
ZÁPISNICA č. 8

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi

konaného dňa 12.09.2011 o 18:00 hod v zasadačke OÚ Nededza

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Ospravedlnení: 2, Ing. Janek, Ing. Štefanov

Program: 

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Informácie

4. Zahájenie rekonštrukcie kultúrneho domu

5. Určenie názvu ulice v Priemyselnej zóne

6. Kúpna zmluva medzi obcou Nededza a spoločnosťou ILGA, s.r.o. - schválenie

7. Kúpna zmluva na parcelu č. 421/4 Barčiak Jozef - schválenie

8. Návrh VZN  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení

9. Návrh VZN o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrana majetku obce

10. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci

       11. Rôzne

       12. Uznesenie

       13. Záver

1) Otvorenie:

Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce – PhDr. Peter Vajda, ktorý privítal 

prítomných s konštatovaním, že na zasadnutí je prítomných 5 poslancov, čo je  nadpolovičná väčšina a teda 

zasadnutie je uznášaniaschopné. Dvaja poslanci sú ospravedlnení.

Starosta predložil na schválenie program rokovania. Poslanci program jednohlasne schválili.

Hlasovanie: Za – 5     Proti – 0     Zdržal sa – 0

Na overovanie zápisnice boli schválení poslanci: Ing. Zajac, Ing. Hreus   

Hlasovanie: Za – 5     Proti – 0     Zdržal sa – 0

Zastupiteľstvo zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Drábik, Bíroš 

Hlasovanie: Za – 5     Proti – 0     Zdržal sa – 0

2) Kontrola uznesení

Starosta obce konštatoval, že uznesenia prijaté na minulom zasadnutí sú splnené.

3) Informácie

Starosta informoval o pokračovaní príprav Hodových slávností Sedembolestnej Panny Márie, na ktorých sa 

podieľa  OHZ Nededza, Komisia kultúry, mládeže a športu a zamestnanci obecného úradu.

Ďalej podal informáciu o prijatí novej učiteľky na predprimárne vzdelávanie. Z dôvodu materskej dovolenky 



p. Magočovej nastúpila ku 25.08.2011 do pracovného pomeru p. Jana Gachová.

Zastupiteľstvo bolo informované aj o prebehnutom letnom vzdelávacom kempe, ktorý bol organizovaný 

spoločnosťou Kia Motors Slovakia, s.r.o., ktorého sa zúčastnilo 17 detí z Nededze v období od 08.08.2011 

do 26.08.2011. 

Starosta obce informoval tiež o prehliadke závodu Kia Motors Slovakia, s.r.o., ktorá sa konala dňa 

15.08.2011 a zúčastnilo sa jej 30 občanov Nededze.

Starosta ďalej poskytol informáciu o záverečnom stanovisku z Ministerstva životného prostredia k prestavbe 

haly RDC na výrobnú halu bŕzd. Záverečné súhlasné stanovisko sa týkalo posúdenia vplyvov na životné 

prostredie.

Starosta obce informoval o výstavbe prístrešku pre OŠK. Realizácia výstavby sa začala.

Bola podaná i informácia o schválení dotácie z Envirofondu na reguláciu potoka. Dotácia je vo výške 61 831 

€ a bola schválená dňa 09.08. 2011.

Starosta ďalej podal informáciu o prebiehajúcej regulácii potoka. Informácie sa týkali najmä Verejného 

zhromaždenia občanov, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.08.2011 o 17:00 hod v Kultúrnom dome v Nededzi. 

Zhromaždenia sa za účasti starostu obce PhDr. Petra Vajdu, pána Šedivého, a pána Jurgu zúčastnilo 20 

občanov a 2 poslanci obecného zastupiteľstva.

Ďalej zaznela informácia o nových kontajnerových nádobách určených na separovaný zber v obci. Tie sú 

rozmiestnené v obci podľa rozpisu, ktorý bol zverejnený na webovej stránke obce a rovnako aj na obecnom 

úrade. Občania boli aj formou obecného rozhlasu upozornení na správne triedenie odpadu do konkrétnych 

nádob. 

Starosta obce informoval i o výmene elektrického rozvádzača pre verejné osvetlenie nachádzajúcom sa pri 

rodinnom dome pána Koneka. Tento rozvádzač bol zastaralý a z tohto dôvodu vymenený za nový.

Ďalej bola podaná informácia z Obvodného pozemkového úradu v Žiline o ochrane poľnohospodárskej pôdy 

proti burinám. Táto informácia bola zverejnená na úradnej tabuli, rovnako aj na webovej stránke obce.

Starosta poskytol i informáciu o žiadosti o vyvesenie rozhodnutia Obvodného lesného úradu v Žiline týkajúcu

sa zakladania a udržiavania otvorených ohňov v lese. Táto informácia bola rovnako zverejnená na úradnej 

tabuli, rovnako aj na webovej stránke obce.

Starosta obce informoval prítomných o zmluve s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zo dňa 22.07.2011

týkajúcej sa rekonštrukcie kultúrneho domu. Rekonštrukcia sa začne hneď po Hodových slávnostiach obce.  

Podal i informáciu o stretnutí s ekonomickým vikárom žilinskej diecézy pánom Stanislavom Ďungelom 

ohľadom výstavby nového kostola. Na diecézu bolo následne dňa 21.06. 2011 zaslaná žiadosť o stanovisko 

k výstavbe kostola. Na odpoveď zo strany diecézy zatiaľ obec čaká.

Starosta obce informoval o vyplatenej odmene pre pani Jaššovú za jej pôsobenie ako knihovníčky v obecnej 

knižnici. 

4) Zahájenie rekonštrukcie kultúrneho domu

Obecné zastupiteľstvo schválilo navýšenie rozpočtu obce na rok 2011 v položke 01.1.1.6635006  1 údržba 

budov o sumu 20 000 € z dôvodu rekonštrukcie sociálnych zariadení v kultúrnom dome a javiska pri súčasne

vykonávanej rekonštrukcii kultúrneho domu z fondov EU. Navýšenie bude realizované z rezervného fondu.

Hlasovanie: Za – 5     Proti – 0     Zdržal sa – 0



5) Určenie názvu ulice v Priemyselnej zóne

Obecné zastupiteľstvo určilo názov ulice v Priemyselnej zóne na „Priemyselná“

Hlasovanie: Za – 5     Proti – 0     Zdržal sa – 0

6) Kúpna zmluva medzi obcou Nededza a spoločnosťou ILGA, s.r.o. - schválenie

Poslanci si prečítali, prerokovali a následne schválili kúpnu zmluvu medzi spoločnosťou ILGA, s.r.o. a obcou 

Nededza týkajúcu sa kúpy pozemkov v Priemyselnej zóne katastrálne územie obce Nededza s ohľadom na 

osobitný zreteľ

Hlasovanie: Za – 5     Proti – 0     Zdržal sa – 0

Pred bodom rokovania č. 7 sa ospravedlnil a odišiel JUDr. Marián Cesnek.

7) Kúpna zmluva na parcelu č. 421/4 Barčiak Jozef - schválenie

Zastupiteľstvo jednohlasne schválilo  kúpnu zmluvu medzi obcou Nededza a pánom Barčiakom Jozefom 

ohľadom parcely č. 421/4 na sumu maximálne do výšky znaleckého posudku 4,97 € m2.

Hlasovanie: Za – 4     Proti – 0     Zdržal sa – 0

8) Návrh VZN  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení

Poslanci si vypočuli návrh VZN týkajúci sa výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských 

zariadení. Poslanci predložený návrh vzali na vedomie. Návrh VZN bude zverejnený po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli. Zodpovedná za návrh je p. Slotová.

9) Návrh VZN o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrana majetku obce

Poslanci vzali na vedomie návrh VZN o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrana majetku obce. Návrh 

VZN bude zverejnený po dobu 15 dní na úradnej tabuli. Zodpovedná za návrh je p. Slotová.

10) Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi v obci. Návrh VZN bude zverejnený po dobu 15 dní na úradnej tabuli. Zodpovedná za 

návrh je p. Gašiaková.

11)  Rôzne

a) Zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zmluvu o spolupráci medzi Obcou Nededza a spoločnosťou Kia 

Motors Slovakia, s.r.o. Zmluva sa týka finančného príspevku spoločnosti Kia ako hlavného sponzora na 

Hodové slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, ktoré prebehnú v obci v dňoch 14. a 15. 09.2011. 

Hlasovanie: Za – 4     Proti – 0     Zdržal sa – 0

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o zaplatenie prenájmu telocvične pre stolno - tenisový oddiel, 

ktorý predložil pán Frniak Marián. Nakoľko stolno - tenisový oddiel z dôvodu rekonštrukcie kultúrneho domu 

nemá priestory na tréningový proces a regulárne odohratie okresných súťaží, dohodol sa na prenájme 

telocvične pri ZŠ v Tepličke nad Váhom v počte 4 hodiny za týždeň za cenu 5 € za hodinu. Pri 

predpokladanom termíne ukončenia rekonštrukcie kultúrneho domu v Nededzi ( koniec roka 2011), by 

predpokladaná výška úhrady za telocvičňu bola približne 260 €. 

Hlasovanie: Za – 4     Proti – 0     Zdržal sa – 0



c) Obecné zastupiteľstvo schválilo presun v rozpočte obce na rok 2011 v programe Šport položka 6350062 z

položky zavlažovacieho systému do novej položky na výstavbu altánku pre OŠK.

Hlasovanie: Za – 4     Proti – 0     Zdržal sa – 0

d) Zastupiteľstvo schválilo  požiadavku na  darovanie 1 kusu počítača od spoločnosti Kia Motors Slovakia, 

s.r.o. na využitie pre OŠK Nededza

Hlasovanie: Za – 4     Proti – 0     Zdržal sa – 0

e) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu č. 201103839  medzi obcou Nededza a spoločnosťou SEVAK, 

a.s. o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. 

Hlasovanie: Za – 4     Proti – 0     Zdržal sa – 0

f) Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce odpovedať občanovi pánovi Badurovi na e-mail a zároveň

zaslať list na Poľovnícke združenie Dubeň a na Obvodný lesný úrad Žilina a na Obvodný úrad životného 

prostredia týkajúci sa problému s diviačou zverou.

g) Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce parcelu č. 128/1 vo vlastníctve p. Stolárikovej dať pokosiť

na náklady obce z dôvodu nadmerného výskytu burín na danej parcele.

h) Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce vyhotoviť smerovú tabuľu pre obecný úrad pri vstupe do 

obce. 

i) Obecné zastupiteľstvo ukladá Komisii stavebnej, životného prostredia a verejného poriadku  preveriť 

lokalizáciu kontajnerov na separovaný zber pri bytovkách na ulica Záhradná, nakoľko zo strany jedného 

občana bolo umiestnenie kontajnerov označené ako nevhodné.

j) Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce zabezpečiť prekontrolovanie dĺžky doby svietenia 

verejného osvetlenia. Zo strany viacerých občanov bola dĺžka svietenia označená ako príliš dlhá a 

nadbytočná.

12) Uznesenia

Uznesenia z riadneho siedmeho zasadnutia tvoria prílohu zápisnice.

Uznesenia z riadneho 8. (ôsmeho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa 

konalo dňa 12.09.2011 o 18, 00 hod v zasadačke Obecného úradu v Nededzi.

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 49
schvaľuje :

a) program Obecného zastupiteľstva

Hlasovanie:
Za - 5  Bíroš, Drábik, JUDr. Cesnek,  Ing. Zajac, Ing. Hreus
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 50
schvaľuje :



b) overovateľov zápisnice – Ing. Zajac, Ing. Hreus       

Hlasovanie:
Za - 5  Bíroš, Drábik, JUDr. Cesnek, Ing. Zajac, Ing. Hreus
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 51
schvaľuje:

c) návrhovú komisiu v zložení: Drábik, Bíroš 

Hlasovanie:
Za - 5 Bíroš, Drábik, JUDr. Cesnek, Ing. Zajac, Ing. Hreus
Proti – 0
Zdržal sa – 0

3. K informáciám

Uznesenie č. 52
berie na vedomie:

a) informáciu o pokračovaní príprav Hodových slávností Sedembolestnej Panny Márie, na ktorých sa podieľa
OHZ Nededza, Komisia kultúry, mládeže a športu a zamestnanci obecného úradu
b) informáciu o prijatí novej učiteľky na predprimárne vzdelávanie. Z dôvodu materskej dovolenky p. 
Magočovej nastúpila ku 25.08.2011 do pracovného pomeru p. Jana Gachová
c) informáciu o prebehnutom letnom vzdelávacom kempe, ktorý bol organizovaný spoločnosťou Kia Motors 
Slovakia, s.r.o., ktorého sa zúčastnilo 17 detí z Nededze v období od 08. do 26.08.2011 
d) informáciu o prehliadke závodu Kia Motors Slovakia, s.r.o., ktorá sa konala dňa 15.08.2011 a zúčastnilo 
sa jej 30 občanov Nededze
f) informáciu o záverečnom stanovisku z Ministerstva životného prostredia k prestavbe haly RDC na výrobnú
halu bŕzd
g) informáciu o výstavbe prístrešku pre OŠK
h) informáciu o schválení dotácie z Envirofondu na reguláciu potoka
i) informáciu o regulácii potoka (informácie týkajúce sa Verejného zhromaždenia a zasadnutia stavebnej 
komisie)
j) informáciu o nových kontajnerových nádobách určených na separovaný zber v obci 
k) informáciu o výmene elektrického rozvádzača pre verejné osvetlenie (Konek)
l) informáciu z Obvodného pozemkového úradu v Žiline o ochrane poľnohospodárskej pôdy proti burinám
m) informáciu o žiadosť o vyvesenie rozhodnutia Obvodného lesného úradu v Žiline týkajúcu sa zakladania a
udržiavania otvorených ohňov v lese
n) informáciu o zmluve s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zo dňa 22.07.2011 týkajúcu sa 
rekonštrukcie kultúrneho domu
o) informáciu o stretnutí starostu obce s ekonomickým vikárom žilinskej diecézy pánom Stanislavom 
Ďungelom ohľadom výstavby nového kostola
p) informáciu o odmene pani Jaššovej za obdobie pôsobenia v obecnej knižnici

4. Ku rekonštrukcii kultúrneho domu

Uznesenie č. 53

schvaľuje:

- navýšenie rozpočtu obce na rok 2011 v položke 01.1.1.6635006  1 údržba budov o sumu 20 000 € z 

dôvodu rekonštrukcie sociálnych zariadení v KD a javiska pri súčasne vykonávanej rekonštrukcii KD z 

fondov EU. Navýšenie bude realizované z rezervného fondu.

Hlasovanie:

Za - 5  Bíroš, Drábik, JUDr. Cesnek, Ing. Zajac, Ing. Hreus



Proti – 0

Zdržal sa – 0

5. K určeniu názvu ulice v Priemyselnej zóne

Uznesenie č. 54

schvaľuje:

- názov ulice v Priemyselnej zóne na „Priemyselná“

Hlasovanie:

Za - 5  Bíroš, Drábik, JUDr. Cesnek, Ing. Zajac, Ing. Hreus

Proti – 0

Zdržal sa – 0

6. Ku kúpnej zmluve medzi firmou ILGA, s.r.o. Bratislava a obcou Nededza týkajúcej sa pozemkov 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Nededza s ohľadom na osobitný zreteľ

Uznesenie č. 55

schvaľuje Kúpnu zmluvu medzi firmou  ILGA, s.r.o. Bratislava a obcou Nededza s ohľadom na osobitný 

zreteľ

Hlasovanie:

Za - 5  Bíroš, Drábik, JUDr. Cesnek, Ing. Zajac, Ing. Hreus

Proti – 0

Zdržal sa – 0

7. Ku  Kúpnej zmluve medzi obcou Nededza a pánom Barčiakom Jozefom ohľadom parcely č. 421/4

Uznesenie č. 56

schvaľuje zmluvu medzi obcou Nededza a pánom Barčiakom Jozefom ohľadom parcely č. 421/4 na sumu 

maximálne do výšky znaleckého posudku 4,97 € m2

Hlasovanie:

Za - 4 Bíroš, Drábik, Ing. Zajac, Ing. Hreus

Proti – 0

Zdržal sa – 0

8. Ku návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, 

školských zariadení

Uznesenie č. 57



berie na vedomie  

- návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských 

zariadení

Uznesenie č. 58 

ukladá:

vyvesiť na dobu 15 dní do úradnej tabule obce návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení

9. Ku návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrana majetku 

obce

Uznesenie č. 59 

berie na vedomie

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrana majetku obce

Uznesenie č. 60

ukladá:

vyvesiť na dobu 15 dní do úradnej tabule obce návrh Všeobecne záväzného nariadenia o hospodárení, 

nakladaní s majetkom a ochrana majetku obce

- zodpovedná: p. Slotová

10. Ku návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Nededza

Uznesenie č. 61

berie na vedomie:

návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Nededza

Uznesenie č. 62

ukladá: 

- vyvesiť návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 



stavebnými odpadmi na území obce Nededza

- zodpovedná: p. Gašiaková

11. Ku rôznemu:

Uznesenie č. 63

- schvaľuje zmluvu o spolupráci medzi obcou Nededza a spoločnosťou Kia a obcou (hody – hlavný partner 

podujatia)

Hlasovanie:

Za - 4 Bíroš, Drábik, Ing. Zajac, Ing. Hreus

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 64

- schvaľuje Žiadosť o zaplatenie prenájmu telocvične pre stolno-tenisový oddiel

Hlasovanie:

Za - 4 Bíroš, Drábik, Ing. Zajac, Ing. Hreus

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 65

Ku  presunu v rozpočte obce na rok 2011 v programe Šport položka 6350062 z položky zavlažovacieho 

systému do novej položky na výstavbu altánku pre OŠK

- schvaľuje presun v rozpočte obce na rok 2011 v programe Šport položka 6350062 z položky 

zavlažovacieho systému do novej položky na výstavbu altánku pre OŠK

Hlasovanie:

Za - 4 Bíroš, Drábik, Ing. Zajac, Ing. Hreus

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 66

Ku ponuke 1 ks počítača od spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o.

- schvaľuje požiadavku na  darovanie1 ks počítača od spoločnosti Kia Motors Slovakia, s.r.o. na využitie pre 



OŠK

Hlasovanie:

Za - 4 Bíroš, Drábik, Ing. Zajac, Ing. Hreus

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 67

Ku zmluve o dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 

201103839 medzi obcou Nededza a spoločnosťou SEVAK, a.s. 

- schvaľuje Zmluvu č. 201103839  medzi obcou Nededza a spoločnosťou SEVAK, a.s. 

Hlasovanie:

Za - 4 Bíroš, Drábik, Ing. Zajac, Ing. Hreus

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 68

Ku e-mailu občana pána Baduru

- odporúča starostovi obce odpovedať občanovi a zároveň zaslať list na Poľovnícke združenie Dubeň a na 

Lesný obvodný úrad Žilina a na Obvodný úrad životného prostredia týkajúci sa problému s diviačou zverou

Uznesenie č. 69

- odporúča starostovi obce parcelu č. 128/1 vo vlastníctve p. Stolárikovej dať pokosiť na náklady obce 

Uznesenie č.70

odporúča starostovi obce vyhotoviť smerovú tabuľu pre obecný úrad pri vstupe do obce

Uznesenie č. 71

ukladá Komisii stavebnej, životného prostredia a verejného poriadku  preveriť lokalizáciu kontajnerov na 

separovaný zber pri bytovkách, ulica Záhradná

Uznesenie č. 72

odporúča starostovi obce zabezpečiť prekontrolovanie dĺžky doby svietenia verejného osvetlenia



12) Záver

Nakoľko viac bodov rokovania nebolo, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Obecného

zastupiteľstva ukončil.

Zapísal: Hodásová PhDr. Peter Vajda


