s majetkom 
obce Nededza od 19. 08. 2022

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5

Výsledky hlasovania : 
Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 376

schvaľuje: jednorazový príspevok 
pre obyvateľov s preukazom ťažko 
zdravotne postihnutého (ŤZP) s 
trvalým pobytom v obci Nededza 
vo veku od 26 rokov v sume 100 
EUR

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5

Výsledky hlasovania : 
Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 377

schvaľuje: odmenu poslancom 
obecného zastupiteľstva v sume 
400 € za volebné obdobie 2018 - 
2022

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5

Výsledky hlasovania : 
Za: 5  Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

V Nededzi, 18.08.2022
PhDr. Peter Vajda, starosta obce

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré
sa konalo dňa 16.11.2022 o 17:30 hod.
v sále kultúrneho domu v Nededzi.

Obecné zastupiteľstvo:

2. K oznámeniu výsledkov vo-

lieb v obci na funkciu staros-

tu obce a na funkciu poslan-

cov obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 1/2022-2026  z usta-
novujúceho zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi:

Obecné zastupiteľstvo obce Ne-
dedza berie na vedomie: výsledky 
volieb v obci na funkciu starostu 
obce a na funkciu poslancov obec-
ného zastupiteľstva prednesené 
predsedníčkou miestnej volebnej 
komisie Mgr. Petrou Rovderovou

3. K slávnostnému zloženiu 

sľubu starostu, prevzatiu 

insígnií a prevzatiu vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia 

novozvoleným starostom 

a k odovzdaniu osvedčení

o voľbe

Uznesenie č. 2/2022-2026  z usta-

v znení neskorších predpisov sľub 
starostu obce.

4. K slávnostnému zloženiu sľu-

bu poslancov novozvolené-

ho obecného zastupiteľstva 

a odovzdaniu osvedčení o 

voľbe

Uznesenie č. 3/2022-2026  z usta-
novujúceho zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi:
Obecné zastupiteľstvo obce Ne-
dedza konštatuje, že: poslanci 
novozvoleného obecného za-

stupiteľstva 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 poslan-
ca obecného zastupiteľstva.

5. K vystúpeniu novozvoleného 

starostu  

Uznesenie č. 4/2022-2026 z usta-
novujúceho zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi:

novujúceho zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi:

Obecné zastupiteľstvo obce Ne-
dedza konštatuje, že: novozvolený 
starosta obce PhDr. Peter Vajda 
zložil v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
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Obecné zastupiteľstvo obce Ne-
dedza berie na vedomie: vystúpe-
nie novozvoleného starostu obce

Program novozvoleného obec-

ného zastupiteľstva:

2. K voľbe  návrhovej  komisie a 

overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 5/2022-2026 z usta-
novujúceho zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi:
Obecné zastupiteľstvo obce Ne-
dedza schvaľuje: do návrhovej ko-

misie: Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 
Janušová

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

Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Tibor 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-
na Janušová, Ing. Peter Škorvánek, 
Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. Vladimír 
Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 6/2022-2026  z usta-
novujúceho zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi:

Obecné zastupiteľstvo obce Ne-
dedza schvaľuje: overovateľov zá-
pisnice: JUDr. Marián Cesnek, Ing. 
Peter Škorvánek

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania:
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Tibor 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-
na Janušová, Ing. Peter Škorvánek, 
Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. Vladimír 
Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

3. K schváleniu ďalšieho prog-

ramu ustanovujúceho za-

sadnutia obecného zastupi-

teľstva

Uznesenie č. 7/2022-2026  z usta-
novujúceho zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi:

Obecné zastupiteľstvo obce 
Nededza schvaľuje: ďalší prog-
ram ustanovujúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva v Nede-
dzi.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania:
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Tibor 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-
na Janušová, Ing. Peter Škorvánek, 
Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. Vladimír 
Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

6. K voľbe členov a predsedov  

jednotlivých komisií obec-

ného zastupiteľstva

Uznesenie č.8/2022-2026 z ustano-
vujúceho zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Nededzi:

Obecné zastupiteľstvo obce Ne-
dedza konštatuje: že má zriadené 
komisie a určenú náplň práce ko-
misií v zmysle Štatútu obce Nede-
dza s účinnosťou od 01.03.2011 a 
volí  ich nasledovne:

Komisia kultúry, mládeže a športu:
- predseda: Mgr. Zuzana Vajdová 

- z radov poslancov
- členovia z radov poslancov: 

Mgr. Darina Janušová, Ing. Pe-
ter Škorvánek

- členovia z radov občanov: 
MUDr. Eva Medvedíková, Bru-
no Remek, Petra Remková

Komisia stavebná a životného pro-
stredia:
- 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  fi nančná a sociálnych vecí:
- predseda: JUDr. Marián Cesnek 

(SMER SD) - z radov poslancov
- členovia z radov poslancov: Ti-

bor Hreus, Mgr. Darina Janušo-
vá, Ing. Miloš Janek

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

Komisia na ochranu verejného zá-
ujmu 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. Dari-
na Janušová, Ing. Peter Škorvánek, 
Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. Vladimír 
Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

V Nededzi, 16.11.2022
PhDr. Peter Vajda, starosta obce



Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 9/2022-2026

schvaľuje: program obecného 
zastupiteľstva bezo zmien

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania:
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Tibor 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Ing. Peter Škorvá-
nek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 10/2022-2026

schvaľuje: overovateľov zápis-
nice: 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. Da-
rina Janušová, Ing. Peter Škorvá-
nek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

3. K informáciám

Uznesenie č. 11/2022-2026

berie na vedomie:
- informáciu o vyplatení fi -

nančnej podpory pre obča-
nov s ŤZP v počte 75 osôb v 
sume 100 € na osobu, a teda 
celkom spolu v sume 7 500 € - 
z dôvodu zhoršenia sociálnej 
situácie na základe návrhu 
starostu obce a Uznesenia č. 
376/2018-2022 schváleného 
Obecným zastupiteľstvom 
obce Nededza 

- informácia o tom, že po cca. 
¾ roku sa po permanentnom 
urgovaní našej žiadosti k vý-
stavbe mosta cez potok Kotr-
činá pri rybníku podarilo zís-

kať stanovisko Slovenského 
pozemkového fondu k jeho 
výstavbe

- informáciu o vybudovaní 
chodníka pre peších  - predĺ-
ženie od ulice Poľná a rekon-
štrukcii chodníka od Obec-
ného domu k ceste II/583 
smer Žilina

- informáciu o výmene streš-
nej krytiny na šatniach obec-
ného športového klubu v 
rámci projektu cez Miestnu 
akčnú skupinu Terchovská 
dolina

- informáciu o schválení ne-
návratného fi nančného prí-
spevku z Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry Bratisla-
va na výmenu strešnej kryti-
ny v sume 28 517,63 €

- informáciu o výmene pôvod-
ného povrchu na moste za 
asfaltový povrch – v rámci 
reklamácie – most oproti č.d. 
70 p. Feriancovej – z Hlavnej 
na Potočnú ulicu

- informáciu o vykonaní opra-
vy poškodeného kríža medzi 
lipami oproti ulici Poľná 

- informáciu o vykonaní kon-
troly v mesiaci október 2022 
v oblasti civilnej ochrany zo 
strany Okresného úradu, od-
bor krízového riadenia – bez 
zistených závad

- informáciu o neschválení žia-
dosti o poskytnutie dotácie z 
rezervy predsedu vlády SR – 
Hody 2022 (október 2022)

- informáciu o požiadavke na 
zachovanie autobusovej lin-
ky na trase Žilina – Teplička 
nad Váhom – Nededza – 
Gbeľany – Varín (s odchodom 
o 08:00 zo ZA)

- informáciu o úhrade plavec-
kého výcviku pre žiakov z Ne-
dedze v počte 7 detí na 4 dni 
v sume 252 € pre spoločnosť 
NEREUS, spol. s.r.o. Žilina

- 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 Kubí-
kovej (Mikuláš, čert, anjel), 
členom Komisie kultúry, mlá-
deže a športu a zamestnan-

com obecného úradu.
- informáciu o akcii Vianočný 

punč 2022 z dielne divadelní-
kov a ďalších dobrovoľníkov, 
ktoré sa konali počas troch 
dní v rámci adventu a Miku-
láša.

- informáciu o poďakovaní za 
vyhotovenie adventného 
venca v obci

- informáciu o žiadosti pre 
vyjadrenie pre územné roz-
hodnutie k stavbe „Inová-
cia vedenia V404 Varín – št. 
hranica SR/ČR“, kde sa bude 
zmenšovať ochranné pásmo 
a vymieňať staré vedenie

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania:
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Tibor 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Ing. Peter Škorvá-
nek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

4. K Plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce 

Nededza na 1. polrok 2023

Uznesenie č. 12/2022-2026:

schvaľuje: Plán kontrolnej čin-
nosti hlavného kontrolóra obce 
Nededza 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. Da-
rina Janušová, Ing. Peter Škorvá-
nek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

5. Ku Žiadosti o poskytnutie 

fi nančnej dotácie z rozpoč-

tu obce Nededza na vše-

obecne prospešné činnosti 

a podujatia na rok 2023 – 

FA United N-KL-G

 
Uznesenie č. 13/2022-2026:

schvaľuje: Žiadosť o poskytnutie 
fi nančnej dotácie z rozpočtu ob-
ce Nededza na všeobecne pro-
spešné činnosti a podujatia na 
rok 2023 – FA United N-KL-G vo 
výške 20 000 EUR.

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 Ces-
nek, Tibor Hreus, Ing. Miloš Ja-
nek

Žiadosť nebola schválená.

Uznesenie č. 14/2022-2026:

schvaľuje: Žiadosť o poskytnutie 
fi nančnej dotácie z rozpočtu ob-
ce Nededza na všeobecne pro-
spešné činnosti a podujatia na 
rok 2023 – FA United N-KL-G vo 
výške 14 000 EUR.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania:
Za 4: JUDr. Marián Cesnek, Tibor 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Ing. Pe-
ter Škorvánek
Proti 1: Mgr. Darina Janušová  
Zdražal sa 2: Mgr. Zuzana Vajdo-
vá, Ing. Vladimír Zajac

Žiadosť bola schválená.

6. K Žiadosti o poskytnutie fi -

nančnej dotácie z rozpočtu 

obce Nededza na všeobec-

ne prospešné činnosti a 

podujatia na rok 2023 – 

OŠK Nededza

Uznesenie č. 15/2022-2026:

schvaľuje: Žiadosť o poskytnu-
tie fi nančnej dotácie z rozpočtu 
obce Nededza na všeobecne 
prospešné činnosti a podujatia 
na rok 2023 – OŠK Nededza vo 
výške 29 600 EUR.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania:
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Tibor 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Ing. Peter Škorvá-
nek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

Žiadosť bola schválená.

Nededžan
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Uznesenia z 1.  (prvého) zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo dňa 
08. decembra 2022 o 18:00 hod. v zasadacej 
miestnosti Obecného úradu v Nededzi.
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7. K Darovacej zmluve a zmlu-

ve o postúpení práv k dielu 

– Nadácia Kia Slovakia

Uznesenie č. 16/2022-2026

schvaľuje: Darovaciu zmluvu a 
zmluvu o postúpení práv k dielu 
uzavretú podľa §269 ods.2 záko-
na č. 513/1991 Z. Obchodný zá-
konník v znení neskorších pred-
pisov s Nadáciou Kia Slovakia 
súvisiacu s projektom Výsadba 
zmiešaného stromoradia popri 
cyklotrase z Nededze do Teplič-
ky nad Váhom

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania:
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Tibor 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Ing. Peter Škorvá-
nek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

8. K Všeobecne záväznému 

nariadeniu obce Nededza 

č. 3/2022 (o výške mesač-

ného príspevku na úhradu 

výdavkov – materská ško-

la)

Uznesenie č. 17/2022-2026

schvaľuje: Všeobecne záväz-
né nariadenie obce Nededza 
č. 3/2022 (o výške mesačného 
príspevku na úhradu výdavkov 
– materská škola)

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania:
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Tibor 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Ing. Peter Škorvá-
nek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

9. K Lokalite Stav – II. etapa – 

zmluva o výkupe pozem-

kov pod miestnu komuni-

káciu

Uznesenie č. 18/2022-2026

schvaľuje: Kúpnu zmluvu na 
výkup pozemkov pod miestnu 
komunikáciu v lokalite Stav od 
vlastníkov predmetných po-
zemkov za 1€/1m2

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania:
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Tibor 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Ing. Peter Škorvá-
nek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0
10. K Zmluve poskytovaní 

služieb bezpečnostného a 

požiarneho technika – El-

pram, s.r.o., Žilina

Uznesenie č. 19/2022-2026

schvaľuje: Zmluvu poskytova-
ní služieb bezpečnostného a 
požiarneho technika – Elpram, 
s.r.o., Žilina

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania:
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Tibor 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Ing. Peter Škorvá-
nek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

11. K Zmluve  o technickej 

asistencii pri verejnom ob-

starávaní – Ing. Magdale-

na Scheberová

Uznesenie č. 20/2022-2026

schvaľuje: Zmluvu o technickej 
asistencii pri verejnom obstará-
vaní – Ing. Magdalena Schebe-
rová na obdobie rokov 2023 a 
2024

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania:
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Tibor 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Ing. Peter Škorvá-
nek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

12. K Žiadosti o nájom alebo 

predaj verejného vodovo-

du vo vlastníctve obce – 

SEVAK, a.s.

Uznesenie č. 21/2022-2026

berie na vedomie: Žiadosť o 
nájom alebo predaj verejného 

vodovodu vo vlastníctve obce 
v prospech spoločnosti SEVAK, 
a.s.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania:
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Tibor 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Ing. Peter Škorvá-
nek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

13. K Výstavbe telekomuni-

kačných zariadení – optic-

ká trasa Žilina – Nededza 

– Orange Slovensko, a.s.

Uznesenie č. 22/2022-2026

schvaľuje: Žiadosť spoločnosti 
Orange Slovensko, a.s. v zastú-
pení Optistream, s.r.o. Žilina 
k územnému rozhodnutiu na 
stavbu F2BTS 0493BB Nededza 
a vecnému bremenu

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania:
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Tibor 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Ing. Peter Škorvá-
nek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

14. K NN prípojke – stĺp do ze-

me pred obecným úradom 

– vyvolaná investícia pre 

rodinný dom Pavlík a vo-

domer

Uznesenie č. 23/2022-2026

berie na vedomie: zhotovenie 
NN prípojky a stĺp do zeme pred 
obecným úradom a následne 
vyvolanej investície pre rodinný 
dom na ulici Hlavná č. 2/2 (elek-
trická prípojka a vodovodná 
šachta)

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania:
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Tibor 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Ing. Peter Škorvá-
nek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

16. K Rôznemu

Uznesenie č. 24/2022-2026

schvaľuje: žiadosť o fi nančný 
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. Da-
rina Janušová, Ing. Peter Škorvá-
nek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 25/2022-2026

odporúča: odkúpenie na zákla-
de 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. Da-
rina Janušová, Ing. Peter Škorvá-
nek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 26/2022-2026

berie na vedomie: informáciu 
o aktuálnom stave riešenia ná-
mestia Ing. arch. Pastorokom a 
spol.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania:
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Tibor 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Ing. Peter Škorvá-
nek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0
Uznesenie č. 27/2022-2026

odporúča: voľné fi nančné pros-
triedky v sume 17 000 EUR v Pri-
vat banke, a.s. investovať podľa 
ponuky 

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7



V
ážení poslanci, za-
mestnanci úradu, pa-
ni kontrolórka, pred-

sedovia OŠK, DHZ, Jednoty 
dôchodcov, Urbáru, veliteľ 
DHZ, pani predsedníčka vo-
lebnej komisie, budúci členo-
via komisií, vážení hostia. 

Dovoľte mi v prvom rade 
poďakovať sa členom voleb-
nej komisie za zabezpečenie 
bezproblémového priebehu 
komunálnych volieb, ale aj 
volieb do Žilinského samo-
správneho kraja v našej obci. 
Tiež chcem poďakovať všet-
kým voličom za ich účasť vo 
voľbách a osobitne každému, 
ktorý mi dal svoj hlas, a tým 
aj po 12tich rokoch opätov-
ne na ďalšie 4 roky dôveru v 
pokračovaní svojho mandá-
tu. Ďakujem aj poslancom, 
ktorí prispeli k rozvoju obce, 
a ktorí už v tomto volebnom 
období mandát poslanca vy-
konávať nebudú.

V dnešnej dobe sme pomaly 
na každom kroku svedkami 
nepochopiteľnej zaujatosti, 
závisti či ďalších negatívnych 
javov a pritom, ako sa hovo-
rí:“ na tomto svete sme každý 
len chvíľu“, a preto by sme 
mali byť  k sebe ohľaduplnej-
ší, tolerantnejší. Nehľadajme 
riešenia pokútnym alebo zá-
kulisným spôsobom. Aj keď 
môžeme mať na veci odlišné 
názory, mali by sme hľadať 
kompromisy, a tak sa dopra-
covať k spoločnému konsen-
zu. 

Voľby skončili, ľudia v obci 
rozhodli, výsledky sú jasné, 
voliči nám ukázali smer, akým 
by sme sa mali uberať.  Týmto 
očakávajú, že v týchto zloži-
tých časoch plných neistoty, 
nestability, budeme v obci dr-
žať spolu a pracovať najlepšie 

ako vieme v jej prospech. Za 
seba ponúkam ruku k spolu-
práci 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, kto-
ré vyplývajú z jej života ale-
bo oprávnených požiadaviek 
občanov a samozrejme, mali 
by byť splniteľné.

V nasledujúcom volebnom 
období bude potrebné za-
merať sa na viaceré pre obec 
potrebné projekty ako napr. 
realizáciu výstavby námestia, 
vybudovanie haly na usklad-
nenie obecného majetku, na 
rokovania o možnosti výstav-
by športovej haly, či dobudo-
vanie športového areálu alebo 
schválenie už rozbehnutého 
nového územného plánu ob-
ce 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 do-
stal určitú dôveru od ľudí, 
ktorú vyjadrili v hlasovaní a 
tú by sme mali rešpektovať a 
napĺňať.

Na záver mi dovoľte do štvor-
ročného obdobia 2022 až 
2026 popriať všetkým veľa 
zdravia, racionálneho rozho-
dovania, 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, stá-
lo za to a môžu pokračovať 
v rozvoji našej krásnej obce!                   
Ďakujem!

PhDr. Peter Vajda, 
starosta obce  

Slovo starostu
Nededžan
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Výsledky hlasovania:
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Tibor 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Ing. Peter Škorvá-
nek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 28/2022-2026

berie na vedomie: zmenu roz-
počtu rozpočtovým opatrením 
č. 7/2022

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7

Výsledky hlasovania:
Za: 7 JUDr. Marián Cesnek, Tibor 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Ing. Peter Škorvá-
nek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 29/2022-2026

schvaľuje: odmenu hlavného 
kontrolóra obce Nededza 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. Da-
rina Janušová, Ing. Peter Škorvá-
nek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 30/2022-2026

schvaľuje 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

Za:  5  Tibor Hreus, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Peter Škorvánek, Mgr. Zuzana 
Vajdová
Proti: 0
Zdržal sa: 2  JUDr. Marián Ces-
nek, Ing. Vladimír Zajac

V Nededzi, 08.12.2022
PhDr. Peter Vajda, starosta obce   



V Nededzi sa opäť 
varil guláš

A
j v tomto roku sa v Ne-
dedzi varili súťažné kot-
líkové guláše. Svoje sily 

si zmeralo 14 súťažných tímov 
a to nielen z našej obce, ale i 
zo širšieho okolia. Nechýbala 
dobrá tanečná hudba v podaní 
DJ Oskara, ale predovšetkým 
výborná priateľská atmosféra a 
neskôr aj veľmi zaujímavé ceny 
v tombole. V dopoludňajších 
hodinách sa začalo s prípravou 
gulášov, súťažiaci varili zo svo-
jich surovín a ingrediencií. Vô-
ňa ale i výborná nálada sa šírila 
do okolia, čo prilákalo i viace-
rých divákov a zároveň ochut-
návačov kulinárskeho umenia.
I keď súťažné tímy samozrejme 
svoje receptúry prezradiť ne-

Text: Alica Hodásová
Foto: Petra Rovderová
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1. miesto: tím Hyundai Steel Slovakia,

 pod vedením Petra Sviteka

2. miesto: tím Švagrovia,

 pod vedením Rudolfa Horeckého

3. miesto: tím Lásky kvet,

 pod vedením Petra Škorvánka

Súčasťou akcie bola i súťaž v pití 0,5 l piva na čas

tentokrát v mužskej aj ženskej kategórii,

kde si prvenstvo odniesli:

Michal Janek a Veronika Ďugelová.

mienili, jednotlivé guláše boli 
naozaj vynikajúce. To potvrdi-
la i 5- členná porota, ktorá ano-
nymne hodnotila chuť, vzhľad, 

konzistenciu jedla, ako aj úpra-
vu mäsa a celkový dojem z jed-
la. A tá sa veru dosť dlho radila, 
aby napokon rozhodla o víťa-
zoch takto:   

Poďakovanie patrí i všetkým

súťažným tímom:

• Tím 77 - Dominik Žiak
• Jäger tím - Jozef Bugala
• MBM tím - Vladimír Beliančin
• Tím Jumping Nededza - Mi-

roslava Zajacová
• Tím Hyundai Steel Slovakia - 

Peter Svitek
• Tím Lesné žienky - Mária La-

ščiaková
• Tím DHZ Nededza - Pavol 

Staňo
• Nededzské strely - Martin 

Trulík
• LAP tím - Ladislav Staňo
• Tím Bumbu boyz - Ladislav 

Rovder

• Gagori Dream team - Peter 
Janek

• Tím Lásky kvet - Peter 
Škorvánek

• Tím Švagrovia - Rudolf Ho-
recký

• Tím OŠK Nededza – futbalis-
ti - Ľudovít Ďuríček

Podujatie pripravili a zorgani-
zovali zamestnanci obecného 
úradu za čo im patrí poďako-
vanie!

Veríme, že podobnú atmosfé-
ru sa nám podarí zopakovať
i rok!

Nededžan
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Nededžan

Z každého rožku troškuZ každého rožku trošku

Po dlhej dobe sme sa mohli 
opäť stretnúť a zažiť komornú 
atmosféru adventného pre-
daja punču. Opäť boli v po-
nuke kvalitné punče, dokonca 
tento rok sa podarilo zaradiť 
do predaja aj jablkový mušt z 
nededzských jabĺk, v ktorom 
sa skrývalo dostatočná dávka 
vitamínov do sychravého po-
časia. 

Okrem klobások ste mali mož-
nosť ochutnať aj cigánsku či 
hranolky.

Ani tento rok nesklamali a poc-
tili nás svojou návštevou cha-
lani z Adventure Strings, ktorý 
hrali do nôty deťom recitujú-

Punč chutil výborne
aj tento rok

cim a spievajúcim pesničky sa-
motnému Mikulášovi.

Tak ako každý náš adventný 
predaj punčov, aj tento mal 
benefi čný charakter. Zisk z 
predaja tento rok poputuje  na 
nákup a opravu hudobného 
ozvučenia v našom kostolíku 
a časť sa vyhradí neziskovej 
organizácii Red Clowndoctors.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, 
podporili našu komunitu a pri 
tom aj dobrú vec. Veríme, že aj 
ďalší rok sa takto stretneme a 
zaželáme si všetko dobré do 
ďalšieho roka, čo nás čaká.

Text: Eva Medvedíková 
Foto: Peter Vajda

Kríž od nededzských roľníkov 
z roku 1948 je späť na svojom 
mieste a to pri vstupe do na-
šej obce smerom od Gbelian. 
K jeho odobratiu a následnej 
oprave došlo z dôvodu po-
škodenia, nakoľko spodná 
časť kríža v dôsledku rastu 
koreňov dvoch líp, samotný 
kríž nadvihovala. A takto je-
ho postupným nakláňaním a 
následným čistením došlo k 
jeho vyvráteniu. Kríž je však 
už v tomto čase v poriadku 
aj vďaka pevným základom 

Podarilo sa
zrekonštruovať 
kríž od roľníkov

Foto: Peter Vajda

od firmy Unistav Teplička 
s.r.o. a poctivým reparačným 
prácam firmy GRANITI Žilina, 
ktorí sa na jeho opravu pod-
ujali. Podstavec bol podko-
paný a vyvážený do roviny. 
Do základov bola vložená 
železobetónová konštrukcia 
tak, aby do budúcna nedo-
chádzalo k jeho ďalšiemu 
nakláňaniu. Veríme, že táto 
obecná pamiatka nám bude 
skrášľovať dedinu a záro-
veň nám pripomínať našich 
predkov.

Z dôvodu obmedzenej trvácnosti schodiska vedúceho do 
domu smútku, tiež z dôvodu počasia sa rozšírila zastrešujúca 
plocha nad vymenenú dlažbu.

Rozšírený prístrešok
chráni pred neduhmi
počasia



Nededžan

Touto cestou by som sa chcel srdečne poďakovať všetkým voličom, ktorí prišli k volebným urnám a zvlášť tým, ktorí mi dali 
svoj hlas a tak možnosť pokračovať vo výkone funkcie starostu obce na ďalšie volebné obdobie. Verím a budem sa snažiť 
spoločne s obecným zastupiteľstvom viesť našu obec tak, aby napredovala po všetkých stránkach života!
 

PhDr. Peter Vajda, starosta obce  

Poďakovanie starostu obce

V tretiu adventnú nede-
ľu sa v našom kostole 
Sedembolestnej Pan-

ny Márie uskutočnil prvýkrát 
vianočný koncert. O najzná-
mejšie ľubozvučné sviatočné 
piesne, ako aj veľmi príjemné 
slovo sa s nami podelil ne-
vidiaci spevák, ktorého na-
zývajú slovenským Bocellim 
-  Maroš Bango spolu so svo-
jou manželkou Alexandrou. 
Spevák, ktorý napriek svojmu 
zrakovému handicapu, hrá na 
4 hudobných nástrojoch, má 
za sebou niekoľko svetozná-
mych vystúpení vrátane toho 
pre pápeža, tak potešil ne-
dedzské publikum a spríjem-
nil mu čakanie na najkrajšie 
dni roka. 

Vianočný koncert 

znel našim kostolom

Text: Alica Hodásová
Foto: Edita Hudáková

Beh susedných obcí opäť dopadol
na výbornú

Nededžan  3-4/202210

Jesenný beh žien obcí Nededza a Teplička nad Váhom s väčšinovou účasťou domácich žien a dievčat opäť raz „rozbehal“ 
nežné pohlavie na 4,75 km dlhej tratí. Dovedna bežalo 39 účastníčok a k nim sa pridalo i zopár detí. Spomedzi Nededžaniek 
sa umiestnila Katarína Maršalová, ktorej patrila bronzová priečka s časom 23:48 minút. 

Text: Alica Hodásová
Foto: Michal Panák
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Po dlhých zimných mesiacoch opäť 
prišla teplá a slnečná jar a schyľuje 
sa k ešte teplejšiemu letu. Okrem 
čoraz dlhších slnečných dní to zna-
mená aj premenu prostredia okolo 
nás. Z holých stromov vypučali listy 
a celá príroda sa sfarbila dozelena, 
zakvitli stromy i lúky a vtáčiky šte-
bocú ostošesť. V tejto prebudenej 
prírode nachádzame aj rastliny, 
ktoré nám môžu pomôcť s rôznymi 
zdravotnými problémami, niečo 
ako taká prírodná lekáreň. Je ich 
veľmi veľa, no aspoň o niektorých 
si viac môžete prečítať v nasledujú-
com texte.

Materina dúška patrí k najzná-
mejším liečivým bylinkám v našich 
podmienkach. Jej fi alové kvietky 
nájdeme aj na našich lúkach a spo-
známe ju podľa nezameniteľnej 
vône. Najlepší čas na zbieranie 
kvitnúcej vňate materinej dúšky je 
od júna do septembra za slnečné-
ho počasia. Je možné ju pestovať 
aj v záhradke alebo v kvetináči, 
vtedy treba myslieť na to, že po-
trebuje byť chránená pred vetrom 
a tiež má rada veľa slnka. Najzná-
mejšie použitie materinej dúšky je 
na ochorenia dýchacích ciest – pri 
kašli. Tiež posilňuje organizmus a 
má protistresové účinky a pomáha 
pri nadúvaní alebo pri kŕčoch bru-
cha. Využiť sa dá aj pri nespavosti 
alebo zlej nálade. Materinu dúšku 
najčastejšie užívame v podobe 
čaju, no dajú sa z nej pripraviť aj 
rôzne sirupy. Zaujímavosťou je, že 
materinej dúške je veľmi podobný 
tymián. Druh, ktorý sa dnes pestuje 
je vyšľachtený z divokej materinej 
dúšky a najviac využíva ako koreni-
na, hoci má aj on liečivé účinky.

Lipa je ďalšou každému veľmi 
dobre známou rastlinou s liečivý-
mi účinkami. Tento strom, ktorý sa 
stal symbolom Slovanov pre jeho 
veľkoleposť a dlhovekosť, začína 
kvitnúť v priebehu júna. Ako prvá 
kvitne lipa malolistá neskôr nasle-
duje lipa veľkolistá.  Jej bieložlté 
kvety sú typické krásnou sladkas-
tou a prenikavou vôňou. Zbierajú 
sa na začiatku kvitnutia, keď sú v 
plnom rozkvete. Obsahujú vitamí-
ny E a C, éterický olej, triesloviny a 
mnoho iných látok. Vďaka tomu sa 
okrem tradičného využitia v podo-
be čaju alebo obkladov dostáva do 

Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva
a volieb starostu obce, ktoré sa konali 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 získa-

ných hlasov:

1. Mária Sklenárová, 51 r., poštová doručovateľka, ne-
závislá kandidátka – 197 hlasov

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

3. Vladimír Zajac, Ing., 59 r., senior špecialista na kvali-
tu, Kresťanskodemokratické hnutie - 77 hlasov 

Za starostu obce bol zvolený Peter Vajda, PhDr. 

Výsledky pre voľby poslancov Obecného zastupi-

teľstva 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, nezá-
vislá kandidátka – 294 hlasov

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

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

6. Vladimír  Zajac, Ing., 59 r., senior špecialista na kvali-
tu, Kresťanskodemokratické hnutie – 259 hlasov

7. Zuzana Vajdová, Mgr., 40 r., SZČO, nezávislá kandi-
dátka – 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 kandi-
dátka – 221 hlasov

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

4. Marian Frniak, Mgr., 65 r., dôchodca, nezávislý kan-
didát – 202 hlasov

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

Prírodná lekáreň 
dokáže pomôcť

rôznych kozmetických produktov. 
Medzi hlavné účinky lipy patria 
účinky sedatívne, kedy nás šálka 
čaju dokáže upokojiť a zmierniť 
napätie. Pomáha pri kašli, má poto-
pudné účinky, znižuje teplotu a tiež 
uvoľňuje svalové kŕče.

Každý určite aspoň raz za svoj ži-
vot pocítil pŕhlivé účinky žihľavy 
a spomína na nepríjemné pálenie  
a pľuzgiere. Mnohí ju považujú za 
burinu, no aj žihľava má veľa lieči-
vých účinkov. Používali ju už Rima-
nia proti reume, kedy si žihľavou 
šľahali kolená proti bolesti. A žih-
ľava naozaj obsahuje látky, ktoré 
uľavia nepríjemnej reumatickej bo-
lesti kĺbov. Pre menej odvážnych sú 
tu obklady alebo  žihľavový kúpeľ, 
kedy sa najskôr pripraví stude-
ný výluh zo žihľavy a následne sa 
pridá do kúpeľa. Tradične sa z nej 
dá pripraviť aj čaj, vďaka ktorému 
prečistíte krv a znížite v nej obsah 
cukru, podporuje metabolizmus a 
pomáha pri ochoreniach pečene, 
žlčníka alebo pankreasu a má eš-
te nespočetné množstvo ďalších 
účinkov. Dôležité je nezabúdať aj 
na nežiaduce účinky, a preto sa ne-
odporúča piť žihľavový čaj dlhšie 
ako tri týždne alebo piť veľké ob-
jemy naraz. A kedy ju zbierať? Naj-
lepšie je zbierať listy žihľavy v čase 
od apríla do septembra, z rastlín, 
ktoré nekvitnú, no zbierať sa môže 
aj koreň a to skoro na jar alebo na 
jeseň.

Žihľava sa využíva aj pri výrobe vla-
sovej tinktúry, kedy pomáha proti 
vypadávaniu vlasov a zlepšuje ich 
kvalitu. Jej ďalšie použitie je v ku-
chyni, musí byť ale mladá a čerstvá. 
Pripravuje sa podobne ako špenát, 
môže sa použiť do šalátov, omeliet,  
polievok alebo na prípravu prívarku.

V priebehu roka rastú a kvitnú mno-
hé ďalšie liečivé rastliny. Spomenula 
som len zopár tých najznámejších, 
ktoré v tomto období môžete nájsť, 
ale určite poznáte rôzne iné, použí-
vate ich pri všelijakých chorobách 
alebo si pomáhate pri bolesti. A pri 
ich zbieraní nám prospieva aj pohyb 
na čerstvom vzduchu, v prírode. V 
zime nám zasa čaj z vysušených lie-
čivých bylín nazbieraných v lete na-
vráti trochu letného slnka do duše.

Text: Alžbeta Zuskáčová

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV
volieb poslancov obecného zastupiteľstva

a volieb starostu obce



Hody Sedembolestnej

Panny Márie v roku 2022

v obrazoch
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Foto: Alica Hodásová
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Po dlhšej dobe, kedy sme kvôli 
covid opatrenia boli s mnohých 
smeroch obmedzovaní, obec na 

sviatok svätého Mikuláša pripravila 
pre deti sladkú nádielku. Hoci po-
sledné razy sprevádzal Mikuláša po 
obci traktor, ktorý rozvážal deťom 
balíčky, tentokrát sme sa všetci stre-
tli tradične pri vianočnom stromčeku 
na pódiu v areáli materskej školy.

Deti boli zväčša na svätého Mikuláša 
pripravené. Mnohé z nich zaspieva-
li vianočnú pesničku, zarecitovali 
krátku báseň, či obdarovali dobrého 
uja Mikuláša veselou kresbičkou. Tí 
menší však pri pohľade na strašidel-
ného čerta občas pri prevzatí balíč-
ka potrebovali doprovod rodičov. 
Avšak, ako napokon skonštatoval 
Mikuláš, anjelik, a aj samotný čert, 
nededzské deti boli poslušné, a pre-
to ani jedno neodišlo s prázdnymi 
rukami a napokon dostalo chutný 
balíček.

Poďakovanie za zorganizovanie a 
priebeh akcie patrí najmä členom 
komisie kultúry, mládeže a športu, 
pracovníkom obecného úradu, ako 
aj ostatným mikulášskym pomoc-
níkom: Ladislavovi Rovderovi, Emke 
Kubíkovej a Jozefovi Trnovcovi (Po-
traviny Trnovec). Veríme, že malí Ne-
dedžania sa sladkej nádielke potešili 
a užijú si aj nastávajúci vianočný čas.

Svätomikulášsky sprievod
rozdal sladké balíčky
pre nededzské deti

Text: Alica Hodásová
Foto: Mária Kubíková
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ŠPORTOVÉ OKIENKO

Futbalové tabuľky po jeseni - sezóna 2022/23
1. trieda dospelí ObFZ  Žilina

3. liga starší dorast U19 SsFZ

Najlepší strelci:

Marek Mravec (14),
Radoslav Adamčík (13),
Adam Vrábel (5)

Tréner: Tomáš Trpiš
Vedúci: Miloš Bros

Najlepší strelci:

Michal Šipčiak (15),
Michal Lukáčik (8),
Adrián Čelko (5)

Tréner: Peter Galadík
Vedúci: Kristián Milo

3.liga mladší dorast U17 SsFZ

Najlepší strelci:

Dávid Tichák (17),
Richard Dvořák (10),
Anton Vajda (4)

Tréner: Martin Miček
Vedúci: Peter Lenko

Nededžan
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2.liga starší žiaci U15 SsFZ

Najlepší strelci:

Tomáš Ondruš (4),
Róbert Hosmaj (4),
Dávid Tichák (3)

Tréner: Tomáš Mičuda
Vedúci: Miloš Bielik

Najlepší strelci:

Maxim Krištofík (15),
Matúš Síč (9),
Michal Sibila (8)

Tréner: Filip Jančula
Vedúci: Miloš Bielik

2.liga mladší žiaci U13A SsFZ

Najlepší strelci:

Viliam Filip (5)
Nicolas Šlichtík (5)
Adam Moravčík (4)
Maxim Krištofík (4)

Tréner: Patrik Bielik

1.trieda mladší žiaci U13B ObFZ  Žilina

Ďakujeme starostovi obce a poslancom za podporu športu v roku 2022, zamestancom obce za kvalit-
nú prípravu športovísk, všetkým hráčom, funkcionárom za reprezentáciu obce a v neposlednom rade 
fanúšikom za podporu.

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

Nededžan
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Naši najmenší si užívali 

spoločné výlety

Ž
ivot v materskej škole je veselý a 
zábavný. So slnkom na oblohe nás 
v poslednom polroku viac a viac 

lákalo dobrodružné spoznávanie nové-
ho. A pretože robiť radosť deťom je naše 
poslanie, pustili sme sa do putovania. 

Zorganizovali sme mini výlet do Strečna, 
cestu vlakom si niektoré deti užívali po 
prvýkrát, na Paseke sme si pozreli stre-
doveké domčeky remeselníkov a cestou 
späť sme stihli aj zmrzlinu, s ktorou sa aj 
ten najúžasnejší deň dá ešte vylepšiť. Po 
dobrých skúsenostiach zo Strečnom sme 
sa vybrali aj do Bojníc. Bojnická ZOO je v 
teplých letných dňoch príjemné miesto. 
Krásny zážitok plný rozprávok sme ma-
li pri návšteve Bojnického zámku, ktorý 
žil rozprávkami Dobšinského. Za ďalšími 
zážitkami sme sa vybrali do stanice Žili-
na Záriečie, kde prebiehal 15. ročník fes-
tivalu animovaného fi lmu Fest Anča, kto-
rý ponúka nekomerčné spracovanie ani-
movaných rozprávok. Každoročná oslava 
dňa detí bola v tomto roku plná slnka, 
hudby a hier. Školský dvor sa premenil 
na rozprávkový les, v ktorom deti trávi-
li celý deň plnením rozprávkových úloh 
a hľadaním pokladu. Koniec školského 
roku býva v materskej škole aj rozlúčka 
s našimi  najstaršími deťmi. V školskom 
roku 2021/22 sme sa rozlúčili s 10 deťmi, Text: Helena Chovancová

Foto: archív MŠ
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ktoré už odrástli z malých škôlkarských 
postieľok a od septembra sa stali žiak-
mi ZŠ v Gbeľanoch. V novom školskom 
roku však Materská škola neostala polo-
prázdna, práve naopak. V májovom zá-
pise sa hlásilo do Materskej školy 23 de-
tí, po prehodnotení splnenia podmienok 
na prijatie do MŠ stanovených zákonom 
sme do materskej školy prijali 12 detí od 
septembra 2022 a 5 detí od januára 2023. 
Celkom je teda v materskej škole od sep-
tembra 39 detí. Od januára bude v škole 
44 detí. Aj keď z tohto počtu je 8 detí s tr-
valým pobytom mimo Nededzu, ale ma-
jú tu 4 deti z tohto počtu starých rodičov, 
alebo jeden z rodičov je rodák z obce. Te-
ší nás záujem rodičov o materskú školu aj 
z iných obcí. Materská škola v Nededzi je 
vďaka podpore zriaďovateľa - Obce Ne-
dedza veľmi pekná, materiálne vybave-
ná, bezpečná. 

A tak posilnení o nové deti sme sa s chu-
ťou pustili do nového školského roku, 
veď Komenský tvrdil, že „Ak sa člo-

vek má stať človekom, musí sa 

vzdelávať“, aj keď na začiatku škol-
ského roku často vidíme slzičky, skúsené 
pani učiteľky spolu s rodičmi pomôžu a 
za pár dní už chodia usmiate detičky s ra-
dosťou do škôlky.


