
 

 

                                                               ZÁPISNICA  

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa 20.12.2022 

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 

2. Kontrola uznesení 

3. Informácie 

4. Zvýšenie sociálneho finančného príspevku dôchodcom nad 70 rokov, viacdetným matkám 

a prvákom v základnej škole 

5. Rozpočet na roky 2023, 2024, 2025 - schválenie 

6. Určenie názvu ulice v lokalite Stav 

7. Rôzne 

8. Uznesenia 

9. Záver 

 

 

1) Otvorenie:  

 

Druhé 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  s na-

sledovnou zmenou: ako bod č.5 bude zaradené Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 

obce na rok 2023 a viacročného rozpočtu obce na roky 2024 – 2025. Bod č. 5 sa bude prejedná-

vať ak bod č. 6, bod č. 6 ako bod č. 7, bod č. 7 ako bod č. 8, bod č. 8 ako bod č. 9 a bod č. 9 ako 

bod č. 10 

 

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 Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. Vladimír Zajac. 

 

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 

 

2) Kontrola uznesení  

 

Uznesenie č. 13/2022-2026 je v plnení - Orange Slovensko, a.s. v zastúpení Optistream, s.r.o. 

Žilina k územnému rozhodnutiu na stavbu F2BTS 0493BB Nededza a vecnému bremenu. 

Uznesenie č. 25/2022-2026 je v plnení - odkúpenie na základe zmluvy o počte, frekvencii vývozu a 

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

Uznesenie č. 27/2022-2026 je v plnení - voľné finančné prostriedky v sume 17 000 EUR v Privat 

banke, a.s. investovať podľa ponuky.  

 

3) Informácie 

 

Starosta obce informoval o rozšírení prekrytia – zastrešujúcej plochy nad schodiskom do domu 

smútku a to najmä z dôvodu obmedzenej trvácnosti schodiska a tiež z dôvodu počasia. Ďalej 

informoval o Žiadosti o návrhu návratnej finančnej pôžičky pre Žilina Invest, s.r.o. od obce ako 

spoločníka a to podľa výšky obchodného podielu a tiež o tom, že k dátumu 20.12.2022 obec 

neobdržala vyjadrenie od architekta Pastorka a kolektívu vo veci Centra obce Nededza. 

 

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 

 

4) Zvýšenie sociálneho finančného príspevku dôchodcom nad 70 rokov, viacdetným 

matkám a prvákom v základnej škole 

 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zvýšenie sociálneho finančného 

príspevku dôchodcom nad 70 rokov, viacdetným matkám a prvákom v základnej škole a to najmä 

z dôvodu všeobecne zhoršujúcej sa ekonomickej situácie, ktorá sa dotýka aj uvedených skupín 

obyvateľstva. Následne v diskusii sa poslanec obecného zastupiteľstva JUDr. Marián Cesnek 

vyjadril, že so sumami uvedenými v návrhu súhlasí, s tým, že pri viacdetných matkách by do tejto 

kategórie spadali aj matky s 5 deťmi, keďže doteraz je to pre matky so 6 a viac deťmi. Následne 

bolo schválené zvýšenie sociálneho finančného príspevku dôchodcom nad 70 rokov, viacdetným 

matkám a prvákom v základnej škole a to nasledovne: 

 

- jednotlivec: zo 40 € na 60 € 

- manželská dvojica: zo 70 € na 100 € 

- viacdetné matky s počtom detí 5 a viac: z 30 € na 50 € 

- príspevok pre prvákov základnej školy (nezávisle od vybranej školy): z 80 € na 100 € 

Príspevok starším občanom pri dosiahnutí 70. rokov veku – príspevok sa poskytuje na konci roka. 

 

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) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a viacročného roz-

počtu obce na roky 2024 – 2025  

 

Na obecnom zastupiteľstve bolo predložené Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viac-

ročného rozpočtu obce na roky 2023-2025 a to v zmysle §18f odsek 1 písmena c/zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V ňom hlavná kontrolórka uvá-

dza, že posudzované boli tieto hľadiská: zákonnosť, metodická správnosť, súlad s VZN, infor-

mačná povinnosť obce. Hlavná kontrolórka odporučila obecnému zastupiteľstvu rozpočet obce na 

rok 2023 schváliť tak, ako bol predložený. 

 

Poslanci vzali predmetné stanovisko 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 

 

6) Rozpočet obce na rok 2023 a viacročný rozpočet obce na roky 2024 – 2025 

 

Starosta obce informoval o zverejnení návrhu rozpočtu v zmysle zákona, pričom bežné výdavky 

boli narozpočtované v zmysle predpokladaných výdajov a kapitálové výdavky boli koncipované 

podľa predpokladaného rozvoja obce. Informoval prítomných, že podľa návrhu by malo byť 

v rozpočte z rezervného fondu 688 158 €. Následne starosta obce otvoril rozpravu k uvedenému 

bodu. Do rozpravy sa prihlásil poslanec JUDr. Marián Cesnek, ktorý uviedol, že v predložených 

podkladoch sú rovnaké sumy čo sa týka príjmov aj výdavkov, napriek tomu, že je potrebné rátať 

s tým, že výdavky budú vyššie. Na to reagovala hlavní kontrolórka, že rok 2024 a 2025 sú 

informatívne, že záväzný je len rozpočet pre rok 2023. JUDr. Marián Cesnek sa ďalej vyjadril, že si 

myslí, že je nereálne očakávať vyšší príjem z daní ako v roku 2022 a v predloženom rozpočte je 

naplánovaných o 32 000 € viac a on by navrhoval, že by to malo byť menej. Ďalej sa vyjadril, že 

dve položky v rozpočte sú zbytočné a neadekvátne, a to most v Stave – výstavba ďalšieho mosta 

a kúpa vozidla. Nové vozidlo podľa neho starosta obce nepotrebuje a tiež sa treba pozrieť na to, 

aké peniaze sa do Stavu už investovali. A v novom rozpočte to má byť ďalších 28% zo všetkých 

obecných výdajov, pričom doplnil, že nemal výhrady voči mostu v lokalite Stav, ktorý sa odkúpil, čo 

sa splnilo, ale keby predtým realitná kancelária nesľúbila, že ten most postaví, ten problém by 

vôbec nevznikol. Podľa neho by sa viac obec mala zamerať na využitie budovy kaštieľa  



 

a centra obce, preto takto predložený rozpočet na rok 2023 nepodporí. V diskusii sa vyjadril aj 

poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Vladimír Zajac, že na zasadnutí vlastníkov pozemkov 

v lokalite Stav odznelo, že by mal byť vybudovaný aj druhý most, on to dostal za všetkých 

poslancov, nakoľko ostatní poslanci na danom zasadnutí s vlastníkmi neboli prítomní a on podporí 

uskutočnenie výstavby mosta, aby lokalita bola zokruhovaná. 

Na to reagoval starosta obce, ktorý uviedol, že v niektorých položkách bude potrebné 

v nasledujúcom období zrejme šetriť. Nad kúpou auta sa uvažovalo aj kvôli cene v prípade 

adekvátnej ponuky zo strany Kie, nakoľko vozidlo má už 12 rokov. A zrejme do budúcna bude cena 

za vozidlo len vyššia, pričom opravy aktuálne používaného vozidla činia sumu približne 2000 € 

ročne. Čo sa týka mostu v lokalite Stav, obec stojí na jednom vyjadrení Slovenského pozemkového 

fondu, ktoré doposiaľ neobdržala, pričom je skutočne predpoklad, že ak sa výstavba ďalšieho 

mosta oddiali, tak jeho cena bude vyššia. S tým sa stotožnila aj poslankyňa obecného 

zastupiteľstva Mgr. Zuzana Vajdová. Poslanec Ing. Miloš Janek doplnil, že je potrebné odkúpiť prvý 

most a poslanec Tibor Hreus uviedol, že podľa neho táto položka nie je záväzná a je dôležité si 

určiť priority na najbližšie obdobie. Poslanec Ing. Peter Škorvánek sa v rámci diskusie dotazoval, či 

bez ďalšieho mosta nebude môcť lokalita Stav fungovať. Starosta odpovedal, že fungovať 

v obmedzenom režime by sa mohlo, ale aj v pôvodnom pláne zóny boli naprojektované dva mosty, 

ale kvôli bezpečnosti sa tento druhý most presunul z ľavotočivej zákruty v smere od Kotrčinej 

Lúčky na bezpečnejšie miesto – na otoč pri rybníku a to aj z dôvodu bezpečnosti cestnej 

premávky, protipožiarnej bezpečnosti – dva prístupy sú v tejto lokalite potrebné, ako to aj Ing. arch. 

Krajč navrhol. Starosta obce tiež odpovedal, že keďže sa vykúpili v II. etape pozemky pod miestnu 

komunikáciu, bude možno potrebné urobiť skrývku pôdy, pripraviť vybudovanie vodovodu, 

kanalizácie, elektriny a následne aspoň čiastočne kvôli používaniu komunikácie naviezť štrk. Tiež 

doplnil, že čo sa týka príjmov a výdavkov obce, rozpočet musí byť zostavený ako vyrovnaný 

a v roku 2023 bude opäť potrebné zo strany obcí bojovať o to, aby sme dosiahli zmenu zákona, 

resp. jedného jeho paragrafu o miestnych daniach, a tým zachovali 40- násobok základnej sadzby 

dane – hlavne sa to týka veľkých firiem. Preto starosta obce poznamenal, že by bolo vhodné si 

spoločne sadnúť a zvoliť ďalší postup a najmä si stanoviť priority pre rok 2023 a 2024, pričom 

téma by mala byť práve námestie a energie, územný plán, lokalite Pred Chríp, hala pre 

uskladnenie techniky a tiež rokovať s firmou VIX, s.r.o., ako plánujú využívať oni svoje objekty 

v našej obci do budúcna. 

Následne boli prijaté k uvedenému bodu tri uznesenia. 

Uznesenie č. 36/2022-2026 schválilo rozpočet obce na rok 2023 bez výhrad. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 7 

 



 

Výsledky hlasovania: 

Za: 6 Tibor Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Peter Škorvánek, Mgr. Zuzana 

Vajdová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0  

Zdržali sa: 1 JUDr. Marián Cesnek 

 

Uznesenie č. 37/2022-2026 schválilo použitie rezervného fondu v sume 688 158 € na položky: 

použitie rezervného fondu v sume 688 158 € na položky: 

  

Správa-počítač 1 000.00 
Správa-Osobný automobil 20 000.00 
Energetický audit 10 000.00 
Správa-rozšírenie kamerového systému 12 500.00 

 
MK-nákup pozemkov – Pred Chríp 

 
 

4 000.00 
STAV I.etapa-kúpa most 48 000.00 
Cestná doprava – PD+inž.činn.- most STAV II. 1 700.00 
Cestná doprava-chodníky ul.Hlavná – PD+inž.činn. 1 500.00 
MK-Stav I.etapa- realizácia 15 000.00 
Cestná doprava – real. – most STAV II.etapa 106 158.00 
Cestná doprava-chodníky ul.Hlavná-real premostenie 9 000.00 
Likvidácia sep.odpadu – kompostáreň: PD+IČ 1 500.00 
Likvidácia sep.odpadu – kompostáreň 25 000.00 
STAV II – PD + IČ – kanalizácia 3 000.00 
Ochrana ovzdušia-špec.zariadenie 11 000.00 
Rozvoj obcí – obstaranie ÚPN 21 000.00 
Rozvoj obcí – plán územn.syst.ekol.stabil.(k ÚPN) 6 000.00 
Kaštieľ- interiérové vybavenie 10 000.00 
Obecný dom-interiérové vybavenie 1 500.00 
Verejnoprospešné práce-stroje, prístroje,zar. 3 500.00 
Centrum obce Nededza-PD+ inž.činn. 47 300.00 
Pred Chríp-PD+ inž.činn. 4 000.00 
Obecná hala-garáž-PD+ inž.činn. 4 000.00 
Centrum obce Nededza-real. 200 000.00 
Fotovoltaika - realizácia 50 000.00 
Obecná hala-garáž-real. stavby 43 658.00 
STAV II - PD + IČ - vodovod 1 042.00 
Športové služby - PD+inž.činn.-šport.hala 2 000.00 
Kultúrne služby-interiérové vybavenie 5 000.00 
Kultúrne služby-prev.stroje,prístr.zariadenia 1 000.00 
Náboženské služby - vykur.zariadenie 2 000.00 
Náb.služby-oplotenie nadstavba cintorín realizácia 15 000.00 
Školská jedáleň-prev.stroje,prístroje,zariadenia 1 800.00 
  



  

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 

 

Uznesenie č. 38/2022-2026 vzalo na vedomie viacročný rozpočet obce na roky 2024, 2025 

 

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) Určenie názvu ulice v lokalite Stav 

 

Starosta obce s ohľadom na obvyklé používanie názvoslovia a históriu obce navrhol, aby sa 

pripravovaná ulica v lokalite Stav nazvala Stav, s čím sa aj poslanci obecného zastupiteľstva 

stotožnili a názov ulice Stav schválili. 

 

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) Rôzne  

 

V rámci bodu Rôzne neboli prejednané žiadne ďalšie záležitosti.  

 



 

9) Uznesenia 

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia č. 3/2022-2026 až 39/2022-2026. 

 

10) Záver 

 

Po ukončení rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť o 19:30 hod. zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva obce Nededza ukončil. 

 

 

 

V Nededzi dňa 20.12.2022 

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice:  

Mgr. Zuzana Vajdová     …....................................... 

 

 

Ing. Vladimír Zajac     …....................................... 

 

 

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


