
 

Uznesenia z 3. (tretieho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa 

konalo dňa 13. marca 2023 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v 

Nededzi. 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

1. K otvoreniu    

 

Uznesenie č. 40/2022-2026 

schvaľuje: 

program obecného zastupiteľstva bezo zmien 

 

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 

                                                                                                .................................................. 

                             starosta obce 

 

Uznesenie č. 41/2022-2026 

schvaľuje:  

overovateľov zápisnice: 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 

                                                                                               .................................................. 

                             starosta obce 

 



 

3. K informáciám     

 

Uznesenie č. 42/2022-2026 

berie na vedomie: 

- informáciu 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 

- informáciu o uskutočnení fašiangového sprievodu v obci dňa 18.02.2023. Poďakovanie patrí 

Obecnému športovému klubu v Nededzi za jeho zabezpečenie. 

- informáciu 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 

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

- informáciu 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 prejednanie a rozhodnutie (v prílohe) 

- informáciu o odstránení elektrického stĺpu, ktorého súčasťou bola aj prípojka pre kaštieľ, OU 

a dom č. 2 pre verejné osvetlenie pri obecnom úrade 

- informáciu o výmene starej kamery na stĺpe verejného osvetlenia za novú monitorujúcu priestor 

na odpady 

- informáciu o plánovanej prekládke vodovodnej šachty pri rodinnom dome Milana Pavlíka 

- informáciu o odoslanej žiadosti o platbu na Pôdohospodársku platobnú agentúru – Výmena 

strechy na šatniach OŠK v sume 28 517,63 € 

- informáciu o podanej žiadosti na Fond na podporu umenia na akvizíciu knižného fondu v sume 

3 000 € 

- informáciu o zakúpení dvojkolesovej frézy na odhŕňanie snehu   

- informáciu o výmene expanzonátu (tlaková nádoba 150l pre OU a KD) v rámci zistených závad 

počas revízií tlakových nádob 

- plánovaná realizácia projektu kompostáreň v Nededzi, kde súčasťou financovania bude aj 

poskytnutá dotácia v sume 15 000€ od Nadácie Kia Slovakia 

 

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 

                                                                                               .................................................. 

                             starosta obce 

 

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

 

Uznesenie č. 43/2022-2026 

berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza za rok 2022 

 

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 

 

                                                                                               .................................................. 

                             starosta obce 

 

5. K spoločnému verejnému obstarávaniu na činnosť nakladania s odpadom 

prostredníctvom obce Teplička nad Váhom na obdobie 5 rokov  

 

Uznesenie č. 44/2022-2026: 

schvaľuje 

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 

 

                                                                                               .................................................. 

                             starosta obce 

 

6. K poskytnutiu 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) 

 

Uznesenie č. 45/2022-2026 

Obecné zastupiteľstvo  

I. schvaľuje 

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 

 

                                                                                               .................................................. 

                             starosta obce 

 

Uznesenie č. 46/2022-2026 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 



 

zmenu 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. 

Zuzana Vajdová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

                                                                                               .................................................. 

                             starosta obce 

 

7. Ku kúpnym zmluvám pod miestnu komunikáciu v lokalite Pred Chríp 

 

Uznesenie 47/2022-2026 

schvaľuje 

výkup pozemkov pod miestnu komunikáciu 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. 

Zuzana Vajdová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

                                                                                               .................................................. 

                             starosta obce 

 

 

Uznesenie 48/2022-2026 

schvaľuje 

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. Zu-

zana Vajdová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

 

                                                                                               .................................................. 

                             starosta obce 

 

Uznesenie č. 49/2022-2026 

schvaľuje 

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. 

Zuzana Vajdová, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0  

Zdržali sa: 0 

 

                                                                                               .................................................. 

                             starosta obce 

 

8. K zásadám s nakladaním s finančnými prostriedkami obce 

 

Uznesenie č. 50/2022-2026 

schvaľuje 

zmenu Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nededza a to v § 22 schvaľovanie 

zmeny rozpočtu starostom nasledovne: určuje oprávnenie starostu vykonať zmeny rozpočtu obce 

do celkovej výšky 7 000 € a pri kapitálových výdavkoch nad 5 000 € informovať poslancov 

obecného zastupiteľstva pred realizáciou presunu a to od 01.04.2023 

 

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 

 

                                                                                               .................................................. 

                             starosta obce 

 

9. K Rozpočtovému opatreniu č. 8/2022 

 

Uznesenie č. 51/2022-2026 

berie na vedomie 

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2022 

 

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 

                                                                                               .................................................. 

                             starosta obce 

 

 

 

 

 

V Nededzi, 13.03.2023                                             PhDr. Peter Vajda, starosta obce     


