
 

ZÁPISNICA  

zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa 

24.06.2019 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nededzi 

 

Prítomní poslanci: 7 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, 

Mária Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac  

Ospravedlnení poslanci: 0 

Neospravedlnení poslanci: 0  

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Informácie 

4. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 1/2019 o výške mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške 

príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienky úhrady v školskej 

jedálni 

5. Protokol o vyradení dlhodobého a drobného majetku 

6. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, správe k ďalším požiadavkám zákonov 

a iných právnych predpisov a výročnej správe  k 31.12.2018 

7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 – rekonštrukcia potoka Kotrčiná (prefinancovanie dotácie 

z Envirofondu) 

8. Rôzne 

9. Uznesenia 

10. Záver 

 

1) Otvorenie:  

 

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

viedol starosta obce PhDr. Peter Vajda, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že na zasadnutí 

sú prítomní všetci siedmi 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: 7 

 



Výsledky hlasovania :  

Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária  

Sklenárová, Ing.Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.  

Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci : Mária Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 7 

Výsledky hlasovania :  

Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária  

Sklenárová, Ing.Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

2) Kontrola uznesení  

 

Uznesenie č. 111 zo dňa 29.04.2019 odporúčalo požiadať právneho zástupcu obce o mimosúdne 

rokovanie s právnym zástupcom p. Škorvánkovej o návrhu zníženia požadovanej sumy 5 000 € na 

4 000 € a súčasne, aby boli navrhnuté trovy súdneho konania žalujúcej strany znížené na 50% a o 

výsledku informovať obecné zastupiteľstvo. Obec uvedené zaslala svojmu právnemu zástupcovi 

na prednesenie návrhu protistrane. Protistrana sa prostredníctvom svojho právneho zástupcu 

JUDr. Jantošíka vyjadrila nasledovne: „Žalobkyňa neakceptuje Vami predložený návrh mimosúdnej 

dohody“. Uznesenie č. 117 zo dňa 29.04.2019 odporúčalo dať vypracovať znalecký posudok na 

par.č. E KN 204/3 v k.ú. Nededza za účelom stanovenia hodnoty prenájmu. V tomto smere obec 

oslovila znalca Ing. Mariána Mrázika. Uznesenie č. 118 zo dňa 29.04.2019 odporúčalo riešenie 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov vo vlastníctve obce pod bytovým domom na ulici 

Záhradná č. 226. Uznesenie naďalej trvá. Uznesenie č. 119 zo dňa 29.04.2019 odporúčalo 

posúdenie statiky a fyzického opotrebenia mostov ponad potok Kotrčiná. Uznesenie naďalej trvá. 

 

3) Informácie 

 

Starosta obce informoval o neschválení žiadosti o poskytnutie dotácie z programu Dotácie pre 

regióny z rozpočtu ŽSK v sume 5000 € na podprogram výzvy Kultúra na zhotovenie 

dokumentárneho filmu o obci Nededza s názvom „Uchovávanie nehmotného kultúrneho 

dedičstva“. 



Ďalej informoval o škodovej udalosti zo dňa 10.05.2019, ktorou bola obci spôsobená škoda na 

zábradlí pri potoku Kotrčiná a na dopravnom zrkadle. Škoda sa momentálne rieši v spolupráci 

s poisťovňou. Prítomní si vypočuli aj informáciu o preložení vzdušného elektrického vedenia do 

zeme pre napájanie pre márnicu a dom smútku na ulici Potočná. Tiež boli informovaní o osadení 

workoutového ihriska, ktoré bolo spolufinancované cez projekt Nadácie Kia. Zaznela aj informácia 

o osadení detského kolotoča do areálu materskej školy. Obecné zastupiteľstvo si vypočulo 

informáciu o podpísaní zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby firmou Š&Š Construct, s.r.o., 

Považská Bystrica na realizáciu rekonštrukcie potoka Kotrčiná a informáciu o podpísaní Zmeny č. 

4 k zmluve o dielo s firmou DEOS ŽILINA, s.r.o. na rekonštrukciu kaštieľa. Jedná sa o 

dokončovacie práce mimo pôvodného rozpočtu. Starosta obce ďalej predniesol informáciu o 

zvalení obecného mája športovcami z Obecného športového klubu Nededza a informáciu o akcii 

Medzinárodný deň detí 2019, ktorá sa uskutočnila dňa 01.06.2019 na futbalovom ihrisku. Rovnako 

zaznela informácia o uskutočnení súťaže vo varení guľášu v obci dňa 27.07.2019 a akcii letné kino 

dňa 28.08.2019 v areáli materskej školy. Premietať sa bude film Zelená kniha. Akcie zabezpečuje 

obecný úrad spolu komisiou kultúry. Prítomní si vypočuli informáciu o dodaní ďalších 30 kusov 

kompostérov pre občanov Nededze. Starosta obce predniesol i informáciu o zaslanej žiadosti na 

Ministerstvo vnútra na rozšírenie kamerového systému a informáciu o poškodení rozvodov 

osvetlenia autobusovej zastávky v smere do Gbelian. Tiež podal informáciu o tom, že v termíne od 

2.9.2019 do 30.9.2019 sa budú vyplácať príspevky pre žiakov 1. ročníkov základnej školy v sume 

80 € na jedného žiaka. Informácie o príspevku obec zverejnila v dostatočnom časovom predstihu v 

mieste spôsobom obvyklým, teda na webovej stránke obce i v obecnom rozhlase.  

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 7 

Výsledky hlasovania :  

Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária  

Sklenárová, Ing.Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

4) Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 1/2019 o výške mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a 

výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienky úhrady v 

školskej jedálni  

 

Starosta obce predložil poslaneckému zboru na prerokovanie návrh VZN č. 1/2019 o výške 

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v 

materskej škole a výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a 



podmienky úhrady v školskej jedálni. Prejednávaná úhrada sa týka príspevku za pobyt dieťaťa v 

materskej škole, ktorý ostáva nemenný v sume 12,50 €/mesiac.  

Obec Nededza v súlade s ustanoveniami § 140 ods. 10 školského zákona určuje v navrhovanom 

všeobecnom záväznom nariadení výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

výdavkov a podmienky úhrady v školskej jedálni nasledovne: 

Finančný limit na nákup potravín v 2. pásme = hodnota stravného pre: 

a) dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata + obed + olovrant) ................ 1,45 € 

b) dieťa v MŠ s poldennou stravou (desiata + obed) ................................... 1,21 € 

Hodnota stravného pre: 

c) zamestnancov školy (obed) je ..... 3,83 € (finančný limit 1,33 €+ réžia 2,50 €) 

d) cudzí stravníci (obed) je .............. 3,83 € (finančný limit 1,33 €+ réžia 2,50 €) 

e) dôchodcovia (obed) je .. ......... 3,83 € (finančný limit 1,33 €+ réžia 2,50 €) 

 

Predmetné všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené s účinnosťou od 01.09.2019. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 7 

Výsledky hlasovania :  

Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária  

Sklenárová, Ing.Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

5) Protokol o vyradení dlhodobého a drobného majetku 

 

Prítomným poslancom bol predložený Protokol o vyradení drobného majetku. Jedná sa o 

vyradenie dlhodobého majetku v hodnote 893,69 € a drobného majetku v hodnote 4.848,06 €, 

spolu teda majetku v celkovej nadobúdacej hodnote 5.741,75 €. Jedná sa o drobný majetok, ktorý 

nie je možné ďalej používať s ohľadom na jeho značné opotrebenie alebo nefunkčnosť. 

Predložený protokol prítomní poslanci schválili. 

 

Uznesenie č. 126 

schvaľuje 

vyradenie dlhodobého a drobného majetku obce Nededza na základe protokolu o vyradení 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 7 

 



Výsledky hlasovania :  

Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária  

Sklenárová, Ing.Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

6. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, správe k ďalším požiadavkám 

zákonov a iných právnych predpisov a výročnej správe  k 31.12.2018 

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bola prejednaná Správa nezávislého audítora z auditu 

účtovnej závierky, správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov a výročná 

správa k 31.12.2018 od nezávislej audítorky Ing. Márie Kasmanovej. Na základe overenia 

rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatovala, že neboli 

zistené vo všetkých významných súvislostiach skutočností, ktoré by spochybňovali vykázané 

výsledky rozpočtového hospodárenia. Obecné zastupiteľstvo vzalo správu nezávislého audítora z 

auditu účtovnej závierky, správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov a 

výročnú správu k 31.12.2018 na vedomie.  

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 7 

Výsledky hlasovania :  

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

Sklenárová, Ing.Ľuboslava Ťažká 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1 Ing. Vladimír Zajac 

 

7) K rozpočtovému opatreniu č. 4/2019 – rekonštrukcia potoka Kotrčiná (prefinancovanie 

dotácie z Envirofondu) 

 

S ohľadom na spôsob financovania rekonštrukcie potoka Kotrčiná zo strany Envirofondu (dotácia 

100.000 €) bolo z pohľadu obce potrebné doriešiť presun výdavkov na rekonštrukciu, nakoľko 

Envirofond bude dotáciu uvoľňovať postupne a to na základe už obcou uhradených faktúr od 

dodávateľa. Z tohto titulu bolo pre bezproblémový priebeh rekoštrukcie potrebné presunúť 

požadované financie v rámci schváleného rozpočtu obce. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu 

v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami 

- kap.výdavky- 2 46 06.2.0     717 001 06 – Centrum obce Nededza – realizácia         -  60 000,- € 

- kap.výdavky- 2 46 04.2.1     717 002 01 – Vodný tok-rekonštrukcia potoka Enviro  +  60 000,- €    



 

- použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 36 000,-  €  na     

- kap.výdavky- 2 46 04.2.1     717 002 01 – Vodný tok-rekonštrukcia potoka Enviro  +  36 000,- €    

Presun a navýšenie finančných prostriedkov sa uskutočňuje z dôvodu prefinancovania pridelenej 

dotácie vo výške 100 000,-  EUR z Envirofondu, ktorú po zúčtovaní obdržíme najneskôr do  

12/2019. 

 

Výsledky hlasovania :  

Prítomní: 7 

Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária  

Sklenárová, Ing.Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0  

 

8) Rôzne 

 

Ing. Magdalena Scheberová, ktorá bola poverená verejným obstarávaním vo veci rekonštrukcie 

domu č. 3/3 (kaštieľ) ozrejmila prítomným údaje týkajúce sa Dodatku č. 4 k zmluve počas trvania 

zmluvy so spoločnosťou DEOS Žilina, s.r.o. Predmetom tejto zmeny Zmluvy o dielo je súbor naviac 

prác, ktoré sa vyskytli počas realizácie stavby a sú ako príloha k zmluve a schválené stavebným 

dozorom.  

Následne v krátkosti vysvetlila priebeh verejného obstarávania a predloženia ponúk v súťaži 

architektonických návrhov „Centrum obce Nededza“. Predložené a odbornou komisiou 

vyhodnotené boli tri súťažné návrhy s uvedením víťazného návrhu od Ing. Arch. Matúša Pastorka 

z Prešova a Ing. Arch. Petra Panulína z Košíc za spolupráce Ing. Arch. Sergeja Pastorka. 

Súťaž je uzavretá a obec by mala pristúpiť k jednaniu s víťazom verejného obstarávania, ktorý je 

oprávnený robiť projektovú dokumentáciu. Súťažné návrhy sú k nahliadnutiu na webovej stránke 

obce www.archinfo.sk. 

 

Obe informácie boli vzaté na vedomie.  

 

Výsledky hlasovania :  

Prítomní: 7 

Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária  

Sklenárová, Ing.Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 



Prítomní prejednali a vzali na vedomie aj Správu hlavného kontrolóra obce Nededza  týkajúcu sa 

vykazovania a následného čerpania nadčasov u pedagogických zamestnancov Materskej školy 

v Nededzi. Hlavná kontrolórka kontrolovala obdobie od 01.01.2018 do 11.04.2019 a to 

vykazovanie pracovnej doby a nadčasov v knihe dochádzky a v dokladoch. Na základe zistených 

skutočností obec príjme opatrenia. 

Obecné zastupiteľstvo vzalo predloženú správu na vedomie.  

 

Výsledky hlasovania :  

Prítomní: 7 

Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária  

Sklenárová, Ing.Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

9) Uznesenia 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia č.122 až 131 vo volebnom období 

2018 – 2022. 

 

 

10) Záver 

 

Po ukončení rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a o 22:35  hod. ukončil 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

 

V Nededzi dňa 25.06.2019  

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice:  

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

 

 

Ing. Ľuboslava Ťažká    …....................................... 

 

Starosta obce: 

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


