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Široká rodina Pongrácovcov návštivila Nededzu.
Foto: Milan Kosec
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túrneho leta“. Mohli sme si vychutnať kon-
cert Žilinského miešaného zboru v našom 
kostole. Podarilo sa nám úspešne zrealizovať 
verejnú anonymnú architektonickú súťaž s 
názvom „Centrum obce Nededza ”. Tá zvidi-
teľnila Nededzu v rámci širšej architektonic-
kej obce. Tiež sme vďaka Nadácii Kia osadili 
workoutové ihrisko. V areáli materskej školy 
pribudol pre deti nový kolotoč. Našu obec 
navštívila početná rodina potomkov rodu 
Pongrácovcov, ktorí si tu zaspomínali na 

Naša obec púta
na seba pozornosť
Tohtoročné leto nás prekvapilo výraz-

ne horúcimi dňami.  Ani sme si po-
riadne nestihli vychutnať príchod jari 

a pomalé zvyšovanie teploty a hneď na nás 
doľahli tridsaťstupňové horúčavy. Tie si asi 
najviac užívajú školáci, ktorí hodili za hlavu 
školské povinnosti a môžu si vychutnať letné 
prázdniny. V Nededzi sa za uplynulý kvartál 
udialo mnohé. Okrem osláv dňa matiek či 
medzinárodného dňa detí, sme sa pustili do 
kultúrno-spoločenských aktivít v rámci „Kul-

Futbalisti
zrekapitulovali 
jarnú časť sezóny
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Aquazorbing
spestril
oslavy
Dňa detí

svoje korene. V najbližšom období nás čaká 
„Nededzský kotlík“ – súťaž vo varení guľášu. 
Tiež budeme prvýkrát premietať letné kino 
na profesionálne plátno, pričom si môžeme 
pozrieť vynikajúco hodnotený fi lm „Zelená 
kniha“.  Jednoducho v Nededzi pulzuje život. 
A práve o ňom sa môžete dočítať v tomto vy-
daní obecných novín. Prajeme Vám príjemné 
letné čítanie! 
       - AH -

Koncert žilinského
miešaného zboru
bol skvelým
kultúrnym
zážitkom
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Zápisnice zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
v Nededzi 

Prítomní poslanci: 6 JUDr. Marián 
Cesnek, Milan Drábik, Ing. Miloš 
Janek, Mgr. Darina Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac 
Ospravedlnení poslanci: 1 Ing. 
Ľuboslava Ťažká
Neospravedlnení poslanci: 0

Program:
1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení
3. Informácie
4. Prejednanie poplatkov za pre-

nájom sály kultúrneho domu na 
vykonávanie športovej činnosti  
- jumping

5. Súdne konanie - úraz na cin-
toríne - Marta Škorvánková vs. 
Obec Nededza

6. Stanovisko hlavného kontrolóra 
k Záverečnému účtu obce Ne-
dedza za rok 2018

7. Záverečný účet obce Nededza 
za rok 2018

8. Rekonštrukcia potoka Kotrčiná 
– rozpočtové opatrenie k schvá-
lenej dotácii z Environmentál-
neho fondu

9. Rôzne
10. Uznesenia
11. Záver

1) Otvorenie: 

Tretie zasadnutie Obecného za-
stupiteľstva 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 šiesti poslanci a obecné 
zastupiteľstvo je uznášaniaschop-
né. Následne predložil na schvá-
lenie program rokovania. Poslanci 
program Obecného zastupiteľstva 
schválili bezo zmien.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania:
Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-
na Janušová, Mária Sklenárová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Za zapisovateľku určil starosta ob-
ce Alicu Hodásovú.

Za overovateľov zápisnice boli 
schválení poslanci: JUDr. Marián 
Cesnek, Milan Drábik

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania: 
Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-
na Janušová, Mária Sklenárová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

2) Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 91 bralo na vedomie 
žiadosť od spoločnosti Démos tra-
de, a.s. na odkúpenie alebo prená-
jom pozemkov vo vlastníctve obce 
v priemyselnej zóne a odporúčalo 
vyčísliť obci prípadnú cenu nájmu 
za tieto pozemky a hodnotu dane 
z nehnuteľnosti. Na základe znalec-
kého posudku č. 028-2019 vypraco-
vaného Ing. Michalom Derkitsom 
bola hodnota nájmu predmetných 
pozemkov v priemyselnej zóne: 
2,76 Eur/ 1 m2 za rok.

Uznesenie č. 92 odporúčalo zaslať 
schválený návrh poslancov z pred-
chádzajúceho obecného zastupi-
teľstva na prejednanie na poplatok 
za prenájom sály kultúrneho domu 
za prevádzkovanie jumpingu nasle-
dovne: 20 € za 1 hodinu cvičenia pri 
podmienke, že občania Nededze 
budú platiť 50 % ceny vstupného 
a prenájom samostatne uzamy-
kateľného priestoru v sume 50 € 
mesačne. Návrh bol zo strany obce 
doručený dňa 21.03.2019. Pani Za-
jacová doručila obci odpoveď dňa 
29.03.2019.

Uznesenie č. 100 odporúčalo za-
bezpečiť vonkajšie ozvučenie cin-
torína pri pohrebe. Potrebné ozvu-
čenie bolo zakúpené. Uznesenie 
č. 101 odporúčalo preveriť spôsob 
vykurovania v dome smútku. Úlo-
hou boli poverení pracovníci obce 
– elektrikári. Uznesenie č. 105 od-

Zápisnica z tretieho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa 
29.04.2019 o 18:00 hod. v zasadacej
miestnosti obecného úradu v Nededzi

porúčalo preveriť spôsob donášky 
obedov pre odkázaných dôchod-
cov do domácnosti. Obec sa dota-
zovala na tento údaj vedúcej škol-
skej jedálne, pričom ako odkázaní, 
ktorí by mali záujem o danú službu 
boli označení 3 občania, pričom 
musia mať posúdenie odkázanosti 
ohľadom donáškovej služby (obe-
dov) od posudkového lekára.

3) Informácie

Starosta obce informoval o tom, 
že dňa 22.03.2019 bola podpísaná 
Zmluva o prevode projektovej do-
kumentácie, práv k pozemkom a o 
potvrdení právneho nástupníctva 
účastníka stavebného konania me-
dzi obcou Nededza a spoločnosťou 
DEOS ŽILINA, s.r.o. vo veci výstavby 
„Most ponad potok Kotrčiná vráta-
ne pripojenia stavby most ponad 
potok Kotrčiná na cestu č. III/2071.

Ďalej informoval o tom, že v zmys-
le § 18 h) Zákona č. 369/1990 o 
obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov požiadal hlavnú 
kontrolórku o vykonanie kontroly 
vykazovania a následného čerpa-
nia nadčasov u pedagogických 
zamestnancov Materskej školy v 
Nededzi. Prítomní si vypočuli aj 
informáciu o vykonaní výmeny 
motorovej spojky na traktore New 
Holland a informáciu o preverovaní 
funkčnosti výstražného osvetlenia 
na priechode pre chodcov cez ces-
tu II/583 pri futbalovom ihrisku. Na 
zasadnutí starosta uviedol, že sa 
mu podarilo po niekoľkých rokoch 
dosiahnuť schválenie nenávratnej 
fi nančnej dotácie z Environmen-
tálneho fondu v sume 100.000 € na 
dokončenie rekonštrukcie potoka 
Kotrčiná v hornej časti nad obcou 
smerom k rybníku. Prítomní boli 
informovaní aj o uskutočnení cyk-
listických pretekov Snežnický MTB 
maratón dňa 07.09.2019, ktorý bu-
de prechádzať aj katastrom obce 
Nededza.

Na záver bola podaná informácia 
o tom, že obec bola informova-
ná o zaslaní výzvy spoločnosťou 
VIX,s.r.o., Žilina o upovedomení 
Petra Ďuríčka, aby s okamžitou 
platnosťou uskutočnil nápravu, aby 
jeho zvieratá, ktoré má na svojom 
pozemku, nepoškodzovali sused-
né oplotenie a ovocné stromčeky, 
ktoré tam má vysadené spoločnosť 

VIX, s.r.o. Žilina.

Prítomní poslanci vzali prednesené 
informácie na vedomie.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania : 
Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-
na Janušová, Mária Sklenárová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

4) Prejednanie poplatkov za 
prenájom sály kultúrneho 
domu na vykonávanie špor-
tovej činnosti  - jumping

Uznesenie č. 92 odporúčalo zaslať 
návrh na prejednanie na poplatok 
za prenájom sály kultúrneho do-
mu za prevádzkovanie jumpingu 
nasledovne: 20 € za 1 hodinu cvi-
čenia pri podmienke, že občania 
Nededze budú platiť 50 % ceny 
vstupného a prenájom samostatne 
uzamykateľného priestoru v sume 
50 € mesačne. Návrh bol zo strany 
obce doručený dňa 21.03.2019. Pa-
ni Zajacová doručila obci odpoveď 
dňa 29.03.2019, kde sa vyjadrila,
že s predmetným návrhom nesú-
hlasí. 

To opätovne potvrdila aj na za-
sadnutí, keď sa vyjadrila, že nižšie 
vstupné pre ženy z Nededze sa jej 
zdá ako diskriminácia oproti ostat-
ným ženám. Tiež uviedla, že me-
sačne odcvičí osem hodín a teda 
nevyťažuje sálu permanentne. Tiež 
povedala, že parkovanie pre cvičia-
ce ženy nie je potrebné a upratova-
nie zo strany obce sa robí tak či tak. 
Dodala, že nie je podnikateľka a má 
na prevádzkovanie jumpingu aj ná-
klady, kúpila expandery, lopty, robí 
drobné opravy na trampolínach a 
podobne. Starosta na to reagoval, 
že pred dva a pol rokom, keď začala 
cvičiť a obecné zastupiteľstvo s tým 
súhlasilo, že to bude bez poplatku, 
tak sa pani Zajacová sama vyjadri-
la, že bude cvičiť pre 8 až 10 žien z 
Nededze. Avšak realita v súčasnosti 
je úplne iná, a to, že tu cvičí mož-
no 8 – 10 žien z Nededze a ďalších 
cca. 20 žien z iných obcí a teda sa 
obec dostala niekde inde, ako bol 
pôvodne prezentovaný zámer. 
Starosta obce tiež pripomenul, že 
prioritou pre využivanie sály sú naj-
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mä kultúrne a spoločenské akcie a 
tiež, že zárobok súkromnej osoby, 
ako je to v prípade pani Zajacovej 
nemožno porovnávať s tým, že tu 
trénujú stolní tenisti, ktorí sú súčas-
ťou obecného športového klubu a 
obec reprezentujú bez nároku na 
nejaké odmeny. Do diskusie sa za-
pojil poslanec obecného zastupi-
teľstva JUDr. Marián Cesnek, ktorý 
sa vyjadril, že obec momentálne 
nemá pravidlá na preájom obecné-
ho majetku, pričom sa však vždy vy-
chádzalo v ústrety našim občanom. 
Zaujímal sa, koľko teda žien z Nede-
dze a z iných obcí cvičí jumping, ke-
ďže disponuje informáciou, že to je 
v pomere 30:70 v neprospech žien 
z Nededze. Dodal, že je to tiež otáz-
ka využitia priestorov ako takých a 
podpora obce by mala byť adresná. 
Následne sa pani Zajacovej spýtal, 
koľko platí inde za priestory na cvi-
čenie. Tá odpovedala, že v Belej, 
kde cvičí, platí 8 € za jedno cvičenie 
v zime a 6 € v lete.  Na to JUDr. Mari-
án Cesnek refl ektoval, že musí brať 
do úvahy, že využíva nielen priestor 
sály, ale najmä samostatne uzamy-
kateľné priestory obce a to 365 dní 
v roku. Tiež poznamenal, že by pa-
ni Zajacová mala podľa možností 
vedieť garantovať to, že v prípade 
väčšieho záujmu o cvičenie bude 
uprednostňovať ženy z Nededze a 
nie z iných obcí. Do diskusie sa za-
pojil aj poslanec obecného zastu-
piteľstva Ing. Vladimír Zajac, ktorý 
sa vyjadril, že pokiaľ máme obecné 
priestory, mali by sa využívať a mali 
by prinášať obci aspoň pokrytie mi-
nimálnych nákladov na ich údržbu. 
Doplnil, že či sa jedná o občanov z 
Nededze alebo iných, že asi nebudú 
o našej obci hovoriť zle. Doplnil, že 
je za riešenie také, že pani Zajacová 
bude platiť mesačne 100 € a dodal, 
že skôr vidí problém v svadbách, na 
ktorých sa do rána zabáva a robia 
ohňostroje. Poslanec obecného za-
stupiteľstva Milan Drábik povedal, 
že obec dáva oveľa väčšiu dotáciu 
na futbal a hrajú tam ako naposledy 
len štyria Nededžania. Starosta ob-
ce reagoval, že nemôže porovnávať 
súkromnú zárobkovú činnosť oso-
by – v tomto prípade pani Zajaco-
vej s obecným športovým klubom 
a jeho zložkami, ktoré reprezentujú 
obec a nezarábajú na tom. Posla-
nec obecného zastupiteľstva Ing. 
Miloš Janek len doplnil, že pôvodný 
zámer bol realizovať cvičenie pre 
ženy z Nededze.Poslankyňa obec-
ného zastupiteľstva Mária Sklená-
rová sa v diskusii vyjadrila, že od 
samého začiatku mala pani Zaja-
cová platiť prenájom, keďže podľa 
nej vykonáva ekonomickú činnosť. 
Starosta obce predložil na schvá-
lenie obecnému zastupiteľstvu ná-
vrh na poplatok za využívanie sály 
kultúrneho domu nasledovne: 20 
€ za jednu hodinu cvičenia a 50 € 
mesačne za prenájom miestnosti 
na uskladnenie trampolín. 

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania : 
Za: 0  
Proti: 5 JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Mgr. Darina Janušová, Má-
ria Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Zdržali sa: 1 Ing. Miloš Janek
Poplatok nebol schválený.

Následne bol prejednaný návrh, na 
ktorom sa poslanci po vzájomnej 
diskusii zhodli a to paušálny po-
platok za využívanie sály v sume 
105 € mesačne od 01.mája 2019 na 
prevádzkovanie športovej činnosti 
jumping v priestoroch sály kultúr-
neho domu vrátane miestnosti na 
uskladnenie trampolín. Tento po-
platok bol schválený.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania : 
Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-
na Janušová, Mária Sklenárová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0  

Následne sa prítomná obyvateľka 
Mária Cesneková poslancov obecné-
ho zastupiteľstva pýtala, či sa chystá 
v blízkosti ich domu v priemyselnej 
zóne výstavba nejakej haly, nakoľko 
ich rodina, ktorá je v bezprostrednej 
blízkosti priemyselnej zóny vyslove-
ne s výstavbou nesúhlasí. Podľa jej 
názoru je ohrozené zdravie nielen 
jej rodiny, ale i ostatných občanov. 
Vyjadrila sa, že odkedy v blízkosti 
ich rodinného domu stojí hala, ne-
dopestujú dobrú zeleninu, zle sa im 
spí s ohľadom na osvetlenie a hluk 
z haly. Tiež by podľa nej výstavba 
znamenala zvýšenú premávku na 
ceste a veľký hluk. Pani Cesneková 
apelovala na poslancov a starostu 
obce, aby porozmýšľali a zvážili to, či 
sa nejaká výstavba haly povolí. Sta-
rosta obce sa vyjadril, že ak by malo 
dôjsť k nejakej ďalšej výstavbe, tá by 
bola predmetom verejného rokova-
nia obecného zastupiteľstva, bude 
v súlade s územným plánom obce 
a regulatívami pre priemyslenú zó-
nu, a tým pádom by sa samozrejme 
mohli vyjadriť aj účastníci konania z 
radov občanov a verejnosti. 

Ďalej sa prihlásila o slovo Ľudmi-
la Kadašiová s dotazom, či budú 
jazdiť kamióny cez našu obec po 
hlavnej ceste II/583 v smere od 
Gbelian na Tepličku nad Váhom a 
to z dôvodu prevádzky prekladis-
ka na železničnej vlečke v Tepličke 
nad Váhom. Starosta odpovedal, 
že terminál integrovanej dopravy 
na železnici v Tepličke nad Váhom 
má byť podľa informácii spustený. 
Kamióny na križovatke pred mos-
tom ponad rieku Váh sú dopravnou 
značkou prikázaný smer doprava, a 
teda sú odklonení smerom na Kiu 
popri benzínovej pumpe VOMS. 

Ako sa budú otáčať, či pri alebo 
poza Kiu – uvedená problematika 
sa rieši spoločne so starostom obce 
Teplička nad Váhom, primátorom 
mesta Žilina a predsedníčkou VÚC 
Žilina, nakoľko sa táto téma týka 
bezprostredne týchto predstavite-
ľov. Starosta obce tiež dodal, že sa-
motná križovatka je v katastrálnom 
území obce Teplička nad Váhom. 
Obec urobí všetko pre to, aby táto 
doprava neprechádzala po spomí-
nanej ceste.

5) Súdne konanie - úraz na cin-
toríne - Marta Škorvánková 
vs. Obec Nededza

Prítomní prejednali ďalší možný 
postup, ktorý doporučujú právne-
mu zástupcovi obce JUDr. Jozefovi 
Sotolářovi vo veci súdneho sporu 
týkajúceho sa úrazu na miestnom 
cintoríne - Marta Škorvánková vs.O-
bec Nededza a to najmä s ohľadom 
na možnú mimosúdnu dohodu. 
Následne bolo uznesením obec-
ného zastupiteľstva doporučené 
požiadať právneho zástupcu obce 
o mimosúdne rokovanie s návrhom 
zníženia požadovanej sumy z pô-
vodne požadovaných 5 000 € na 4 
000 € a súčasne, aby boli navrhnuté 
trovy súdneho konania žalujúcej 
strany znížené na 50% a o výsledku 
informovať obecné zastupiteľstvo.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania: 
Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-
na Janušová, Mária Sklenárová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0  

O 20:35 hod. sa z rokovania obec-
ného zastupiteľstva ospravedlnila 
poslankyňa Mgr. Darina Janušová 
a zo zasadnutia odišla zo zdravot-
ných dôvodov.

6) Stanovisko hlavného kontro-
lóra k Záverečnému účtu ob-
ce Nededza za rok 2018

Hlavná kontrolórka obce predloži-
la svoje Stanovisko k záverečnému 
účtu obce Nededza za rok 2018.  V 
priebehu roka bolo kontrolované 
dodržiavanie plnenia príjmov a vý-
davkov.

Hospodárenie obce bolo v súlade 
so schváleným rozpočtom a bol 
dodržiavaný zákon č. 583/2004 Zb. 
o rozpočtových pravidlách územ-
nej samosprávy. Hlavná kontro-
lórka konštatovala, že Záverečný 
účet obsahoval všetky predpísané 
náležitosti. Prítomní poslanci vzali 
Stanovisko hlavného kontrolóra na 
vedomie.

7) Záverečný účet obce Nede-
dza za rok 2018

Starosta obce PhDr. Peter Vajda 
predložil prítomným poslancom  
Záverečný účet obce Nededza za 
rok 2018 na schválenie. Ten vyhod-
nocoval rozpočet obce na rok 2018, 
plnenie príjmov, čerpanie výdav-
kov, použitie prebytku, tvorbu a 
použitie prostriedkov rezervného 
a sociálneho fondu, bilanciu aktív a 
pasív ku 31.12.2018, prehľad o stave 
a vývoji dlhu ku 31.12.2018, prehľad 
o poskytnutých zárukách. 

Ďalej obsahoval fi nančné usporia-
danie fi nančných vzťahov voči:
- zriadeným a založeným právnic-

kým osobám
- ostatným právnickým osobám a 

fyzickým osobám – podnikate-
ľom

- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

Obecné zastupiteľstvo schválilo 
Záverečný účet obce a celoročné 
hospodárenie bez výhrad.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania: 
Za: 5  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Skle-
nárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0  

Starosta obce uviedol, že obec za 
rok 2018 hospodárila s prebytkom 
v sume 10 957,37 € , zisteného pod-
ľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov, na tvorbu rezervné-
ho fondu v sume 10 957,37 EUR.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania : 
Za: 5  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Skle-
nárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0  

Obecné zastupiteľstvo ďalej schvá-
lilo použitie zostatku fi nančných 
operácií v sume 233 327,92EUR, zis-
teného podľa ustanovenia § 15 ods. 
1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov, na  tvorbu rezerv-
ného fondu v sume 233 327,92 EUR.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania: 
Za: 5  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Skle-
nárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0  
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8) Rekonštrukcia potoka Kotr-

činá – rozpočtové opatrenie 
k schválenej dotácii z Envi-
ronmentálneho fondu

Starosta obce v súvislosti so schvá-
lenou dotáciou z Environmentál-
neho fondu v sume 100.000 € na 
dokončenie rekonštrukcie potoka 
Kotrčiná v hornej časti nad obcou 
smerom k rybníku predložil na 
schválenie Rozpočtové opatrenie 
č. 3/2019, v rámci ktorého bolo 
potrebné realizovať presun fi nanč-
ných prostriedkov na rekonštrukciu 
potoka Kotrčiná. V nadväznosti na 
to prítomní poslanci schválili roz-
počtový presun výdavkov v rámci 
schváleného rozpočtu v zmysle 
Zásad hospodárenia s fi nančnými 
prostriedkami nasledovne:
- kap. výdavky- 2 46 06.2.0 717 001 

06 – Centrum obce Nededza – 
realizácia - 40 000,- €

- kap.výdavky- 2 46 04.2.1 717 002 
01 – Vodný tok-rekonštrukcia po-
toka Enviro + 40 000,- €

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania : 
Za: 5  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Skle-
nárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0  

K rekonštrukcii potoka bude zvola-
ná Stavebná komisia, na ktorej bu-
de prerokovaná a posúdená mož-
nosť opravy a spevnenia hrádze v 
rámci rekonštrukcie brehu potoka, 
nakoľko to nie je v pôvodnom pro-
jekte riešené.

9) Rôzne

V rámci bodu Rôzne bola predlo-
žená žiadosť o prenájom poľno-
hospodárskeho pozemku par. č. E 
KN 204/3 od Petra Ďuríčka a to za 
účelom vykonávania činnosti sa-
mostatne hospodáriaceho roľníka 
a resunu časti chovu úžitkových 
zvierat aj na tento pozemok. Uzne-

sením bolo následne doporučené 
dať vypracovať znalecký posudok 
na par.č. E KN 204/3 v k.ú. Nededza 
za účelom stanovenia hodnoty pre-
nájmu. Ďalej bolo doporučené rie-
šenie majetkovoprávneho vyspo-
riadania pozemkov vo vlastníctve 
obce pod bytovým domom na ulici 
Záhradná č. 226. Doporučené bo-
lo i posúdenie statiky a fyzického 
opotrebenia mostov ponad potok 
Kotrčiná. V rámci tohto bodu bol 
prejednaný a schválený návrh na 
poplatok za využívanie priestorov 
obecného domu na ulici Potočná č. 
129 obyvateľmi s trvalým pobytom 
v obci Nededza v sume 15 € na jed-
nu akciu.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania: 
Za: 5  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mária Skle-
nárová, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0  

Poslanci obecného zastupiteľstva 
tiež vzali na vedomie zmenu roz-
počtu rozpočtovým opatrením 
č. 2/2019. Jedná sa o rozpočtový 
presun príjmov a výdavkov v rámci 
schváleného rozpočtu a to do cel-
kovej výšky 5 000 €, transfér za voľ-
by prezidenta SR, stravovanie detí 
v materskej škole a presun fi nanč-
ných prostriedkov – Úrad práce, so-
ciálnych vecí a rodiny podľa  § 50j.

10) Uznesenia

Na zasadnutí obecného zastupi-
teľstva boli prijaté uznesenia č.106 
až 121 vo volebnom období 2018 
– 2022.

11) Záver

Po ukončení rokovania poďakoval 
starosta obce prítomným za účasť 
a o 22:00  hod. ukončil zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva.

V Nededzi dňa 07.05.2019

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 nariade-

nie obce Nededza č. 1/2019 o 
výške mesačného príspevku 
zákonného zástupcu na čias-
točnú úhradu výdavkov za po-
byt dieťaťa v materskej škole 
a výške príspevku zákonného 
zástupcu na čiastočnú úhradu 
výdavkov a podmienky úhrady 
v školskej jedálni

5. Protokol o vyradení dlhodobé-

ho 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 (prefi nancovanie do-
tácie z Envirofondu)

8. Rôzne
9. Uznesenia
10. Záver

1) Otvorenie: 

Štvrté zasadnutie Obecného za-
stupiteľstva 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 uznáša-
niaschopné. Následne predložil na 
schválenie program rokovania. Po-
slanci program Obecného zastupi-
teľstva schválili bezo zmien.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania : 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Mária Sklenárová, 
Ing.Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír 
Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Za zapisovateľku určil starosta ob-
ce Alicu Hodásovú. 

Za overovateľov zápisnice boli 
schválení poslanci : Mária Sklená-
rová, Ing. Ľuboslava Ťažká

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania : 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina 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 ro-
kovanie s právnym zástupcom p. 
Škorvánkovej o návrhu zníženia 
požadovanej sumy 5 000 € na 4 
000 € a súčasne, aby boli navrhnu-
té trovy súdneho konania žalujúcej 
strany znížené na 50% a o výsled-
ku informovať obecné zastupiteľ-
stvo. Obec uvedené zaslala svojmu 
právnemu zástupcovi na predne-
senie návrhu protistrane. Protis-
trana sa prostredníctvom svojho 
právneho zástupcu JUDr. Jantošíka 
vyjadrila nasledovne: „Žalobkyňa 

neakceptuje Vami predložený ná-
vrh mimosúdnej dohody“. Uzne-
senie č. 117 zo dňa 29.04.2019 od-
porúčalo 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 Záhrad-
ná 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 ne-
schválení žiadosti o poskytnutie 
dotácie z programu Dotácie pre re-
gióny z rozpočtu ŽSK v sume 5000 
€ na podprogram výzvy Kultúra na 
zhotovenie dokumentárneho fi lmu 
o obci Nededza s názvom „Ucho-
vávanie nehmotného kultúrneho 
dedičstva“.
Ďalej informoval o škodovej uda-
losti zo dňa 10.05.2019, ktorou bola 
obci spôsobená škoda na zábradlí 
pri potoku Kotrčiná a na doprav-
nom zrkadle. Škoda sa momentál-
ne rieši v spolupráci s poisťovňou. 
Prítomní si vypočuli aj informáciu 
o preložení vzdušného elektrické-
ho vedenia do zeme pre napájanie 
pre márnicu a dom smútku na uli-
ci Potočná. Tiež boli informovaní 
o osadení workoutového ihriska, 
ktoré bolo spolufi nancované cez 
projekt Nadácie Kia. Zaznela aj in-
formácia o osadení detského ko-
lotoča do areálu materskej školy. 
Obecné zastupiteľstvo si vypočulo 
informáciu o podpísaní zmluvy o 
dielo so zhotoviteľom stavby fi r-
mou 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 fi rmou DEOS ŽILINA, s.r.o. 
na rekonštrukciu kaštieľa. Jedná sa 
o dokončovacie práce mimo pô-
vodného rozpočtu. Starosta obce 
ďalej predniesol informáciu o zva-
lení obecného mája športovcami 
z Obecného športového klubu 
Nededza a informáciu o akcii Me-
dzinárodný deň detí 2019, ktorá 
sa uskutočnila dňa 01.06.2019 na 
futbalovom ihrisku. Rovnako za-
znela 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 fi lm Zelená kni-
ha. Akcie zabezpečuje obecný úrad 
spolu komisiou kultúry. Prítomní si 
vypočuli informáciu o dodaní ďal-
ších 30 kusov kompostérov pre 
občanov Nededze. Starosta obce 
predniesol i informáciu o zaslanej 
žiadosti na Ministerstvo vnútra na 
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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 do-
statočnom časovom predstihu v 
mieste spôsobom obvyklým, teda 
na webovej stránke obce i v obec-
nom rozhlase. 

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania : 
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Mária Sklenárová, 
Ing.Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír 
Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

4) Všeobecné záväzné nariade-
nie obce Nededza č. 1/2019 
o výške mesačného príspev-
ku zákonného zástupcu na 
čiastočnú úhradu výdavkov 
za pobyt dieťaťa v mater-
skej škole a výške príspev-
ku zákonného zástupcu na 
čiastočnú úhradu výdavkov 
a podmienky úhrady v škol-
skej jedálni 

Starosta obce predložil poslanec-
kému zboru na prerokovanie návrh 
VZN č. 1/2019 o výške mesačného 
príspevku zákonného zástupcu na 
čiastočnú úhradu výdavkov za po-
byt dieťaťa v materskej škole a výš-
ke príspevku zákonného zástupcu 
na čiastočnú úhradu výdavkov a 
podmienky úhrady v školskej je-
dálni. Prejednávaná úhrada sa týka 
príspevku za pobyt dieťaťa v ma-
terskej škole, ktorý ostáva nemen-
ný v sume 12,50 €/mesiac. 
Obec Nededza v súlade s ustano-
veniami § 140 ods. 10 školského 
zákona určuje v navrhovanom vše-
obecnom záväznom nariadení výš-
ku príspevku zákonného zástupcu 
na čiastočnú úhradu výdavkov a 
podmienky úhrady v školskej je-
dálni nasledovne:
Finančný limit na nákup potravín v 
2. pásme = hodnota stravného pre:
a) dieťa v MŠ s celodennou stra-

vou (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 € (fi nančný limit 1,33 €+ ré-
žia 2,50€)

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

e) dôchodcovia (obed) je 3,83 € (fi -
nančný limit 1,33 €+ réžia 2,50€)

Predmetné všeobecné záväzné na-

riadenie bolo schválené s účinnos-
ťou 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. Da-
rina Janušová, Mária Sklenárová, 
Ing.Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír 
Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

5) Protokol o vyradení dlho-
dobého a drobného majetku

Prítomným poslancom bol predlo-
žený Protokol o vyradení drobné-
ho 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 mož-
né 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. Da-
rina 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 požiadav-
kám zákonov a iných práv-
nych predpisov a výročnej 
správe  k 31.12.2018

Na zasadnutí obecného zastupiteľ-
stva bola prejednaná Správa nezá-
vislého audítora z auditu účtovnej 
závierky, správa k ďalším požia-
davkám zákonov a iných práv-
nych predpisov a výročná správa k 
31.12.2018 od nezávislej audítorky 
Ing. Márie Kasmanovej. Na základe 
overenia rozpočtového hospodá-
renia zachyteného v poznámkach 
účtovnej závierky konštatovala, 
že neboli zistené vo všetkých vý-
znamných súvislostiach skutoč-
ností, ktoré by spochybňovali 
vykázané výsledky rozpočtového 
hospodárenia. Obecné zastupiteľ-
stvo vzalo správu nezávislého au-
dítora z auditu účtovnej závierky, 
správu k ďalším požiadavkám zá-
konov 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. Da-
rina Janušová, Mária Sklenárová, 
Ing.Ľuboslava Ťažká
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ing. Vladimír Zajac

7) K rozpočtovému opatreniu č. 
4/2019 – rekonštrukcia poto-
ka Kotrčiná (prefi nancovanie 
dotácie z Envirofondu)

S ohľadom na spôsob financova-
nia rekonštrukcie potoka Kotrčiná 
zo strany Envirofondu (dotácia 
100.000 €) bolo z pohľadu obce 
potrebné doriešiť presun výdav-
kov na rekonštrukciu, nakoľko En-
virofond bude dotáciu uvoľňovať 
postupne a to na základe už obcou 
uhradených faktúr od dodáva-
teľa. Z tohto titulu bolo pre bez-
problémový priebeh rekoštrukcie 
potrebné presunúť požadované 
financie v rámci schváleného roz-
počtu obce.

Obecné zastupiteľstvo schváli-
lo rozpočtový presun výdavkov 
v rámci schváleného rozpočtu v 
zmysle Zásad hospodárenia s fi -
nančnými 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-rekonštruk-
cia potoka Enviro  +  60 000,- €   

- použitie fi nančných prostried-
kov z rezervného fondu vo výške 
36 000,-  €  na    

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

Presun a navýšenie fi nančných 
prostriedkov sa uskutočňuje z dô-
vodu prefi nancovania 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. Dari-
na Janušová, Mária 
Sklenárová, Ing.Ľuboslava Ťažká, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0 

8) Rôzne

Ing. Magdalena Scheberová, ktorá 
bola poverená verejným obstará-
vaním vo veci rekonštrukcie domu 
č. 3/3 (kaštieľ) ozrejmila prítom-
ným 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 schvá-
lené stavebným dozorom. Násled-
ne v krátkosti vysvetlila priebeh 
verejného obstarávania a predlo-
ženia ponúk v súťaži architekto-
nických návrhov „Centrum obce 
Nededza“. Predložené a odbornou 
komisiou vyhodnotené boli tri 
súťažné návrhy s uvedením víťaz-
ného návrhu od Ing. Arch. Matúša 
Pastorka z Prešova a Ing. Arch. Pet-
ra Panulína z Košíc za spolupráce 
Ing. Arch. Sergeja Pastorka. Súťaž 
je uzavretá a obec by mala pristú-
piť 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 ve-
domie. 

Výsledky hlasovania : 
Prítomní: 7
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Mária Sklenárová, 
Ing.Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír 
Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Prítomní prejednali a vzali na ve-
domie aj Správu hlavného kon-
trolóra obce Nededza  týkajúcu 
sa vykazovania a následného čer-
pania nadčasov u pedagogických 
zamestnancov Materskej školy v 
Nededzi. Hlavná kontrolórka kon-
trolovala obdobie od 01.01.2018 
do 11.04.2019 a to vykazovanie 
pracovnej doby a nadčasov v knihe 
dochádzky a v dokladoch. Na zá-
klade zistených skutočností obec 
príjme opatrenia.

Obecné zastupiteľstvo vzalo pred-
loženú správu na vedomie. 

Výsledky hlasovania : 
Prítomní: 7
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Mária Sklenárová, 
Ing.Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír 
Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

9) Uznesenia

Na zasadnutí obecného zastupi-
teľstva 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
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Pri vstupe do obecného úra-
du, na úradnej tabuli a na au-
tobusovej zastávke v smere 
do ŽIliny sú od polovice má-
ja 2019 umiestnené nálepky 
s QR kódom, ktoré sú určené 
pre občanov, ako aj návštev-
níkov. Po načítaní QR kódu 
mobilným telefónom si jeho 
užívateľ bude môcť pozrieť 

reportáž o našej obci. Viac in-
fo sa môžete dozvedieť aj na 
stránke: www.najdedina.sk

Vážení spoluobčania,

Leto a prázdniny sú už v plnom 
prúde, treba si oddýchnuť, načer-
pať nových síl do ďalších mesiacov 
tohto roka a hlavne pri všetkých 
tých aktivitách bez ujmy na zdraví.

V prvom štvrťroku som Vás infor-
moval o príprave a priebehu nie-
ktorých aktivít v našej obci. V sú-
časnosti môžem konštatovať, že 
projekt cez nadáciu Kia -  worko-
utové ihrisko – cvičenie vlastnou 
váhou plus sú tam tri stroje na po-
silňovanie rôznych častí tela, je vy-
budované v priestoroch pri mul-
tifunkčnom ihrisku športového 
areálu. Prvé ohlasy na tento druh 
posilňovania od mládeže sú pozi-
tívne. Chcem veriť, že počiatočný 
entuziazmus im vydrží čo najdlh-
šie a pridajú sa k nim aj ďalšie sku-
piny našich občanov pre zlepšenie 

Slovo starostu
fyzického zdravia. Máme už doda-
né aj nové striedačky pre futbalis-
tov, ktoré sa v súčasnosti montujú 
na určené miesta. 

Do záhrady materskej školy sme 
pre škôlkarov zabudovali nový 
kolotoč, ktorý spĺňa všetky bez-
pečnostné požiadavky a tak sme 
rozšírili ich možnosti na hranie. 
V aprílovom Nededžanovi som 
informoval o vyhlásení verejnej 
anonymnej architektonickej sú-
ťaže „Centrum obce Nededza”. 
Dnes môžem hovoriť, že súťaž je 
ukončená a vyhodnotená. Boli do-
ručené tri návrhy riešenia nášho 
,,Centra obce Nededza“. Vo výbe-
rovej porote boli štyria architekti , 
ja ako starosta, plus náhradník za 
obec poslanec JUDr. Marián Ces-
nek. Všetci sa mohli zúčastňovať 
na zasadnutiach. Proces verejné-
ho obstarávania zabezpečovala 

Ing. Scheberová Magdalena - na-
ša obyvateľka. Celý priebeh súťaže 
viedla tajomníčka Ing. arch. Viera 
Šottníková . Porota v tajnom hla-
sovaní určila víťaza súťaže návrhov 
a to kolektív autorov architektov 
Matúš Pastorok, Peter Panulin a 
Sergej Pastorok. Na druhom a tre-
ťom mieste zhodne skončili návr-
hy ostatných dvoch kolektívov ar-
chitektov.

Naša obec ako jedna z prvých pri-
stúpila k takejto forme riešenia 
svojej urbanistickej architektonic-
kej vízie v obci. Celé ,, Centrum ob-
ce Nededza“ môže byť riešené po 
jednotlivých etapách, tak ako to 
budú dovoľovať fi nančné zdroje. Z 
návrhu sme získali smerovanie na-
šej obce pri budovaní centra, či už 
jednotlivých objektov, alebo cel-
kovej infraštruktúry, tak aby sme 
mohli nezaujato povedať, že svoje 

myšlienky do súťaže dali nezávislí 
architekti na základe doterajšieho 
stavu. Za účelom prezentácie pre 
občanov, zvolám stretnutie v sále 
kultúrneho domu, za prítomnos-
ti niektorých členov poroty a ví-
ťaza súťaže, aby ste sa mohli aj vy 
oboznámiť bližšie s ich stanovis-
kami, prečo takto postupovali pri 
svojom návrhu a pri svojom roz-
hodovaní. 

V krátkosti informujem, že sme za-
čali reguláciou nášho potoka ,,Ko-
trčiná“, a tak by sme dokončili re-
guláciu celého koryta. Brehy budú 
z kamenno - betónových blokov, 
čo určite podstatne predĺži život-
nosť tejto stavby. 

Po návrhoch niektorých občanov 
som spoločne po dohode s komi-
siou kultúry rozhodli, že pripraví-
me stretnutie občanov pri súťaže-
ní vo varení guláša dňa 27.7.2019 
pred kultúrnym domom. V amfi te-
átri bude letné kino dňa 28.8.2019  
a bude premietnutý fi lm s názvom 
Zelená kniha. Tieto akcie sú sú-
časťou kultúrneho leta v Nededzi. 
Všetkých Vás pozývam v mene 
svojom, v mene komisie kultúry a 
poslancov. Bližšie informácie budú 
ešte zverejnené.

S úctou  starosta
PhDr. Peter Vajda   

Z každého rožku troškuZ každého rožku trošku
OBECNÁ MATRIKA
Privítali sme na svet:
Jakub Škorvánek  10.05.2019
Lilien Gašpercová  24.05.2019
Dominik Jakubec  10.06.2019
Šimon Solivajs  14.06.2019
Dominik Mravec  18.06.2019 

Navždy nás opustili títo spoluobčania:
Justín Hruška  08.04.1939 – 29.04.2019
Vincencia Stoláriková 28.11.1936 – 17.05.2019
Stanislav Kvašňovský 16.07.1958 – 01.07.2019

QR KÓD
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Text a foto: Alica Hodásová 

Poďakovali sme sa našim
mamám pekným programom
Všetky mamičky, staré mamičky a babič-
ky oslávili svoj sviatok dňa 12. mája 2019 
v kultúrnom dome.

Po privítaní starostu obce prostredníc-
tvom kvetov sa pri dobrom vínku a chut-
ných koláčoch o milý program  postarali 
detičky z Materskej školy v Nededzi, naši 
školáci zo Základnej školy v Gbeľanoch
a  folklórny súbor Oprášené krpce.

Všetkým účinkujúcim, ktorí týmto vzdali 
vďaku mamám, patrí veľké poďakovanie!

LETNÉHO KINA
Obec Nededza v spolupráci s Komisiou kultúry,
mládeže a športu všetkých srdečne pozýva
na filmovú premiéru 

28.  augusta 2019

si môžete pod letnou oblohou pozrieť
3 Oskarmi ovenčený film inšpirovaný
skutočným priateľstvom s názvom

20:30 hod.

ZELENÁ KNIHA (GREEN BOOK/2018)
Občerstviť

sa bude
možné
v čase

od 19:00 hod.

Podujatie
je určené
pre širokú

divácku
verejnosť.

Odporúčame
priniesť si
so sebou

deku na sedenie
a dobrú náladu.

SRDEČNE VÁS POZÝVAME!

v areáli  pri pódiu pred kultúrnym domom

Obec Nededza v spolupráci
s Komisiou kultúry, mládeže

a športu všetkých srdečne pozýva na 

1. ročník súťaže vo varení gulášu 
„NEDEDZSKÝ KOTLÍK“

Kedy?
 27. júla (sobota) 2019 

so začiatkom
o 11:00 hod.

Kde?
Priestranstvo pred
Kultúrnym domom

v Nededzi

Podujatie je určené pre širokú divácku verejnosť.
 Príďte si s priateľmi a susedmi posedieť

pri muzike a výbornom občerstvení!



Obec Nededza spolu s Komi-
siou kultúry, mládeže a športu 
v spolupráci s miestnym hasič-
ským zborom  opäť usporia-
dala oddychovo – zábavné 
popoludnie pre malých Ne-
dedžanov. Všetci účastníci si 
mohli dať na tvár namaľovať 
zvieratko, či iný motív, ktorý ich 
potešil. Vďaka šikovným rukám 
dievčat – maliarok pobehovali 

Text a foto: Alica Hodásová

Nádherné slnečné počasie,
výborné občerstvenie a kopec

zábavy – aj takto vypadal
tohtoročný deň detí

v našej obci.
po ihrisku motýlikové, kvetinko-
vé a iné pestré tváre. Deťúren-
ce sa určite potešili vodnému 
osvieženiu od našich hasičov 
z dobrovoľného hasičského 
zboru. Vodu z hasičských ha-
díc si deti jednoznačne užíva-
li. Najmenšie detičky sa mohli 
potešiť vtipnému divadelnému 
predstaveniu „O psíčkovi a 
mačičke“ v podaní zoskupe-
nia Kapor na scéne.  Všetci sa 
mohli vyskákať a vyblázniť na 
nafukovacom hrade, obrej dvo-
jitej šmykľavke či skúsiť si aqua-

zorbing. To boli tohtoročné no-
vinky, z ktorých sa mnohým 
deťom nechcelo doslova zliezť. 
Každé dieťa bolo obdarované 
balíčkom cukríkov a mohlo si 
vytiahnuť prekvapenie z roz-
právkového koša. Dúfame, že 
si naši malí spoluobčania svoj 
veľký deň užili a my sa tešíme, 
že opäť o rok si túto zábavu 
zopakujeme!

oslava dňa

detí v našej obci

Nededžan

8 Nededžan  2/2019



Nededžan

Nededžan  2/2019 9

Do Nededze sa určite vrátime,
tu sú naše korene

Náš rod Pongrácz je úzko prepo-
jený s dejinami Žilinského okresu, 
obce Varín, Krasňany a Nededza. 
Viacerí z nás sme už v minulosti 
navštívili miesta, ktoré sú spojené s 
históriou našej rodiny, ale myšlienka 
organizovať rodinný výlet po sto-
pách našich predkoch vznikla pred 
2-3 rokmi. Pôvodne nás bolo 10-15, 
nakoniec sa prihlásilo 39 potomkov 
rodiny z rôznych krajín Európy a za-
čiatkom mája sme sa vybrali na na-
šu dobrodružnú cestu. Vyliezli sme 
na Starý hrad, ktorý od 15. storočia 
patril Pongráczovcom. Ďalej sme si 
pozreli Strečniansky hrad, ten bol 
v období rokov 1444 až 1469 tiež 
majetkom rodiny. Zastavili sme sa v 
kostole vo Varíne, pod ktorým sa na-
chádza krypta Pongráczovcov. Mali 
sme možnosť navštíviť kaštieľ v Kras-
ňanoch a Nededzi, odkiaľ naša ro-
dina pochádza. V tej súvislosti si do-

voľujem poďakovať sa p. Nartinkovi 
- správcovi kaštieľa v Krasňanoch, 
p. starostovi obce Nededza- PhDr. 
Vajdovi, p. farárovi Mgr. Kalabuso-
vi a Nededžanom za príjemné a 
priateľské privítanie. Bol to pre nás 
všetkých obrovský zážitok zúčastniť 
sa svätej omše v priestoroch kaštieľa 
a navštíviť miestnosti, kde sa narodili 
a žili naši predkovia. Boli sme z náv-
števy Nededze nesmierne dojatí...

Prečo bola pre mňa a našu vetvu 
rodiny práve Nededza tým najvzác-
nejším miestom návštevy?  

Môj prastarý otec, Fridrich Pongrácz 
(1850 – 1932), sa narodil v kaštieli v 
Nededzi a zomrel v Bratislave, tu je 
pochovaný na Ondrejskom cintoríne 
(hrobka sa zachovala a je v dobrom 
stave). Bol právnikom a ministerským 
radcom, žil vo Viedni a Bratislave. 
Jeho manželka bola grófka Antó-
nia Batthyány, príbuzná kardinála, 
ktorý dal v 80. rokoch 18. storočia 
postaviť dnešný Primaciálny palác v 
Bratislave. Jej brat bol gróf Ladislav 
Batthyány (dnes už blahoslavený), 
očný lekár, ktorý žil v blízkom Kitt-
see a liečil zadarmo ľudí zo sociálne 
slabších rodín.

Jeho otec Arnold Pongrácz (1811 
- 1890) sa narodil v Nededzi a tu 

žil asi do roku 1850, kedy bol vy-
menovaný za okresného hajtmana 
v Balasagyarmate. Študoval právo v 
Bratislave a vo Viedni. Bol dôstojní-
kom z povolania a neskôr štátnym 
úradníkom. Oženil sa s Viedenčan-
kou Karolínou von Hackenau. Pri-
bližne v rokoch 1855–56 žil v Bra-
tislave, potom 34 rokov v Trnave až 
do svojej smrti. Tu bol pochovaný, 
ale jeho hrob už bol zlikvidovaný. 
Bol prvým šachovým skladateľom 
nášho územia - priekopníkom kom-
pozičného šachu. Svoje šachové 
skladby uverejňoval pod pseudony-
mom „Einsiedler von Tyrnau“ (Trnav-
ský pustovník) hlavne v nemeckých 
časopisoch. Najväčšie úspechy do-

siahol v samomatoch, v roku 1862 
na svetovej súťaži získal I. cenu v 
British ChessAssotiation.

V súčasnosti pracujem na ďalších 
podkladoch a informáciách týka-
júcich sa nášho rodu, ktoré rada 
poskytnem do plánovanej pamät-
nej izby venovanej histórii obce 
Nededza. Záverom mi dovoľte za-
gratulovať k úspechom obce Nede-
dze, vkusnej a krásnej rekonštrukcii 
kaštieľa s vybudovaním kostola, 
úžasnému prístupu k práci a poďa-
kovať sa za možnosť navštíviť mies-
ta týkajúce sa rodu Pongrácz. Do 
Nededze sa určite vrátime a radi 
sa s Vami stretneme, veď tu sú naše 
korene...

Erb rodiny Pongráczovej

Fridrich Pongrácz (1850 – 1932)

Arnold Pongrácz (1811 - 1890)

Text: Eva Pongrácz

9.6.2019, na sviatok zoslania Ducha 
Svätého sa v nededzskom kostole Se-
dembolestnej Panny Márie uskutočnil 
koncert Žilinského miešaného zboru. 
Koncert sa uskutočnil pri príležitosti 
zbierky na nový hudobný nástroj do 
nášho kostola, ktorý bude slúžiť ako 
hudobný doprovod pri svätých om-
šiach. Vyzbieralo sa 311 EUR, za čo 
celý nededzský zbor ďakuje. Na nový 
klavír značky Yamaha CP 50, prispela 
aj hospodárska rada farnosti Gbeľany, 
divadlo NAOPAK a pán farár Kalabus. 
Koncert otvorila skladba O SALUTARIS 
HOSTIA od Mártona Horvátha Leven-
teho, ktorá zachytila chrámovú atmo-
sféru a zdôraznila duchovnosť miesta. 
V rovnakom duchu sa niesli nasledujú-
ce skladby  od Claudia Monteverdiho- 
CHRISTE ADORAMUS TE, od Mikuláša 
Schneidera Trnavského- OTČE NÁŠ, 
od Piotra Iľjiča Čajkovského- SVJATY 
BOŽE, ktoré vzývali Boha, vzdávajú 

mu chválu a prosia Ho, aby naďalej 
sprevádzal naše cesty. Dynamika hud-
by sa následne zmenila, nový, až va-
rovný vietor prinieslo dielo DIES IRAE 
od Zdeňka Lukáša, zaoberajúce sa 
súdnym dňom, prorokovaným Dávi-
dom aj Sibylou. Protipólom bolo o AN 
IRISH BLESSING od Jamesa Moorea, 
ktorou sa človek v nádeji a s prosbou 
o požehnanie utieka k samotnému 
Bohu. Duet týchto dvch kontrastov 
sa snažil zachytiť obraz života, v kto-
rom obyčajný smrteľník vie, že príde 
raz ten posledný deň a zároveň žije v 
nádeji, že Boh po tom všetkom pred-
sa len bude milostivý ako bol aj počas 
jeho života. Okrem diel svetových a 
slovenských autorov minulých rokov 
až storočí, ste mali možnosť počuť aj 
súčasnú tvorbu a to priamo z radov 
členov Žilinského miešaného zboru- 
UBI CARITAS od Kataríny Juhasovej 
a SANCTUS od Tomáša Vrškového. 

Po duchovnom obrodení sa koncert 
ladil do folklórnej nôty. Pásmo otvo-
rila USPÁVANKA Z KOPANÍC od Ptáč-
ka, dielo, kde na tónoch zborového 
spevu vynikol sólo spev pre soprán 
v podaní sólistky Daniely Juhásovej. 
Strasti opustenej milej opísala skladba 
NAHAL SI MA NAHAL od Pavla Kršku. 
Vstup uzatvorila ukrajinská koleda 
ŠČEDRIK od Ljadova. Ščedrik je v ang-
loamerickej kultúre známy ako Carols 
of the Bells a vo vianočnom čase ju 
možno počuť aj v americkom fi lme 
Sám doma. Celý koncert následne 
uzatvorila skladba NON, NOBIS DO-
MINE,  čo znamená Nie nás, Pane, nie 

nás, ale svoje meno osláv. Ide o žalm 
115, ktorý bol použitý aj na zástavách 
samotného Rádu templárov. Celý kon-
cert trval takmer hodinu, každý vstup 
piesní bol uvedený Alžbetou Zuskáčo-
vou, ktorá pomohla divákom sa viac 
vžiť do odkazu, ktoré každá skladba 
niesla. Veríme, že Nededza mala plno-
hodnotne vyplnený nedeľný program 
a dúfame, že aj ďalšie akcie Nededz-
ského kultúrneho leta budú mať rov-
naký úspech.    

Žilinský miešaný zbor v Nededzi odštartoval
naše kultúrne leto

Text: Eva Medvedíková, 
Alžbeta Zuskáčová

Foto: Alžbeta Zuskáčová
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Futbalový oddiel rekapituloval
jarnú časť sezóny

Muži – 1. trieda ObFZ Žilina

Mužstvo dospelých vďaka vyrovnaným výkonom v 
jarnej časti obhájilo tretie miesto po jeseni. Zaujíma-
vosťou je, že na ihriskách súperov sme za celú sezónu 
prehrali iba jediný raz v Zástraní. Naopak na domá-
com ihrisku sme zaznamenali až päť prehier.  

Káder mužstva v sezóne 2018/2019: J. No-
ga, M. Juriga, I. Vajda, M. Milo, M. Stenchlák, S. 
Horecký, M. Ďuríček, Mar. Mravec, F. Remek, K. Fra-
nek, M. Holbička, I. Konek, D. Nový, Mir. Mravec, 
J. Bielik, R. Adamčík,D. Poliak,J. Januš,M. Ďungel, J. 
Vrábel (z dorastu), M. Bugala (z dorastu), P. Jančula 
(z dorastu), E. Sekerka (z dorastu), P. Dolinay (odišiel 
do Trnového), J. Hreus (odišiel do Tepličky)
Tréner: L. Chabada.
Vedúci mužstva: M. Bros
Najlepší strelec mužstva: Miroslav Mravec s 12 
gólmi.

Dorast – 3.liga sever

U mužstva dorastu musíme skonštatovať celkovo ne-
vydarenú sezónu ovplyvnenú najmä slabou tréningo-
vou a zápasovou morálkou. Po odchode kľúčových 
hráčov ku mužom, chýbala mužstvu vodcovská osob-
nosť a nikto na seba nedokázal vziať zodpovednosť 
a strhnúť kolektív k lepším výkonom. Vďaka reorga-
nizácií súťaži budú hrať dorastenci v súťaži pod ná-
zvom 5.liga skupina A.

Káder mužstva v sezóne 2018/2019: D. Fra-
nek, Mich. Mravec, S. Bielik, J. Vrábel, Š. Vajda, K. 
Adamovský, B.Remek, M. Bugala, F. Novosad, J. 
Zuskáč, P. Drábik, D. Kubica, D. Kováčik, R. Suarez, 
Matúš Vajda, M. Vrábel, E. Sekerka, V. Tichý, P. Jan-

1. ŠK Gbeľany 24 21 1 2 65:19 64

2. TJ Družstevník Bitarová 24 14 7 3 73:38 49

3. OŠK Nededza 24 13 5 6 57:25 44

4. FK Zástranie 24 12 3 9 53:37 39

4. TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská 24 11 5 8 52:44 38

6. TJ Horný Hričov 24 10 5 9 53:51 35

7. ŠK Štiavnik 24 10 3 11 52:42 33

8. TJ ŠTART Veľké Rovné 24 8 4 12 39:53 28

9. ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka 24 7 7 10 44:59 28

10. TJ Jednota Bánová B 24 7 6 11 33:44 27

11. TJ Považský Chlmec 24 7 3 14 34:69 24

12. TJ Jablonové 24 7 1 16 33:68 22

13. OŠK Kamenná Poruba 24 3 2 19 29:68 11

1. OŠK Ludrová 26 23 1 2 123:29 70

2. Oravan Oravská Jasenica 26 19 2 5 96:39 59

3. ŠK Tvrdošín 26 18 2 6 100:38 56

4. ŠK Belá 26 16 1 9 82:50 49

5. OŠK Rosina 26 14 4 8 121:67 46

6. TJ Tatran Krásno nad Kysucou 26 14 2 10 90:63 44

7. ATTACK VRÚTKY 26 14 0 12 89:84 42

8. FK Predmier 26 11 3 12 68:45 36

9. FK Slávia Staškov 26 11 0 15 62:90 33

10. TJ Družstevník Dlhá nad Oravou 26 10 0 16 75:99 30

11. TJ Pokrok Stará Bystrica 26 9 1 16 73:74 28

12. MFK Bytča 26 9 0 17 53:97 27

13. OŠK Nededza 26 5 0 21 61:107 15

14. TJ Jednota Bánová 26 1 0 25 25:236 3
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Spracoval: Miloš Bros
Foto: archív OŠK

čula, A. Massa, M. Hazda (zo žiakov)
Tréneri: I. Vajda (18 zápasov), S. Horecký (4 zápa-
sy), M. Juriga (3 zápasy), P. Galadík (1 zápas).
Vedúci mužstva: J. Farský.
Najlepší strelec mužstva: Adam Massa s 9 gól-
mi.

Starší žiaci – 1. trieda ObFZ Žilina

Našim žiakom sa po vynikajúcej jari, keď vyhrali 
všetkých 12 zápasov podarilo obsadiť veľmi pekné 3. 
miesto. Už teraz sa začína prejavovať veľmi kvalitná 
práca s mládežou v Nededzi, K. Lúčke a Gbeľanoch 
v rámci spoločnej futbalovej akadémie FA United N-
-KL-G. Ovocie práce s mládežou začneme zbierať už 
čoskoro aj vo vyšších kategóriách.

Káder mužstva v sezóne 2018/2019: D. Cesnek, A. 
Vangel, M. Nový, M. Vajda, M.Ďuríček, M. Hazda, D. Bel-
ko, A. Vajda, P. Mravec, S.Chromiak, S. Staník, R. Dvořák, 
J. Lenko, A. Frátrik, A. Šuštiak, M. Poljak, J. Zelník, D. Ti-
chák, D. Milo, L. Kobela, J. Jančo
Tréner: P. Galadík.
Vedúci mužstva: Ľ. Ďuríček.
Najlepší strelec mužstva: Matúš Hazda s 19 gólmi.

1. ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka 24 23 0 1 217:11 69

2. OŠK Baník Stráňavy 24 20 0 4 160:19 60

3. OŠK Nededza 24 19 1 4 122:47 58

4. TJ Zbyňov 24 15 0 9 95:46 45

5. TJ Hvozdnica 24 13 1 10 107:92 40

6. Družstevník Rašov 24 11 3 10 84:58 36

7. ŠK Štiavnik 24 11 2 11 78:72 35

8. TJ Fatran Varín 24 11 1 12 81:63 34

9. TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská 24 9 2 13 44:102 29

10. FK Hliník 24 5 1 18 32:127 16

11. TJ Dlhé Pole 24 4 2 18 37:143 14

12. TJ Horný Hričov 24 4 1 19 33:163 13

13. TJ ŠTART Veľké Rovné 24 3 2 19 35:182 11

V sezóne 2018/2019 mal Obecný 
športový klub Nededza zastúpe-
nie v dvoch stolnotenisových ob-
lastných súťažiach – 6.lige a 8.lige. 
Podotýkam, že 5., 6., 7., 8. a 9.liga 
sú oblastné súťaže okresov Žilina, 
Čadca, K.N.Mesto a Bytča. Nad ni-
mi je 4.liga-západ, čo už je krajská 
súťaž.

A-družstvo OŠK Nededza skon-
čilo v 6.lige na peknom 4.mieste 
z dvanástich družstiev. Pred na-
mi skončili iba družstvá Maršová-
-Rašov, Radoľa C a postupujúca 
Lietavská Lúčka A. Súťaž opúšťa 
Strečno B. O tento pre nás úspech 
sa najviac zaslúžili hráči: Stenchlák 
Michal, Krajíček Ivan, Vajda Jozef a 
Frniak Marian.

B-družstvo OŠK Nededza skon-
čilo v 8.lige na 6.mieste. Veľmi nás 
mrzia niektoré zbytočné prehry. 
Mohlo to byť lepšie. V tejto súťaži 
bola tretia Kotešová C, druhé bolo 

Višňové C a prvá a postupujúca 
bola Radoľa D. Súťaž opúšťa Lie-
tava. Na umiestnení družstva mali 
najväčšiu zásluhu hráči: Noskovič 
Peter, Krajíček František, Hreus Ľu-
bomír, Maršala Jozef ml., Maršala 
Jozef st.

Všetkým hráčom obidvoch druž-
stiev ďakujem za vzornú reprezen-
táciu našej obce!

Turnaj v Trnovom

V sobotu 20.4.2019  sa v sále Kul-
túrneho domu v Trnovom odohral 
4.ročník stolnotenisového turnaja 
registrovaných hráčov o Putovný 
pohár Milana Danaja. 

Svoje sily si prišli zmerať hráčizo 
siedmich oddielov – z Trnového, 
Nededze, Lietavskej Lúčky,Viš-
ňového, Valče, Jasenového a 
z Rosiny. Za klub OŠK Nededza 
bojoval Marian Frniak, ktorý sa 

zúčastnil na všetkých štyroch roč-
níkoch tohto turnaja.

Víťazom sa stal Roman Kľučiarik
(STO Trnové-3.liga). Na druhom 
mieste skončil Róbert Čulák (STO 
Višňové-4.liga) a tretí bol Ladislav 
Danaj (STO Trnové-3.liga).

Aj keď náš jediný zástupca neskon-
čil na stupni víťazov, tak Marian 
Frniak (OŠK Nededza-6.liga) získal 
v silnej konkurencii aspoň tzv. „ce-
nu útechy“, keď v spodnom „pavú-
ku“ turnaja už neprehral ani jeden 
zápas.

Slovenský klub veteránov v 
stolnom tenise

V seriáli veteránskych turnajov 
v stolnom tenise poriadaných 

SKVST v ročníku 2019 bolo zatiaľ 
odohratých päť turnajov (Boša-
ny, Trenčianska Teplá, Ružombe-
rok, Trenčín, Poproč). Zástupca 
nášho OŠK Nededza – Marian 
Frniak je v priebežnom poradí v 
kategórii C1 (60-64 roční) zatiaľ 
na peknom 6.mieste. Na zákla-
de dobrých výsledkov z prvých 
troch turnajov bol zaradený do 
širšej nominácie (šiestich hrá-
čov) na medzištátne stretnutie 
veteránov v stolnom tenise Slo-
vensko – Česko dňa 22.6.2019 v 
stolnotenisovej hale-Rača v Bra-
tislave. Avšak „spackaný“ turnaj 
v Trenčíne rozhodol, že sa do 
nominácie troch hráčov plus ná-
hradník nedostal. Tak snáď na 
budúci rok.

STOLNÝ TENIS
Vyhodnotenie súťažného
ročníka 2018/2019

Text:  Marian Frniak,
vedúci stolnotenisového oddielu
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Po upršanej a chladnej ja-
ri prišlo slnečné leto. Sl-
niečko nás hneď ráno víta 

svojimi teplými lúčikmi a usmia-
te pozerá cez okno na detičky v 
triedach. Vtáčiky štebotajú a te-
šia sa z teplého  počasia. Okolo 
nás je krásna príroda, ktorá nám 
ponúka svoje dary a vychádzky 
za pozorovaním jej krás. V tráve 
je veľa kvetov, ale aj živočíchov, 
ktoré pozorujeme pri pobytoch 
vonku. Deti sa snažíme viesť k 
tomu, aby vedeli, aký veľký výz-
nam má pre naše zdravie fauna i 
fl óra okolo nás. Pri práci sme vy-
užívali sme prírodniny a dotvára-
li rôznym materiálom. Vedieme 

v materskej škole

si užívame

slnečné počasie

Zobralo slniečko s kvietkami košíčky,
z oblohy sype ich na lúky, pod kríčky.

„ Čo sú to za čary?“ každý sa pýta.
Takto vždy slniečko teplé leto víta.

deti  k triedeniu odpadu, ale aj k 
tomu, ako sa majú správať v prí-
rode. Majú poznatky z priameho 
pozorovania, ale aj z pracovných 
zošitov, encyklopédii a rôzneho 
didaktického materiálu.

S deťmi sa venujeme i regionál-
nej výchove, ktorú sme si pripo-
menuli vďaka oslave Dňa matiek, 
no všimnúť si ju bolo možné i pri 
stavaní a váľaní mája v obci.

Radosť mali deti aj z výletu na 
Budatínsky zámok, kde si pozreli 
rozprávku, ktorú im zahrali herci 
na zámku, a potom si každý vy-
farbil omaľovánku pre princeznú. 

Mali možnosť aj občerstviť sa 
dobrotami, ktoré im dali mamič-
ky a pozrieť krásny areál zámku.

Veľký zážitok mali z cestova-
nia vláčikom poVvrátnej doline. 
Sprievodca im pripravil veľmi 
pekný výklad a odmenil ich slad-
kosťami za správne odpovede, 
ktoré im rozprával počas cesty. 
Boli sme milo prekvapené, ako 
deti dávali pozor pri výklade. 
Najviac ich zaujal „terchosaurus“ 
a „mimoň“.

Všetky deti sa však už tešili na 
prázdniny, na dovolenky a kúpa-
liská.

Text: Vlasta Hrušková
Foto: Milan Kosec

Zavčas rána bzučí včela,
že navštívi každý kvet.
Nabzučí sa veru veľa,
kým vyrobí sladký med.

Letí motýľ, poznáme to,
na krídelkách nosí leto.
Roznesie ho po poli,
v celom našom okolí.

Potôčik žblnká,
hrá sa s vlnkou vlnka.
Veselosti je v ňom dosť,
žblnká deťom pre radosť.


