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pestrofarebného obdobia. Jeseň je jedno-
ducho fajn!

Pre nás v obci je jeseň i o tom, že si pro-
stredníctvom obecných hodových sláv-
ností uctíme našu patrónku Sedembo-
lestnú Pannu Máriu. Tie tohtoročné hody 
boli zmesou viacerých hudobných štýlov, 
mnohých chutí (zabíjačkových od našich 
hasičov i sladkých od predajcov v stán-
koch) a najmä dobrej nálady a spoločných 
stretnutí nielen Nededžanov, ale aj ľudí 
zo širšieho okolia. Za uplynulé tri mesiace 
sme si stihli okrem hodov v Nededzi užiť 
viaceré zaujímavé podujatia. Uskutočnil sa 
1. ročník súťaže vo varení guľášu s názvom 

Jeseň je jednoducho fajn!

Jesenné dni sú v plnom prúde, sych-
ravé rána a pomaly skracujúce sa dni 
nás síce netešia, ale príroda hýri pes-

trými farbami, vzduchom poletuje lístie. 
Sem-tam vidíme rodičov s deťmi púšťať 
šarkany na poliach na konci dediny. Môže-
me zbierať úžasné dary prírody – gaštany. 
V septembri sa začala i sezóna šípok. Sú 
výborné na čajík, aj na dekoráciu. Kto je 
zimomravejší, môže sa zahriať lahodným 
burčiakom. Podľa lekárov je jesenné ob-
dobie výborné na prechádzky v prírode. 
Nádherné farby dodávajú človeku pozitív-
nu náladu a dobíjajú ho energiou. Aj tieto 
pekné veci prichádzajú s jeseňou a stali sa 
akousi neodmysliteľnou súčasťou tohto 

Malí záhradníci
sa starajú
o materskú
školu
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Na hodoch
vystúpili
známe
Heľenine oči

Nededzský kotlík. Na profesionálnej úrov-
ni sa premietalo letné kino. Jeho súčasťou 
bola i premiéra fi lmu o našej obci.

S chladnejším počasím sa pomaly ale is-
to pripravujeme na ďalšie príjemné akcie. 
Čaká nás Úcta k starším a onedlho veru
i tradičný Vianočný divadelnícky punč
a samozrejme neodmysliteľný príchod svä-
tého Mikuláša so sprievodom, na ktorý sa 
veríme, že tešia najmä naše detičky.

O všetkom, čo sa v našej obci deje Vás radi 
informujeme aj prostredníctvom obecných 
novín. Prajeme Vám príjemné čítanie!
             -r-

Srdečne
Vás pozývame
na vianočný
divadelnícky
punč
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Zápisnice zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
v Nededzi 

Prítomní poslanci: 6
JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, 
Mgr. Darina Janušová, Mária Sklenáro-
vá, 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 fi nančnú 
dotáciu na zakúpenie gastrozaria-
denia do školskej jedálne

6. Všeobecné záväzné nariadenie 
obce Nededza č. 2/2019 o pod-
mienkach poskytovania dotácie z 
rozpočtu obce

7. Združenie obcí Mikroregión Ter-
chovská dolina - Program odpa-
dového hospodárstva na roky 
2016 – 2020

8. Znalecký posudok na par. č. KN E 
204/3 v k.ú. Nededza pre účel žia-
dosti o prenájom poľnohospodár-
skeho pozemku – Peter Ďuríček

9. Vyhlásenie volieb hlavného kon-
trolóra obce Nededza

10. Rôzne
11. Uznesenia
12. Záver

1) Otvorenie: 

Piate zasadnutie Obecného zastupi-
teľstva v novom volebnom období 
rokov 2018-2022 otvoril a viedol sta-
rosta obce PhDr. Peter Vajda, ktorý 
privítal prítomných a skonštatoval, 
že na zasadnutí sú prítomní šiesti 
poslanci a obecné zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. Následne predlo-
žil na schválenie program rokovania 
doplnený o bod rokovania „Vyhláse-
nie volieb hlavného kontrolóra obce 
Nededza“, ktorý by sa mal prejedná-
vať ako bod č. 9, následne pôvodný 
bod č. 9 „Rôzne“ by sa mal prejedná-
vať ako bod č. 10., „Uznesenia“ by sa 
mali prejednávať ako bod č.11. a „Zá-
ver“ ako bod č. 12. Poslanci schválili 
doplnený program rokovania obec-
ného 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 zá-
pisnice 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 hod-
noty 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 posúde-
nie statiky a fyzického opotrebenia 
mostov ponad potok Kotrčiná. Na po-
súdenie boli oslovené dve spoločnos-
ti: 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 fi r-
mu PROFICON, s.r.o, Žilina.

Na rokovanie obecného zastupiteľ-
stva sa o 18:10 hod. dostavil poslanec 
Ing. Miloš Janek.

3) Informácie
Starosta obce informoval o uskutoč-
není súťaže vo varení guľášu v obci, 
ktorá sa konala dňa 27.07.2019 za 
účasti 14 družstiev a akcii letné ki-
no, ktorá sa konala dňa 28.08.2019 v 

Zápisnica z piateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa 
09.09.2019 o 18:00 hod. v zasadacej
miestnosti Obecného úradu v Nededzi

areáli materskej školy. Premietal sa v 
premiére fi lm o obci Nededza spraco-
vaný v réžii Milana Kosca a fi lm Zelená 
kniha. Akcie zabezpečil obecný úrad 
spolu komisiou kultúry a divadlom 
NAOPAK. Ďalej informoval o vybudo-
vaní striedačiek na futbalovom ihris-
ku 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 vy-
hrali súťaž „Centrum obce Nededza“. 
Tento model bude slúžiť ako varia-
bilná maketa pri realizácii diela. Tiež 
boli informovaní o  vykonaní ohliadky 
hrádze na rybníku, ktorá je súčasťou 
potoka Kotrčiná so zhotoviteľom re-
konštrukcie potoka Kotrčiná fi rmou 
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 ko-
laudácii. Rovnako zaznela informácia 
o prijatí novej učiteľky do materskej 
školy Mgr. Jany Spišiakovej od nové-
ho školského roka, ktorá nahradila 
odchádzajúcu Mgr. Moniku Hruškovú. 
Starosta obce podal aj informáciu o za-
ložení občianskeho združenia FK Uni-
ted so sídlom v Kotrčinej Lúčke, ktoré 
pokrýva futbalové prípravky jednotli-
vých 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 na-
inštalovaní stĺpu verejného osvetlenia 
medzi tieto bytové domy. Poslanci 
obecného zastupiteľstva vzali predne-
sené 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.Ľu-
boslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

4) Plán kontrolnej činnosť hlav-
ného kontrolóra obce Nede-
dza na II. polrok 2019 

Hlavná kontrolórka obce predložila 
Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce na II. polrok 2019. Ten 
sa riadi Zákonom o obecnom zriade-
ní č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 
predpisov. Kontrolované budú fi nanč-
né 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 za-
stupiteľstvo 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.Ľu-
boslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0 

5) Žiadosť obce Gbeľany o fi -
nančnú dotáciu na zakúpenie 
gastrozariadenia do školskej 
jedálne

Obec Gbeľany požiadala obec Ne-
dedza o dotáciu na nákup gastroza-
riadenia pre jedáleň základnej školy 
v sume 2.300,00 € a to z dôvodu na-
výšenia kapacity jedálne. Suma bola 
prepočítaná na počet žiakov z jednot-
livých obcí. Na nákupe gastrozariade-
nia sa budú spoločne podieľať obce 
Gbeľany, Nededza a Kotrčiná Lúčka. 
Poslanci obecného zastupiteľstva do-
táciu schválili.

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

6) Všeobecné záväzné nariadenie 
obce Nededza č. 2/2019 o pod-
mienkach poskytovania dotá-
cie z rozpočtu obce

Na zasadnutí obecného zastupiteľ-
stva bolo prejednané Všeobecné 
záväzné nariadenie obce Nededza č. 
2/2019 o podmienkach poskytovania 
dotácie z rozpočtu obce. Toto vše-
obecne záväzné nariadenie upravuje 
pravidlá postupu pri poskytovaní do-
tácie právnickej osobe a fyzickej oso-
be – podnikateľovi z rozpočtu obce. 
2. Dotáciou sa rozumie nenávratná 
dotácia poskytovaná právnickej oso-
be a fyzickej osobe – podnikateľovi. 
Týmto nariadením sa ruší platnosť 
Všeobecného záväzného nariadenia 
č. 1/2017. Schválením nového nariade-
nia bolo umožnené poskytnúť fi nanč-
né prostriedky z rozpočtu obce nielen 
právnickým osobám a fyzickým oso-
bám - podnikateľom, ktoré majú sídlo 
alebo trvalý pobyt na území obce, ale 
aj tým, ktoré pôsobia, vykonávajú čin-
nosť 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 
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Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 
Janušová, Mária Sklenárová, Ing.Ľu-
boslava 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 ustano-
venia zákona o odpadoch vypracovalo 
Program odpadového hospodárstva 
na roky 2016 – 2020. Ten je vypracova-
ný na základe programu odpadového 
hospodárstva Žilinského kraja na roky 
2016 – 2020. Jedná sa o strategický 
dokument, ktorý nielen opisuje aktu-
álny 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 ob-
ciach mikroregiónu. Predložený doku-
ment bol schválený.

Výsledky hlasovania: 
Prítomní: 7
Za: 7  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 
Janušová, Mária Sklenárová, Ing.Ľu-
boslava 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 poľnohos-
podárskeho pozemku – Peter 
Ďuríček

Obec Nededza dala v zmysle Uznese-
nia č. 117 zo dňa 24.06.2019 vypraco-
vať znalecký posudok na par.č. E KN 
204/3 v k.ú. Nededza za účelom sta-
novenia hodnoty prenájmu. V tomto 
smere obec oslovila znalca Ing. Tobiá-
ša Palutku, ktorý v znaleckom posud-
ku určil hodnotu uvedeného pozem-
ku nasledovne: všeobecná hodnota 
ročného nájmu za 1 m²  je 0,1378 € pri 
15 ročnej návratnosti investície. Obec 
následne oboznámi žiadateľa samo-
statne hospodáriaceho roľníka Petra 
Ďuríčka o výške nájmu za 1 m².

9) Vyhlásenie volieb hlavného kon-
trolóra obce Nededza

S ohľadom na blížiaci sa koniec funkč-
ného obdobia hlavného kontrolóra 
obce Nededza, Obecné zastupiteľ-
stvo v  Nededzi podľa § 18a ods. 2  
zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
a na základe uznesenia Obecného za-
stupiteľstva obce Nededza č. 140 zo 
dňa 9.9.2019 :
vyhlasuje, že voľba  hlavného kon-

trolóra obce Nededza. s funkčným 
obdobím šiestich rokov s úväzkom 24 
hodín mesačne a nástupom do práce 
od 01.12.2019  sa uskutoční na zasad-
nutí Obecného zastupiteľstva obce 
Nededza dňa 21.10.2019

Ďalej bol na rokovaní obecného za-
stupiteľstva určený termín odovzda-
nia písomnej prihlášky kandidáta 
na funkciu hlavného kontrolóra na-
sledovne: písomnú prihlášku musí 
kandidát odovzdať spolu s požado-
vanými dokladmi najneskôr 14 dní 
pred dňom konania voľby, t. j. do 07. 
októbra 2019 do 15:00 hod. v zalepe-
nej obálke na adresu: Obec Nededza, 
Hlavná 1/1, 013 02 Nededza -  Zn.: „Voľ-
ba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“. 
Osobné odovzdanie je možné usku-
točniť na sekretariáte Obecného úradu 
v Nededzi, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza. 
Stanovené boli i Kvalifi kačné predpo-
klady, ktoré musí kandidát na funkciu 
hlavného kontrolóra spĺňať:
- ukončené minimálne úplné stred-

né 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),

- fl exibilnosť,
- zmysel pre zodpovednosť, pres-

nosť.

Obecné zastupiteľstvo v Nededzi  
uznesením „ O spôsobe a vykonaní 
voľby hlavného kontrolóra obce v 
podmienkach obce Nededza a o ná-
ležitostiach písomnej prihlášky kandi-
dáta/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   vykona-
nie   voľby   hlavného  kontrolóra  na-
sledovné  podrobnosti: 
- uzávierku   prihlášok   vykoná   ko-

misia  poslancov v  zložení: Mgr. 
Darina Janušová, Ing. Miloš Janek, 
Milan Drábik, ktorá   súčasne   vy-
hodnotí   doručené   prihlášky   
uchádzačov   z   hľadiska   zákona a   
vyhlásených   podmienok,

- neúplné  a oneskorene podané pri-
hlášky budú z voľby hlavného kon-
trolóra obce Nededza vyradené

- uchádzači,   ktorí   splnili   zákonom   
stanovené   podmienky   a   doručili   
včasnú a   úplnú   prihlášku   budú   
prizvaní   na   zasadnutie   obecné-
ho   zastupiteľstva,

- poverená   komisia   oboznámi   
obecné   zastupiteľstvo   s výsled-
kom       vyhodnotenia   prihlášok,

- každý   uchádzač   bude   mať   mož-
nosť   na   osobnú   prezentáciu   (v   
trvaní   najviac 5   minút),   ktorej   
cieľom   je   dokumentovať   odbor-
nú   a   komunikačnú pripravenosť   
uchádzača   na   výkon   funkcie   
hlavného   kontrolóra,

- poslanci   obecného   zastupiteľstva   
môžu   uchádzačovi   po   jeho   pre-
zentácii položiť   otázky,

- voľba   hlavného   kontrolóra   sa   
uskutoční   tajným   hlasovaním,

- prípadne   ďalšie   podrobnosti   
podľa   uváženia   obecného   zastu-
piteľstva.

Rovnako boli defi nované náležitosti 
písomnej prihlášky v zmysle zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení 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 kontro-
lóra obce  Nededza.

c) Meno, priezvisko, titul, dátum 
narodenia, bydlisko, kontaktné 
údaje (e-mail, telefón).

d) Štrukturovaný  profesijný životo-
pis.

e)    Úradne overenú fotokópiu do-
kladu 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 po-
dania prihlášky kandidát podniká 
alebo vykonáva inú zárobkovú 
činnosť alebo je členom riadia-
cich, kontrolných alebo dozor-
ných orgánov právnických osôb, 
ktoré vykonávajú podnikateľskú 
činnosť.

h) Čestné prehlásenie, že kandidát 
nemá záväzky voči zdravotnej 
poisťovni, Sociálnej poisťovni, 
Obci Nededza a daňovému úra-
du,

i) Súhlas so zverejnením osobných 
údajov podľa zákona č. 18/2018 
Z.z. o ochrane osobných údajov v 
platnom znení za účelom za úče-
lom vykonania voľby hlavného 
kontrolóra.

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

10) Rôzne

V rámci bodu Rôzne bola vzatá na 
vedomie zmena rozpočtu rozpoč-
tovým 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 po-
stupe 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.Ľu-
boslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Následne bola po vzájomnej diskusii 
schválená zmenu prílohy č. 2 k Zása-
dám hospodárenia s majetkom obce 
Nededza a to nasledovne: ruší sa pre-
nájom sály a kuchynky kultúrneho 
domu pre cudzích občanov na svad-
bu, zábavu a spoločenské posedenie. 
Akcie, ktoré boli zajednané a uhrade-
né formou zálohy ku dnešnému dňu 
prebehnú tak, ako bolo dojednané. 

Všetky ďalšie akcie sa budú riadiť no-
vo schválenou zmenou prílohy.

Výsledky hlasovania: 
Prítomní: 7
Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Ja-
nušová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vla-
dimír Zajac Proti: 1 Mária Sklenárová
Zdržali sa: 0

Ďalšie uznesenie odporúčalo zvolať 
stretnutie dotknutých osôb bývajú-
cich  v blízkosti Pivárne pod Straní-
kom: p. Žiakovú, p. Lutišana a p. Múč-
ku vo veci prevádzky pivárne.

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

Prítomní prejednali a vzali na vedo-
mie 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 roz-
hodnutie na výstavbu svojho rodin-
ného domu.

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

11) Uznesenia

Na zasadnutí obecného zastupiteľ-
stva 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 Obec-
ného zastupiteľstva.

V Nededzi dňa 17. 9. 2019
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Vážení spoluobčania,
skončil tretí štvrťrok, 
prázdniny a leto ubehli 

ako voda, verím že si každý z vás 
oddýchol a načerpal nových síl 
do každodenného života.

V predchádzajúcom Slove sta-
rostu, som informoval o  oprave 
regulácie nášho potoka v hornej 
časti obce, ktorá začala 6.6.2019.  
V súčasnosti môžem konštato-
vať, že dňa 30.9.2019 sme regulá-
ciu z betónových panelov ukon-
čili. Tieto práce zabezpečovala 
fi rma Š&Š Construkt s.r.o z Považ-
skej Bystrice a stavebný dozor za 
obec vykonával Ing. Ján Sága. Na 
fi nancovanie tejto stavby sa po-
darilo získala 100 000 eur z En-
vironmentálneho fondu a oko-
lo 43 000 eur vyčlenila obec  zo 
svojho rozpočtu. Otázna ostáva 
oprava hrádze na rybníku, kto-
rá nebola súčasťou projektu, cez 
ktorú v niektorých miestach pre-
sakuje voda a takto ju narušuje. 
Opravu budeme asi realizovať v 
budúcom roku. Čo sa týka kory-
ta potoka, takto sme doriešili ce-
lú opravu regulácie v úseku od 
hlavnej cesty II/583 (od futbalo-
vého ihriska) až po horný koniec 
na rybníku (otoč pre autobus).  V 
tomto mieste, na brehu potoka  
uvažujeme o výsadbe ovocných 
stromčekov, prípadne okrasných 
kríkov. Verím, že táto celá oprava 

Slovo starostu

regulácie nášho potoka prispe-
je hlavne k bezpečnému odtoku 
vody počas prívalových dažďov, 
ako aj k celkovej estetike vodné-
ho toku a jeho okolia. 

Naša obec v Mikroregióne ter-
chovská dolina má bohatú histó-
riu vrátane historických objektov, 
rozvíja sa a určite aj bude. Hlavne 
z týchto dôvodov som navrhol, 
aby sme dali spracovať fi lm o Ne-
dedzi. Poslanci v rozpočte schvá-
lili fi nančné prostriedky na jeho 
spracovanie. Výroba fi lmu bo-
la zadaná fi rme Panoráma v za-
stúpení Mgr. Milanom Koscom, 

ktorý 8.8.2019 spracovaný fi lm 
odovzdal obci na DVD  nosiči. 
Tento sme premietli v premiére 
v záhrade pred kultúrnym do-
mom 28.8.2019. Film má niečo 
cez 23 minút, samozrejme že sa 
tam nedalo zachytiť všetko, ale 
myslím, že vo fi lme bola dob-
re spracovaná podstata histórie 
našej obce, čiastočne súčasnosť 
a náznaky smerovania do bu-
dúcnosti. Film okrem toho, že sa 
vysiela v rôznych televíziách, čo 
prispieva v nemalej miere k  pro-
pagácii našej obce v rámci Slo-
venska, je zverejnený aj na našej 
webovej stránke, kde si ho môže 

ktokoľvek a kedykoľvek pozrieť.

Touto cestou ďakujem podpred-
sedovi Žilinského samospráv-
neho kraja Igorovi Janckulíkovi, 
ktorý zodpovedá za dopravu v 
rámci ŽSK, s ktorým som rokoval 
o výmene asfaltového povrchu 
cesty v smere od Gbelian -  zjazd 
do našej obce, nakoľko bol v ne-
vyhovujúcom stave a začiatkom 
októbra ho vymenili. Prispeje 
tak k bezpečnosti cestnej pre-
mávky.

S úctou  starosta
PhDr. Peter Vajda   

Z každého rožku troškuZ každého rožku trošku
OBECNÁ MATRIKA
Privítali sme na svet:
Barbora Zákopčanová 17.  7. 2019
Dorota Kubáňová  10  9. 2019
Klára Adamcová  21. 8. 2019
Karolína Jurčiková  23. 8. 2019

Navždy nás opustili títo spoluobčania:
Anna Staňová  21. 8. 1932 – 2. 9.2019

POĎAKOVANIE
Obec Nededza a OŠK Nededza sa týmto chce poďakovať spo-
ločnosti MOBIS a nadácii PONTIS za udelenie fi nančného gran-
tu vo výške 1699,50 eur na nákup športového vybavenia!

Oprava športového okienka na str. 11 v Nededžanovi č. 2/2019: 
„Najlepší strelec mužstva dorastu v sezóne 2018/201: Peter Drá-
bik s 10 gólmi.“

OPRAVA
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Slovenský Červený kríž 100
rokov

oslávil

Eva Medvedíková, zdroj internet

Červený kríž všeobecne vznikol 
v roku 1859. Švajčiarsky obchod-
ník Henri Dunant videl tisíce 
vojakov ranených v bitke pri Sol-
ferine a preto sa rozhodol zor-
ganizovať ľudí z dediny a pomá-
hať tak raneným. Členmi Medzi-
národnej federácie spoločností 
Červeného kríža a Červeného 
polmesiaca je v súčasnosti 191 
krajín. Patrí k nim aj Slovensko.

Predchodcom Slovenského krí-
ža, ktorý vznikol v roku 1993, 
bol Československý Červený 
kríž. Prvá národná spoločnosť 
Červeného kríža Čechov a Slo-
vákov s názvom Českosloven-
ský Červený kríž (ČSČK) vznikla 
6. februára 1919. Predsedníčkou 
sa stala Alica Masaryková, dcé-
ra československého preziden-
ta Tomáša Garrigua Masaryka. 
Prvým predsedom slovenskej di-
vízie v rámci Československého 
Červeného kríža bol Ivan Hálek. 
ČSČK sa sformoval po prvej sve-
tovej vojne. Postavenie Červe-
ného kríža na území Slovenska 
sa menilo v závislosti od politic-
ko-spoločenských a hospodár-
skych pomerov. V prvých rokoch 

svojho fungovania sa zameria-
val predovšetkým na pomoc pri 
budovaní zdravotníctva, na ší-
renie zdravotníckej osvety a so-
ciálno-charitatívnu činnosť. V 
roku 1926 ČSČK v spolupráci so 
spolkom Živena v Martine otvo-
ril prvú ošetrovateľskú školu na 
Slovensku Ústav Milana Rastisla-
va Štefánika. Počas druhej sve-
tovej vojny sa Československo 
rozpadlo a prvýkrát vznikol aj 
samostatný Slovenský Červený 
kríž. Venoval sa najmä ošetrova-
teľskej činnosti, predovšetkým 
počas Slovenského národného 
povstania (SNP), a organizoval 
darcovstvo krvi. V období so-
cializmu obnovený Českoslo-
venský Červený kríž fungoval v 

rámci brigád Národného fron-
tu. V ďalších rokoch ČSČK orga-
nizoval ošetrovateľskú službu v 
rodinách, letné tábory pre zdra-
votne postihnuté deti, zaviedol 
Vodnú záchrannú službu ČSČK, 
aktívne pomáhal pri očkova-
ní proti detskej obrne a ďalších 
aktivitách. V 60. rokoch vzniklo 
hnutie za rozvoj bezpríspevko-
vého darcovstva krvi a ČSČK za-
čal oceňovať darcov krvi plake-
tami prof. MUDr. Jana Janského. 
V roku 1983 ČSČK prvýkrát udelil 
medailu Za záchranu života. Táto 
medaila sa udeľuje dodnes. Za-
čiatkom 90. rokov Červený kríž 
na Slovensku založil prvé domy 
humanity Červeného kríža, na-
príklad v Trenčíne, Žiline, Rož-
ňave, Senici, Spišskej Sobote a 
Trebišove. Mnohé tieto zariade-
nia sociálnych služieb fungujú 
dodnes. Po rozdelení Českoslo-
venska v máji 1993 vznikla sa-
mostatná Národná spoločnosť 
Slovenského Červeného kríža. 
SČK sa hneď zapojil do poskyto-
vania humanitárnej pomoci po 
celom svete, napríklad v Rumun-
sku, Albánsku, krajinách bývalé-
ho Sovietskeho zväzu a bývalej 

Juhoslávie, ale i v Rwande, So-
málsku, Angole a Severnej Kórei. 
V roku 2000 v spolupráci s Ra-
kúskym Červeným krížom vznik-
lo Koordinačné centrum Mobil-
ných odberových jednotiek SČK. 
Ide o jednotky, ktoré putujú po 
Slovensku a umožňujú odber kr-
vi aj mimo transfúznych staníc. V 
roku 2000 bol 14. jún vyhlásený 
za Svetový deň darcov krvi. Po 
roku 2000 SČK začal spolupra-
covať s viacerými ministerstva-
mi aj súkromnými spoločnosťa-
mi na rozličných projektoch, ako 
napríklad Mojakrvnaskupina.sk, 
ktorý je zameraný na podpo-
ru darcovstva krvi, na projekte 
prvej pomoci Krajina záchran-
cov, na vzdelávaní o bezpečnos-
ti na cestách a ďalších. Za to, že 
Slovenský Červený kríž funguje 
a jeho pomoc sa uplatňuje vo 
viacerých smeroch, môžeme ďa-
kovať stále veľkému počtu dob-
rovoľníkov, ktorí pomáhajú šíriť 
jeho sedem princípov, akými sú 
ľudskosť, nezávislosť, nestran-
nosť, neutralita, dobrovoľnosť, 
jednostnosť a univerzálnosť.

Dňa 28. augusta Obec Nede-
dza v spolupráci s Komisiou kul-
túry, mládeže a športu v rámci 
Kultúrneho leta usporiadala po 
prvýkrát v našej obci premieta-
nie letného kina. To bolo zabez-
pečené na profesionálnom plát-
ne. Množstvo divákov si tak pod 
teplou letnou oblohou mohlo 
pozrieť celosvetovo známy a 3 
Oskarmi ovenčený fi lm inšpiro-
vaný skutočným priateľstvom 

s názvom ZELENÁ KNIHA (GRE-
EN BOOK/2018). Mnohí však boli 
zvedaví i na premiéru fi lmu o Ne-
dedzi. Divadelníci z ochotnícke-
ho Divadla NAOPAK sa postarali 
o občerstvenie a ku tomu nám 
zahrala i kapela Private Jet. Pre-
miéra letného kina tak dopadla 
na výbornú. Snáď si to o rok zo-
pakujeme znovu!

Text: Alica Hodásová
Foto: Tatiana Šeligová

Premiéra letného kina
dopadla na výbornú 
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ZMENA Prílohy č.2 k Zásadám hospodárenia

s majetkom obce Nededza od  9. 9. 2019.
Poplatky za prenájom športových objektov, nájom sály

a kuchynky KD, nájom Obecný dom, prenájom inventára

Nájom futbalového ihriska na športovú činnosť:
polovica ihriska bez šatne 17,00 €/hod.
polovica ihriska so šatňou 25,00 €/hod.
celá časť ihriska bez šatne 33,00 €/hod.
celá časť ihriska so šatňou 50,00 €/hod.
posedenie pri guláši (bez ihriska) 40,00 €/deň
Nájomné viacúčelového ihriska:
žiaci, študenti - bez poplatku
futbal, hokej:
domáci občania 4,00 €/hod.
cudzí občania 6,00 €/hod.
ostatné športy:
domáci občania 2,00 €/hod.
cudzí občania 6,00 €/hod.
Nájomné šatne:
za jednu šatňu 8,00 €/deň
so sprchou 10,00 €/deň
Použi  e inventára:
stôl KD 0,66 €/ks
stolička KD 0,10 €/ks
prenosný prístrešok
domáci občania 6,64 €/ks
cudzí občania 13,28 €/ks
záhradný stôl
domáci občania 0,66 €/ks
cudzí občania 1,33 €/ks
záhradná lavica
domáci občania 0,33 €/ks
cudzí občania 0,66 €/ks
kotol smaltovaný
domáci občania 3,32 €/ks
cudzí občania 6,64 €/ks
návlek na stoličku vrátane mašle 3,00 €/ks
banketová sukňa na stôl 3,00 €/ks
Nájom sály + kuchynka:
svadba:
domáci občania 60,00 €
rodáci 150,00 €
zábava:
OŠK, OHZ bez poplatku
spoločenské posedenie:
sála KD domáci občania 20,00 €
rodáci 60,00 €
Obecný dom – občania s TP 15,00 €

O osobitnom zreteli rozhodne starosta.

Uznesenie OZ 143/2019 zo dňa 09.09.2019 - zrušenie
prenájmu sály+kuchynky na svadby, spoločenské
posedenia a zábavy pre cudzích občanov.



Na sklonku júla sa na priestranstve 
pred kultúrnym domov uskutočnil 
1. ročník vo varení gulášu s názvom 
NEDEDZSKÝ KOTLÍK. 

Svoje sily si zmeralo 14 súťažných 
tímov a to nielen z našej obce, ale 
i zo širšieho okolia. Nechýbala dob-
rá hudba v podaní kapely Sunny 
Music zo Strečna, ale predovšet-
kým výborná priateľská atmosféra. 
V poobedných hodinách sa začalo 
s prípravou gulášov, súťažiaci va-
rili zo svojich surovín a ingredien-
cií. I keď družstvá svoje recepty na 
guláš neprezradili, tak najlepšou 
ingredienciou bola dobrá nálada. 
Ako sa zapĺňali kotlíky surovinami 
tak sa začala okolím šíriť vôňa vy-
chádzajúca z jednotlivých kotlíkov. 
Táto vôňa prilákala aj množstvo 
divákov a neskôr aj ochutnávačov 
jednotlivých gulášov. Pre všetkých 
bola pripravená zaujímavá tombo-
la. Súťažné produkty ochutnávala 
a hodnotila anonymne päťčlenná 

porota zostavená z radov mladších 
i starších občanov a poslancov, kto-
rá napokon dospela k nasledovné-
mu záveru:

1. miesto:
tím Nededzskí diabli

pod vedením Dušana Ďuríčka

2. miesto:
tím Jäger

pod vedením Jozefa Bugalu

3. miesto:
tím Lesné žienky

pod vedením Márie Laščiakovej

Podujatie pripravili zamestnanci 
obecného úradu spolu s Komisiou 
kultúry, mládeže a športu, za čo im 
patrí poďakovanie! Poďakovanie 
patrí i ostatným súťažným tímom:
- 77  -   Ľudovít Ďuríček
- Vajčovci - Andrej Remiš
- Švagrovia - Rudolf Horecký
- Šachový oddiel - Vladimír 

Peťko

- OŠK NEDEDZA – FUTBALISTI 
- Ivan Vajda

- OŠK NEDEDZA – STOLNÍ TE-
NISTI -  Marian Frniak

- DHZ NEDEDZA - Peter Staňo
- Traja chlapi - Viliam Bollo
- Macovia - Vladimír Ďugel

- Štamgasti – Radim Peťko 
- Autobustím -  Michal Zachar

Verme, že táto milá akcia sa stane 
súčasťou obecného kultúrneho 
leta i do ďalších rokov!
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NEDEDZSKÝ KOTLÍK
alebo ako sa dá súťažne variť 
guláš v priateľskej atmosfére

Text: Alica Hodásová
Foto: Milan Kosec



Dňa 15. septembra sme si v nádher-
nom slnečnom počasí pripomenuli 
sviatok svojej patrónky. Na Hodo-
vých slávnostiach Sedembolestnej 
Panny Márie sme privítali množstvo 
hostí. Najviac divákov bolo priro-

dzene z radov domácich, pre kto-
rých je toto naše tradičné podujatie 
predovšetkým určené. Avšak mno-
ho rodákov, či návštevníkov zo su-
sedných obcí, ale aj neznámych tvá-
ri nás prekvapil. Aj to svedčí o tom, 
naše hody sa dostávajú do povedo-
mia v širokom okolí.

Čakal na nás bohatý rôznorodý 
program. Ten započala slávnost-
ná svätá omša, ktorú slúžil pán 

farár Pavol Kalabus za doprovodu 
Zmiešaného zboru sv. Martina z 
Tepličky nad Váhom. Nededzské 
dievčatá v krojoch za sprievodu 
ľudovej hudby rozdávali po svä-
tej omši vynikajúce moravské ko-

láče. Vycifrované kone pána Jána 
Pavla z Gbelian dotvárali príjem-
nú hodovú atmosféru. Hasiči z 

dobrovoľného hasičského zboru 
v Nededzi spolu so svojimi kole-
gami z Gbelian dodali omši, ako aj 
následnému vozovému sprievodu 
sviatočný punc. 

V poobedňajších hodinách bolo pre 
najmenšie detičky pripravené det-
ské divadelné predstavenie v poda-
ní známeho Divadla zo šufl íka.

Na vonkajšom pódiu po úvodnom 
slove starostu obce Petra Vajdu vy-
stúpili mnohí účinkujúci. Skladba 
kultúrneho programu bola zame-
raná na viaceré generácie a hudob-
né štýly. Diváci sa mohli zabaviť 
spolu s mladou ľudovou kapelou 
Huncúti, zaujímavým osviežením 
bol i saxofonista Michal Haľama. 
Nejedno folklórne srdce zaplesalo 
pri vystúpení legendárneho súbo-
ru Stavbár. Staršiu generáciu pote-
šil známy spevák Ľudovít Kašuba 
a Kašuba band. Mladá generácia 
si mohla zaspievať a zaskákať na 
tóny folkrockovej kapely Heľeni-
ne oči. Večer už patril DJ Oskarovi, 
ktorý roztancoval tých, čo si užívali 

Hody sa niesli v znamení
ľudových piesní i folku
a rocku 
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Pavol Kalabus, farár Gbeľany 
upravila: Eva Medvedíková

Foto: Alica Hodásová

Október je mesiac venovaný ma-
riánskym spoločenstvám, preto by 
sme sa mohli zamyslieť nad význa-
mom Panny Márie v diele našej  
spásy. Pravdou zostáva, že Ježiš 
Kristus je a stále bude začiatkom a 
zakončením uskutočňovania našej 
spásy. On je jedinou cestou k spá-
se, k dosiahnutiu večného, osláve-
ného života. Avšak Blahoslavená 
Panna Mária je pre veriaceho kato-
líka veľkým posilnením, pomocou 
a uľahčením na náročnej ceste spá-
sy, o ktorej Pán Ježiš povedal, že ve-
die cez „tesnú bránu“ (Lk 13,24). Na 
túto úlohu si ju vyvolil sám Boh. 

Sv. Ján Pavol II. vynikal veľkou úc-
tou k Panne Márii. V knihe „Prekro-
čiť prah nádeje“ hovorí: „Vďaka 
svätému Luigimu Grignonovi de 
Monford som však pochopil, že 
ozajstná zbožnosť k Božej Matke je 
kristocentrická, ba je hlboko zako-
renená v trojičnom tajomstve Bo-
ha“. Sv. Ľudovít Mária Grignon (nar. 
31.01.1673) z Monfordu (Francúz-
sko) napísal knihu „O pravej úcte k 
Panne Márii“. V tejto knihe upozor-
ňuje na falošné prejavy úcty k Pan-
ne Márii a povzbudzuje k prejavom 
pravej úcty.

Sv. Ľudovít píše, že ako sa falšujú 
peniaze, tak diabol falšuje úctu k 
Panne Márii. Odkrýva sedem faloš-
ných spôsobov úcty k svätej Pan-
ne. „Sú to ctitelia posudzovační, 

Úcta k Panne Márii

úzkostliví, vonkajší, opovážliví, ne-
stáli, pokryteckí a zištní“. Posudzo-
vačnými ctiteľmi najviac bývajú 
pyšní učenci. Majú akúsi úctu, ale 
kritizujú skoro všetky prejavy úc-
ty jednoduchých ľudí. Úzkostlivý 
ctitelia sú ľudia, ktorí sa boja, aby 
úctou k Matke, neznížili a neura-
zili jej Syna. Vonkajšími ctiteľmi sú 
tí, ktorých úcta je založená len na 
vonkajších prejavoch zbožnosti. 
Odriekajú mnoho ružencov, dávajú 
sa do viacerých bratstiev bez toho, 
aby polepšili svoj život, krotili svoje 

vášne, napodobňovali čnosti svätej 
Panny. Opovážliví ctitelia sú ľudia 
oddaní svojim vášňam. Pod úctou 
k svätej Panne skrývajú pýchu, la-
komstvo, nečistotu, opilstvo, hnev, 
preklínanie, nespravodlivosť....  Ne-
stáli ctitelia sú tí, ktorí prejavujú 
úctu k Panne Márii len občas, keď 
sa im chce. Hneď nadšení za služ-
bu Márii, no o chvíľu úplne bez zá-
ujmu. Pokryteckí ukrývajú svoje 
hriechy „pod plášť tejto vernej Pan-
ny“, aby boli v očiach ľudí takí, akí v 
skutočnosti nie sú. Napokon zištní 

ctitelia sa utiekajú k svätej Panne 
iba vtedy, keď potrebujú, aby unik-
li nebezpečenstvu, uzdravili sa z 
choroby, vyhrali nejaký spor alebo 
potrebujú niečo iné. 

Sv. Ľudovít ukazuje na päť spôso-
bov naozajstnej úcty. Pravá úcta 
je vnútorná, nežná, svätá, stála a 
nezištná. Vnútorná je vtedy, ak vy-
chádza z ducha a srdca, zo vzne-
šeného úsudku o jej veľkosti a z 
lásky, ktorou ju milujeme. Nežná 
je v tom, že je plná dôvery v pre-
svätú Pannu. Tak ako dieťa dôve-
ruje svojej matke. Svätá v tom, že 
nabáda dušu, aby sa chránila hrie-
chu a napodobnila čnosti svätej 
Panny, najmä hlbokú pokoru, živú 
vieru, oddanú poslušnosť, ustavič-
nú modlitbu, úplné umŕtvovanie, 
čistotu, vrúcnu lásku. Pravá úcta je 
stála, „utvrdzuje dušu v dobrom 
a nabáda ju, aby nezanechávala 
svoje skutky zbožnosti. A keď kles-
ne, opäť sa zdvihne a vystrie ruky 
k svoje nebeskej Matke. Napokon 
pravá zbožnosť k Panne Márii je 
nezištná. Je oslobodená od aké-
hokoľvek prospechárstva. To zna-
mená usmerňuje dušu, aby vôbec 
nehľadala seba, ale jedine Boha v 
jeho svätej Matke. 

Nech nám tieto myšlienky z knihy 
sv. Ľudovíta Mária Grigniona po-
máhajú očistiť a zachovať si pravú 
úctu k našej nebeskej Matke Panne 
Márii.

hodovú zábavu. O jej priebeh, ako 
aj o chutné zabíjačkové špeciality 
sa postarali naši hasiči.

Súčasťou miestnych osláv boli i za-
ujímavé sprievodné atrakcie, kolo-
toče, či rôzne stánky.

Dúfajme, že opäť o rok sa všetci 
takto spoločne zabavíme na našich 
nededzských hodoch! Vďaka patrí 
všetkým, ktorí sa akoukoľvek for-
mou podieľali na organizácii tohto-
ročných slávností!

Text a foto: Alica Hodásová
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z dvoch nápojových
kartónov (2 x 1 liter)  
je možné vyrobit 1 m2 

kuchynských
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PODĽA SYSTÉMU               
ZBERU VO VAŠEJ OBCI
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NÁPOJOVÉ
KARTÓNY KOVYPLASTY

 PET fľaše
plastové tašky a vrecká

plastové obaly od kozmetiky
 plastové obaly od aviváže  

a pracích prostriedkov
 plastové obaly od kečupu

 fólie

 znečistené plasty   
 podlahové krytiny  

 obaly z nebezpečných látok (napr.  
   z chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.)  

 guma   kabelky   molitan   
 znečistené fólie zo stavieb 

 plasty s prímesami iných materiálov   
   (napr. hračky)  

plexisklo   bazény   hadice 
autoplasty   žalúzie 

    
   

   
   

   
   

   
   

   N
EZABUDNITE

neznečistené 
nápojové kartóny 
(obaly od mliečnych 
výrobkov, džúsov, 
vína a iných 
nápojov zložené  
z vrstiev, tzv. 
viacvrstvové 
kombinované 
materiály)

 

plechovky od nápojov
konzervy bez zvyškov  

jedla
kovové uzávery
alobaly, uzávery  

z jogurtov
uzávery  

od kompótov
kovové súdky

 znečistené  
  nápojové  
  kartóny 

 kovové obaly  
  znečistené  
  nebezpečnými  
  látkami  
  (od farieb,    
  benzínu,  
  lepidla, olejov,  
  sprejov)

 kovové obaly  
kombinované  

s inými  
materiálmi

 hadice 

 autoplasty 

 žalúzie

NEZABUDNITE

STLAČIŤ!
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30 plastových fliaš
          sa zmení na 
    fleecovú bundu?

ALEBO ALEBO
ALEBO

ALEBO

PAPIER SKLO

N
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PAPIER SKLO
ALEBO

ALEBO

PODĽA SYSTÉMU ZBERU VO VAŠEJ OBCI PODĽA SYSTÉMU ZBERU VO VAŠEJ OBCI

MOBILNÝ
ZBER

VEDELI  STE, ŽE...

30
časopisov
a novín
sa zmení
na krabicu
od televí-
zora?

noviny  
 časopisy 

 letáky 
 katalógy 

 papierové tašky 
 papierové a kartónové obaly 

 kancelársky papier 
 obálky 

 pohľadnice 
 listy 

znečistený papier  
mokrý papier 

mastný papier 
použité plienky  

   a hygienické potreby   
obaly z nápojových kartónov   

   (tzv. viacvrstvové   
   kombinované materiály)   

obaly z masla 
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• nevratné sklenené fľaše
• sklenené poháre
• úlomky tabuľového skla
• poháre od kompótov
• sklenené obaly  
   od kozmetiky,  
   kávy a pochutín  
   bez plastového  
   vrchnáka
• sklenené vázy

• znečistené sklo 
• zrkadlo 
• autosklo 
• drôtené sklo 
• porcelán 
• keramika 
• sklo kombinované 
   s inými látkami 
• žiarovky

V
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15
sklenených 

fliaš
sa zmení

na 
akvárium?

AA

A

STLAČIŤ!

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK v plnej miere 
zabezpečuje financovanie triedeného zberu vybraných zložiek 
komunálneho odpadu (skla, papiera, plastov, kovov a nápojových 
kartónov) v partnerských samosprávach.

Finančné prostriedky pochádzajú z „recyklačných 
poplatkov", ktoré sú povinné uhrádzať podnikateľské 
subjekty, ktorých výrobky končia v komunálnom 
odpade. Zákon o odpadoch používa pojem „výrobcovia“, 
hoci v skutočnosti sú to nielen výrobcovia, 
ale aj dovozcovia, baliči a plniči rozmanitých 
výrobkov. Triedený zber nie je teda financovaný  
z miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad, ktorý občania platia samospráve.

V súčasnosti je OZV NATUR-PACK partnerom viac ako 
1 150 samospráv vrátane štyroch najväčších miest – 
Bratislavy, Košíc, Prešova a Žiliny.

NATUR-PACK je OZV, ktorá vo Vašej obci zabezpečuje 
triedený zber v spolupráci s Vašou zberovou spoločnosťou. 
Takto vyzbieraný odpad pokračuje na recykláciu, kde sa  
z neho vyrobia nové výrobky.

ZBEROVÁ
SPOLOČNOSŤ OBEC

zmluvný vzťahfinančný tok

informačný tok

Cieľom triedeného zberu je teda zvýšiť podiel recyklovaných 
zložiek komunálneho odpadu, a tým šetriť životné prostredie.  

A Vy, občania, v tomto zohrávate nezastupiteľnú úlohu, nakoľko 
Vy sa rozhodujete, ako budete s Vaším odpadom nakladať.

Samozrejme, ak je to možné, mali by sme 
sa snažiť o predchádzanie vzniku odpadu,  
a teda výrobky opätovne používať či uprednostňovať 
tie, ktoré neobsahujú veľa obalu.

S triedením Vám pomôžu aj označenia na 
obaloch, ktoré informujú, z čoho je obal vyrobený.  
V prípade zálohovaných obalov sa tieto odovzdávajú  
v predajniach, kde si viete tovar v nich zakúpiť.

Triedenie má aj finančnú motiváciu pre občana –  
v prípade, že občania nebudú správne triediť, aj náklady 

na triedený zber bude musieť financovať obec, a teda 
občania.

S triedením odpadov vo Vašej obci Vám bude pomáhať OZV 
NATUR-PACK.

SPOLOČNE 
VYTRIEĎME 
FAREBNEJŠÍ 

SVET!

MYSLÍME  |  TRIEDIME  |  VZDELÁVAME
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Rada mládeže sfi nalizovala
svoju činnosť v Nededzi

Od septembra minulého roku pre-
biehal v našej obci projekt s názvom 
„Zvýšenie občianskej informovanos-
ti a participácie mladých ľudí Žilin-
ského kraja na veciach verejných“, 
ktorý je podporovaný z Európske-
ho sociálneho fondu cez Operačný 
program Efektívna verejná správa. 
Cieľom projektu bolo vytvoriť kon-
cepčný dokument pre prácu s mlá-
dežou na roky 2019 – 2026.  Tvorbu 
dokumentu realizovala Rada mláde-
že Žilinského kraja (RMŽK) spolu s 
obcou Nededza. Koncepcia pomáha 
a podporuje aktivitu mladých a roz-
víjanie mládežníckej politiky v obci. 

Tvorba dokumentu sa začala stretnu-
tiami s mládežou rôzneho veku – 
žiakmi základných škôl, stredných a 
nakoniec aj vysokých škôl. Občania 
Nededze mohli vyjadriť svoje názory 
a pripomienky aj vyplnením elektro-
nického dotazníka na webovej strán-
ke obce Nededza. Uskutočnilo sa aj 
stretnutie s dospelými, kde takisto 
prediskutovali problémy, ktoré v obci 
vidia,  ale aj veci, na ktoré sú v Nede-
dzi hrdí. Na základe týchto stretnutí a 
dotazníka bola vytvorená koncepcia.

Vízia obce Nededza vznikla zo zís-
kaných podnetov občanov rôznej 
vekovej kategórie od žiakov základ-
ných škôl až po zástupcov seniorov. 
Pomocou rôznych metód ako brain-
storming, diskusia a dotazníkový 
prieskum sme získavali názory a dis-
kutovali o nich. Následne sme všetky 
návrhy zaznamenali a neskôr spraco-
vali do predstavy, ako budú mladí  v 
budúcnosti spolupracovať. Občania 
Nededze si mladých ľudí v budúc-
nosti predstavujú ako dobrovoľne 
a aktívne zapojených do diania ob-
ce a chceli by, aby v spolupráci s ob-
cou vytvárali príležitosti na trávenie 

voľného času pre ostatné deti a mlá-
dež, a aby radi trávili čas v Nededzi. 
Taktiež si predstavujú, že  všetky zo-
skupenia, ktoré sa aktívne podieľajú 
na živote obce, budú spolupracovať.

Z podnetov mladých ľudí a zástup-
cov dospelých občanov, ktorí sa zú-
častňovali úvodných stretnutí vznik-
la analýza silných a slabých stránok 
obce. Prítomní odpovedali na otáz-
ky, kde tráviť v Nededzi voľný čas a 
na čo sú v obci hrdí. Z odpovedí sme 
sa dozvedeli, že mladí považujú za 
najlepšie miesta, na ktorých mô-
žu tráviť voľný čas neďaleký kopec 
Straník, kde obdivujú krásny výhľad 
na okolité obce a tiež je jedinečným 
miestom pre paragliding. Rovnako 
radi trávia čas na futbalovom a multi-
funkčnom ihrisku. Je tu možnosť za-
hrať si futbal, ale aj rôzne iné športy 
ako tenis, nohejbal alebo basketbal. 
Tiež sa dajú okolité kopce využiť na 
bežkovanie, či iné zimné športy. Tak-
isto radi trávia čas na prechádzkach 
po okolí. Stretávať sa s priateľmi mô-
žu v miestnej pivárni. Nezabudli ani 
na kultúrne akcie – divadlo Naopak, 
spevácky zbor, hody alebo predvia-
nočné stretnutia na punči. 

Okrem všetkých vyššie spomenu-
tých vecí sú hrdí aj na pána staros-
tu , ktorý má pre Nededzu víziu, za 
ktorou sa snaží isť. Spokojní sú tiež 
s kultúrnou komisiou, ktorá sa usi-
luje prinášať do Nededze stále nové 
kultúrne akcie a  vymýšľať ako spojiť 
občanov prostredníctvom kultúry. 
Rovnako hrdí sú na futbalistov, ktorí 
dosahujú výborne výsledky alebo na 
materskú školu v Nededzi, ktorá pre-
šla výraznou rekonštrukciou.

Pri otázke, čomu by sa venovali, ak 
by boli starostom alebo poslancom 

uviedli, že by radi zveľadili miestnu 
zeleň, postavili workoutové ihris-
ko alebo vytvorili šatne pre divadlo. 
Tiež by radi zrekonštruovali knižnicu, 
dokončili opravu kaštieľa, vybudova-
li mládežnícky klub alebo zahájili se-
zónne festivaly.

Na základe všetkých uvedených ná-
zorov a nápadov sme vytvorili strom 
problémov, v ktorom je pomeno-
vaný problém, jeho príčiny a príči-
ny týchto príčin, následky a násled-
ky uvedených následkov. Na strom 
problémov nadväzuje strom cieľov, v 
ktorom sa uvádzajú aktivity, opatre-
nia, priority, ciele a strategické ciele.

Ako prvý z problémov je rozanalyzo-
vaný problém chýbajúcej aktivity a 
záujmu mladých ľudí o dianie v obci 
a možnostiach trávenia voľného ča-
su. Za následok to môže mať postup-
né odchádzanie mladých ľudí z Ne-
dedze za inými aktivitami do okolia, 
či stagnáciu obce. Cieľom je podpo-
rovať rozvoj obce prostredníctvom 
aktivít pre mladých a s mladými. 

Ďalší problém, ktorí mladí vidia, 
je nedostatočná informovanosť o 

možnostiach trávenia voľného času, 
čo môže postupne spôsobiť zanik-
nutie aktivít, ktoré sa doposiaľ reali-
zovali. A posledným väčším problé-
mom je, že mládeži chýba miestnosť 
na spoločné trávenie voľného času, 
ak nepatria ani k futbalistom, ani k 
hasičom. Mladí potom postupne bu-
dú tráviť viac času za počítačom ale-
bo televíziou, nebudú sa stretávať 
s kamarátmi, budú sa uzatvárať do 
seba,  a tiež môžu odchádzať za ak-
tivitami do susedných obcí. Cieľom 
na vyriešenie tohto problému je vy-
tvoriť potrebnú miestnosť a umožniť 
stretnutia mladých v komunite.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapoji-
li do tohto projektu a vyjadrili svo-
je názory, pripomienky a návrhy na 
zlepšenie nášho spolunažívania. Aj 
týmto spôsobom ste preukázali zá-
ujem o dianie v Nededzi a o budúc-
nosť mladých ľudí u nás. Veríme, že 
predstavy, ktoré každý z nás má sa 
v budúcnosti určitým spôsobom na-
plnia a naša komunita bude vzorom 
pre iných.

Text: Alžbeta Zuskáčová
Foto: Alica Hodásová

RMŽK na jednom zo svojich stretnutí v Nededzi
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Na známosť sa všetkým dáva,
v jeseni lístie opadáva.

Šu – šu - šumia vetvičky,
vraj naplnia košíčky.

Slniečko sa raduje,
šarkan s vetrom tancuje.

Hop – cup, hop – cup tralala,
jeseň dary rozdáva.

Hop  c

Malí záhradníci 

skúšajú jesenné 

práce

Slnečné a teplé leto 
pomaly odišlo a pri-
vítali sme chladnej-

šiu jeseň. Každé ročné ob-
dobie má svoje čaro a deti 
majú radosť najmä z toho, 
keď môžu byť čo najviac 
vonku a obdivovať príro-
du okolo seba a vnímať 
jej jedinečnosť a dary, kto-
ré nám v každom ročnom 
období dáva. Veľa z týchto 
darov využívame v našej 
práci  s nimi a tvoríme veľ-
mi pekné pracovné a vý-
tvarné práce. Koniec škol-
ského roka je pre deti plný 
zážitkov. Chystajú sa s ro-
dičmi na dovolenky, užíva-
jú si teplé slnečné lúčiky a 
spoznávajú aj zahraničné 

krajiny. Pre nás v materskej 
škole býva aj trošku smut-
ný, pretože odchádzajú 
detičky  do základnej ško-
ly. Aby na nás nezabudli, 
prichystali sme im rozlúč-
ku s materskou školu pri 
krásnej torte so sovičkami, 
ktorú nám pripravila pani 
Monika Mravcová, za čo 
jej patrí veľká vďaka. Od 
Obecného úradu dostali 
pekné knihy, za ktoré veľ-
mi pekne ďakujeme a ako 
už budúci školáci aj zele-
nú stužku. Potom sa zabá-
vali pri hudbe. Želáme im 
veľa úspechov a rodičom 
radosť z ich práce v zák-
ladnej škole! Dúfame, že 
získali dobré vedomosti, 

ktoré budú v základnej 
škole potrebovať. 
K jeseni patrí aj nový škol-
ský rok, pribudli nám no-
vé detičky. Získavajú no-
vé skúsenosti v novom 
prostredí, s novými deťmi 
a zamestnancami mater-
skej školy. Snažíme sa im 
vštepiť i niektoré manuál-
ne zručnosti – samozrej-
me primerane ich veku. A 
tak deti dostali do rúk det-
ské hrable a pekne hrabali 
lístie. Bolo vidieť, že ich to 
nesmierne bavilo! 

Dúfame, že aj tento škol-
ský rok bude úspešný a pl-
ný  nových zážitkov a ve-
domostí.
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Slniečko už menej hreje,

šibal vetrík len sa smeje.

Pohvizduje po chotári,

po oblohe ženie chmáry. 

Moknú listy, moknú kríky,

moknú stromy zelené.

Dáždik klope na hríbiky,

víta farby jesene.

Text: Vlasta Hrušková
Foto: Monika Magočová


