
 

ZÁPISNICA  

z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa 18.12.2018 o 

18:00 hod. v zasadacej miestnosti OÚ v Nededzi 

 

Prítomní poslanci: 5 Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária Sklenárová, 

Ing. Ľuboslava Ťažká 

Ospravedlnení poslanci: 1 Ing. Vladimír Zajac 

Neospravedlnení poslanci: 0  

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Kontrola uznesení 

3. Informácie 

4. K slávnostnému zloženiu sľubu poslankyne novozvoleného obecného zastupiteľstva 

a odovzdaniu osvedčenia o voľbe 

5. Kronika obce Nededza za rok 2016 a rok 2017 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza na I. polrok 2019 

7. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Nededza na všeobecne prospešné 

činnosti a podujatia – Obecný športový klub Nededza – futbalový oddiel vrátane prípravky pre 

družstvo žiakov, šachový a stolnotenisový oddiel 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019-2021 

9. Rozpočet obce Nededza na roky 2019, 2020, 2021 

10. Určenie platu starostu 

11. Rôzne 

12. Uznesenia 

13. Záver 

 

1) Otvorenie:  

Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v novom volebnom období rokov 2018-2022 otvoril a 

viedol starosta obce PhDr. Peter Vajda, ktorý privítal prítomných. Starosta obce vyzval prítomnú 

členku Rady mládeže Žilinského kraja Karin Grobarčíkovú, aby v krátkosti predstavila projekt, ktorý 

sa v obci začal realizovať v septembri 2018. Jedná sa o europrojekt s názvom „Zvýšenie 

občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných“. 

Slečna Grobarčíková podala prítomným poslancom základné údaje o organizácii i o cieľoch 

samotného projektu. Tiež ich požiadala o vyplnenie dotazníkov a ich následné odovzdanie na 

obecný úrad, aby sa mohli vyhodnotiť a na základe toho vyvodiť niektoré postupy v rámci 

organizácie rady mládeže. 



 

Následne starosta obce privítal hosťa z Národnej rady SR a zároveň podpredsedu VÚC Žilina Ing. 

Milana Laurenčíka. Ten vo svojom krátkom príhovore vyzdvihol pozitívne vzťahy a spoluprácu 

s obcou Nededza v rámci VÚC. Tiež sa poďakoval za to, že v posledných voľbách do VÚC získal 

vo volebnom obvode v Nededzi najvyšší počet hlasov spomedzi kandidujúcich poslancov. 

Poinformoval prítomných, že v rámci budúcej spolupráce sa bude môcť i obec Nededza uchádzať 

o granty a príspevky z VÚC Žilina. Na záver sa poďakoval prítomným za pozornosť a poprial veľa 

úspechov do ďalšej práce na obci. Starosta obce poďakoval poslancovi Ing. Milanovi Laurenčíkovi 

za jeho účasť na obecnom zastupiteľstve. 

Na rokovanie obecného zastupiteľstva sa o 18:17 hod. dostavil poslanec JUDr. Marián Cesnek. 

Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 5 poslanci a obecné zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné. Následne predložil na schválenie program rokovania. Poslanci program 

Obecného zastupiteľstva schválili bezo zmien. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 5 

Výsledky hlasovania: 

Za: 5 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária 

Sklenárová 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.  

Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci : Mária Sklenárová, Ing. Miloš Janek 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 5 

Výsledky hlasovania: 

Za: 5 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária 

Sklenárová 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

2) Kontrola uznesení  

 

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

 

 



3) Informácie 

 

Starosta obce informoval o bezplatnom odovzdávaní kompostérov pre domácnosti v počte 199 

kusov prostredníctvom europrojektu v rámci operačného programu Kvalita života. Ďalej informoval 

o ukončení výstavby chodníka na cintoríne v mesiaci november 2018 a o ukončení výstavby 

chodníka pre peších od ulice Poľná v mesiaci november 2018. Prítomní si vypočuli aj informáciu o 

ukončení opravy regulácie potoka Kotrčiná. Starosta obce ďalej informoval o odkúpení traktora, 

vlečky a štiepkovača v celkovej sume 2.500 € od Mikroregiónu Terchovská dolina a to po skončení 

projektu z Európskej únie. Na zasadnutí zaznela i informácia o uskutočnení obhliadky miestneho 

cintorína a výsluchu svedkov sudkyňou Okresného súdu v Žiline dňa 14.11.2018 vo veci Obec 

Nededza vs. Marta Škorvánková o náhradu škody.  

Tiež odoznela informácia o postavení elektrického betónového stĺpa na ulici Potočná a informácia 

o postavení vianočného stromčeka v obci zo strany Dobrovoľného hasičského zboru Nededza, 

ktorý daroval obci Vendelín Ďugel z ulice Potočná, za čo im patrí poďakovanie. Prednesená bola 

i informácia o akcii Mikulášsky sprievod pre deti z obce spojenú s odovzdávaním mikulášskych 

balíčkov. Tá sa uskutočnila spolu s vianočným punčom, ktorí organizovalo divadlo NAOPAK dňa 

08.12.2018. Poďakovanie patrí Komisii kultúry za prípravu a priebeh akcie. Prítomní boli 

informovaní aj o zatvorení prevádzky materskej školy z dôvodu karantény na základe rozhodnutia 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline a to v termíne od 13.12 do 19.12.2018. 

Na záver bola podaná informácia o rozhodnutí Komisie kultúry, mládeže a športu o konaní VI. 

Starostovského plesu dňa 26.01.2019. 

 

Prítomní poslanci vzali prednesené informácie na vedomie. 

 

4) K slávnostnému zloženiu sľubu poslankyne novozvoleného obecného zastupiteľstva 

a odovzdaniu osvedčenia o voľbe 

 

Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva nebola z dôvodu práceneschopnosti 

prítomná novozvolená poslankyňa Ing. Ľuboslava Ťažká. Tá si preto na prvom zasadnutí prevzala 

z rúk zapisovateľky miestnej volebnej komisie Alice Hodásovej osvedčenie o svojom zvolení. Nás-

ledne prečítala text sľubu poslanca. Obecné zastupiteľstvo obce Nededza konštatovalo, že 

poslankyňa novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Nededza: Ing. Ľuboslava Ťažká zložila 

v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva a mohla sa zapojiť do hlasovania k ďalším bodom programu,. 

 

5) Kronika obce Nededza za rok 2016 a rok 2017 

 

Kronikárka obce Monika Maršalová prejednala s prítomnými poznámky ku kronike obce Nededza 



za rok 2016 a rok 2017. Kroniky pojednávajú o živote v našej obci za uplynulé kalendárne roky a 

zachytávajú najpodstatnejšie udalosti v obci.  

Následne obecné zastupiteľstvo schválilo Kroniku obce Nededza za rok 2016 a rok 2017. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

Výsledky hlasovania: 

Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária Sklená-

rová, Ing. Ľuboslava Ťažká 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

6) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza na I. polrok 2019 

 

Hlavná kontrolórka obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov pred-

ložila na schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019. Ten za-

hŕňa viaceré body ako: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018, vypracovanie stanoviska 

k záverečnému účtu obce za rok 2018, kontrola finančných operácií, či plnenie úloh ulože-

ných obecným zastupiteľstvom.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 

2019. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

Výsledky hlasovania: 

Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária  

Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

7) Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Nededza na všeobecne pro-

spešné činnosti a podujatia – Obecný športový klub Nededza – futbalový oddiel vrátane prí-

pravky pre družstvo žiakov, šachový a stolnotenisový oddiel 

 

Prítomní poslanci na úvod tohto bodu rokovania vzali na vedomie informáciu o čerpaní dotácie ob-

držanej od obce Nededza pre Obecný športový klub Nededza za rok 2018. 

Následne predseda obecného športového klubu Ľudovít Ďuríček podal na obec žiadosť o dotáciu 



športového klubu na činnosť týkajúcu sa futbalového, stolnotenisového a šachového oddielu v roku 

2019 v požadovanej sume 30.000,00 EUR. V úvode tohto bodu rokovania vystúpil vedúci družstva 

dospelých Miloš Bros s krátkym sumárom, v ktorom porovnával žiadosti o dotácie z roku 2017 

a roku 2018, pričom zdôvodnil opodstatnenie požadovaného navýšenia. 

Počas diskusie k tomuto bodu rokovania sa vyjadrili viacerí prítomní. Poslanec Milan Drábik  

uviedol, že sa mu predložené zdôvodnenia pre uvedené navýšenie rozpočtu zdajú neopodstat-

nené. Poslanec JUDr. Marián Cesnek sa dotazoval na to, koľko vlastne družstiev funguje vo futba-

lovej prípravke Futbalová akadémia Nededza-Kotrčiná Lúčka-Gbeľany. Futbalový tréner Peter Ga-

ladík odpovedal, že aktuálne funguje 5 oddielov. Zároveň podal informáciu, že od cca. septembra 

2019 by futbalové družstvo prípravky malo fungovať ako samostatný subjekt vo forme občianskeho 

združenia, ak sa na tom dohodnú obce Nededza, Kotrčiná Lúčka a Gbeľany. Tiež dodal, že na fun-

govaní futbalového oddielu prípravky sa finančne podieľajú i obce Gbeľany a Kotrčiná Lúčka. Miloš 

Bros dodal, že celkovo k navýšeniu  dochádza v stolnotenisovom oddieli o 500 €, v a vo futbalo-

vom oddieli o 4.500,00 € a to vrátane prípravky, kde bude vytvorené nové družstvo U8. V diskusii 

sa vyjadril i vedúci stolnotenisového oddielu Mgr. Marián Frniak, že navýšenie rozpočtu na oddiel 

potrebujú z toho titulu, že si členovia oddielu hrajúci súťažne chcú zakúpiť jednotné reprezentačné 

polokošele, prípadne tričká tak, aby dôstojne rezprezentovali našu obec. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2019 z rozpočtu 

obce Nededza na všeobecne prospešné činnosti a podujatia – Obecný športový klub Nededza – 

futbalový oddiel vrátane prípravky pre družstvo žiakov, šachový a stolnotenisový oddiel vo výške 

30.000 EUR. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

Výsledky hlasovania: 

Za: 4 JUDr. Marián Cesnek, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Ľuboslava Ťažká 

Proti: 2 Milan Drábik, Mária Sklenárová 

Zdržali sa: 0 

 

8) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019-

2021 

Na obecnom zastupiteľstve bolo predložené Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu 

obce na rok 2019, 2020, 2021 a to v zmysle V zmysle §18f odsek 1 písmena c/zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V ňom hlavná kontrolórka 

uvádza, že posudzované boli tieto hľadiská: zákonnosť, metodická správnosť, súlad s 

VZN, informačná povinnosť obce. Hlavná kontrolórka odporučila obecnému zastupiteľstvu 

rozpočet obce na rok 2019 schváliť tak, ako bol predložený. 



Poslanci vzali predmetné stanovisko na vedomie. 

 

9) Rozpočet obce Nededza na roky 2019, 2020, 2021 

Na základe novelizácie zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej  

samosprávy obecné zastupiteľstvo obce Nededza schválilo zostavenie a predkladanie rozpočtu 

obce bez programovej štruktúry. Starosta obce predložil na rokovaní aj žiadosť k rozpočtu zaslanú 

od Dominiky Múčkovej, Roľnícka 185/2 týkajúcu sa vybudovania premostenia v lokalite Stav z pro-

striedkov obecného rozpočtu. Väčšina poslancov obecného zastupiteľstva vyjadrila názor, že zos-

táva platné posledné rozhodnutie obecného zastupiteľstva v tejto veci a teda, že premostenie nie 

je naplánované z financií rozpočtu obce.  

Poslankyňa Mária Sklenárová sa dotazovala, či by bolo možné z rozpočtu obce na rok 2019 zreno-

vovať obecné studne. Starosta sa vyjadril, že na rekonštrukciu studní boli použité v roku 2015 fi-

nancie z projektu cez spoločnosť Mobis Slovakia, ktorý má určitú udržateľnosť. Poslankyňa Mária 

Sklenárová sa tiež dotazovala, či by nebolo možné hlavnú cestu do Kotrčinej Lúčky nejakým spô-

sobom konštrukčne upraviť tak, aby boli po nej jazdiace vozidlá nútené dodržiavať predpísanú 

rýchlosť. Starosta obce odpovedal, že sa bude dotazovať na možnosti riešenia na VÚC Žilina, 

ktorá je vlastníkom uvedenej komunikácie. 

 

Prejednané boli predovšetkým bežné príjmy v roku 2019 sú rozpočtované vo výške 830.689,00 €, 

kapitálové príjmy v sume 0,00 €, bežné výdavky vo výške 714.063,00 €, kapitálové výdavky v 

sume 313.500,00€, finančné operácie – v sume 196.874,00 €. Rozpočet na rok 2019 je zostavený 

ako vyrovnaný. 

Návrh rozpočtu bol upravený a následne bol Rozpočet obce na rok 2019 bol schválený bez vý-

hrad. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

Výsledky hlasovania: 

Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária Sklená-

rová, Ing. Ľuboslava Ťažká 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Ďalej bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 196.874 € na položky: 

06. 20 717003 02 kaštieľ – rekonštrukcia, stavebné úpravy – 96.874,00 € 

06. 20 717001 06 centrum obce Nededza – realizácia – 100.000,00 € 

 

 



Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

Výsledky hlasovania: 

Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária Sklená-

rová, Ing. Ľuboslava Ťažká 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Vzatý na vedomie bol i viacročný rozpočet obce na roky 2020, 2021. 

 

10) Určenie platu starostu 

 

Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest je s účinnosťou od 01.12.2018 novelizovaný. V tejto súvislosti nemôže byť plat starostu nižší, 

ako je ustanovené  v §3 ods. 1 tohto zákona, pričom obecné zastupiteľstvo môže tento plat 

rozhodnutím zvýšiť až o 60%. Nárok na plat starostovi nezaniká, ak bol starosta do funkcie 

opätovne zvolený, čo je aj prípad platný pre obec Nededza. Poslanec Ing. Miloš Janek uviedol, že 

starosta obce pokračuje vo svojej funkcii starostu a doteraz mal navýšenie platu schválené o 60% 

a preto navrhol, aby v tejto výške bolo opätovne schválené. 

Prítomní poslanci schválili navýšenie platu starostu obce o 60 %. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

Výsledky hlasovania: 

Za: 4 JUDr. Marián Cesnek, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Ľuboslava Ťažká 

Proti: 2 Milan Drábik, Mária Sklenárová 

Zdržali sa: 0 

 

11) Rôzne 

 

V rámci bodu Rôzne bolo vzaté na vedomie vzdanie sa členstva predsedníčky Alice Hodásovej 

v Rade školy pri Materskej škole v Nededzi ku dňu 31.12.2018. Predsedníčka rady školy sa 

poďakovala za osemročnú spoluprácu všetkým bývalým i zvyšným aktuálnym členom rady školy 

a rovnako riaditeľke a zamestnancom Materskej školy v Nededzi za predchádzajúcu ústretovú 

spoluprácu a zaželala im, aby sa rade školy i naďalej dobre pracovalo v prospech materskej školy 

i obce. Poslanci obecného zastupiteľstva boli dotazovaní, aby predložili návrh na delegovanie 

nového člena rady školy za obec k súčasnému členovi Milošovi Janekovi.  Avšak ani jeden 

poslanec žiadny návrh nepredložil. Vzdanie sa členstva Alice Hodásovej v Rade školy pri 

Materskej škole v Nededzi ku dňu 31.12.2018 bolo vzaté na vedomie. 



Poslankyňa Mgr. Darina Janušová navrhla, aby poslanci za štvorročné obdobie 2014 – 2018 boli 

aspoň symbolicky ohodnotení odmenou tak, ako to bolo aj v predchádzajúcom období 2010 – 

2014. Starosta obce poznamenal, že táto vec je v kompetencii samotných poslancov a záleží na 

nich, aký návrh predložia a schvália. V nadväznosti na to bola prejednaná a schválená odmena 

tým poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí boli poslancami v predchádzajúcom volebnom 

období a to v sume 400 € na jedného poslanca za celé predchádzajúce volebné obdobie rokov 

2014 – 2018. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

Výsledky hlasovania: 

Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária 

Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Starosta obce dal dotaz poslancom, či idú riešiť odmenu hlavnému kontrolórovi za rok 2018 tak, 

ako bola riešená aj v roku 2017. Prítomní poslanci po diskusii odsúhlasili odmenu hlavnému 

kontrolórovi obce Ing. Silvii Ďungelovej a to v sume 400 € za rok 2018.. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

Výsledky hlasovania: 

Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária 

Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

V rámci bodu Rôzne bolo vzaté na vedomie vyjadrenie Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Žiline vo veci vyjadrenia k realizácii športovej činnosti – jumpingu v Materskej škole 

v Nededzi. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline upozornil, že prevádzkovateľ (v tomto 

prípade obec Nededza) je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok schválený príslušným 

regionálnym úradom verejného zdravotníctva, v ktorom je podrobne upravený režim dňa vrátane 

činností vedúcich k výchove a vzdelávaniu, pričom za deti v materskej škole zodpovedajú 

pedagógovia. Činnosť materskej školy musí byť realizovaná tiež v súlade so školským 

vzdelávacím programom a preto je v prípade prevádzkovania jumpingu fyzickou osobou – 

podnikateľom potrebné postupovať podľa § 22 a § 52 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 355/2007  

 



Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

Vzatá na vedomie bola i sťažnosť Ivana Žiaka a manželky, Roľnícka 186/1, Nededza na 

nedodržiavanie VZN č.2/2016 pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území obce Nededza spoločnosťou VIX, s.r.o. (Piváreň pod Straníkom) a tiež jeho žiadosť na 

osadenie dvoch nízkych oceľových stĺpikov s reflexnými prvkami na vonkajšom okraji obecného 

chodníka pred jeho rodinným domom. Poslanci sa dohodli, že predmetná žiadosť a sťažnosť budú 

prejednané na zasadnutí stavebnej komisie. 

 

12) Uznesenia 

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia č.68/2018 až č. 85/2018. 

 

13) Záver 

 

Po ukončení rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a o 22:50 hod. ukončil 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

 

 

V Nededzi dňa 20.12.2018  

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice:  

Mária Sklenárová    …....................................... 

 

 

Ing. Miloš Janek    …....................................... 

 

Starosta obce: 

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


