
 

ZÁPISNICA  

z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa 09.09.2019 o 

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

 

 

Prítomní poslanci: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mgr. Darina Janušová, Mária 

Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac  

Ospravedlnení poslanci: 1 Ing. Miloš Janek,  

Neospravedlnení poslanci: 0  

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Informácie 

4. Plán kontrolnej činnosť hlavného kontrolóra obce Nededza na II. polrok 2019 

5. Žiadosť obce Gbeľany o finančnú dotáciu na zakúpenie gastrozariadenia do školskej jedálne 

6. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 2/2019 o podmienkach poskytovania dotácie 

z rozpočtu obce 

7. Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina - Program odpadového hospodárstva na roky 

2016 – 2020 

8. Znalecký posudok na par. č. KN E 204/3 v k.ú. Nededza pre účel žiadosti o prenájom 

poľnohospodárskeho pozemku – Peter Ďuríček 

9. Rôzne 

10. Uznesenia 

11. Záver 

 

1) Otvorenie:  

 

Piate 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 šiesti poslanci a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Následne predložil na 

schválenie program rokovania doplnený o bod rokovania „Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra 

obce Nededza“, ktorý by sa mal prejednávať ako bod č. 9, následne pôvodný bod č. 9 „Rôzne“ by 

sa mal prejednávať ako bod č. 10., „Uznesenia“ by sa mali prejednávať ako bod č.11. a 

„Záver“ ako bod č. 12. 

 



Poslanci schválili doplnený program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

Počet všetkých poslancov: 7 

Počet prítomných poslancov: 6 

 

Výsledky hlasovania :  

Prítomní: 6 

Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, 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 : Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac 

 

Výsledky hlasovania :  

Prítomní: 6 

Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mgr. Darina Janušová, Mária Sklenárová, 

Ing.Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

2) Kontrola uznesení  

 

Uznesenie č. 117 zo dňa 24.06.2019 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. Tobiáša Palutku. Znalecký posudok bol vypracovaný, je súčasťou ďalšieho bodu 

rokovania obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 119 odporúčalo posúdenie statiky a fyzického opotrebenia mostov ponad potok 

Kotrčiná. Na posúdenie boli oslovené dve spoločnosti: PROFICON, s.r.o, Žilina a TPC Group, 

s.r.o., Žilina. Na základe rovnakých určených parametrov týkajúcich sa diagnostiky a nižšej 

cenovej ponuky bola vyhotovená objednávka pre firmu PROFICON, s.r.o, Žilina. 

Na rokovanie obecného zastupiteľstva sa o 18:10 hod. dostavil poslanec Ing. Miloš Janek. 

 

3) Informácie 

 

Starosta obce informoval o uskutočnení súťaže vo varení guľášu v obci, ktorá sa konala dňa 

27.07.2019 za účasti 14 družstiev a akcii letné kino, ktorá sa konala dňa 28.08.2019 v areáli 



materskej školy. Premietal sa v premiére film o obci Nededza spracovaný v réžii Milana Kosca 

a film Zelená kniha. Akcie zabezpečil obecný úrad spolu komisiou kultúry a divadlom NAOPAK. 

Ďalej informoval o vybudovaní striedačiek na futbalovom ihrisku v rámci projektu cez Nadáciu KIA. 

Prítomní si vypočuli aj informáciu o vypracovaní urbanistického modelu 1:250 územia centra obce 

Nededza s Ing. Arch. Pastorekom a kol., ktorí vyhrali súťaž „Centrum obce Nededza“. Tento model 

bude slúžiť ako variabilná maketa pri realizácii diela. Tiež boli informovaní o  vykonaní ohliadky 

hrádze na rybníku, ktorá je súčasťou potoka Kotrčiná so zhotoviteľom rekonštrukcie potoka 

Kotrčiná firmou Š&Š Construct, s.r.o. vo veci spevnenia tejto hrádze. Obecné zastupiteľstvo si 

vypočulo informáciu o spracovaní geometrického plánu porealizačného zamerania chodníka pre 

peších od ulice Poľná, ktorý je potrebný ku kolaudácii. Rovnako zaznela informácia o prijatí novej 

učiteľky do materskej školy Mgr. Jany Spišiakovej od nového školského roka, ktorá nahradila 

odchádzajúcu Mgr. Moniku Hruškovú. Starosta obce podal aj informáciu o založení občianskeho 

združenia FK United so sídlom v Kotrčinej Lúčke, ktoré pokrýva futbalové prípravky jednotlivých 

obcí (Nededza, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka). Na záver tohto bodu rokovania odoznela informácia 

o požiadavke majiteľov bytov v bytových domoch č. 225 a č. 226 na ulici Záhradná o nainštalovaní 

stĺpu verejného osvetlenia medzi tieto bytové domy. 

Poslanci obecného zastupiteľstva vzali prednesené informácie na vedomie.  

 

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) Plán kontrolnej činnosť hlavného kontrolóra obce Nededza na II. polrok 2019  

 

Hlavná kontrolórka obce predložila Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 

2019. Ten sa riadi Zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Kontrolované budú finančné operácie, inventarizácia pokladníc, tiež nakladanie s majetkom obce, 

dodržiavanie všeobecných právnych predpisov i uznesení. Jeho súčasťou je i voľba hlavného 

kontrolóra pre jeho ďalšie funkčné obdobie. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 

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  

 

5) Žiadosť obce Gbeľany o finančnú dotáciu na zakúpenie gastrozariadenia do školskej 

jedálne 

 

Obec Gbeľany požiadala obec Nededza o dotáciu na nákup gastrozariadenia pre jedáleň 

základnej školy v sume 2.300,00 € a to z dôvodu navýšenia kapacity jedálne. Suma bola 

prepočítaná na počet žiakov z jednotlivých obcí. Na nákupe gastrozariadenia sa budú spoločne 

podieľať obce Gbeľany, Nededza a Kotrčiná Lúčka. Poslanci obecného zastupiteľstva dotáciu 

schválili. 

 

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 

 

6) Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 2/2019 o podmienkach poskytovania 

dotácie z rozpočtu obce 

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo prejednané Všeobecné záväzné nariadenie obce 

Nededza č. 2/2019 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce. Toto všeobecne 

záväzné nariadenie upravuje pravidlá postupu pri poskytovaní dotácie právnickej osobe a fyzickej 

osobe – podnikateľovi z rozpočtu obce. 2. Dotáciou sa rozumie nenávratná dotácia poskytovaná 

právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi. Týmto nariadením sa ruší platnosť 

Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2017. Schválením nového nariadenia bolo umožnené 

poskytnúť finančné prostriedky z rozpočtu obce nielen právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, ale aj tým, ktoré pôsobia, 

vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce. Predložené 

všeobecné záväzné nariadenie bolo jednohlasne schválené. 

 

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  

 

7)  Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina - Program odpadového hospodárstva na 

roky 2016 – 2020 

 

Obec Nededza je súčasťou združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina, ktoré v zmysle vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niekotré ustanovenia 

zákona o odpadoch vypracovalo Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020. Ten je 

vypracovaný na základe programu odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 – 

2020. Jedná sa o strategický dokument, ktorý nielen opisuje aktuálny stav odpadového 

hospodárstva v jednotlivých obciach združených v mikroregióne, ale aj určuje smerovanie rozvoja 

odpadového hospodárstva na úrovni obcí na vytýčené obdobie. V programe odpadového 

hospodárstva je tak charakterizované nakladanie s jednotlivými druhmi odpadov v obciach 

mikroregiónu. 

Predložený dokument bol schválený. 

 

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) Znalecký posudok na par. č. KN E 204/3 v k.ú. Nededza pre účel žiadosti o prenájom po-

ľnohospodárskeho pozemku – Peter Ďuríček 

 

Obec Nededza dala v zmysle Uznesenia č. 117 zo dňa 24.06.2019 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. Tobiáša Palutku, ktorý v znaleckom posudku určil hodnotu uvedeného po-

zemku nasledovne: všeobecná hodnota ročného nájmu za 1 m²  je 0,1378 € pri 15 ročnej návrat-

nosti investície. Obec následne oboznámi žiadateľa samostatne hospodáriaceho roľníka Petra Ďu-

ríčka o výške nájmu za 1 m². 

 

9) Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Nededza 
 
S ohľadom na blížiaci sa koniec funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce Nededza, Obecné 
zastupiteľstvo v  Nededzi podľa § 18a ods. 2  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 



znení neskorších predpisov  a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Nededza č. 
140 zo dňa 9.9.2019 : 

v y h l a s u j e, 
že voľba  hlavného kontrolóra obce Nededza. s funkčným obdobím šiestich rokov s úväzkom 24 
hodín mesačne a nástupom do práce od 01.12.2019  sa uskutoční na zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva obce Nededza dňa 21.10.2019 
 
Ďalej bol na rokovaní obecného zastupiteľstva určený termín odovzdania písomnej prihlášky 
kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra nasledovne: písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať 
spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 07. októbra 2019 
do 15:00 hod. v zalepenej obálke na adresu: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza -  Zn.: 
„Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“. Osobné odovzdanie je možné uskutočniť na sekretariáte 
Obecného úradu v Nededzi, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza. 
Stanovené boli i Kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať: 
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie  
- bezúhonnosť 
Určené boli i ďalšie podmienky: 
- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy 
- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point) 
- flexibilnosť 
- zmysel pre zodpovednosť, presnosť 
 
Obecné zastupiteľstvo v Nededzi  uznesením „ O spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra 
obce v podmienkach obce Nededza a o  náležitostiach písomnej prihlášky kandidáta/ov “, č.141 zo 
dňa 9.9.2019 podľa § 18a ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov  
ustanovilo   pre   spôsob   a   vykonanie   voľby   hlavného  kontrolóra  nasledovné  podrobnosti:  
 
- uzávierku   prihlášok   vykoná   komisia  poslancov v  zložení: Mgr. Darina Janušová, Ing. Miloš 
Janek, Milan Drábik, ktorá   súčasne   vyhodnotí   doručené   prihlášky   uchádzačov   z   hľadiska   
zákona a   vyhlásených   podmienok, 
- neúplné  a oneskorene podané prihlášky budú z voľby hlavného kontrolóra obce Nededza vyra-
dené 
- uchádzači,   ktorí   splnili   zákonom   stanovené   podmienky   a   doručili   včasnú a   úplnú   pri-
hlášku   budú   prizvaní   na   zasadnutie   obecného   zastupiteľstva, 
- poverená   komisia   oboznámi   obecné   zastupiteľstvo   s výsledkom       vyhodnotenia   prihlá-
šok, 
- každý   uchádzač   bude   mať   možnosť   na   osobnú   prezentáciu   (v   trvaní   najviac 5   mi-
nút),   ktorej   cieľom   je   dokumentovať   odbornú   a   komunikačnú pripravenosť   uchádzača   
na   výkon   funkcie   hlavného   kontrolóra, 
- poslanci   obecného   zastupiteľstva   môžu   uchádzačovi   po   jeho   prezentácii položiť   otázky, 
- voľba   hlavného   kontrolóra   sa   uskutoční   tajným   hlasovaním, 
- prípadne   ďalšie   podrobnosti   podľa   uváženia   obecného   zastupiteľstva 
 
Rovnako boli definované náležitosti písomnej prihlášky v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v platnom znení : 

 
 



 
Písomná prihláška musí obsahovať: 
a)   Označenie:  „Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce Nededza“ 
b)  Vyjadrenie zámeru kandidovať vo voľbách na hlavného kontrolóra obce  Nededza 

c) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón), 
d)      štrukturovaný  profesijný životopis 
e)      úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
f)     údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§ 10 ods. 4 písm. a)  zákona 330/2007 
v z.n.p.) 
g)      informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárob-
kovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, 
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, 
h)       čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej pois-
ťovni, Obci Nededza a daňovému úradu, 
i)      súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov v platnom znení za účelom za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra 

 
 

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 
 
10) Rôzne 

 

V rámci bodu Rôzne bola vzatá na vedomie zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019. 

Jedná sa o presun príjmov a výdavkov v rámci schváleného rozpočtu zo dňa 30.06.2019 do 

celkovej výšky 5.000,00 € a transfér za voľby prezidenta SR a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

podľa vnútorného predpisu č. 9 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu 

a prostriedkov z Európskej únie do rozpočtu obce. 

 

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 

 

Následne bola po vzájomnej diskusii schválená zmenu prílohy č. 2 k Zásadám hospodárenia 

s majetkom obce Nededza a to nasledovne: ruší sa prenájom sály a kuchynky kultúrneho domu 

pre cudzích občanov na svadbu, zábavu a spoločenské posedenie. Akcie, ktoré boli zajednané 

a uhradené formou zálohy ku dnešnému dňu prebehnú tak, ako bolo dojednané.  



 

Všetky ďalšie akcie sa budú riadiť novo schválenou zmenou prílohy. 

 

Výsledky hlasovania :  

Prítomní: 7 

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

Ťažká, Ing. Vladimír Zajac 

Proti: 1 Mária Sklenárová 

Zdržali sa: 0 

 

Ďalšie uznesenie odporúčalo zvolať stretnutie dotknutých osôb bývajúcich  v blízkosti Pivárne pod 

Straníkom: p. Žiakovú, p. Lutišana a p. Múčku vo veci prevádzky pivárne. 

 

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 Žiadosť Janky Peckovej, Žilina na výstavbu účelovej 

komunikácie na p.č. C KN 429/2 a 429/3. Bolo vydané právoplatné stavebné povolenie na účelovú 

komunikáciu a je potrebné začať s realizáciou výstavby, nakoľko má v súčastnosti vydané územné 

rozhodnutie na výstavbu svojho rodinného domu. 

 

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 

 

11) Uznesenia 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia č.132 až 145 vo volebnom období 

2018 – 2022. 

 

 

 



12) Záver 

 

Po ukončení rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a o 20:45  hod. ukončil 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

 

V Nededzi dňa 17.09.2019  

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice:  

Mgr. Darina Janušová    …....................................... 

 

 

Ing. Vladimír Zajac    …....................................... 

 

Starosta obce: 

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


