ZÁPISNICA
z desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa
06.07.2020 o 17:00 hod. v sále zasadacej miestnosti obecného úradu
v Nededzi.
Prítomní poslanci: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mgr. Darina Janušová, Mária
Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac, Ing. Ľuboslava Ťažká
Ospravedlnení poslanci: 1 Ing. Miloš Janek
Neospravedlnení poslanci: 0

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza na II. polrok 2020
5. Vyradenie dlhodobého a drobného majetku obce
6. Informácia o plnení rozpočtu obce za rok 2020
7. Riešenie verejného priestranstva pred materskou školou
8. Rôzne
9. Uznesenia
10. Záver
1) Otvorenie:
Desiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo 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. Poslanci program Obecného zastupiteľstva schválili bezo zmien.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania :
Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mgr. Darina Janušová, Mária Sklenárová,
Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Za zapisovateľku určil starosta obce Alicu Hodásovú.
Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci : Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania :
Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mgr. Darina Janušová, Mária Sklenárová,
Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2) Kontrola uznesení
Na poslednom obecnom zastupiteľstve neboli prijaté uznesenia, ktoré by požadovali plnenie.
3) Informácie
Starosta obce informoval o tom, že na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva uznesením
č. 190/2018-2022 bolo späť vzaté odvolanie proti rozhodnutiu Okresného súdu v Žiline
41C/14/2017 v spore o náhradu škody Marta Škorvánková c/a Obec Nededza. Zároveň bola zo
strany obce vykonaná úhrada v sume 5.738,00 € a úroky z omeškania v sume 992,39 €. Ďalej informoval o osadení informačných zákazových tabuliek Zákaz vstupu so psom do priestorov
areálu cintorína, materskej školy a futbalového ihriska. Prítomní si vypočuli aj informáciu o tom, že
Vladimír Klučiarik z ulice Potočná č. 93/22 požiadal dňa 08.06.2020 obec o zabezpečenie pohrebu
jeho matky Dariny Klučiarikovej z ulice Potočná č. 93/22, nakoľko nemal na to potrebné finančné
prostriedky. Obec na základe vykonaného dostupného šetrenia a v zmysle zákona 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení § 3 ods. 4 zabezpečila pochovanie Dariny Klučiarikovej v sume 661,90 €. Pozostalý Vladimír Klučiarik sa zaviazal, že obcou vynaložené náklady vráti obci späť.
Na zasadnutí zaznela i informácia o ukončení 36 mesačného termínovaného vkladu v Privatbanke.
Zároveň sa zrealizoval nákup dlhopisov na 3 roky v sume 86 000 € s fixným úrokovým výnosom
4,05 % a dátumom splatnosti 08.06.2023. Starosta obce ďalej informoval o zasadnutí Komisie kultúry, mládeže a športu zo dňa 23.06.2020, ktorá odporučila, aby sa tento rok s ohľadom na možný
vývoj ochorenia COVID 19 Hodové slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, ako aj akcie spojené
s kultúrnym letom, nekonali. Zaznela aj informácia o zasadnutí Komisie stavebnej, životného prostredia a verejného poriadku zo dňa 23.06.2020 za účasti 21 vlastníkov pôdy v lokalite Stav a 3
geodetov. Riešila sa zastavovacia štúdia v tejto lokalite – II. etapa. Naplánované bolo aj ďalšie
stretnutie a to po vypracovaní predbežného návrhu geometrického plánu rozparcelovania na jednotlivé pozemky. Prítomní si vypočuli aj informáciu o dodaní mulčovača od firmy HON-TECH,

s.r.o., Krupina a tiež o vybudovaní stojiska pre kontajnery na triedený zber na ulici Potočná pri odbočke na cintorín. Prednesená bola tiež informácia o čistení koryta potoka Kotrčiná od nánosov.
Na rokovanie obecného zastupiteľstva sa o 17:07 hod. dostavil poslanec Ing. Miloš Janek.
Starosta obce ďalej predniesol informáciu o tom, že prevádzka Materskej školy v Nededzi trvá do
07.08.2020 (vrátane). Nástup v novom školskom roku bude 02.09.2020. Z materskej školy do 1.
ročníka základnej školy odchádza 11 detí a prijatých bolo celkovo 17 detí.
Na záver bola podaná informácia o zakúpení a osadení kvetináčov s kvetinovou výzdobou na dve
lávky pre peších v sume 19,96 €, pričom kvetináče zabezpečila obec a kvety poslankyne Mária
Sklenárová a Mgr. Darina Janušová z poslaneckých odmien a to rovnakým dielom v sume 30 €.
Prítomní poslanci 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
Zdržal sa: 0
4) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza na II. polrok 2020
Hlavná kontrolórka obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov predložila na
schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020. Ten zahŕňa viaceré body
ako: kontrola vykonávania finančnej kontroly, správa a kontrola poskytnutých dotácií z rozpočtu
obce, kontrola finančných operácií, kontrola a inventarizácia pokladníc k 31.12.2020, kontrola
hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ako aj plnenie úloh uložených obecným
zastupiteľstvom a starostom obce. JUDr. Marián Cesnek požiadal hlavnú kontrolórku o doplnenie
nasledovného bodu: uvedenie množstva hodín, počas ktorých využíva FA United priestory ihriska,
vrátane pomocného ihriska, multifunkčného ihriska a šatní.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020.
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
Zdržal sa: 0
5) Vyradenie dlhodobého a drobného majetku obce
Prítomným poslancom bol predložený Protokol o vyradení drobného majetku. Jedná sa o
vyradenie dlhodobého majetku v hodnote 2005,40 € a drobného majetku v hodnote 3.895,68 €,
spolu teda majetku v celkovej nadobúdacej hodnote 5.901,08 €. Jedná sa o drobný majetok, ktorý
nie je možné ďalej používať s ohľadom na jeho značné opotrebenie alebo nefunkčnosť. Predložený protokol prítomní poslanci schválili.
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
Zdržal sa: 0
6) Informácia o plnení rozpočtu obce za rok 2020
Starosta obce PhDr. Peter Vajda v úvode tohto bodu prítomných oboznámil s informáciami
týkajúcimi sa plnenia rozpočtu obce Nededza za rok 2020. Ekonómka Jozefína Slotová
informovala o niektorých podstatných skutočnostiach týkajúcich sa práve plnenia rozpočtu obce
a to: porovnanie plnenia za rok 2019, kedy príjem z podielových daní tvoril sumu 171.087,04 €
a v roku 2020 to bolo 175.696,08 €, aj keď príjem mal byť vyšší. V súvislosti s ochorením COVID
19 Sociálna poisťovňa obci vrátila odvody za zamestnávateľa za 4. mesiac na základe a to v sume
4.438,83 €. Tiež by mali byť obci uhradené mzdy zamestnancov materskej školy a školskej jedálne
za obdobie cca. od polovice marca do júna 2020. Obec obdržala aj nerozpočtovaný príjem príspevok z Environmentálneho fondu v sume 1.886,09 € a to podľa percenta vytriedeného
odpadu za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo vzalo uvedené 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
Zdržal sa: 0
Následne bola vzatá na vedomie i zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020. Jedná sa
o rozpočtový presun príjmov a výdavkov v rámci schváleného rozpočtu zo dňa 30.06.2020
(transfér Voľby do NR SR 2020, stavebný poriadok, pozemné komunikácie, životné prostredie,
register obyvateľov, sčítanie domov a bytov 2021 a príspevok z Environmentálneho fondu).
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
Zdržal sa: 0
7) Riešenie verejného priestranstva pred materskou školou.
V úvode tohto bodu rokovanie starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva dva
návrhy na riešenie priestranstva pred materskou školou, ktoré navrhol Ing. Arch. Krajč. Uvedené
návrhy mali poslanci k dispozícii pred zasadnutím obecného zastupiteľstva v elektronickej podobe.
Poslanci navrhli drobné úpravy. Jedná sa o zámenu stojiska pre bicykle a odstavnej plochy pre
detské kočíky a tiež zníženie počtu parkovacích miest o 1 miesto.
Obecné zastupiteľstvo schválilo variant č. 2 s drobnými úpravami pre riešenie verejného
priestranstva pred materskou školou od Ing. arch. Krajča
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
Zdržal sa: 0

8) Rôzne
V rámci bodu Rôzne bola prejednaná Žiadosť o vyjadrenie ku investičnému zámeru v rámci
Priemyselnej zóny od firmy WYDRA, s.r.o. Žilina.
Poslanec JUDr. Marián Cesnek sa v tejto veci vyjadril, že by sa s riešením prenájmu či predaja
pozemkov v priemyselnej zóne neponáhľal. Tvrdí, že zmluva medzi obcou Nededza
a Ministerstvom hospodárstva SR, ktorá o priemyselnej zóne pojednáva nie je limitujúca
a sankcionovaná pre obec, preto neznamená významné riziko.
Prítomní poslanci uvedenú Žiadosť o vyjadrenie ku investičnému zámeru v rámci Priemyselnej
zóny od firmy WYDRA, s.r.o. Žilina vzali na vedomie s tým, že na najbližšie obecné zastupiteľstvo
sa pripraví odpoveď na uvedenú žiadosť.
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
Zdržal sa: 0
Ďalej bola prejednaná a vzatá na vedomie Žiadosť o predbežný súhlas k výstavbe na parcele
č. C KN 397/1 od Anny Staníkovej, Hlavná 51/51, Nededza a Aleny Staňovej, Daxnerova 2674/25,
Žilina, pričom poslanci konštatovali, že uvedenú parcelu Územný plán obce pre individuálnu bytovú
výstavbu ani výhľadovo nerieši.
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
Zdržal sa: 0
Starosta obce ďalej predložil návrh na nákup traktorovej kosačky Kubota GR 2120. Jedná sa
o profesionálny stroj, ktorý by mal obci slúžiť najmä na kosenie väčších trávnatých priestranstiev,

najmä futbalového ihriska. Starosta obce uviedol, že na uvedený stroj by obec dostala finančné
prostriedky od spoločnosti MOBIS v sume 7.500 € a cca. 4.000 € by musela obec uhradiť
z vlastných zdrojov. V diskusii v poslaneckom pléne odoznelo, že aktuálne je využívaná kosačka,
ktorá má cca. 3 roky a teda je potrebné, aby ešte nejaký čas slúžila.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania :
Za: 2 Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová
Proti: 1 Ing. Ľuboslava Ťažká
Zdržal sa: 4 JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Mária Sklenárová, Ing. Vladimír Zajac
Nákup nebol schválený.
Poslanec JUDr. Marián Cesnek prítomných informoval, že do vyhlásenej výzvy od Slovenskej
agentúry životného prostredia s názvom Zelené obce sa zrejme obec už nestihne zapojiť a čo sa
týka ekologickej stability obce, tak by bolo vhodné riešiť to výhľadovo do budúcnosti.
V rámci bodu Rôzne sa poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Vladimír Zajac vyjadril ku
plánovanej výstavbe v lokalite Stav, kde uviedol, že na zasadnutí občanov v sále kultúrneho domu
dňa 23.6.2020 viackrát zaznelo, že v návrhu (Variant 1, ktorý sme obdržali) rozmiestnenia domov v
lokalite Stav je 28 vlastníkov, ale len 24 navrhnutých parciel. V prvej etape (staré delenie, smerom
ku potoku) sú parcele 557 rozdelené v pomere (ku vtedajšiemu dátumu) v pomere 4 (9 parciel pre
občanov bývajúcich v Nededzi) ku 6 (17 parciel pre občanov na adresách mimo obce
Nededza).Ďalšími vlastníkmi sú Obec Nededza a Slovenská republika.
Starosta obce odpovedal, že uvedené informácie, o ktorých hovorí, sa týkali I. etapy v lokalite Stav,
ktorá je už vyriešená. Obec v súčasnosti rieši II. etapu v tejto lokalite, a aj to len v intenciách miestnych komunikácií. Rozparcelovanie a počty pozemkov záležia na jednotlivých majiteľov pozemkov.
Následne Ing. Vladimír Zajac dodal, že v druhej etape v oblasti Pod lipou (378, 379, 380) sú občania Nededze alebo ešte stále spätí s obcou Nededza, tam dohoda bude veľmi pravdepodobná.
Boli tam traja geodeti (jedna občianka Nededze), túto asi nebudú mať väčšie problémy, ako rozumne a účelne navrhnúť prepojenia, aby sa predišlo neúmernému sklonu a spádu ciest a prístupov, ako to je nakreslené vo Variante 1, nech je to len nástrel návrhu. Problémom bude asi rozparcelovanie zvyšnej časti (55). Tam sú hlavní vlastníci, s adresou v obci Nededza v počte 8 a hlavní
vlastníci, s adresou mimo obce Nededza, v počte 4. Čiže hlavne títo musia nájsť zhodu s delením,
usporiadaním a nadväzujúcimi komunikáciami. Netreba tam pričleňovať ďalších.

Tí, ak budú chcieť nejako participovať s ostatnými, istotne si k nim cestu nájdu. Starosta obce dodal, že sa dotazoval geodetov, v akom časovom horizonte by boli schopní dodať návrh, ako by
daná lokalita mala do budúcna vypadať. Tí sa vyjadrili, že zhruba do 2 týždňov.

9) Uznesenia
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia č.202/2018-2022 až 212/208-2022.

10) Záver
Po ukončení rokovania poďakoval starosta obce prítomným za účasť a o 20:50 hod. zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Nededza ukončil.

V Nededzi dňa 10.07.2020
Zapísala: Alica Hodásová

….......................................

Overovatelia zápisnice:
Mária Sklenárová

….......................................

Ing. Vladimír Zajac

….......................................

Starosta obce:
PhDr. Peter Vajda

….......................................

