ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi
konaného dňa 26.11.2018 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nededzi.
Prítomní poslanci: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mgr. Darina Janušová, Ing. Miloš
Janek, Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Ospravedlnení poslanci: 1 Ľuboslava Ťažká
Neospravedlnení poslanci: 0
Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov obecného
zastupiteľstva
3. Slávnostné zloženie sľubu starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným starostom a odovzdanie osvedčení o voľbe
4. Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o voľbe
5. Vystúpenie novozvoleného starostu

Program novozvoleného zastupiteľstva:
1. Určenie zapisovateľa
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu
5. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení, keď zasadnutie nezvolá starosta a ani
zástupca starostu
6. Voľba členov a predsedov jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva
7. Uznesenia
8. Záver
1) Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Na úvod zasadnutia odoznela hymna Slovenskej republiky.
Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi otvoril a viedol starosta
obce PhDr. Peter Vajda, ktorý privítal všetkých prítomných, ktorí prijali pozvanie na slávnostné
ustanovujúce zasadnutie.

Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní šiesti poslanci. Ospravedlnená bola Ing. Ľuboslava
Ťažká z dôvodu práceneschopnosti
2) Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov
obecného zastupiteľstva
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Ľudmila Badurová oboznámila prítomných so znením
zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce,
ktoré prebehli dňa 10.11.2018:
Počet volebných okrskov: 1. Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 831. Počet voličov,
ktorým boli vydané obálky: 584. Počet odovzdaných obálok: 584. Počet platných hlasovacích
lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 577. Počet platných hlasovacích
lístkov odovzdaných pre voľby starostu: 576.
Kandidáti na starostu obce – počet platných získaných hlasov:
1. Peter Vajda, PhDr., 55 r., starosta obce, nezávislý kandidát - 334 hlasov
2. Vladimír Zajac, Ing., 55 r., manažér, Kresťanskodemokratické hnutie- 242 hlasov
Za starostu obce bol zvolený Peter Vajda, PhDr.
Výsledky pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nededza - poradie podľa počtu
hlasov:
1. Marián Cesnek, JUDr., 48 r., právnik, Smer – sociálna demokracia – 365 hlasov
2. Miloš Janek, Ing., 36 r., projektový manažér, nezávislý kandidát – 363 hlasov
3. Vladimír Zajac, Ing., 55 r., manažér, Kresťanskodemokratické hnutie – 320 hlasov
4. Milan Drábik, 48 r., majster odbornej výchovy, nezávislý kandidát – 304 hlasov
5. Mária Sklenárová, 47 r., poštová doručovateľka, nezávislá kandidátka – 263 hlasov
6. Darina Janušová, Mgr., 50 r., vychovávateľka, nezávislá kandidátka – 262 hlasov
7. Ľuboslava Ťažká, Ing., 55 r., učiteľka, nezávislá kandidátka – 252 hlasov

Náhradníci – poradie podľa počtu hlasov:
1. Peter Ďuríček , 50 r., vodič, nezávislý kandidát - 223 hlasov
2. Dagmar Bollová, MUDr., 52 r., lekárka, nezávislá kandidátka – 212 hlasov
3. Miroslav Múčka, 56 r., konateľ spoločnosti, Slovenská národná strana – 210 hlasov
4. Miroslav Sabo, Ing., 50 r., regional manager Slovakia, Sloboda a Solidarita,
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano) – 210 hlasov)
5. Ladislav Ďuríček , 52 r., bývalý predseda obecného športového klubu,
konateľ firmy, nezávislý kandidát – 190 hlasov
6. Drahomíra Kubalová, 47 r., živnostníčka, nezávislá kandidátka – 184 hlasov

Obecné zastupiteľstvo obce Nededza vzalo na vedomie výsledky volieb v obci na funkciu
starostu obce a na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva prednesené predsedníčkou
miestnej volebnej komisie Ľudmilou Ďuríčkovou.
3) Slávnostné zloženie sľubu starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom a odovzdanie osvedčení o voľbe
Predsedníčka volebnej komisie Ľudmila Badurová slávnostne odovzdala starostovi obce
osvedčenie o zvolení, zablahoželala mu k úspechu v komunálnych voľbách. Následne
novozvolený starosta obce PhDr. Peter Vajda zložil v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov slávnostný sľub starostu obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Nededza konštatovalo, že novozvolený starosta obce PhDr. Peter
Vajda zložil v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov sľub starostu obce.
4) Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o voľbe
Každý prítomný novozvolený poslanec si prevzal z rúk predsedníčky miestnej volebnej komisie
osvedčenie o svojom zvolení. Následne za všetkých poslancov predniesol text sľubu poslancov
JUDr. Marián Cesnek. Obecné zastupiteľstvo obce Nededza konštatovalo, že poslanci
novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Nededza: JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mgr.
Darina Janušová, Ing. Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac zložili v zmysle § 26
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub poslanca
obecného zastupiteľstva. Na základe tejto skutočnosti sa novozvolené obecné zastupiteľstvo
a starosta obce ujali svojich kompetencií.
5) Vystúpenie novozvoleného starostu
Novozvolený starosta obce PhDr. Peter Vajda sa poďakoval sa členom volebnej komisie za
zabezpečenie bezproblémového priebehu komunálnych volieb v našej obci. Ďalej sa poďakoval
všetkým voličom za ich účasť vo voľbách a osobitne tým, ktorý mu dali svoj hlas a tým aj dôveru na
výkon mandátu starostu obce. Vyjadril vieru, že nasledujúce štvorročné obdobie bude plniť tak,ako
to konštatoval vo svojom sľube starostu. Skonštatoval, že obec riadia orgány obce, tak ako to je
uvedené v paragrafe 10 zákona o obecnom zriadení, a to obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Vyjadril sa, že ak chceme, aby naša obec napredovala a riešili sa vecné problémy, ktoré sa
vyskytnú, je bezpochyby potrebné, aby tieto riadiace orgány riadne spolupracovali v prospech

dobrej veci. Tiež dodal, že aj on, aj poslanci dostali určitú dôveru od občanov, ktorú vyjadrili v
hlasovaní a tú by mali do budúcna rešpektovať a napĺňať. Tiež poznamenal, že môže mať každý aj
iný uhol pohľadu na prejednávané veci, avšak je potrebné, aby sa veci prediskutovali a riešili na
pôde zastupiteľstva alebo v komisiách a nie niekde na inej pôde, kde to nepatrí. Tiež skonštatoval,
že občania majú dostatok informácii prostredníctvom webovej stránky obce, či úradnej tabule. Ak
však informuje občanov starosta, poslanci alebo pracovníci úradu, je potrebné sa informovať v
zmysle svojich kompetencií o veciach, ktoré sú už rozhodnuté a informovať hlavne pravdivo,
pretože v opačnom prípade, môže dôjsť k skresleným informáciám, prípadne dezinformáciám,
ktoré sa už ťažko vysvetľujú a nevrhá to dobré svetlo na orgány obce. Na záver poprial všetkým do
nasledujúceho štvorročného obdobia 2018 až 2022 veľa zdravia, racionálneho rozhodovania a
dobrej spolupráce tak, aby naša obec napredovala a väčšina občanov bola spokojná s našou
prácou a hrdá na to, že žije v našej obci.
Následne vystúpil poslanec JUDr. Marián Cesnek a poďakoval sa voličom, pogratuloval starostovi
obce a poslancom k zvoleniu. Tiež poďakoval za doterajšiu spoluprácu obecnému úradu. Zároveň
poprial všetkým veľa úspechov v ďalšom volebnom období.
Program novozvoleného zastupiteľstva:
1) Určenie zapisovateľa
Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.
2) Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci Milan Drábik a Mgr. Darina Janušová.
Počet všetkých poslancov: 6
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania:
Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mgr. Darina Janušová, Ing. Miloš Janek, Mária
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Návrhová komisia nebola zriadená.

3) Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Obecné zastupiteľstvo obce Nededza schválilo program ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Nededzi tak, ako bol predložený
Počet všetkých poslancov: 6
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania:
Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mgr. Darina Janušová, Ing. Miloš Janek, Mária
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0
4) Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu
V zmysle § 13b ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
výkon funkcie zástupcu starostu obce Nededza bol starostom obce poverený poslanec Ing. Miloš
Janek. Prítomní poslanci vzali uznesením predložené poverenie na vedomie.
5. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení, keď zasadnutie nezvolá
starosta a ani zástupca starostu
Zákon o obecnom zriadení rieši situácie, kedy môže rokovanie obecného zastupiteľstva
zvolať aj poverený poslanec obecného zastupiteľstva, napríklad v tom prípade, keď nezvolá
obecné zastupiteľstvo starosta obce alebo jeho zástupca najmenej jedenkrát za tri mesiace.
Na riešenie takejto situácie starosta obce navrhol, aby týmto povereným poslancom bol JUDr.
Marián Cesnek. Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo pover ilo poslanca obecného
zastupiteľstva JUDr. Mariána Cesneka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v
prípadoch podľa podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Počet všetkých poslancov: 6
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania:
Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mgr. Darina Janušová, Ing. Miloš Janek, Mária
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0

Zdržali sa: 0
6) Voľba členov a predsedov jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva
Poslankyňa Mária Sklenárová podala procedurálny návrh na zrušenie komisii zriadených pri
obecnom zastupiteľstve. Starosta obce uviedol, že tento návrh treba riadne zvážiť, nakoľko
komisia na ochranu verejného záujmu a prešetrovanie sťažností je povinná zo zákona a teda nie je
možné ju ani obecným zastupiteľstvom zrušiť. Ostatné komisie sú schválené v Štatúte obce
Nededza od roku 2011. A teda museli by sa najskôr tieto komisie zrušiť v Štatúte obce Nededza
tak, aby mal tento proces logickú postupnosť. Poslanec JUDr. Marián Cesnek tiež podotkol, že táto
jedna komisia je zriadená podľa zákona a musí byť zachovaná a zrušenie ostatných komisií treba
zvážiť a dohodnúť sa ak ostanú, aby komisie pracovali pri rokovaniach s určitými výstupmi a s
týmito oboznamovali obecné zastupiteľstvo.
Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Miloš Janek sa vyjadril, že podľa neho je potrebné komisie
zachovať. Poslanec Milan Drábik podotkol, že v komisii kultúry, mládeže a športu chýba zástupca
zo strany Obecného športového klubu Nededza. Poslankyňa Mgr. Darina Janušová sa vyjadrila, že
v komisii kultúry, mládeže a športu pracovala desať rokov a bolo by na mieste, nech aj ostatní
poslanci vyskúšajú prácu v tejto komisii.
Následne došlo k hlasovaniu.
Počet všetkých poslancov: 6
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania:
Za: 2 Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 2 JUDr. Marián Cesnek, Mgr. Darina Janušová
Zdržali sa: 2 Milan Drábik, Ing. Miloš Janek
Po vzájomnej diskusii poslancov obecného zastupiteľstva zrušenie komisií zriadených pri obecnom
zastupiteľstve nebolo v hlasovaní schválené.
Ďalej boli v zmysle Štatútu obce Nededza účinného od 01.03.2011 boli zriadené komisie, ktoré
majú určenú svoju náplň práce. Z tohto dôvodu aj poslanci obecného zastupiteľstva zvolili
predsedov a členov jednotlivých komisií nasledovne:
Komisia kultúry, mládeže a športu:
- predseda: Ing. Ľuboslava Ťažká - z radov poslancov
- členovia z radov občanov: MUDr. Dagmar Bollová, Božena Jankovská, Janka Staňová, Tatiana

Šeligová, Ing. Roman Komačka, Ing. Eva Neslušanová
Komisia stavebná, životného prostredia a verejného poriadku:
- predseda: Ing. Vladimír Zajac (KDH) - z radov poslancov
- členovia z radov poslancov: JUDr. Marián Cesnek (SMER SD), Milan Drábik, Ing. Miloš Janek,
Mária Sklenárová
- členovia z radov odborníkov: Ing. Jozef Ďugel
Komisia finančná a sociálnych vecí:
- predseda: Mgr. Darina Janušová - z radov poslancov
- členovia z radov poslancov: JUDr. Marián Cesnek (SMER SD), Milan Drábik, Ing. Miloš Janek
- členovia z radov odborníkov v sociálnej oblasti: Janka Staňová
Komisia na ochranu verejného záujmu a prešetrovanie sťažností:
- predseda: JUDr. Marián Cesnek (SMER SD)
- členovia (z radov poslancov): Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac (KDH)

Počet všetkých poslancov: 6
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania:
Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mgr. Darina Janušová, Ing. Miloš Janek, Mária
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

7) Uznesenia
Na obecnom zastupiteľstve boli prijaté uznesenia č. 58/2018 až 67/2018.

8) Záver
Po ukončení bodov rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a ustanovujúce

zasadnutie Obecného zastupiteľstva o 19:30 hod ukončil.
V Nededzi dňa 29.11.2018

Zapísala: Alica Hodásová

….......................................

Overovatelia zápisnice:
Milan Drábik

…........................................

Mgr. Darina Janušová

….........................................

Starosta obce:
PhDr. Peter Vajda

….........................................

