
ZÁPISNICA 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi

konaného dňa 30. marca o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v

Nededzi.

Prítomní poslanci:  6 MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, 

Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Ospravedlnení poslanci: 1 Peter Ďuríček

Neospravedlnení poslanci: 0

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Informácie

4. VZN č. 2/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

Nededza

5. Návrh VZN č. 3/2016 o o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov

znečistenia na území obce Nededza 

6. Akčný plán programu rozvoja obce Nededza na roky 2015 – 2020 (Príloha č.8 k Programu

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Terchovská dolina)

7. Rôzne

8. Uznesenia

9. Záver

1. Otvorenie:

Druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2016 otvoril a viedol starosta obce PhDr. Peter 

Vajda, ktorý privítal prítomných s konštatovaním, že na zasadnutí sú prítomní šiesti poslanci a teda 

obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

Starosta predložil na schválenie program rokovania. Poslanci program Obecného zastupiteľstva  

schválili.

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 

Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0



Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.

Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci: Milan Drábik, Ing. Vladimír Zajac

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 

Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

2. Kontrola uznesení

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

3.  Informácie

Na úvod bodu Informácie starosta obce podal informáciu o priebehu a ukončení volieb do NR SR 2016.

Voľby v našej obci prebehli v zmysle zákona. Ďalej informoval o uskutočnení Detskej lyžiarskej školy 

pod záštitou spoločnosti Kia Motors Slovakia, ktorá bola zorganizovaná v priebehu jarných prázdnin 

v lyžiarskom stredisku Vrátna FreeTime Zone a zúčastnili sa jej aj deti z Nededze. Zároveň podal 

informáciu o ukončení stavebných prác na podkroví domu č. 129/2 na ulici Potočná. Prítomní boli ďalej 

informovaní o požehnaní nového domu smútku dňa 30.03.2016 pánom farárom Mgr. Pavlom 

Kalabusom. Starosta obce podal aj informáciu o riešení varianty prístavby materskej školy Ing. 

Mrvečkom s tým, že túto variantu musí opätovne prejednať s Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva a v prípade možnej prístavby, splniť podmienky ním stanovené. Prítomní si vypočuli aj 

informáciu o vydaní rozhodnutia pre firmu VIX s.r.o. o výrube 21 kusov stromov v ich areáli zo strany 

obce s kladným stanoviskom Správy Národného parku Malá Fatra. Na záver tohto bodu odoznela 

informácia o získaní domény www.nededza.sk do vlastníctva obce.

Obecné zastupiteľstvo vzalo predložené informácie na vedomie.

4. VZN č. 2/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 

Nededza

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo prejednané VZN o pravidlách času predaja v obchode a 

času prevádzky služieb na území obce Nededza, ktorého návrh bol vzatý na vedomie na januárovom 

zasadnutí. Predmetné VZN upravuje čas predaja a prevádzky pre fyzické osoby – podnikateľov 

i právnické osoby, pričom prevádzky sú rozdelené na obchodnú činnosť – potraviny a na poskytovanie 

pohostinských služieb. Právnické osoby na území obce Nededza sú povinné určiť svoj čas predaja a 

prevádzkovania pohostinských služieb v rámci času schváleného v tomto VZN.



Spoločnosť PUBS & GAMES, s.r.o. zaslala dňa 30.03.2016 mailom žiadosť, v ktorej uvádza, že si 

dovoľuje požiadať obecné zastupiteľstvo o schválenie času otváracích a zatváracích hodín 

prevádzkarne Piváreň pod Straníkom v piatky a soboty v čase od 10:00 hod do 24:00 hod. Rokovania 

obecného zastupiteľstva sa zúčastnil aj občan Ivan Žiak, ktorý spolu so svojou rodinou býva 

v bezprostrednej blízkosti uvedenej pivárne a argumentoval, že daný čas je s ohľadom na viaceré 

skutočnosti pre ich rodinu neprípustný, tak ako uviedol vo svojej písomnej žiadosti, ktorá bola 

obecnému úradu doručená dňa 19.01.2016, a v ktorej žiadal práve o spomínanú úpravu 

prevádzkového času pivárne. Prítomní poslanci sa počas diskusie vzájomne zhodli, že stanovený 

prevádzkový čas pre poskytovanie pohostinských služieb bude oproti času uvedenému v návrhu tohto 

VZN, upravený a to pre každý deň v týždni na čas od 10:00 hod. do 22:00 hod. 

VZN č. 2/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Nededza 

bolo schválené.

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 

Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

5. Návrh VZN č. 3/2016 o o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých 

zdrojov znečistenia na území obce Nededza 

Predmetné VZN upravuje práva a povinnosti pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok 

ľudskou činnosťou do ovzdušia a vymedzuje zdroje znečistenia, ktorým poplatok nebude vyrubený. 

Poplatok platia právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú zdroje 

znečisťovania ovzdušia za podmienok ustanovených v zákone a podľa sadzobníka uvedeného 

v prílohe tohto VZN. Poplatok sa platí jednorazovo a je príjmom rozpočtu obce.

Návrh VZN č. 3/2016 o o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov 

znečistenia na území obce Nededza bol schválený.

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 

Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

6. Akčný plán programu rozvoja obce Nededza na roky 2015 – 2020 (Príloha č.8 k Programu

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Terchovská dolina)



Na januárovom obecnom zastupiteľstve bol schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Mikroregiónu Terchovská dolina (PHSR). Súčasťou PHSR je aj Príloha č. 8 pre obec Nededza, kde 

obecné zastupiteľstvo môže vo svojej kompetecncii schváliť Akčný plán programu rozvoja obce 

Nededza na roky 2015 – 2020. Ten zahrňuje rôzne aktivity, ktoré má v pláne obec realizovať v 

uvedenom období tak, aby mohli byť v prípade výziev čerpané prostriedky z eurofondov. Predmetný 

Akčný plán bude zverejnený na webovej stránke obce www.nededza.eu do 30.04.2016.

 Doplnený akčný plán programu rozvoja obce Nededza na roky 2015 – 2020 bol schválený.

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 

Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

7. Rôzne

V rámci bodu Rôzne bola vzatá na vedomie návrh možného riešenia dopravného značenia na ceste III. 

triedy na ceste do/z Kotrčinej Lúčky z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky, najmä chodcov 

v našej obci. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie aj informáciu o vyhlásení grantového programu 

spoločnosti Kia Motors Slovakia v sume 7.000 € pre obec (spoluúčasť min. 20 %) a odporúča použitie 

grantu na vonkajšie zateplenie a podbitie krovu pod strechou domu č. 129/2 ul. Potočná. 

Schválená bola i obnova zmlúv so spoločnosťou SLOVGRAM týkajúca sa vysporiadania práv 

výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov v platnom znení autorského 

zákona.

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 

Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

V rámci bodu Rôzne vystúpila poslankyňa obecného zastupiteľstva MUDr. Dagmar Bollová, ktorá 

pripomienkovala hlasovanie v ankete týkajúce sa názoru občanov na rekonštrukciu materskej školy, 

ktorá sa uskutočnila počas verejnej diskusie dňa 25.02.2016 v sále kultúrneho domu. Tej sa zúčastnili 

prevažne rodičia, ktorých deti v súčastnosti navštevujú materskú školu. Poslankyňa MUDr. Dagmar 

Bollová uviedla, že hlasovanie nemôže byť platné, nakoľko prítomných občanov bolo podľa prezenčnej 



listiny 38, no hlasovacích lístkov bolo odovzdaných 40. Ďalej uviedla, že vzhľadom na počet občanov 

vyjadrujúcich svoj názor v ankete, sa jedná o nereprezentatívnu vzorku z celkového počtu občanov

 a preto nie je výstup relevantný. Na záver dodala, že poslanci v obci by mali vystupovať ako jeden 

poslanecký tím a nevyvíjať samostatnú aktivitu na verejnom stretnutí, akou bolo vytvorenie hlasovacích

lístkov jedným poslancom, pričom ostatní poslanci o tom nevedeli. Podľa poslankyne to potom vypadá, 

ako keby poslanci nevedeli, čo a ako chcú v obci riešiť. 

Starosta obce sa poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní, ktoré o 20:05 hod. ukončil.

V Nededzi dňa 04.04.2016

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

Overovatelia zápisnice: 

Milan Drábik …........................................

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

Starosta obce:

PhDr. Peter Vajda ….........................................


