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mohli zastrešiť v obmedzenom reži-
me a bez účasti väčšieho množstva 
ľudí. 

Napriek tomu si obec takpovediac 
žije svojim životom, hoci nie je taký 
pestrý, ako sme boli zvyknutí. Vo fi -
nále sú práce na budove kaštieľa z 
polovice 16. storočia, podarilo sa nám 
zrealizovať niekoľko menších, ale o to 
viac potrebných úprav po obci. Mlá-
denci z Obecného športového klubu 
Nededza postavili a následne zvalili 
obecný máj.

Leto si užívame trochu inak

Napriek tomu, že letné ob-
dobie býva pre mnohých 
ten najkrajší čas v roku, to 

tohtoročné leto si užívame tak tro-
chu inak.

Stále totiž v rámci Slovenska pretr-
vávajú obavy z ochorenia COVID 19 
a s tým súvisiace rôzne opatrenia. 
Tie prirodzene ovplyvňujú aj život v 
našej dedine. Napríklad sa nemohli 
realizovať viaceré kultúrne poduja-
tia, ktoré si užívajú tak mladšie, ako 
aj staršie ročníky. Niektoré akcie sme 

Aby sa nám dobre 
žilo... alebo: ako 
by sa mal správať
majiteľ psa 
či mačky?
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Máj i tento rok 
zdobil našu
obec

Onedlho, ako asi viacerí dúfame, za-
sadnú opäť žiaci do školských lavíc, 
z detského ihriska v materskej škole 
sa bude znovu ozývať veselý dža-
vot detí a snáď aj postrach meno 
koronavírus nám dá definitívne po-
koj.

Dovtedy Vám želáme príjemne strá-
vený čas možno práve niekde na do-
volenke v rámci nášho rodného kraja 
a možno aj s Nededžanom v ruke. 
Príjemné čítanie Vám prajeme!

-r-

Ušili sme kroje
podľa vzoru 
našich predkov 
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Slávnostné zahájenie výstavby cyklotrasy vedúcej aj cez Nededzu
sprava: starosta Terchová, starostka Krasňany, starosta Nededza, primátor Žilina, prezident KIA, starosta Teplička nad Váhom, starosta Gbeľany, starosta Varín, starosta Stráža, starosta Belá 

Foto: archív KIA
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Zápisnice zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
v Nededzi 

Prítomní poslanci: 6 JUDr. Ma-
rián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Mi-
loš 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. Žiadosť Vladimíra Vydru, Žilina 

o vyjadrenie obce k zámeru 
výstavby prevádzkovej haly 
na parcele KN C 540/6 v k.ú. 
Nededza (priemyselná zóna) a 
odpredaja parcely 

5. Žiadosť Márie Cigánikovej, 
Krasňany o predbežný súhlas 
na parcelu KN C č. 563/29 v k.ú. 
Nededza

6. Riešenie súdneho sporu v ko-
naní o náhradu škody Marta 
Škorvánková c/a Obec Nede-
dza hlavného kontrolóra obce 
k návrhu viacročného rozpoč-
tu obce na roky 2020-2022

7. Zastavovacia štúdia v lokalite 
Stav – II. etapa

8. Stanovisko hlavného kontro-
lóra k Záverečnému účtu obce 
Nededza za rok 2019

9. Záverečný účet obce Nededza 
za rok 2019

10. Správa nezávislého audítora 
z auditu účtovnej závierky, 
správa k ďalším požiadavkám 
zákonov a iných právnych 
predpisov a výročná správa k  
31.12.2019

11. Rôzne
12. Uznesenia
13. Záver

1) Otvorenie: 

Deviate zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva vo volebnom ob-
dobí rokov 2018-2022 otvoril a 
viedol starosta obce PhDr. Peter 
Vajda, ktorý privítal prítomných a 

skonštatoval, že na zasadnutí sú 
prítomní šiesti poslanci a obec-
né zastupiteľstvo je uznášania-
schopné. Následne predložil na 
schválenie program rokovania. 
Poslanci program Obecného 
zastupiteľstva schválili s nasle-
dovnou zmenou, ktorú predložil 
poslanec JUDr. Marián Cesnek: 
program bude doplnený o ďalšie 
2 body programu, ktoré budú na-
sledovať po bode č. 11 Rôzne a to 
bod Zelené obce a bod Ekologic-
ká stabilita obce.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania : 
Za: 6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina 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: Milan Drábik, 
Mgr. Darina Janušová.

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

2) Kontrola uznesení 

Na poslednom obecnom zastupi-
teľstve neboli prijaté uznesenia, 
ktoré by požadovali plnenie.

3) Informácie

Starosta obce informoval o po-
stavení obecného mája počas 
koronakrízy dňa 30.04.2020. Po-
ďakovanie za postavenie mája 
patrí Obecnému športovému 

Zápisnica z deviateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa
25. 5. 2020 o 17:00 hod. v sále kultúrneho 
domu v Nededzi.

klubu Nededza. Ďalej informoval 
o uzatvorení Investičnej zmluvy s 
Privatbankou. Jednalo sa o ukon-
čenie 24 - mesačného termínova-
ného vkladu a nákup v dlhopisov 
na 3 roky v sume 104 000€ s fi x-
ným úrokovým výnosom 3,95 % 
a dátumom splatnosti 14.02.2023. 
Prítomní si vypočuli aj informáciu 
o tom, že učiteľka materskej školy 
Mgr. Jana Jurčová nastupuje na 
materskú dovolenku. Ako zástup 
počas dovolenky a práceneschop-
nosti p. Jurčovej nastúpi od zno-
vuotvorenia materskej školy Bc. 
Monika Moniaková. Pani Jurčovej 
končí pracovný pomer v dobe ur-
čitej dňa 25.08.2020. Následne do 
pracovného pomeru bude prijatá 
pani Moniaková.

Na zasadnutí zaznela i informá-
cia o tom, že od 01.06.2020 bude 
v obci prebiehať celoslovenské 
sčítanie domov a bytov. Starosta 
obce ďalej informoval o ušití šty-
roch ženských krojov pre obec, 
ktoré sa budú využívať na obec-
ných kultúrnych podujatiach. Pri 
šití sa vychádzalo z dostupných 
nededzských historických pod-
kladov za použitia kvalitného 
materiálu. Zaznela aj informácia 
o zakúpení ochranných rúšok, 10 
kusov ochranných štítov a 3 ku-
sov bezkontaktných teplomerov 
počas koronakrízy, ktoré budú 
používané v materskej škole. Prí-
tomní si vypočuli aj informáciu o 
vybrúsení a nalakovaní parkiet v 
sále kultúrneho domu a na javis-
ku. Použité boli najkvalitnejšie 
vrchné lakové nátery, ktoré sú 
na slovenskom trhu dostupné 
a tiež informáciu o tom, že sa v 
máji neuskutočnili oslavy Dňa 
matiek a nebudú ani oslavy Me-
dzinárodného dňa detí z dôvodu 
pretrvávajúcej koronakrízy. Otáz-
ne ostávajú aj akcie ako Nede-
dzský kotlík, letné kino a Hodové 
slávnosti Sedembolestnej Panny 
Márie v septembri. Na záver bola 
podaná informácia o o Žiadosti 
o prenajatie poľnohospodárskej 
pôdy od Petra Škorvánka – parc. 
č. E KN 204/3, časť Za hrobľu za 
účelom chovu oviec.

Prítomní poslanci vzali prednese-
né informácie na vedomie.
Počet všetkých poslancov: 7

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

Na rokovanie obecného zastupi-
teľstva sa o 17:16 hod. dostavila 
poslankyňa Ing. Ľuboslava Ťažká.

4) Žiadosť Vladimíra Vydru, Žilina 
o vyjadrenie obce k zámeru vý-
stavby prevádzkovej haly na par-
cele KN C 540/6 v k.ú. Nededza 
(priemyselná zóna) a odpredaja 
parcely 

Starosta obce v úvode bodu 
skonštatoval, že obec má so štá-
tom uzatvorenú platnú zmluvu 
od roku 2009, ktorá bude trvať 
najmenej do roku 2029, na zák-
lade ktorej sme dostali fi nančnú 
dotáciu na zriadenie priemysel-
nej zóny. Na zbytok nezastavanej 
časti sme doteraz mali minimálne 
2-3 žiadosti od fi riem na výstavbu 
rôznych hál, ktoré spĺňali pred-
písané regulatívy a pritom sme 
nejakým spôsobom vždy tieto 
žiadosti neakceptovali. Pán Vydra 
predložil situačný návrh malej 
haly, ktorá by bola pri vstupe do 
priemyselnej zóny vedľa súčasne 
existujúcej haly TOP Rezivo. Sú-
časťou jeho návrhu bolo i vybu-
dovanie ochranného valu tak, aby 
táto hala bola od ihriska opticky 
oddelená.. Jedná sa o parcelu KN 
C 540/6 v k.ú. Nededza. Na roko-
vaní obecného zastupiteľstva bol 
prítomný Vladimír Vydra, ktorý sa 
vyjadril nasledovne:“ Presťahoval 
som sa do Gbelian a videl som, že 
je aj tu priemyselná časť, kde by 
sa dalo stavať. Tak ma napadlo, 
či by sa tam dala postaviť malá 
hala. Jedná sa o malú plochu o 
výmere 375 m²,takže ani zásobo-
vanie by nebolo vo veľkom, čo 
je asi problém hlavne ohľadom 
hluku, smradu a prašnosti. Nie 
je to porovnateľné s veľkosťou 
podnikov ako napríklad Kia. Ve-
deli by sme urobiť tiež tri metre 
vysoký ochranný val so zeleňou 
za účelom oddelenia priemysel-
nej a bytovej výstavby tak, aby 
sa prípadné negatívne vplyvy 
výroby odstránili. Poslanec JUDr. 
Marián Cesnek podotkol, že je to 
otázka možno budúceho využitia 
pozemku v lokalite a tiež toho, či 
v roku 2029 bude ten pozemok 
ešte využiteľný, nakoľko komu-
nikácia pri ihrisku je momentálne 
nedobre využiteľná.  Už predtým 
tu boli vznesené požiadavky na 
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odkúpenie a nebolo im vyhove-
né. Na to sa Vladimír Vydra dota-
zoval, že čo také by sa tam malo 
nachádzať, čo by obci vyhovova-
lo, nakoľko nevie, aké sú záme-
ry obce. Uvedený zámer bol už 
prejednávaný poslancami na za-
sadnutí jednotlivých komisií dňa 
18.05.2020, kde prítomní došli k 
záveru, že predaj ani prenájom 
tohto pozemku neodporúčajú.

Následne poslanci obecného za-
stupiteľstva hlasovali o predlože-
nom zámere, pričom žiadosť ne-
bola schválená.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania: 
Za: 1 Ing. Miloš Janek
Proti: 4  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Mária Sklenárová, Ing. 
Vladimír Zajac
Zdržali sa: 2 Mgr. Darina Janušová, 
Ing. Ľuboslava Ťažká
                                                      
5) Žiadosť Márie Cigánikovej,

Krasňany o predbežný súh-
las na parcelu KN C č. 563/29 
v k.ú. Nededza

Na rokovanie obecného zastu-
piteľstva bola opätovne predlo-
žená Žiadosť Márie Cigánikovej, 
Krasňany o predbežný súhlas na 
parcelu KN C č. 563/29 v k.ú. Ne-
dedza. Jedná sa o extravilán, kde 
Mária Cigániková chcela geo-
metrickým plánom rozdeliť svoj 
pozemok na menšie pozemky 
s prístupovou cestou, pričom v 
žiadosti uviedla, že na pozemku 
sa nenachádza plyn a pozemok 
nie je ani v ochrannom pásme 
plynovodu Táto žiadosť bola už 
prejednávaná poslancami na za-
sadnutí jednotlivých komisií dňa 
18.05.2020, kde prítomní došli k 
záveru, že v uvedenej lokalite v 
súčasnosti územný plán obce ne-
dovoľuje individuálnu bytovú vý-
stavbu. To nevylučuje pri príprave 
budúceho územného plánu obce 
túto žiadosť zohľadniť.

Následne poslanci obecného za-
stupiteľstva hlasovali o predlože-
nej žiadosti, pričom táto nebola 
schválená.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania: 
Za: 2 Mária Sklenárová, Ing. Vladi-
mír Zajac
Proti: 3  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Ing.Miloš Janek
Zdržali sa: 2 Mgr. Darina Janušová, 
Ing. Ľuboslava Ťažká
6) Riešenie súdneho sporu v ko-

naní o náhradu škody Marta 
Škorvánková c/a Obec Ne-
dedza

V úvode tohto bodu rokovania 
starosta obce uviedol, že za za-
stupovanie obce zo strany práv-
neho zástupcu JUDr. Sotolářa 
obec platila nasledovne: v roku 
2016 sumu 36 EUR, v roku 2017 
to bola suma 4.690,05 EUR za 4 
pojednávania, v roku 2018 suma 
1.721,70 EUR za 2 pojednávania, v 
roku 2019 suma 1.653,35 EUR za 2 
pojednávania a v roku 2020 suma 
511,02 EUR za poplatky v súvis-
losti s odvolaním. Starosta obce 
ďalej uviedol, že v súčasnosti je 
podané odvolanie na Okresnom 
súde v Žiline. Na okresný súd mô-
že ísť žiadosť ohľadnom dania fi -
nančných prostriedkov do súdnej 
úschovy a počas odvolania by tak 
obci nenabiehali prípadné pená-
le, o čom by súd vyhotovil uzne-
senie. „Ja viem, že každý súdny 
spor stojí peniaze a je rozdiel, 
ak sa súdia dvaja občania medzi 
sebou a je rozdiel, ak sa súdi ob-
čan s obcou. Tu je potrebné, ak 
sme sa rozhodli súdiť, aby sme 
tento spor dotiahli až do konca, 
nezrušili odvolanie a potom reš-
pektovali záverečné rozhodnutie 
okresného resp. krajského súdu. 
Ak schválite stiahnutie odvola-
nia, obec preberá na seba toto 
rozhodnutie a do budúcna sa 
bude musieť postupovať pod-
ľa tohto a nie podľa konečné-
ho rozhodnutia súdu, ktoré by 
sme boli povinní jednoznačne 
akceptovať.“ Taktiež sa vyjadril, 
že je potrebné uviesť niektoré 
zaujímavé okolnosti sporu tak, 
aby poslanci mali komplexnejší 
pohľad na tento súdny spor pri 
svojom dnešnom rozhodovaní o 
stiahnutí odvolania. Najmä to, čo 
bolo urobené ex post (následne). 
Tento úraz pani Škorvánkovej 
nebol nahlásený v deň, kedy sa 
stal, ale až po niekoľkých dňoch, 
aj to Tiborom Škorvánkom, keď si 
prišiel na obecný úrad vybaviť u 
pracovníčky obce pani Gašiako-
vej iné osobné záležitosti. Treba 
spomenúť aj zaujímavú skutoč-
nosť, ktorú mi uviedol toho času 
už nebohý Felix Klučiarik a to síce, 
že za ním prišla pani Škorvánko-
vá osobne s tým, aby jej podpí-
sal výpoveď ohľadom jej úrazu, 
ktorú mu ona sama vopred do-
niesla napísanú. On jej povedal, 
citujem:“ toto ti nepodpíšem a 
napíšem ti svoju výpoveď.“ Tú mi 
napísanú Felix Klučiarik odovzdal 
ako dôkazový materiál a tento 
bol predložený súdu. V ňom sa 
okrem iného uvádza, citujem:“ 

pani Škorvánková po úprave 
svojho hrobu odchádzala domov, 
kde spadla na schodoch a ja som 
sa snažil jej pomôcť sadnúť.“ Sta-
rosta ďalej uviedol:“ súdnym ko-
naním ide aj poukázanie na to, 
ako minimalizovať takéto riziká 
do budúcna. Treba povedať, ako 
bude obec v obdobných prípa-
doch postupovať v budúcnosti, 
následne navrhnúť zmeny na cin-
toríne týkajúce sa cintorínskeho 
poriadku ako napríklad pohybu 
osôb po cintoríne, najmä starších 
občanov, ich doprovodu rodin-
nými príslušníkmi a podobne. 
Z čoho sa budú platiť prípadné 
ďalšie takého spory, ako poslan-
ci navrhnú zvýšiť poplatky pre 
občanov tak, aby možné ďalšie 
obdobné situácie sa platili pria-
mo z cintorínskych poplatkov.“ 
Starosta obce ďalej ozrejmil prie-
beh sporu prečítaním niektorých 
častí zo zápisnice o pojednávaní 
z Okresného súdu v Žiline zo dňa 
04.12.2017. V nej sa uvádza výpo-
veď Štefana Chabadu, ktorý reali-
zoval stavbu predmetných scho-
dov. Ten na pojednávaní uviedol, 
že podľa neho nie je pravda, že by 
sa bol nejaký schod uhol, nakoľko 
schody boli riadne zrealizované 
a riadne boli ukotvené. Staros-
ta obce ďalej čítal z vyjadrenia 
svedka Vladimíra Králika zo zá-
chrannej služby, ktorý bol ku pani 
Škorvánkovej po úraze privolaný. 
Ten do zápisnice uviedol, že pres-
né okolnosti a čas si nepamätá, 
nakoľko sa úraz stal už dávnej-
šie a teda bližšie detaily si nevie 
spomenúť. Tiež sa vyjadril, že si 
myslí, že jedna dlaždica nebola 
stabilná. Zároveň však aj povedal, 
že záchranná služba nevidela ako 
k úrazu došlo a bola privolaná až 
následne a konkrétne si nepamä-
tal, či to bolo schodisko. Druhý 
privolaný záchranár Štefan Frn-
čo do zápisnice uviedol, že:“ na 
mieste bol nejaký žľab – priekopa 
asi 40-50 cm veľká, v ktorom ma-
la pani Škorvánková zapichnutú 
nohu.“ Starosta obce ďalej na 
rokovaní obecného zastupiteľ-
stva uviedol, že bude potrebné 
správu cintorína v tomto kon-
texte riešiť možno ináč, nakoľko, 
keď sa aj v minulosti stal nejaký 
drobný úraz, človek si bol vedo-
mý toho, že sa jedná o svahovitý, 
horšie dostupný terén, ktorý si 
navyše občania okolo hrobov ich 
blízkych upravujú sami a rôznym 
spôsobom. Podotkol, že kde by 
sa obec vo všeobecnosti dostala, 
keby sa celý rozpočet minul na ta-
kéto veci a následne otvoril roz-
pravu v obecnom zastupiteľstve.
V úvode rozpravy sa vyjadril pos-

lanec Ing. Miloš Janek:“ spor sa 
vedie už dlho a obec bude musieť 
do budúcnosti zvážiť všetky dô-
sledky ako postupovať“.

Poslanec JUDr. Marián Cesnek 
vyslovil nasledovný názor: „už 
v minulosti som sa opakovane 
vyjadril, že spor medzi Obcou 
a jej občanom je nutné ukončiť 
zmierom. S ohľadom na okolnosti 
sporu som rovnako uviedol pred-
poklad, že podanie žaloby voči 
obci vôbec nemusí byť neúspeš-
né. Posledné vyčíslené náklady 
obce (potvrdené advokátom) na 
vedenie sporu boli cca 17.000 €, 
čo znamená, že ak by sme aj boli 
v spore úspešní a nezaplatili žalo-
vanú sumu, tak dostaneme od ža-
lobkyne náklady na trovy kona-
nia a trovy právneho zastúpenia 
podľa Vyhlášky o odmeňovaní 
advokátov, vo výške cca 6.000 €, 
čistá strata pre obec je cca 11.000 
€. Táto strata má byť len preto, 
aby sme nevytvorili precedens 
a neviem, kto z nás by osobne 
viedol takýto spor za svoje pe-
niaze len preto, aby nevytvoril 
precedens! Najväčší prospech z 
celého prípadu, bez ohľadu na to, 
či obec spor vyhrá alebo prehrá, 
bude mať náš právny zástupca, 
ktorý má za právne služby vo-
pred zaplatené. Pozorne som si 
prečítal celý rozsudok Okresného 
súdu Žilina a podľa môjho názoru 
bolo pre súd zásadné vyjadrenie 
záchranárov ako svedkov, ktorí 
boli na mieste bezprostredne 
po úraze a ktorí zhodne uviedli 
„... kocka bola posunutá a túto 
obchádzali, aby tiež nespadli 
...“ , čo je uvedené na strane 7 a 
8 rozsudku. Vyjadrenie starostu 
obce, aby bol nárok posudzovaný 
citlivo a vyhovením žalobe nebol 
vytvorený precedens, súd podľa 
rozsudku vôbec nevzal do úvahy. 
V podanom odvolaní sú uvedené 
len nezrovnalosti vo výpovedi 
poškodenej a zdôraznenie tzv. 
prevenčnej povinnosti, obsahovo 
je podľa môjho názoru odvolanie 
podané pomerne zmierlivo, na-
viac lehota na podanie odvolania 
je podľa aktuálne platného záko-
na „Lex Korona“ až do 30.4.2020 
(všetky lehoty v súdnych kona-
niach sa z dôvodu pandémie CO-
VID-19  predlžujú do 30.4.2020), 
teda s odvolaním bolo možné 
počkať. Taký je môj názor ku tejto 
prejednávanej veci.“

Ku tomu dodal poslanec Milan 
Drábik: „ ak by tam znova ktosi 
spadol, znovu to prehráme. Je 
tam 40 centimetrový schod bez 
zábradlia, bez ukončenia, podľa 
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mňa to nie je dokončená stavba. 
Keď sa niečo naprojektuje, neexis-
tuje, aby na jednom ramene bola 
rozdielna výška schodov. Za nie-
ktoré stavebné roboty by som sa s 
učňami hanbil, keby som to robil.“. 
Na to reagoval starosta obce, že 
stavba je v zmysle toho, ako bola 
naprojektovaná Ing. Mrvečkom 
dokončená, pričom pri prácach sa 
zohľadňoval členitý terén, na kto-
rom sa cintorín nachádza a tomu 
sa prispôsobovali schody.

Poslanec Ing. Vladimír Zajac pove-
dal: „ rozsudok má 19 strán, ja som 
ho čítal. Väčšinou vyhrá poškode-
ný, toto je ďalší prípad slovenské-
ho súdnictva, ktorý dá za pravdu 
slabšej strane.“

Poslankyňa Mgr. Darina Janušo-
vá sa vyjadrila: „možno by som
prihliadla na ekonomické hľa-
disko, či má význam odvolanie 
podávať, nakoľko poplatky za ad-
vokáta sú vyššie ako úhrada sumy 
poškodenej“. Trochu som zasko-
čená tým, čo máme ďalej ako po-
slanci vymyslieť, aby sa nestávali 
ďalšie úrazy na cintoríne.“ Na to 
reagoval poslanec Ing. Miloš Ja-
nek:“ pokiaľ by sme zabezpečili 
nejaký dohľad, aby bolo doká-
zané, že sa tam niečo stalo, tak 
správa cintorína by tým pádom 
vypadala úplne inak.“. Do disku-
sie sa zapojila aj poslankyňa Má-
ria Sklenárová, ktorá sa vyjadrila:“ 
vyzerá to tak, že sa to tam vôbec 
neudržuje, stále to pracuje. Na-
príklad sa tam mohlo dať veľa 
pätiek. Myslím, že od začiatku tie 
schody nie sú dorobené dobre, je 
tam hlina, tráva.“ Poslanec Milan 
Drábik sa opýtal, či to nejde ne-
jako poistiť? Na to mu odpovedal 
starosta obce, že základom poist-
ky a jej úhrady je to, že by sme si 
museli vinu ako obec priznať. Až 
potom by to mohlo byť buď celé 
alebo vo forme spoluúčasti uhra-
dené. Prítomní Miroslav Ďugel z 
ulice Záhradná z radov občanov 
vyslovil názor:“ nech obec urobí 
čokoľvek, nikdy nezabezpečí to, 
aby sa niekomu niečo nestalo.
A to, čo sa tam urobilo, sa vždy 
bude prispôsobovať terénu v 
akom máme cintorín. Keď to treba 
riešiť, treba to zadať odborníkovi, 
nech to navrhne a ocení, koľko 
to bude stáť. Lebo pošmyknúť sa 
dá aj na rovnej ceste, pričom ani 
žiadne zábradlie nepomôže a za-
tiaľ tu nepadol ani jeden rozumný 
návrh, ktorý by niečo vyriešil.“

Na to reagoval poslanec JUDr. 
Marián Cesnek, ktorý sa vyjad-
ril: “a z mojej vlastnej skúsenosti 

viem, že v prípade pochybnosti, 
súd vezme do úvahy aj slabšiu 
stranu sporu. V tomto prípa-
de súd vychádzal z objektívnej 
zodpovednosti obce, čo nám 
potvrdil vo svojom predbežnom 
stanovisku aj advokát obce Judr. 
Sotolář ešte pred vydaním roz-
sudku okresného súdu.“

Starosta obce dodal: „pre mňa je 
dôležitá spravodlivosť a nie slab-
šia alebo silnejšia strana. A hoci 
mi je ľúto každého občana, ktorý 
si spôsobil nejaký úraz na našom 
cintoríne, som na sto percent 
vnútorne presvedčený, že obec v 
tomto smere nepochybila a žiad-
ny schodík sa nehýbal. Žiadna ja-
ma sa tam nenachádzala a schody 
boli urobené pánom Chabadom 
dôsledne a zodpovedne.“

Po ukončení rozpravy vyzval sta-
rosta obce poslancov ku hlasova-
niu.

Poslanci obecného zastupiteľstva 
následne schválili stiahnutie po-
daného odvolania v spore (aby 
obec ukončila spor) o náhradu 
škody Marta Škorvánková c/a 
Obec Nededza a súčasne poverili 
starostu obce k presunu fi nan-
čných prostriedkov potrebných 
na úhradu náhradu škody v rámci 
schváleného rozpočtu

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

7) Zastavovacia štúdia v loka-
lite Stav – II. etapa

V úvode tohto bodu rokovanie 
starosta obce otvoril rozpravu. 
V nej sa vyjadril poslanec JUDr. 
Marián Cesnek:“ “na ostatnej sta-
vebnej komisii 18.5.2020, po pre-
rokovaní všetkých plánovaných 
bodov, predložil Starosta obce 
na konci rokovania informáciu, že 
zadal spracovať Śtúdiu zástavby 
Stav II. Etapa. Ako poslanec som 
sa o tejto štúdii dozvedel prvý 
krát na stavebnej komisii dňa 
18.5.2020 a o obsahu Štúdie boli 
zjavne informovaní len starosta a 
poslanci, ktorí tam majú pozem-
ky. Bezprostredne na stavebnej 
komisii som uviedol, že je to po-
trebné samostatne prerokovať a 
pozrieť sa na schválený územný 
plán, akú požiadavku má obec 
pri trasovaní a určení šírky miest-

nych komunikácií podľa územ-
ného plánu. Predloženie štúdie 
na rokovanie zastupiteľstva, bez 
predchádzajúceho prerokovania 
v stavebnej komisii preto pova-
žujem za predčasné. Rovnako 
je potrebné preveriť stanovisko 
všetkých vlastníkov k odpredaju 
pozemku pod prípadné komu-
nikácie. Obec by mala mať jed-
noznačne schválené a odsúhla-
sené, v akom rozsahu sa bude 
fi nančne podieľať na výstavbe 
lokality, či budú na to prostried-
ky v rozpočte a v akom časovom 
horizonte bude obec niečo fi nan-
covať. Nemá ekonomický zmysel 
fi nancovať z rozpočtu obce ko-
munikácie k pozemkom, ktoré si 
niekto kúpi alebo rozdelí poze-
mok len pre zhodnotenie peňazí 
a najbližších 20 rokov pozemok 
nebude využívať. Toto sa stalo v 
lokalite Stav I. etapa, kde si obča-
nia z mesta Žilina a mesta Poprad 
kúpili od realitnej kancelárie po 
dva pozemky veľa seba, zjavne 
len z ekonomických dôvodov. 
Zástupcovia realitnej kancelária 
pred schválením zástavby ubez-
pečili poslancov, že po schválení 
štúdie lokality Stav I. etapa, realit-
ná kancelária na vlastné náklady 
vybuduje prístupový most, na 
ktorý mala vydané aj stavebné 
povolenie. Avšak po odpredaji 
pozemkov sa táto realitná kan-
celária už snažila náklady na vý-
stavbu mosta presunúť na obec, 
čo bolo nakoniec poslancami od-
mietnuté. Preto by sa mala obec 
pri posudzovaní zámeru lokality 
Stav II. Etapa takýmto situáciám  
vopred vyvarovať. Každý develo-
per sa snaží čo najviac nákladov 
presunúť na obec a tým len ma-
ximalizovať svoje zisky. Obec je 
povinná vykonávať podľa zákona 
svoju samosprávu v prospech 
obyvateľov obce, preto nevidím 
dôvod vynakladať fi nančné pro-
striedky obce na budovanie ko-
munikácií k pozemkom vlastní-
kov, ktorí nie sú obyvatelia obce. 
Na to má slúžiť tzv. „poplatok za 
rozvoj“, ktorý by mali platiť všet-
ci, ktorí nie sú obyvatelia obce.“ 
Na to reagoval prítomný z radov 
občanov Ivan Konek, ktorý sa 
opýtal:“ čo budú robiť vlastníci s 
takými pozemkami?“ Poslankyňa 
Ing. Ľuboslava Ťažká sa vyjadri-
la:“ ja to beriem ako štúdiu, aj my 
tam riešime pozemok“. Do disku-
sie sa zapojil aj prítomný občan 
Miroslav Ďugel z ulice Záhradná, 
ktorý uviedol:“ o výstavbe ro-
dinných domov v tejto lokalite 
bolo rozhodnuté už dávno pri 
riešení územného plánu obce, 
kde je táto výstavba povolená. 

Na komisii by sa malo jednať 
hlavne s vlastníkmi pozemkov 
v danej lokalite, ktorí by súhla-
sili s nejakou výstavbou. Nik-
dy nebude spokojný každý.“ Sta-
rosta obce dodal:“ obec nemôže 
prikázať vlastníkom akéhokoľvek 
pozemku, či má daný pozemok 
predať alebo si ho ponechá pre 
ďalšie generácie, je to na vlast-
níkoch. Obec má v rámci svojich 
možností vychádzať v ústrety 
našim občanom, nakoľko väčšina 
vlastníkov je alebo pochádza z 
našej obce. Táto štúdia má ukázať 
pokračovanie prvej etapy, čo sa 
týka ciest, ich šírky a toho, kadiaľ 
by mali cesty prechádzať. Napo-
kon takmer všetci máme vodu a 
kanál, elektriku a cesty, veď na-
koniec to rieši územný plán obce. 
Neviem, prečo sa z toho robí taká 
dilema. Je tam dvadsaťštyri po-
zemkov. S každým, kto tam chce 
mať prístup som sa rozprával, či 
tam niečo chce alebo nie.“ Po-
slanec Milan Drábik sa zapojil do 
diskusie s tým, že:“ bolo by treba 
oboznámiť všetkých majiteľov 
pozemkov, nech sa ku tomu vy-
jadria, a keď bude niečo dohod-
nuté, nech to poslanci schváli-
me.“ Poslanec Ing. Vladimír Zajac 
povedal:“ bolo by dobré vyhoto-
viť dve, tri alternatívny a o týchto 
následne diskutovať.“

V závere tohto bodu rokovania 
poslanci obecného zastupiteľstva 
vzali zastavovaciu štúdiu rodin-
ných domov v lokalite Stav – II. 
etapa spracovanú Ing. Arch. Kraj-
čom na vedomie a odporučili zvo-
lať na komisiu vlastníkov jednotli-
vých pozemkov.

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    

8) Stanovisko hlavného kon-
trolóra k Záverečnému účtu 
obce Nededza za rok 2019

Hlavná kontrolórka obce pred-
ložila svoje Stanovisko k záve-
rečnému účtu obce Nededza za 
rok 2019.  V priebehu roka bolo 
kontrolované dodržiavanie pl-
nenia príjmov a výdavkov. Hos-
podárenie obce bolo v súlade so 
schváleným rozpočtom a bol do-
držiavaný zákon č. 583/2004 Zb. 
o rozpočtových pravidlách územ-
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nej samosprávy. Hlavná kontro-
lórka konštatovala, že Záverečný 
účet obsahoval všetky predpísa-
né náležitosti.

Prítomní poslanci vzali Stanovisko 
hlavného kontrolóra na vedomie.
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. Vladi-
mír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

9) Záverečný účet obce Nede-
dza za rok 2019

Starosta obce PhDr. Peter Vajda 
predložil prítomným poslancom  
Záverečný účet obce Nededza 
za rok 2019 na schválenie. Ten 
vyhodnocoval rozpočet obce na 
rok 2019, plnenie príjmov, čerpa-
nie výdavkov, použitie prebytku, 
tvorbu a použitie prostriedkov 
rezervného a sociálneho fon-
du, bilanciu aktív a pasív ku 
31.12.2019, prehľad o stave a vý-
voji dlhu ku 31.12.2019, prehľad o 
poskytnutých zárukách. 

Ďalej obsahoval fi nančné uspo-
riadanie fi nančných vzťahov voči:
•  zriadeným a založeným práv-

nickým osobám
•  ostatným právnickým osobám 

a fyzickým osobám – podnika-
teľom

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

Starosta obce uviedol, že obec 
za rok 2019 hospodárila s prebyt-
kom v sume 29 184,26 EUR ziste-
ného podľa 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 neskorších predpisov, na 

tvorbu rezervného fondu v sume 
29 184,26 EUR.

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. Vladi-
mír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Obecné zastupiteľstvo tiež schvá-
lilo použitie zostatku fi nančných 
operácií v sume 183 089, 77 EUR, 
zisteného 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 neskorších predpisov, na 
tvorbu rezervného fondu 183 
089,77 EUR.

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. Vladi-
mír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

10) Správa nezávislého audí-
tora z auditu účtovnej zá-
vierky, správa k ďalším po-
žiadavkám zákonov a iných 
právnych predpisov a vý-
ročná správa k  31.12.2019

Na zasadnutí obecného zastupi-
teľstva bola prejednaná Správa 
nezávislého audítora z auditu úč-
tovnej závierky, správa k ďalším 
požiadavkám zákonov a iných 
právnych predpisov a výročná 
správa k 31.12.2019 od nezávislej 
audítorky Ing. Márie Kasmanovej. 
Na základe overenia rozpočtové-
ho hospodárenia zachyteného v 
poznámkach účtovnej závierky 
konštatovala, že neboli zistené 
vo všetkých významných súvis-
lostiach skutočností, ktoré by 
spochybňovali vykázané výsled-
ky rozpočtového hospodárenia. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo 
správu nezávislého audítora z 
auditu účtovnej závierky, správu 
k ďalším požiadavkám zákonov 
a iných právnych predpisov a 
výročnú správu k 31.12.2019 na 
vedomie. 

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. Vladi-
mír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0
11) Rôzne

V rámci bodu Rôzne bolo vzaté 
na vedomie Rozpočtové opatre-
nie č. 2/2020. Jedná sa o rozpoč-
tový presun príjmov a výdavkov 
v rámci schváleného rozpočtu zo 
dňa 31.03.2020 (transfér voľby NR 
SR 2020, stravovanie detí v mater-
skej škole, register adries).

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. Vladi-
mír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Ďalej bola vzatá na vedomie 
informácia o predschválenom 
fi nančnom rámci pre obec Nede-
dza vo výške 100 000 € platnom 
do 31.12.2020 zo strany ČSOB Le-
asing, a.s., Bratislava v prípade, 
ak by obec fi nančné prostriedky 
žiadala.

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. Vladi-
mír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Poslanci obecného zastupiteľ-
stva tiež opätovne prejednávali 
žiadosť Jakuba Mravca, bytom 
Záhradná 22612, Nededza o 
odkúpení pozemku par.č. KN C 
221/3 z dôvodu parkovania osob-
ného vozidla. Prítomní skonšta-
tovali, že pokiaľ obec neodpredá 
pozemky pod bytovým domom 
č. 225 a č. 226 na ulici Záhradná, 
nebude obec žiadosť na odpred-
aj akceptovať. V tomto zmysle 
obec zašle žiadateľovi odpoveď.

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. Vladi-
mír Zajac

Proti: 0
Zdržali sa: 0

12) Projekt Zelené obce

Poslanec JUDr. Marián Cesnek prí-
tomných informoval o vyhlásenej 
výzve od Slovenskej agentúry 
životného prostredia s názvom 
Zelené obce. Tá je určená na vý-
sadbu stromov, pričom obec by 
mohla takto v prípade úspešnosti 
získať fi nancie v sume do 16 500 
EUR, čo by mohlo zabezpečiť vý-
sadbu pre cca. 80 – 120 stromov. 
Cena za projekt by tvorila v tom-
to prípade menej ako 10% z ceny 
projektu. Uviedol tiež, že v prípa-
de Nededze by to bolo vhodné 
pri novovznikajúcej cyklotrase 
alebo futbalovom ihrisku.

Poslanci uznesením obecného 
zastupiteľstva odporúčali zapojiť 
sa do projektu Zelené obce.

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. Vladi-
mír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

13) Ekologická stabilita obce

Poslanci uznesením obecného 
zastupiteľstva vzali na vedomie 
informáciu od JUDr. Mariána Ces-
neka ku príprave materiálov pre 
ekologickú stabilitu obce.

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. Vladi-
mír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

14) Uznesenia

Na zasadnutí obecného zastu-
piteľstva boli prijaté uznesenia 
č.185/2018-2022 až 201/208-2022. 

15) Záver

Po ukončení rokovania poďako-
val starosta obce prítomným za 
účasť a o 20:40 hod. zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva obce 
Nededza ukončil.

V Nededzi dňa 27. 5. 2020
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Prítomní poslanci: 6 JUDr. Ma-
rián Cesnek, Milan Drábik, Mgr. 
Darina Janušová, Mária Sklenáro-
vá, Ing. Vladimír Zajac, Ing. Ľubo-
slava Ťažká
Ospravedlnení poslanci: 1 Ing. 
Miloš Janek
Neospravedlnení poslanci: 0 

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie
4. Plán kontrolnej činnosti hlav-

ného kontrolóra obce Nede-
dza na II. polrok 2020

5. Vyradenie dlhodobého a 
drobného majetku obce

6. Informácia o plnení rozpočtu 
obce za rok 2020 

7. Riešenie verejného priestran-
stva pred materskou školou

8. Rôzne
9. Uznesenia
10. Záver

1) Otvorenie: 

Desiate zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva vo volebnom ob-
dobí rokov 2018-2022 otvoril a 
viedol starosta obce PhDr. Peter 
Vajda, ktorý privítal prítomných 
a skonštatoval, že na zasadnu-
tí sú prítomní šiesti poslanci a 
obecné zastupiteľstvo je uznáša-
niaschopné. Následne predložil 
na schválenie program rokova-
nia. Poslanci program Obecné-
ho 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 Skle-
nárová, 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 zastu-
piteľstve neboli prijaté uznese-
nia, ktoré by požadovali plnenie.

3) Informácie

Starosta obce informoval o 
tom, že na základe rozhodnu-
tia obecného zastupiteľstva 
uznesením č. 190/2018-2022 
bolo späť vzaté odvolanie proti 
rozhodnutiu Okresného súdu v 
Žiline 41C/14/2017 v spore o ná-
hradu škody Marta Škorvánko-
vá c/a Obec Nededza. Zároveň 
bola zo strany obce vykonaná 
úhrada v sume 5.738,00 € a úro-
ky z omeškania v sume 992,39 
€. Ďalej informoval o osadení 
informačných zákazových ta-
buliek Zákaz vstupu so psom 
do priestorov areálu cintorína, 
materskej školy a futbalového 
ihriska. Prítomní si vypočuli 
aj informáciu o tom, že Vladi-
mír Klučiarik z ulice Potočná 
č. 93/22 požiadal dňa 8.6.2020 
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 šetre-
nia a v zmysle zákona  369/1990 
Z.z. o obecnom zriadení § 3 ods. 
4 zabezpečila pochovanie Dari-
ny Klučiarikovej v sume 661,90 
€. Pozostalý Vladimír Klučiarik 
sa zaviazal, že obcou vynalože-
né náklady vráti obci späť.

Na zasadnutí zaznela i informácia 
o ukončení 36 mesačného termí-
novaného vkladu v Privatbanke. 
Zároveň sa zrealizoval nákup dl-
hopisov 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 Sedembo-
lestnej Panny Márie, ako aj akcie 
spojené s kultúrnym letom, ne-

Zápisnica z desiateho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa
6. 7. 2020 o 17:00 hod. v sále zasadacej
miestnosti obecného úradu v Nededzi.

konali. Zaznela aj informácia o 
zasadnutí Komisie stavebnej, ži-
votného prostredia a verejného 
poriadku zo dňa 23.06.2020 za 
účasti 21 vlastníkov pôdy v loka-
lite Stav a 3 geodetov. Riešila sa 
zastavovacia štúdia v tejto loka-
lite – II. etapa. Naplánované bolo 
aj ďalšie stretnutie a to po vy-
pracovaní predbežného návrhu 
geometrického plánu rozparce-
lovania na jednotlivé pozemky. 
Prítomní si vypočuli aj informá-
ciu o dodaní mulčovača od firmy 
HON-TECH, s.r.o., Krupina a tiež 
o vybudovaní stojiska pre kon-
tajnery na triedený zber na ulici 
Potočná pri odbočke na cintorín. 
Prednesená bola tiež informácia 
o čistení koryta potoka Kotrčiná 
od nánosov. 

Na rokovanie obecného zastu-
piteľstva 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 odchá-
dza 11 detí a prijatých bolo celko-
vo 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 Janu-
šová z poslaneckých odmien a to 
rovnakým dielom v sume 30 €.

Prítomní poslanci 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. Da-
rina Janušová, Mária Sklenárová, 
Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladi-
mír 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 via-
ceré body ako: kontrola vykoná-

vania finančnej kontroly, správa 
a kontrola poskytnutých dotácií 
z rozpočtu obce, kontrola finan-
čných operácií, kontrola a inven-
tarizácia pokladníc k 31.12.2020, 
kontrola  hospodárenia a nakla-
dania s majetkom obce, ako aj 
plnenie úloh uložených obec-
ným zastupiteľstvom a staros-
tom obce. JUDr. Marián Cesnek 
požiadal hlavnú kontrolórku o 
doplnenie nasledovného bodu: 
uvedenie množstva hodín, po-
čas ktorých využíva FA United 
priestory ihriska, vrátane po-
mocného ihriska, multifunkčné-
ho ihriska a šatní.

Obecné zastupiteľstvo schválilo 
Plán kontrolnej činnosti hlavné-
ho 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. Da-
rina Janušová, Mária Sklenárová, 
Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladi-
mír 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 drobné-
ho 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 použí-
vať 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. Da-
rina Janušová, Mária Sklenárová, 
Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladi-
mír Zajac
Proti: 0                      
Zdržal sa: 0                                                                                 

6) Informácia o plnení roz-
počtu obce za rok 2020 

Starosta obce PhDr. Peter Vajda 
v úvode tohto bodu prítomných 
oboznámil s informáciami týka-
júcimi sa plnenia rozpočtu obce 
Nededza za rok 2020. Ekonómka 
Jozefína Slotová informovala o 
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niektorých podstatných sku-
točnostiach týkajúcich sa práve 
plnenia rozpočtu obce a to: po-
rovnanie 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 ob-
dobie cca. od polovice marca do 
júna 2020. Obec obdržala aj ne-
rozpočtovaný príjem -príspevok 
z Environmentálneho fondu v 
sume 1.886,09 € a to podľa per-
centa 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. Da-
rina Janušová, Mária Sklenárová, 
Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladi-
mír 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 schválené-
ho rozpočtu zo dňa 30.06.2020  
(transfér Voľby do NR SR 2020, 
stavebný poriadok, pozemné 
komunikácie, životné prostredie, 
register obyvateľov, sčítanie do-
mov 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. Da-
rina Janušová, Mária Sklenárová, 
Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladi-
mír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7) Riešenie verejného prie-
stranstva pred materskou 
školou.

V úvode tohto bodu rokovanie 
starosta obce predložil poslan-
com obecného zastupiteľstva 
dva návrhy na riešenie priestran-
stva pred materskou školou, 
ktoré navrhol Ing. Arch. Krajč. 

Uvedené návrhy mali poslanci k 
dispozícii pred zasadnutím obec-
ného zastupiteľstva v elektro-
nickej podobe. Poslanci navrhli 
drobné úpravy. Jedná sa o záme-
nu stojiska pre bicykle a odstav-
nej 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 priestran-
stva 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. Da-
rina Janušová, Mária Sklenárová, 
Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladi-
mír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8) Rôzne

V rámci bodu Rôzne bola prejed-
naná Žiadosť o vyjadrenie ku in-
vestičnému zámeru v rámci Prie-
myselnej zóny od fi rmy WYDRA, 
s.r.o. Žilina.

Poslanec JUDr. Marián Cesnek 
sa v tejto veci vyjadril, že by sa s 
riešením prenájmu či predaja po-
zemkov v priemyselnej zóne ne-
ponáhľal. Tvrdí, že zmluva medzi 
obcou Nededza a Ministerstvom 
hospodárstva SR, ktorá o prie-
myselnej zóne pojednáva nie je 
limitujúca a sankcionovaná pre 
obec, preto neznamená význam-
né riziko.

Prítomní poslanci uvedenú Žia-
dosť o vyjadrenie ku investičné-
mu zámeru v rámci Priemyselnej 
zóny od fi rmy WYDRA, s.r.o. Žili-
na 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. Da-
rina Janušová, Mária Sklenárová, 
Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladi-
mír 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 konštato-
vali, že uvedenú parcelu Územ-
ný 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. Da-
rina Janušová, Mária Sklenárová, 
Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladi-
mír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Starosta obce ďalej predložil ná-
vrh na nákup traktorovej kosačky 
Kubota GR 2120. Jedná sa o pro-
fesionálny stroj, ktorý by mal ob-
ci slúžiť najmä na kosenie väčších 
trávnatých priestranstiev, najmä 
futbalového ihriska. Starosta ob-
ce uviedol, že na uvedený stroj 
by obec dostala fi nančné pro-
striedky od spoločnosti MOBIS 
v sume 7.500 € a cca. 4.000 € by 
musela obec uhradiť z vlastných 
zdrojov. V diskusii v poslaneckom 
pléne odznelo, že aktuálne je vy-
užívaná 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. Dari-
na 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 vý-
hľadovo do budúcnosti.

V rámci bodu Rôzne sa poslanec 
obecného zastupiteľstva Ing. 
Vladimír Zajac vyjadril ku pláno-
vanej výstavbe v lokalite Stav, 
kde uviedol, že na zasadnutí ob-
čanov 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, sme-

rom ku potoku) sú parcele 557 
rozdelené v pomere (ku vtedaj-
šiemu dátumu) v pomere 4 (9 
parciel pre občanov bývajúcich 
v Nededzi) ku 6 (17 parciel pre 
občanov na adresách mimo ob-
ce Nededza).Ďalšími vlastníkmi 
sú Obec Nededza a Slovenská 
republika.

Starosta obce odpovedal, že 
uvedené informácie, o ktorých 
hovorí, sa týkali I. etapy v loka-
lite Stav, ktorá je už vyriešená. 
Obec v súčasnosti rieši II. etapu 
v tejto lokalite, a aj to len v in-
tenciách miestnych komuniká-
cií. Rozparcelovanie a počty po-
zemkov záležia na jednotlivých 
majiteľov pozemkov. Následne 
Ing. Vladimír Zajac dodal, že v 
druhej etape v oblasti Pod lipou 
(378, 379, 380) sú občania Nede-
dze alebo ešte stále spätí s ob-
cou 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 rozparce-
lovanie 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 dele-
ním, usporiadaním a nadväzu-
júcimi komunikáciami. Netreba 
tam pričleňovať ďalších. Tí, ak 
budú chcieť nejako participo-
vať s ostatnými, istotne si k nim 
cestu nájdu. Starosta obce do-
dal, že sa dotazoval geodetov, v 
akom časovom horizonte by bo-
li schopní dodať návrh, ako by 
daná lokalita mala do budúcna 
vypadať. Tí sa vyjadrili, že zhru-
ba do 2 týždňov.

9) Uznesenia

Na zasadnutí obecného zastu-
piteľstva boli prijaté uznesenia 
č.202/2018-2022 až 212/208-
2022. 

10) Záver

Po ukončení rokovania poďako-
val starosta obce prítomným za 
účasť a o 20:50 hod. zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva obce 
Nededza ukončil.

V Nededzi dňa 10.07.2020
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Slovo starostu
Vážení spoluobčania, dlho som 
zvažoval, či túto tému nejako 
komentovať. Keďže sa jedná o 
vec verejnú, nakoniec som sa 
rozhodol v krátkosti vyjadriť. 

V našej obci sme od roku 2016 
riešili spor s p. Škorvánkovou, 
ktorá žalovala obec vo veci úra-
zu na našom cintoríne. Doteraz 
sme obdobný spor v obci ne-
mali. A to aj napriek tomu, že 
niektorí ľudia pri pohybe na cin-
toríne si spôsobili rôzne druhy 
zranenia, čomu sme chceli v ob-
ci predchádzať napríklad budo-
vaním chodníkov a pod. Keďže 
sa jedná o dosť dlhú dobu rieše-
nia tohto sporu (viac ako 4 roky) 
a záujem zo strany občanov o 
informácie o ňom bol dosť veľ-
ký, rozhodol som sa v krátkosti 
chronologicky zhrnúť priebeh 
tohto sporu.

1. Obec v mesiaci jún 2013 uro-
bila hlavný chodník na miest-
nom cintoríne, ktorý sa na-
chádza vo svahovitom teréne. 
V mesiaci september 2015 boli 
dorobené priečne schodíky zo 
zátravňovacích kociek, ktoré 
zakúpila obec vo vlastnej ré-
žii a práce realizoval miestny 
živnostník. Ten práce ukončil 
04.09.2015. 

2. Marta Škorvánková utrpela 
úraz dňa 19.10.2015 na miest-
nom cintoríne. Menovaná 
podala žiadosť o dobrovoľnú 
úhradu škody na obec dňa 
03.06.2016.

3. Následne v tejto veci zasadala 
komisia (ktorej sa zúčastnili 
aj všetci poslanci obecného 
zastupiteľstva - v počte 7 po-
slancov), ktorá daný návrh p. 
Škorvánkovej neakceptova-
la. Odpoveď na návrh pani 
Škorvánkovej bola preto za-
slaná zo strany obce v zmysle 
neakceptácie jej požiadavky. 

4. P. Škorvánková v.z. spoloč-
nosti InHelp, Daniela Dlaba-
ča 35, 010 01 Žilina podáva 
„Uplatnenie nároku na ná-
hradu škody“, kde obec žiada, 
aby najneskôr do 10.12.2016 
uhradila sumu 5 738 € ako 
náhradu za bolesť a sťaženie 
spoločenského uplatnenia.

5. Rovnako ani obecné zastupi-
teľstvo jej návrh na uplatne-

nie nároku na náhradu škody 
svojim uznesením č. 93/2016 
zo dňa 12.12.2016 neschválilo.

6. Spoločnosť InHelp s.r.o. zastu-
pujúca p. Škorvánkovú zaslala 
dňa 11.11.2016 obci Uplatne-
nie nároku na náhradu škody. 
Obecné zastupiteľstvo na svo-
jom zasadnutí dňa 14.11.2016 
prijíma nasledovné uznese-
nie, citujem: „ Uznesenie č. 
79/2016 odporúča s ohľadom 
na zaujatie stanoviska vo veci 
uplatnenia náhrady škody p. 
Marte Škorvánkovej v zastú-
pení spoločnosti InHelp s.r.o. 
Žilina dať vypracovať právne 
posúdenie k predmetnému 
nároku na náhradu škody“ a 
to právnym zástupcom obce 
JUDr. Sotolářom.

7. Dňa 29.09.2017 sa uskutoč-
ňuje prvé pojednávanie na 
Okresnom súde v Žiline, na 
základe podanej žaloby zo 
strany p. Škorvánkovej v za-
stúpení advokátskej kancelá-
rie Hagara-Hagarová, s.r.o., 
Daniela Dlabača 35, 010 01.

8. Obec Nededza na základe 
existujúcej zmluvy o právnej 
pomoci s JUDr. Jozefom Soto-
lářom, Južná trieda č.1 Košice 
žiada o právnu pomoc v za-
stupovaní obce pred súdom.

9. Obec požiadala svojho práv-
neho zástupcu na zákla-
de uznesenia č. 111 zo dňa 
29.04.2019 o mimosúdne ro-
kovanie s návrhom zníženia 
požadovanej sumy z 5 000 € 
na 4 000 € a súčasne, aby boli 
navrhnuté trovy súdneho ko-
nania žalujúcej strany znížené 
na 50%, s čím p. Škorvánková 
nesúhlasila.

10. Dňa 16.01.2020 Okresný súd 
Žilina vydal rozsudok, kde 
rozhodol, že obec je povinná 
zaplatiť žalobkyni sumu vo 
výške 5.738 € spolu s úrokom z 
omeškania vo výške 5% ročne 
z uvedenej sumy, čo činí sumu 
992,39 €.

 Vo veci bolo podané dňa 
22.03.2020 zo strany obce od-
volanie proti tomuto rozsud-
ku cestou okresného súdu.

11. Následne dňa 25.05.2020 po-
slanci obecného zastupiteľ-
stva schválili stiahnutie poda-
ného odvolania v spore (aby 
obec ukončila spor, 6 poslan-

P
ri viacerých príležitostiach 
sa v našej obci predviedli 
miestne dievčatá odeté 

v krojoch. Donedávna si kroje 
obec musela požičiavať a tie ne-
boli jednotné. Z tohto titulu sme 
dali ušiť  štyri kusy ženských kro-
jov, ktoré budeme využívať vý-
lučne pre obecné účely, či už pri 
hodových slávnostiach, stavaní 
obecného mája alebo niekto-
rých cirkevných príležitostiach. 
Kroje ušila krajčírka na objed-
návku z kvalitných materiálov. 
Návrhy boli vopred odkonzul-
tované, pričom sa vychádzalo z 
popisov krojov z minulosti (či už 
zachytených v písomnej alebo 
ústnej podobe). Veríme, že tie-
to pekné odevy budú samotnú 
obec príjemne reprezentovať v 
ľudovom duchu.

V Nededzi slobodné aj vyda-
té ženy nosili zväčša iba čierne 
sukne – šorce, ktoré boli v páse 
nariasené. Sukne boli po bokoch 
a vzadu nazberkané do zažehle-
ných širších faldov. Pás šorca bol 
mierne zdvihnutý pod prsia. Šor-
ce boli šité z domáceho ľanového 
plátna alebo kupovaného glotu, 
ktorý sa chodil farbiť na čierno do 
Mošoviec. V obci sa nezachovali 
šorce bielej farby, z čoho mož-
no usúdiť, že i sviatočný ženský 
šorc bol čierny a siahal až do pol 
lýtok. Pod šorce si ženy obliekali 

Podľa vzoru predkov 
sme dali ušiť kroje

bielu spodnú sukňu – spodničku 
(rubáš), taktiež šitú z domácich 
tkanín, avšak tá bola kratšia, aby 
nevytŕčala spod vrchného šorca. 
Rubáš bol rovnomerného strihu s 
dvoma upevnenými ramienkami, 
aby držali cez plecia. Zaujímavá 
je informácia, že vždy po žatve 
si gazdiné rozpustili celý šorc, 
oprali ho, dali na slnko vybieliť a 
potom ho opäť zošili.

cov hlasovalo ZA stiahnutie a 
1 poslanec SA ZDRŽAL) o ná-
hradu škody Marta Škorván-
ková c/a Obec Nededza a 
súčasne poverili starostu obce 
k úhrade požadovaných fi -
nančných prostriedkov.

12. Obec Nededza dňa 30.05.2020 
svoje odvolanie proti rozsud-
ku vzala späť.

Aktuálne zvažujem celé znenie 
zápisníc z pojednávaní, ako aj 
ďalšie s tým súvisiace dokumen-
ty (napr. riešenie tohto sporu v 
obecných zastupiteľstvách) zve-
rejniť na webovej stránke obce, 
aby si občania samotní mohli 
prečítať jednotlivé vyjadrenia 
zúčastnených osôb (poškodená, 
svedkovia, obec) a vytvoriť si tak 

vlastný obraz v danej veci tak, aby 
nikto nemohol poukázať na to, že 
obec o tomto spore informovala 
jednostranne. Každopádne budú 
musieť orgány obce do budúcna 
prijať opatrenia, či už na zvýšenie 
bezpečnosti na cintoríne, prípad-
ne možnosti fi nančnej náhrady 
škody (z akých zdrojov), ako aj 
celkový prístup na náš cintorín 
(zmena všeobecne záväzného 
nariadenia o cintoríne).

S rozsudkom okresného súdu ja 
osobne nesúhlasím, ale musím 
ho rešpektovať, pričom sme si 
zatvorili poslednú možnosť, kto-
rou bolo odvolanie.

S úctou, starosta obce
PhDr. Peter Vajda

Text a foto: Alica Hodásová
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Eva Medvedíková,
zdroj internet

Ako náhody otvorili
cestu legendám

1 Na konci 19. storočia v sanatóriu 
v Michigane dvaja lekári, bratia John 
Harvey a Will Keith chceli pripraviť 
pre svojich pacientov nízkokaloric-
ký pokrm. Omylom nechali v ku-
chyni uvarenú pšenicu, ktorá začala 
časom vločkovatieť. Tento postup 
vyskúšali neskôr s kukuricou a svetu 
následne mohli predstaviť kukurič-
né vločky.

2 Pietro Ferrero bol nadšený z nu-
gátových tabuliek. Išlo o obľúbený 
recept talianskeho mesta Alba, kde 
sa vymiešalo dokopy kakao, cukor 
a mleté lieskovce. Problém bol, že 
tieto nugátové tabuľky sa rýchlo 
roztápali. Pietro však v roku 1963 
začal touto zmesou plniť sklene-
né poháre a z tabuliek tak vznikla 
čokoládový rozotierateľný krém 
Nutella.

3 Mních Dom Pierre Pérignon mal 
za úlohu odstraňovať bublinky z 
vína preč, ktoré vznikli prirodzene 
druhotným kvaseím vín pri prevoze 
z Francúzska do Anglicka. Dom Pé-
rignon však neodolal a bublinkové 
víno ochutnal. Tvrdil, že takéto víno 
chutí ako hviezdy. Či je pravda, čo 
rozpráva legenda, sa už nedozvie-
me. Ale tie hviezdy môžeme stále 
ochutnávať v šampanskom víne, 
ktoré vraj bolo presne takto obja-
vené.

4 Lord Sandys z Worcestra po-
žiadal po svojom návrate z Indie 
lekárnikov Perrinsovcov, aby vy-
tvorili obdobnú omáčku, ktorú 
ochutnal v Indii a veľmi mu chutila. 
Bratia sa hneď pustili do miešania 
korenín, fermentovanej sóje, octu, 
melasy, cesnaku, zázvora, ančovi-
čiek a ďalších prísad. Vznikla však 
nepredajná zmes, ktorá smrdela 
rybinou. Jej osud takmer skončil 
cestou do pivnice, kde sa na ňu 
zabudlo. Po dvoch rokoch sa však 
omáčka našla a jej chuť bola nepo-
rovnateľná oproti začiatku a hlav-
ne chutná. Začala sa predávať vo 
veľkom a s miernymi úpravami sa 
predáva dodnes ako worcestrová 
omáčka.

5Grissini sú dlhé chrumkavé palič-
ky z chlebového cesta. V roku 1679 
na turínskom kráľovskom dvore žil 
vojvoda Viktor Amadeus II, ktorý 
po zjedení obyčajného chleba trpel 
bolesťami brucha. Jeho kuchár pre-
ňho vymyslel chlieb bez mäkkého 
striedku a tak vdýchol život obľúbe-
nému jedlu pizzovým štangliam.

6 V roku 1942 v Tijuane do  reštau-
rácie Cesara Cardiniho vošla skupi-
na hladných Američanov. Kuchár 
narýchlo zmiešal suroviny, ktoré 
mal a tak zo zeleného šalátu, krutó-
nov, majonézy, parmezánu vznikol 
najslávnejší šalát na svete. Je zau-
jímavé, že originálny Cézarov šalát 
nemá žiadne  mäso.

7Rok 1853, Saratoga Springs, štát 
New York. Istý  klient reštarurácie sa 
dookola sťažuje na príliš hrubé hra-
nolky, a tak kuchár George Crum mu 
vysmažil zemiaky nakrájané na tenké 
plátky ako list papiera. Zákazník bol z 
čipsov nadšený, rovnako ako my.

8Nešikovný kuchár zo starovekej 
Číny omylom nalial do misky sójo-
vého mlieka prírodné zrážadlo, tzv. 
nigari. Nigari sa vyrába aj dnes, tra-
dičným spôsobom z morskej vody 
a prirodzeným sušením na slnku. 
Rovnako ako produkt, ktorý vznikol 
pred stáročiami v Číne, tofu.

9V druhej polovici 18. Storočia 
požiadal anglický lord Sandwich 
svojho kuchára o jedlo, ktoré by 
mohol jesť jednou rukou za pracov-
ným stolom a bez toho, aby musel 
vstať. Kuchár vložil kus mäsa medzi 
dva krajce chleba a mal vybavené. 
Ostatným lordom sa toto praktické 
jedlo tak zapáčilo, že doma odká-
zali svojmu služobníctvu, že chcú 
chleba ako jedli u lorda Sandwicha. 
Toto aristokratické jedlo máme po-
maly každý deň, však ktoré jedlo je 
praktickejšie než sendviče. Oblože-
né chlebíčky sú vlastne českoslo-
venskou úpravou, ktorých éra u nás 
začala zlatým vekom Masarykovej 
prvej republiky.

Každý z nás v kuchyni rád experimentuje. Variť pomimo kuchárskych kníh 
sa jednoducho niekedy viac oplatí. Ani neviete, či vaše prehmaty nena-
smerujú váš pokrm k tomu, aby sa dostal do siene slávnych jedál, ktoré 
naozaj vznikli čistou náhodou. Minulosť ponúka niekoľko takýchto poku-
sov, z ktorých sa stali stálice nášho jedálnička.

Z každého rožku troškuZ každého rožku trošku

Kamenný kríž vyzdobilo
obnovené písmo

Napriek pretrvávajúcemu nepriaznivému stavu ohľadom COVID 
19 naši športovci z Obecného športového klubu Nededza v rámci 
svojho kolektívu postavili i zvalili obecný máj. Za to, že pomáhajú 
aj v týchto časoch zachovať tradície im patrí poďakovanie.

Informácie pripravila: Alica Hodásová

Krátka informácia
k obecným akciám
v roku 2020
V súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom koronavírusu na 
Slovensku sa rozhodla Komisia kultúry, mládeže a športu zrušiť 
viaceré obecné akcie, na ktoré sme boli v obci zvyknutí: Deň 
matiek, MDD či Hodové slávnosti Sedembolestnej Panny Má-
rie. Po dohode s pánom farárom sa však uskutoční  slávnostná 
hodová svätá omša dňa 15. septembra.

O realizácii ďalších kultúrnych či spoločenských podujatí sa 
bude rozhodovať operatívne podľa ďalšieho vývoja v našej 
krajine.

Na kamennom kríži 
nachádzajúcom sa 
pri vstupe do našej 
obce v smere z Gbe-
lian sa podpísal zub 
času, ktorý doslova 
zneviditeľnil písmo 
na ňom vyryté. Obec 
dala toto písmo ob-
noviť. Nápis „Ku cti 
a chvále Božej ve-
novali roľníci obce 
Nededza 1948“ nám 
takto bude opäť či-
tateľne pripomínať 
pamiatku našich 
predkov. 

Postavili sme i zvalili
obecný máj

Foto: archív OŠK
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O našom kaštieli sa píše aj na 
stránkach iných novín.

Článok je zverejnený so súhlasom autorky.
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Text: Alžbeta Zuskáčová
Foto: Internet

Mnohí z nás sú vlastníkmi neja-
kého domáceho zvieraťa. Či už 
sme viac naklonení psom alebo 
mačkám, či dokonca korytnač-
kám alebo iným plazom, okrem 
potešenia a radosti, ktoré nám 
spolužitie s našimi domácimi 
miláčikmi prináša, máme za ne 
aj určitú zodpovednosť. 

Povinnosti, ktoré sa viažu s cho-
vom zvierat nemajú len maji-
telia, ale aj mestá a obce. Obec 
je povinná oznámiť vlastníkom 
psa označenie transportérom 
– čipom, obsahujúcim informá-
cie o psovi, aj o tom, kto je jeho 
majiteľ. Vlastník psa je povinný 
takto začipovať psa do 12 týž-
dňov jeho veku. V prípade, že 
tak neurobí, dostane pokutu a 
tým prechádza povinnosť oči-
povania psa na obec. Obec je 
tiež povinná viesť evidenciu 
psov držaných na území obce. 
Obec vydá majiteľovi evidenč-
nú známku, ktorá preukazuje 
totožnosť psa. Dediny či mestá 
sú povinné udržiavať čistotu na 
verejných priestoroch umiest-

nením kontajnerov na výkaly 
a ich priebežným hygienickým 
odstraňovaním. Tie, ak nie sú k 
dispozícii, je vlastník povinný 
výkaly pozbierať a odložiť do 
kontajnerov na komunálny od-
pad. Pri výskyte túlavých zvierat 
má obec povinnosť zabezpečiť 
ich odchyt a následné umiest-
nenie do karanténnych staníc 
alebo útulkov.

V súčasnosti mnohé obce, vrá-
tane tej našej, trápi aj problém 
premnoženia mačiek. Prem-
nožené mačky sú problémom 
najmä kvôli prenosu mnohých 
ochorení (besnota, svrab, pa-
razity alebo toxoplazmóza, ob-
zvlášť nebezpečná pre tehotné 
ženy). Väčšine mačiek, aj keď 
majú vlastníka, je povolené sa 
voľne túlať. Práve preto je po-
trebné humánne koordinovať 
ich množenie. Vo všeobecnosti 
sa na všetky nekastrované mač-
ky, ktoré majú voľný pohyb dí-
vame ako na túlavé, bez ohľadu 
na to, či majú vlastníka (alebo 
tzv. opatrovníka). Pokiaľ je mač-

ke dovolené chodiť vonku, stáva 
sa súčasťou populácie túlavých 
mačiek a jej identifi kácia je mož-
ná iba prostredníctvom čipu. 
Ak sa nečipovaná mačka stratí a 
nevie sa vrátiť domov, možnosti 
ako ju spojiť s majiteľom sú veľmi 
obmedzené. Najdôležitejšie však 
je, že každé voľne pohybujúce sa 
zviera musí byť očkované proti 
besnote. Besnota je smrteľné 
ochorenie, ktoré sa prenáša zo 
zvieraťa na človeka prostredníc-
tvom jeho slín, čiže najčastejšie 
pohryzením. V rámci prevencie 
je dôležité mať pod dohľadom 
nielen psy, ale aj mačky, ktoré sú 
tiež prenášačmi rôznych ochore-
ní, čo ovplyvňuje aj nechovate-
ľov, rovnako ako chovateľov.
Preto je vhodné neustále ape-
lovať na chovateľskú časť ve-
rejnosti (nie len na chovateľov 
psov, ale aj chovateľov mačiek 
alebo iných spoločenských 
zvierat), aby okrem poskyto-
vania jedla, prístrešku a aspoň 
núdzovej veterinárnej starost-
livosti, boli pripravení posky-
tovať týmto zvieratám aj inú 

starostlivosť a to najmä  iden-
tifikáciu zvieraťa (čipovanie),  
kastráciu zvieraťa (pokiaľ sa ne-
jedná o registrovaný a schvále-
ný chov), vakcináciu zvieraťa a 
ošetrenie zvieraťa proti para-
zitom. Zodpovedným vlastníc-
tvom mačky (rovnako tak iného 
zvieraťa) vždy bude len také 
vlastníctvo, ktoré zvieraťu za-
bezpečuje fyzické a psychické 
pohodlie. Pri chove psov aj ma-
čiek je potrebné brať ohľad aj 
na susedské vzťahy v obci, lebo 
nie každý človek je zástancom 
vlastníctva zvieraťa, či už psa 
alebo mačky. Aj v tomto smere 
by mala platiť nejaká primera-
nosť a najmä ohľaduplnosť voči 
druhým.

Nezabúdajme, že populácia 
zvierat závisí od ľudí, či už pria-
mo alebo nepriamo. Kvalita ži-
vota zvierat  je úzko spätá s čin-
mi človeka a problémy súvisiace 
so zvieratami, sú dôsledkom 
ľudského správania.

Aby sa nám dobre žilo...
alebo: ako by sa mal správať
majiteľ psa či mačky?

Starosta obce Nededza PhDr. 
Peter Vajda sa spoločne s 
ostatnými starostami mikro-
regiónu Terchovská dolina, 
primátora mesta Žilina, pred-
sedníčky VUC Žilina, zástup-
cov OOCR Malá Fatra a prezi-
denta spoločnosti Kia Motors 
Slovakia dňa 17.06.2020 zú-
častnili slávnostného zahá-
jenia výstavby cyklotrasy. Tá 
povedie z obce Teplička nad 
Váhom až do Terchovej. Čo 
sa týka katastra obce Nede-
dza, väčšia časť tejto moder-
nej cyklotrasy povedie mimo 

hlavnej štátnej cesty II/583 a je 
situovaná po pozemkoch obce 
pozdĺž oplotenia areálu spo-
ločnosti Kia zo severnej strany.  
Medzi obcou Teplička nad Vá-
hom a Nededzou si už v tomto 
roku môžu cyklisti či korčulia-
ri vychutnať jazdu za plného 
umelého osvetlenia po zotmení 
a to práve vďaka existujúcemu 
dosahu svetla z areálu Kie. Tou-
to formou sa prispeje k bezpeč-
nejšiemu užívaniu cyklotrasy 
pre všetkých účastníkov.

Moderná cyklotrasa povedie
aj cez Nededzu

Text: Alica Hodásová
Foto: archív KIA
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Koniec jarného obdobia a 
začiatok leta nebola pre 
nás priaznivé obdobie. 

Prišli nečakané správy o náka-
ze CIVID 19, ktorá sa začala roz-
širovať bleskovou rýchlosťou a 
zatvorili sa všetky školské inšti-
túcie. Ostali sme všetci doma a 
dlhý čas sme spolu v materskej 
škole neboli. Keď sa konečne v 
polovici júna situácia  upoko-
jila, mohli sme za prísnych hy-
gienických opatrení znovu za-
čať chodiť do materskej školy. 
Ďakujeme pánovi starostovi za 
starostlivosť, ktorú nám pre-
ukázal pri znovuotvorení pre-
vádzky našej materskej školy.  

Deti boli veľmi šťastné, že mohli 
byť znovu so svojimi kamarát-
mi, ale hlavne sa hrať spolu na 
školskom dvore, či pozorovať 
spolu okolie materskej školy na 
vychádzkach. 

Veľmi nás potešila návšteva roz-
právkového parku v obci Nez-
budská Lúčka, kde sme mohli 
byť spolu s deťmi. Počasie bolo 
krásne a atmosféra úžasná.

Dúfame, že na začiatku škol-
ského roka nastúpime všetci 
do materskej školy a podobná 
situácia s ochorením už nebu-
de. Všetci sa už tešíme na letné 

prázdniny a letné radovánky či 
už doma, pri vode, alebo v oko-
litej prírode.

Text: Vlasta Hrušková
Foto: archív MŠ

NEDEDŽAN – Štvrťročník o živote Nededze. Ročník XIV. Rok 2020. Číslo: 2/2020. EV 5265/15. ISSN 2453-6784. Dátum vydania: august 2020.
Vydavateľ: Obec Nededza, sídlo: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza. IČO: 00321516. Tel.: 041/5980519, www.nededza.eu, e-mail: sekretariat@nededza.eu. 
Redakčná rada: Alica Hodásová, Eva Medvedíková, Alžbeta Zuskáčová. Grafi cká úprava a tlač: Peter Ďugel DRaM, Za Kaštieľom 153, 013 02 Nededza.

Keď prichádza leto

Keď prichádza leto, je nám do skoku, Keď prichádza leto, je nám do skoku, 
čľapkáme sa bosí v bystrom potoku.čľapkáme sa bosí v bystrom potoku.
Zohrej nás, zohrej, slniečko premilé,Zohrej nás, zohrej, slniečko premilé,
šantíme na lúke ako motýle.šantíme na lúke ako motýle.


