
 

 

                                                               ZÁPISNICA  

z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa 13.03.2023 

o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu v Nededzi. 

 

 

Prítomní poslanci: 5 JUDr. Marián Cesnek, Tibor Hreus, Ing. Peter Škorvánek, Mgr. Zuzana 

Vajdová, Ing. Vladimír Zajac 

Ospravedlnení poslanci: 2 Mgr. Darina Janušová (príchod o 18:20 hod.), Ing. Miloš Janek 

Neospravedlnení poslanci: 0  

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Informácie 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza za rok 2022 

5. Spoločné verejné obstarávanie na činnosť nakladania s odpadom prostredníctvom obce 

Teplička nad Váhom na obdobie5 rokov 

6. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci – Žilina Invest, s.r.o. 

7. Kúpne zmluvy pod miestnu komunikáciu v lokalite Pred Chríp 

8. Zásady s nakladaním s finančnými prostriedkami obce 

9. Rozpočtové opatrenie č. 8/2022 

10. Rôzne 

11. Uznesenia 

12. Záver 

 

 

1) Otvorenie:  

 

Tretie 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 sú prí-

tomní 5 poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášania-schopné. Následne predložil na schválenie 

program rokovania. Program obecného zastupiteľstva bol bez výhrad. 

 

 

 



 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 5 

Výsledky hlasovania: 

Za: 5 JUDr. Marián Cesnek, Tibor Hreus, 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 JUDr. Marián Cesnek, Ing. Peter Škorvánek. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 5 

Výsledky hlasovania: 

Za: 5 JUDr. Marián Cesnek, Tibor Hreus, Ing. Peter Škorvánek, Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. Vladimír 

Zajac 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

2) Kontrola uznesení  

 

Uznesenie č. 25/2022-2026 bolo splnené. Kúpna zmluva na odkúpenie dvoch kusov kontajnerov 

na šatstvo so Zdenom Mišutkom bola dňa 16.02.2023 podpísaná. 

 

3) Informácie 

 

Starosta obce informoval o uskutočnení VIII. ročníka starostovského plesu dňa 04.02.2023 za 

účasti 120 hostí. Poďakovanie patrí Komisii kultúry, mládeže a športu a zamestnancom obce za 

jeho prípravu. Ďalej informoval o uskutočnení fašiangového sprievodu v obci dňa 18.02.2023. Po-

ďakovanie patrí Obecnému športovému klubu v Nededzi za jeho zabezpečenie. Starosta obce in-

formoval prítomných aj o odohraní divadelnej hry Mastný hrniec v podaní Divadla zo Strečna dňa 

04. a 05.03.2023 v sále kultúrneho domu za účasti 150 divákov aj z okolitých obcí. Zaznela aj in-

formácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 a to vo výške 50,95%, pričom me-

dzi najväčšie položky, ktoré sa vytriedili patria kovy v množstve 63,85 tony, plasty v množstve 

29,61 tony, papier a lepenka v množstve 23,29 tony, tiež sklo v množstve 23,49 tony za rok 2022.  

 



 

Plastov sa vyseparovalo o 6,48 tony viac v porovnaní s minulým rokom. Oproti minulému roku sa 

vytvorilo o 4,15 tony komunálneho odpadu menej, spolu 134,10 tony. Starosta obce ďalej informo-

val o Rozhodnutí Okresného úradu Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky o zrušení rozhodnutia 

obce Nededza týkajúceho sa nesúhlasného návrhu na umiestnenie rodinného domu na pozemku-

parc. č. 557/132 C KN  - Richard Korčok – vec bola vrátená I. stupňovému orgánu na nové prejed-

nanie a rozhodnutie. Prednesená bola i informácia o  odstránení elektrického stĺpu, ktorého súčas-

ťou bola aj prípojka pre kaštieľ, obecný úrad a dom č. 2 pre verejné osvetlenie pri obecnom úrade, 

ako aj informácia o výmene starej kamery na stĺpe verejného osvetlenia za novú monitorujúcu 

priestor na odpady. Prítomní si vypočuli aj informáciu o plánovanej prekládke vodovodnej šachty 

pri rodinnom dome Milana Pavlíka.  

Na rokovanie obecného zastupiteľstva sa o 18:20 hod. dostavila poslankyňa obecného zastupiteľ-

stva Mgr. Darina Janušová. 

Ďalej zaznela informácia o odoslanej žiadosti o platbu na Pôdohospodársku platobnú agentúru –  

Výmena strechy na šatniach OŠK v sume 28 517,63 € a informácia o podanej žiadosti na Fond na 

podporu umenia na akvizíciu knižného fondu v sume 3 000 €. Starosta obce taktiež informoval o 

zakúpení dvojkolesovej frézy na odhŕňanie snehu a o výmene expanzonátu (tlaková nádoba 150l 

pre OU a KD) v rámci zistených závad počas revízií tlakových nádob. Na záver odoznela informá-

cia o plánovanej realizácii projektu kompostáreň v Nededzi, kde súčasťou financovania bude aj po-

skytnutá dotácia v sume 15 000€ od Nadácie Kia Slovakia. 

Prítomní poslanci vzali prednesené informácie na vedomie. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

Výsledky hlasovania: 

Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Tibor Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Peter Škorvánek, Mgr. Zu-

zana Vajdová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

                                                                                                

4) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza za rok 2022 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022. Kon-

trolná činnosť sa v priebehu roka riadila schváleným plánom kontrolnej činnosti a bola vykonávaná 

a uplatňovaná na základe Smernice pre uplatňovanie a vykonávanie finančnej kontroly.  

 

 



 

 

V roku 2022 bolo kontrolované najmä plnenie rozpočtu obce počas celého roka, plnenie daní a po-

platkov a stav nedoplatkov, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce a plnenie 

uznesení Obecného zastupiteľstva. 

Poslanec JUDr. Marián Cesnek sa dotazoval, či kontrolórka kontrolovala aj evidenciu podaných 

podnetov v rámci infozákona, na čo kontrolórka odpovedala, že nie. Poslanec sa ďalej opýtal, či sa 

obci podarilo vybrať všetky dane, na čo odpovedala pracovníčka obecného úradu Katarína Ďuge-

lová, že všetky dane má obec vybraté. 

Následne obecné zastupiteľstvo vzalo predmetnú správu na vedomie. 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

Výsledky hlasovania: 

Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Tibor Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Peter Škorvánek, Mgr. 

Zuzana Vajdová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

5) Spoločné verejné obstarávanie na činnosť nakladania s odpadom prostredníctvom obce 

Teplička nad Váhom na obdobie 5 rokov  

 

Starosta obce stručne zhrnul informácie, ktoré boli k tomuto bodu rokovania už prejednané na 

stretnutí poslancov a členov komisií dňa 07.03.2023. Predsedníctvo Združenia obcí Mikroregión 

Terchovská dolina na svojom zasadnutí dňa 13.02.2023 rokovalo o príprave súťaže verejného 

obstarávania na likvidáciu, prepravu a zber komunálneho odpadu, nakladanie s odpadom spoločne 

pre obce Belá, Dolná Tižina, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš, Nededza, 

Nezbudská Lúčka, Stráňavy, Stráža, Strečno, Teplička nad V8hom, Terchová, Varín s tým, že 

súťaž verejného obstarávania bude zastrešovať obec Teplička nad Váhom. Spoločné verejné 

obstarávanie je nutné uskutočniť v súlade s platným znením zákona o verejnom obstarávaní za 

podmienok dodržania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti v súvislosti s ukončením Rámcovej 

dohody o zbere a preprave komunálneho odpadu, ktorá končí dňa 31.05.2023. Poslanec Ing. Peter 

Škorvánek sa dotazoval, koľko firiem môže takýto projekt zastrešiť. Starosta obce odpovedal, že to 

ťažko povedať, ale približne 5-6 v rámci Slovenska. Na tomto základe obecné zastupiteľstvo 

v Nededzi pristúpilo ku schváleniu tohto spoločného verejného obstarávania s dobou platnosti na 

ďalších 5 rokov.  

 

 



 

Uznesenie č. 44/2022-2026 schválilo spoločné verejné obstarávanie prostredníctvom obce 

Teplička nad Váhom na činnosti nakladania s odpadom na obdobie 5 rokov. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

Výsledky hlasovania: 

Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Tibor Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Peter Škorvánek,  

 

Mgr. Zuzana Vajdová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

6) Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci – Žilina Invest, s.r.o. 

 

Starosta obce v krátkosti zosumarizoval informácie, ktoré boli k tomuto bodu rokovania už 

prejednané na stretnutí poslancov a členov komisií dňa 07.03.2023. Valné zhromaždenie 

spoločnosti Žilina Invest, s.r.o., ktorej spoločníkom je aj obec Nededza požiadalo o poskytnutie 

návratnej finančnej výpomoci od obcí, ktoré sú jej spoločníkmi (a teda aj od obce Nededza). 

Požičané finančné prostriedky v sume 23 800 € od obce Nededza s úrokom v sume 4,00% p.a., 

termínom splatnosti 30.09.2023 sú určené na úhradu prevádzkových potrieb spoločnosti. Následne 

obecné zastupiteľstvo schválilo: 

1. poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre spoločnosť Žilina Invest, s.r.o. (v súlade so 

Zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, §10 ods.6) s parametrami: 

- výška NFV: 86 700 € 

- účel NFV: financovanie prevádzkových potrieb dlžníka 

- splatnosť NFV: jednorázovo do 30.09.2023 

- úroková sadzba: 4% p.a. 

2. poverenie starostu obce k všetkým potrebným právnym a iným úkonom spojených 

s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci pre spoločnosť Žilina Invest, s.r.o. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

Výsledky hlasovania: 

Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Tibor Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Peter Škorvánek, Mgr. 

Zuzana Vajdová, Ing. Vladimír Zajac 

 



 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

Ďalším uznesením bola schválená s tým súvisiaca zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 

č. 1/2023 

2 46 454001 - z rezervného fondu obce                      23 800 € 

2 46 811005 – ostatným subjektom verejnej správy    23 800 € 

vo veci poskytnutia návratnej finančnej výpomoci pre Žilina Invest, s.r.o.  

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

Výsledky hlasovania: 

Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Tibor Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Peter Škorvánek,  Mgr. Zu-

zana Vajdová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

7) Kúpne zmluvy pod miestnu komunikáciu v lokalite Pred Chríp 

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prerokované kúpne zmluvy, ktoré boli rovnako prejed-

nané na zasadnutí poslancov a členov komisií dňa 07.03.2023. Jedná sa o odkúpenie pozemkov 

od ich vlastníkov v prospech obce v sume 1€/1 m² v lokalite Pred Chríp s tým, že obec plánuje na 

týchto odkúpených pozemkoch vybudovať miestnu komunikáciu pre rodinné domy, ktoré sa budú 

nachádzať v danej lokalite.  

Obecné zastupiteľstvo následne svojimi uzneseniami schválilo výkup pozemkov pod miestnu ko-

munikáciu v lokalite Pred Chríp v katastrálnom území Nededza od vlastníkov:  

- Maroš Chabada: v 1/4-ine k celku nehnuteľností – pozemkov parcela registra CKN č. 499/373 

orná pôda o výmere 66 m2 a CKN č. 499/374 orná pôda o výmere 59 m2 , ktorému zodpovedá vý-

mera 31 m2  a to v cene 1 €/1 m2 

- Božena Huláková v 1/2-ici k celku nehnuteľností – pozemkov parcela registra CKN č. 499/373 

orná pôda o výmere 66 m2 a CKN č. 499/374 orná pôda o výmere 59 m2 , ktorému zodpovedá vý-

mera 62 m2  a to v cene 1 €/1 m2 

- Tomáš Rigas a Mgr. Barbara Rigasová v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v 1/8-ine k 

celku nehnuteľností – pozemkov parcela registra CKN č. 499/373 orná pôda o výmere 66 m2 

a CKN č. 499/374 orná pôda o výmere 59 m2, ktorému zodpovedá výmera 16 m2 a to v cene 1 €/1 

m2 

 



 

 

- Ing. Eduard Haderka a Ing. Jana Haderková v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v 1/8-

ine k celku nehnuteľností – pozemkov parcela registra CKN č. 499/373 orná pôda o výmere 66 m2 

a CKN č. 499/374 orná pôda o výmere 59 m2, ktorému zodpovedá výmera 16 m2  a to v cene 1 €/ 

1 m2 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

 

Výsledky hlasovania: 

Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Tibor Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Peter Škorvánek, Mgr. Zu-

zana Vajdová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

Ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo výkup pozemkov pod miestnu komunikáciu v lokalite Pred 

Chríp v katastrálnom území Nededza od vlastníkov:  

- Erika Grinčová: v 39/213-inách k celku nehnuteľností – pozemkov parcela registra CKN č. 

499/438 orná pôda o výmere 39 m2, CKN č. 499/439 orná pôda o výmere 66 m2, CKN č. 499/440 

orná pôda o výmere 35 m2, CKN č. 499/441 orná pôda o výmere 34 m2 a CKN č. 499/442 orná 

pôda o výmere 39 m2, ktorému zodpovedá výmer a 39 m2 a to v cene 1 €/1 m2      

- Pavel Janek: v 35/213-in v nehnuteľnostiach – pozemkoch parcela registra CKN č. 499/438 orná 

pôda o výmere 39 m2, CKN č. 499/439 orná pôda o výmere 66 m2,  CKN č. 499/440 orná pôda 

o výmere 35 m2, CKN č. 499/441 orná pôda o výmere 34 m2 a CKN č. 499/442 orná pôda o vý-

mere 39 m2, ktorému zodpovedá výmera 35 m2 a to v cene 1 €/1 m2      

- Jozef Mravec: 66/213-in v nehnuteľnostiach – pozemkoch parcela registra CKN č. 499/438 orná 

pôda o výmere 39 m2, CKN č. 499/439 orná pôda o výmere 66 m2,  CKN č. 499/440 orná pôda 

o výmere 35 m2, CKN č. 499/441 orná pôda o výmere 34 m2 a CKN č. 499/442 orná pôda o vý-

mere 39 m2, ktorému zodpovedá výmera 66 m2 a to v cene 1 €/1 m2      

- Ján Mravec: v 39/213-in v nehnuteľnostiach – pozemkoch parcela registra CKN č. 499/438 orná 

pôda o výmere 39 m2, CKN č. 499/439 orná pôda o výmere 66 m2,  CKN č. 499/440 orná pôda 

o výmere 35 m2, CKN č. 499/441 orná pôda o výmere 34 m2 a CKN č. 499/442 orná pôda o vý-

mere 39 m2, ktorému zodpovedá výmera 39 m2 a to v cene 1 €/1 m2      

- Jana Čapliarová: v 17/213-in v nehnuteľnostiach – pozemkoch parcela registra CKN č. 499/438 

orná pôda o výmere 39 m2, CKN č. 499/439 orná pôda o výmere 66 m2,  CKN č. 499/440 orná  

 

 



 

 

pôda o výmere 35 m2 a CKN č. 499/442 orná pôda o výmere 39 m2, ktorému zodpovedá výmera 

14 m2 a to v cene 1 €/1 m2      

-  Ľubomír Čapliar: v 17/213-in v nehnuteľnostiach – pozemkoch parcela registra CKN č. 499/438 

orná pôda o výmere 39 m2, CKN č. 499/439 orná pôda o výmere 66 m2,  CKN č. 499/440 orná 

pôda o výmere 35 m2 a CKN č. 499/442 orná pôda o výmere 39 m2, ktorému zodpovedá výmera 

14 m2 a to v cene 1 €/1 m2      

- Ľubomír Čapliar a Jana Čapliarová: v 34/213-in v nehnuteľnosti – pozemku parcela registra  

CKN č. 499/441 orná pôda o výmere 34 m2, ktorému zodpovedá výmera 6 m2 a to v cene 

1 €/1 m2      

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

Výsledky hlasovania: 

Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Tibor Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Peter Škorvánek, Mgr. 

Zuzana Vajdová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo výkup pozemkov pod miestnu komunikáciu v lokalite Pred Chríp 

v katastrálnom území Nededza od vlastníkov:  

- Ing. Ján Škorvánek, Marián Škorvánek a Ing. Peter Škorvánek: v 1/3-ine v nehnuteľnostiach 

parcela registra CKN č. 499/357 orná pôda o výmere 76 m2 a CKN č. 499/358 orná pôda o výmere 

65 m2, ktorému zodpovedá výmera 47 m2 a to v cene 1 €/1 m2      

- Katarína Mravcová: v 5/12-inách v nehnuteľnosti parcela registra CKN č. 499/392 orná pôda 

o výmere 116 m2, ktorému zodpovedá výmera 48 m2 a to v cene 1 €/1 m2      

- Bc. Tibor Škorvánek: v 7/12-inách v nehnuteľnosti parcela registra CKN č. 499/392 orná pôda 

o výmere 116 m2, ktorému zodpovedá výmera 68 m2 a to v cene 1 €/1 m2      

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

Výsledky hlasovania: 

Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Tibor Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Peter Škorvánek, Mgr. Zu-

zana Vajdová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 



 

 

8) Zásady s nakladaním s finančnými prostriedkami obce 

 

Zásady s nakladaním s finančnými prostriedkami obce boli prejednané na stretnutí poslancov 

a členov komisií dňa 07.03.2023, kde prítomní odporúčali navýšenie sumy na presun medzi  

položkami starostom obce na hodnotu 7 000 € a pri kapitálových výdavkoch nad 5 000 € 

informovať poslancov pred realizáciou presunu týchto financií. V rámci diskusie k tomuto bodu  

rokovania sa vyjadril poslanec JUDr. Marián Cesnek, že v minulosti sa dané sumy znižovali a to 

preto, aby bola lepšia informovanosť poslancov a existovala aj lepšia kontrola financovania a preto 

navrhol sumu 5 000 € na presun medzi položkami a 3 000 € na kapitálové výdavky. Následne sa 

pristúpilo k hlasovaniu o návrhu, ktorý bol odporúčaný komisiami a teda v znení navýšenia sumy  

na presun medzi položkami starostom obce na hodnotu 7 000 € a pri kapitálových výdavkoch nad 

5 000 € informovať poslancov pred realizáciou presunu týchto financií. Daná zmena zásad bola 

v zmysle § 22 týchto zásad schválená. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

Výsledky hlasovania: 

Za: 4 Tibor Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Peter Škorvánek, Mgr. Zuzana Vajdová 

Proti: 0  

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

 

9) Rozpočtové opatrenie č. 8/2022 

 

V rozpočtovom opatrení č. 8/2022 prítomní poslanci vzali na vedomie rozpočtový presun príjmov a 

výdavkov v rámci schváleného rozpočtu zo dňa 31.12.2022 podľa Zásad hospodárenia s 

finančnými prostriedkami starosta obce schvaľuje rozpočtové opatrenie - rozpočtový presun 

výdavkov v rámci schváleného rozpočtu do celkovej výšky 2 000,- € - podľa vnútorného predpisu 

č.9 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z EÚ do rozpočtu obce (refundácia 

odmeny skladníka CO, transfér – životné prostredie, Voľby do OSO a VÚC 2022, transfér 

Referendum 2023, príspevok z Environmentálneho fondu, transfér predšk. dieťa MŠ, stravné CR - 

ŠJ a iné).  

Poslanec JUDr. Marián Cesnek skonštatoval, že len 2 položky boli v sume nad 3 000 €. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

 



 

 

Výsledky hlasovania: 

Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Tibor Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Peter Škorvánek, Mgr. 

Zuzana Vajdová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

 

10) Rôzne 

 

V rámci bodu Rôzne prebehla diskusia vo veci potreby vytvorenia skladovacích priestorov pre 

obecný majetok ako sú napr. vetrieska, vlečka a príslušenstvo na traktor Kubota, štiepkovač,  

 

 

dva mulčovače, rebríky a podobne, keďže súčasná garáž už nepostačuje na tieto účely.  

Prejednávalo sa, či by daný obecný majetok mohol byť umiestnený v novo vybudovaných 

priestoroch – hale na pozemku, vpravo pri pohľade zo štátnej cesty v smere do Kotrčinej Lúčky 

vedľa obecného domu, čo by muselo byť s ohľadom na blízkosť potoka prejednané s povodím 

Váhu. Ďalšou možnosťou by bolo umiestnenie takýchto priestorov vedľa ihriska a súčasných 

priestorov, kde sa vykonáva štiepkovanie a je plánovaná kompostáreň. Poslanec Ing. Vladimír 

Zajac navrhol, že takýto priestor by sa mohol nachádzať aj pri hale Grupo Antolin na sezónne 

využívanú techniku, na čo odvetil správca obecného majetku Pavol Staňo, že by to bolo 

nepraktické. Starosta obce dodal, že bude jednať s povodím Váhu o umiestnení pri obecnom 

dome s ohľadom na blízkosť potoka a zavolá tiež technika, ktorý sa venuje montovaným halám, či 

by niečo nevedel navrhnúť. 

Ďalej sa diskutovalo o možnom oplotení miestneho cintorína a to najmä z dôvodu preskakovania 

vysokej zveri na cintorín a jeho následného ničenia. Prejednávala sa možnosť betónového 

oplotenia v smere od lesa, ako aj možnosť vystavania pletiva. Starosta obce uviedol, že dá 

vyhotoviť nákres, aký by bol vzhľad týchto variant. 

Starosta obce ďalej informoval o tom, že na podnet niektorých starších spoluobčanov obec 

dohodla rozvoz mliečnych výrobkov z malej farmy do našej obce pravidelne každú stredu. Starosta 

obce tiež informoval o tom, že pani Cesneková z ulice Športová poprosila o to, aby sa modlitebné 

spoločenstvo  mohlo po skončení omše stretávať v priestoroch kaštieľa, čo by v súčasnej situácii 

znamenalo minimálne vyspravenie dočasného oplotenia a pokládku štrku pred kaštieľom vo dvore 

kaštieľa, ako aj osadenie kovovej brány pre uzatvorenie hlavného vstupu do kaštieľa a na balkón. 

 

 



 

11) Uznesenia 

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia č. 40/2022-2026 až 51/2022-2026. 

 

12) Záver 

 

Po ukončení rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť o 19:35 hod. zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva obce Nededza ukončil. 

 

V Nededzi dňa 15.03.2023 

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice:  

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

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


