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  Zápisnica z riadneho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva obce Svederník, 

konaného dňa 17.03.2021 

 

 

 
Prítomní poslanci:   Ing. Eva Chrustová, Ing. Roman Ďuračík, p. Eva Maťková, Ing. Peter Zajac, 

Ing. Pavol Králik a p. Ján Štrba 

 

 

Prítomní pracovníci obce:    Ing. Elena Šuteková – hlavný kontrolór obce  

                                                 Mája Babišová – zamestnanec obce – zapisovateľka 

 

 

 

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta    obce  Mgr.  Roman  Lisický  privítal  na  riadnom  zasadnutí  OZ  obce  Svederník  

všetkých  prítomných a skonštatoval,  že  OZ  je spôsobilé  rokovať a je schopné uznášať sa,  

nakoľko v čase otvorenia zasadnutia OZ boli prítomní 6-ti poslanci 

a/  starosta obce určil:  

 zapisovateľku – Máju Babišovú 

 overovateľov zápisnice – Ing. Romana Ďuračíka a p. Jána Štrbu 

b/  do návrhovej komisie bola zvolená Ing. Eva Chrustová  

 

 

K bodu 2/ Schválenie programu rokovania OZ 

Starosta  obce  predložil   poslancom  OZ  Návrh  programu  rokovania  podľa pozvánky  zo  dňa  

10.03.2021. Poslanci pristúpili k hlasovaniu a odsúhlasili  Program rokovania OZ ako celok, ktorý 

bol  jednohlasne schválený  nasledovne:  

  1.    Otvorenie zasadnutia 

   a)    určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

   b)    voľba návrhovej komisie 

  2.   Schválenie programu rokovania OZ      

  3.    Kontrola plnenia uznesení  

  4.    Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020 

  5.    Nakladanie s majetkom obce, nadobudnutie pozemku od ŽSK (chodník II. etapa) 

  6.    Zmluva o zriadení vecného bremena (inžinierske siete „Projekt PODHÁJ“) 

  7.    Prenájom priestorov vo vlastníctve obce, žiadosti o odpustenie nájmu 

  8.    Rôzne 

  9.    Diskusia 

10.    Návrh na uznesenie 

11.    Záver 
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K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ o plnení uznesení a to o :  

 Prevode verejného vodovodu z majetku obce Svederník do vlastníctva spoločnosti           

SEVAK, a. s. v rozsahu a v zmysle podmienok Kúpnej zmluvy, ktorý bol zrealizovaný v januári 

2021. Celý proces prevodu obecného vodovodu do vlastníctva spoločnosti SEVAK, a. s. má na 

zreteli naplniť verejný záujem a zabezpečiť dodávku kvalitnej pitnej vody pre občanov všetkých 

častí obce 

 

 Projekte PODHÁJ, kde prebehla kolaudácia inžinierskych sietí a v súčasnej dobe prebieha  

prekládka optického kábla 

 

 V najbližších dňoch bude vydané územné rozhodnutie na projekt Odkanalizovania obcí Dlhé 

Pole, Svederník, Divinka a počíta sa s realizáciou v horizonte 3-5 rokov 

 

Poslanci OZ zobrali na vedomie informácie starostu obce Svederník  o plnení uznesení. 

 

 

K bodu 4/  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020 

 

Materiály k tomuto bodu programu boli poslancom OZ zaslané vopred.  

 

V zmysle § 18 f ods.1 pís. e)zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov hlavný kontrolór obce predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu 

o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka. Správa bola hlavnou kontrolórkou 

predložená v mesiaci február 2021, čo je v zákonnej lehote, pričom táto bola zaradená do programu 

rokovania OZ v najbližšom možnom termíne. Predložením Správy o kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce za rok 2020 je naplnená jedna z hlavných zákonných povinností hlavného 

kontrolóra obce. 

 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Šuteková predložila poslancom  OZ Správu o kontrolnej činnosti 

za rok 2020, obsahom ktorej bola súhrnná informácia o priebehu, procese ako aj záveroch 

z vykonávania kontrolnej činnosti ako aj ostatných činnosti kontroly v obci Svederník za rok 2020. 

 

V kontrolnej činnosti sa zamerala na dodržiavanie zákonných ustanovení so zameraním 

predovšetkým na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 

nakladaní s verejnými prostriedkami, majetkom obce a obci zvereným majetkom zo strany štátu. 

Plnila úlohy vyplývajúce v § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

Predmetom vykonaných finančných kontrol bolo hlavne  

 overenie zúčtovaných finančných operácii s dôrazom na mimoriadnu situáciu 

 kontrola vedenia pokladne 

 kontrola pokladničných operácií a pokladničných dokladov za oprávnené obdobie 

 overenie dodržiavania schváleného rozpočtu v zmysle rozpočtových pravidiel 

 kontrola interných predpisov ich dodržiavanie a súlad s platnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi SR 

 

Predmetom výkonu ostatných činností bolo hlavne  

 spolupráca pri príprave návrhu Rozpočtu na rok 2021 

 spolupráca pri príprave Záverečného účtu obce za rok 2019 

 spolupráca pri príprave všeobecne záväzných nariadení, interných predpisov a smerníc 
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v podmienkach obce 

 sledovanie stavu a vývoja dlhu obce v súlade s §17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy 

 účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva a tiež na pracovných rokovaniach orgánov obce 

 účasť na školeniach zameraných na odbornú problematiku a samo vzdelávanie v súlade 

s požiadavkami pre výkon praxe hlavného kontrolóra obce 

 metodická pomoc pri zvládaní mimoriadnej situácie v dôsledku pandémie COVID 19 

 

V záverečnom hodnotení hlavná kontrolórka obce  Ing. Elena Šuteková ocenila významnú úlohu obce 

pri zabezpečení aktivít súvisiacich s celoštátnym testovaním a skríningom v obci, ako výraznú pomoc 

a službu pre občanov našej obce, uviedla, že aj napriek mimoriadnej situácii v súvislosti pandémiou 

COVID 19 obec Svederník pri výkone samosprávnych činností v roku 2020 primerane dodržiavala 

príslušné všeobecné záväzné právne predpisy SR a interné normy obce pri hospodárení a nakladaní 

s majetkom obce a vysoko hospodárne a efektívne obec Svederník nakladala so svojím majetkom aj 

v mimoriadnej situácii. 

 

Poslanci OZ zobrali na vedomie Správu o kontrolnej činnosti  za rok 2020 hlavnej kontrolórky obce 

Svederník Ing. Eleny Šutekovej. 

 

 

K bodu 5/ Nakladanie s majetkom obce, nadobudnutie pozemku od ŽSK (chodník II. etapa) 

 

Materiály k tomuto bodu programu boli poslancom OZ zaslané vopred.  

 

Starosta obce Mgr. Roman Lisický informoval poslancov OZ o uznesení č. 35/2018 obecného 

zastupiteľstva  zo dňa 15.8.2018, kde bol vtedajšími poslancami OZ schválený zámer nadobudnúť 

majetok od Žilinského samosprávneho kraja časť parcely KN-C č. 493/4 zastavané plochy a nádvoria 

o výmere nevyhnutnej na výstavbu  „Chodníka pre peších pri ceste II/507, II. etapa, v súlade 

s ustanovením ŽSK v zmysle listu č. 05382/2018/OSM-2 zo dňa 03.08.2018 

 

Žilinský samosprávny kraj schválil predaj dvoch novovytvorených pozemkov 

 

-  par.  KN-C č.493/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 230 m² 

-  par.  KN-C č. 493/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m²  

 

žiadateľovi – kupujúcemu - Obci Svederník za kúpnu cenu 1,00 €  z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa na verejnoprospešný účel, a to využívanie nehnuteľného majetku pre účely bezpečnosti 

chodcov a cyklistov v obci Svederník, pričom chodník je už vybudovaný na základe Zmluvy 

o budúcej zmluve č. 284/2019/OVOIaNM. 

Chodník bol dobudovaný v roku 2020 na náklady obce Svederník. 

 

Poslanci OZ schválili nadobudnutie majetku - kúpu pozemkov od ŽSK, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa na verejnoprospešný účel, a to využívanie nehnuteľného majetku obce Svederník 

pre účely bezpečnosti chodcov a cyklistov v obci.  

 

 

K bodu 6/   Zmluva o zriadení vecného bremena (inžinierske siete „Projekt PODHÁJ“)  

 

Materiály k tomuto bodu programu boli poslancom OZ zaslané vopred.  

1. Starosta obce Svederník Mgr. Roman Lisický informoval prítomných poslancov o návrhoch 

podmienok zmlúv o zriadení vecného bremena  ohľadom individuálnej bytovej výstavby 

projektu PODHÁJ (napojenie vody, plynu a elektriny), ktoré boli pripomienkované právnym 
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zástupcom obce Svederník medzi povinnými z vecného bremena  Obcou Svederník a  

spoločnosťou DEWA,s.r.o.  

a  oprávnenými z vecného bremena – spoločnosťami 

 

1/ Severoslovenské vodárne  a kanalizácie, a.s.  

a) vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia, prístupu a prevádzky Stavby- OS IBV 

Svederník – Podháj, technická infraštruktúra stavebné objekty: SO 400 Predĺženie verejného 

vodovodu, cez parc. reg. C č. 120/1 a par. reg. C č. 120/16 v prospech Severoslovenské 

vodárne a kanalizácie, a.s., IČO : 36 672 297, so sídlom Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

b) vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia, prístupu a prevádzky Stavby - OS IBV 

Svederník – Podháj, technická infraštruktúra stavebné objekty: SO 400 Predĺženie verejného 

vodovodu, - cez parc. reg. C č. 160 v prospech Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., 

IČO : 36 672 297, so sídlom Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

c) vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia, prístupu a prevádzky Stavby - OS IBV 

Svederník – Podháj, technická infraštruktúra stavebné objekty: SO 400 Predĺženie verejného 

vodovodu, - cez parc. reg. C č. 481 v prospech Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., 

IČO : 36 672 297, so sídlom Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

 

 

2/ SPP – distribúcia, a.s. 

a) vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia, prístupu a prevádzky Stavby - OS IBV 

Svederník – Podháj, SO 600 STL Plynovod cez parc. reg. C č. 120/1 v prospech SPP - 

distribúcia , a.s., IČO : 35 910 739, so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

b) vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia, prístupu a prevádzky Stavby - OS IBV 

Svederník – Podháj, SO 600 STL Plynovod cez parc. reg. C č. 481 v prospech SPP - 

distribúcia , a.s., IČO : 35 910 739, so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

 

 

3/ Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. 

a)  Zriadenie vecného bremena v prospech: Stredoslovenská energetika - Distribúcia,a.s., Pri 

Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, spočívajúce v práve umiestnenia 

a uloženia inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle 

platných právnych predpisov, za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so 

vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období, na pozemku reg. CKN parc. č. 120/45 

ostatná plocha o výmere 487 m2, v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne  č. 

36442500-52/2021  

b) Zriadenie vecného bremena v prospech: Stredoslovenská energetika - Distribúcia,a.s., Pri 

Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, spočívajúce v práve umiestnenia 

a uloženia inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle 

platných právnych predpisov, za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so 

vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období, na pozemku reg. CKN parc. č. 158/1 

ostatná plocha o výmere 1139 m2, v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne  č. 

36442500-52/2021  

c) Zriadenie vecného bremena v prospech: Stredoslovenská energetika - Distribúcia,a.s., Pri 

Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, spočívajúce v práve umiestnenia 

a uloženia inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle 

platných právnych predpisov, za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so 

vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období na pozemku reg. EKN parc. č. 210 orná 

pôda o výmere 4362 m2, v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne  č. 36442500-

52/2021  
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Zriadenie zmlúv o vecnom bremene je nevyhnutné pri umiestnení a uložení inžinierskych sietí 

a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov, za účelom 

prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom na pozemky v zmysle a rozsahu zmlúv o vecnom 

bremene v ktoromkoľvek čase a ročnom období pri projekte individuálnej bytovej výstavby 

PODHÁJ. 

 

Poslanci OZ schválili  pri projekte IBV PODHÁJ podmienky zmlúv o zriadení vecného bremena 

medzi: 

povinnými z vecného bremena - obcou Svederník a spoločnosťou DEWA, s.r.o.                  

a oprávnenými z vecného bremena – spoločnosťami 

a/ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.,   

b/ SPP – distribúcia, a.s.  

c/ Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. 

 

2. Starosta obce Mgr. Roman Lisický ďalej  informoval poslancov OZ, že na rokovaní OZ dňa 

9.12.2020 bolo poslancami OZ schválené uznesením číslo 39/2020 na vytvorenie priestoru pre 

právo prechodu a prejazdu pre pani Boženu Zemanovú, ktorá je vlastníčkou chaty v chatovej 

oblasti Marček, pričom nesmú byť narušené záujmy obce. Zároveň poslancom OZ bol 

predložený  návrh podmienok Zmluvy o zriadení vecného bremena analyzovaný právnym 

zástupcom obce Svederník, medzi  povinným z vecného bremena - obcou Svederník 

a oprávnenou z vecného bremena - pani Boženou Zemanovou v prospech jej nehnuteľnosti – 

rekreačnej chaty súpisné číslo 40  postavenej na parcele KN-C č.1023/65 a priľahlých parciel KN-

c č. 1023/97 a 1023/128 vecné bremeno spočívajúce v práve cesty / prechod pešo a prejazd 

motorovými a nemotorovými vozidlami / po pozemku parcely KN-C č. 1023/138 ostatná plocha 

o výmere 63m², vyznačenej geom.plánom  č. over. 2643/2019 zo dňa 20.12.2019, ZPMč.  

 

Poslanci OZ schválili 

a) Podmienky Zmluvy o zriadení vecného bremena  medzi obcou Svederník a  pani Boženou 

Zemanovou v prospech pani Boženy Zemanovej na prechod a prejazd po pozemku parcely KN-

C č. 1023/138, pričom pani Božena Zemanová, oprávnená  z vecného bremena je povinná zaplatiť 

obci Svederník jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena vo výške 100,00 € do 7 dní 

odo dňa podpisu zmluvy. 

 

 

K bodu 7/ Prenájom priestorov vo vlastníctve obce, žiadosti o odpustenie nájmu   

 

Materiály k tomuto bodu programu boli poslancom OZ zaslané vopred.  

1. Žiadosti o prenájom 

Starosta obce Mgr. Roman Lisický informoval poslancov OZ o : 

 Predložení podnikateľského zámeru č.1 na prenájom nebytových priestorov v bývalej knižnici 

v Kultúrnom dome vo Svederníku, pani Radoslavou Vicenovou, kde je predložený návrh na 

zriadenie salónu so zameraním v oblasti starostlivosti o telo a to :              

- starostlivosť o nechty 

- starostlivosť o vlasy  

- líčenie 

- masáže 

- predaj doplnkového tovaru a kozmetiky 

 

Zámerom žiadateľky je spustenie prevádzky od 1.7.2021 na dobu prenájmu minimálne dva roky. 

 Predložení podnikateľského zámeru č.2  na prenájom nebytových priestorov v bývalej knižnici 

v Kultúrnom dome vo Svederníku, pani Radoslavou Vicenovou, kde by chcela zriadiť obchod na 

predaj drogériového tovaru, krmív a kvetov 
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Zámerom žiadateľky je spustenie prevádzky od 1.7.2021 na dobu prenájmu minimálne dva roky. 

 Predložení podnikateľského zámeru č. 3 na prenájom nebytových priestorov v bývalej knižnici 

v Kultúrnom dome vo Svederníku, pani Evou Pacíkovou, kde by chcela zriadiť vlasové štúdio 

spojené so starostlivosťou o nechty  

 

Zámerom žiadateľky je spustenie prevádzky od 01.01.2022. 

 

Poslanci OZ odložili Predložené podnikateľské zámery na prenájom nebytových priestorov do 

doby, pokiaľ neskončí núdzový stav a po stabilizovaní situácie v súvislosti s pandémiou COVID 19, 

sa poslanci OZ budú predmetnými žiadosťami o prenájom nebytových priestorov zaoberať, 

pričom hlavným zámerom poslancov OZ je prenajatie priestoru na účely fungovania prevádzky so 

zameraním na  služby v obci Svederník a nie prevádzku obchodu.  

 

 

2. Žiadosti o odpustenie platby za nájom 

 

 Žiadosť  o odpustenie platby za nájom nebytových priestorov reštaurácie Maryša, predloženou  

pani Marikou  Gauríkovou  za obdobie od 15.12.2021 do 15.03.2021 vzhľadom na pokles tržieb  

a tiež nepriaznivú  situáciu v spojitosti s nariadením Vlády SR o zamedzení šírenia nákazy 

COVID -19  

 

 Žiadosť  o odpustenie platby za nájom nebytových priestorov obchodu Želka, predloženou pani 

Katarínou Králikovou za obdobie od 01.01.2021 do 15.03.2021 vzhľadom na uzatvorenie 

prevádzky  a tiež nepriaznivú  situáciu v spojitosti s nariadením Vlády SR o zamedzení šírenia 

nákazy COVID -19 

Majiteľka obchodu Želka pani Katarína Králiková zároveň oznámila, že v súvislosti s pandémiou 

COVID -19 mení otváracie hodiny a to nasledovne : 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

Poslanci OZ schválili : 

                                     

a) odpustenie platby nájomného za prenájom nebytových priestorov  

reštaurácie Maryša pani Marike Gauríkovej na obdobie od 01.01.2021 do 31.03.2021 
vzhľadom na pokles tržieb a nepriaznivý vývin situácie v spojitosti s nariadením Vlády SR 

o zamedzení šírenia nákazy COVID 19    

 

b) odpustenie platby nájomného za prenájom nebytových priestorov  

obchodu Želka pani Kataríne Králikovej na obdobie od 01.01.2021 do 31.03.2021 vzhľadom 

na pokles tržieb a nepriaznivý vývin situácie v spojitosti s nariadením Vlády SR o zamedzení 

šírenia nákazy COVID 19    

 

Poslanci OZ zobrali na vedomie: 

a)  zmenu otváracích hodín v obchode Želka  

 

 

Pondelok 8:00 do 15:00 

Utorok Zatvorené 

Streda 8:00 do 15:00 

Štvrtok 8:00 do 15:00 

Piatok Zatvorené 

Sobota- Nedeľa Zatvorené 
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K bodu 8/ Rôzne 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o  : 

 

 Miere triedenia odpadov v našej obci  je na úrovni 37,61 %, 

Podľa miery triedenia spadáme do kategórie, kde sa  zvýšili poplatky za skládkovanie zo          17 

€ za tonu  odpadu na  22 € za tonu odpadu, ak by sme sa dostali na úroveň triedenia nad 40% bol 

by poplatok za skládkovanie odpadu 20 € za tonu, čo by prispelo k spomaleniu navyšovania 

poplatkov za komunálny odpad  

 

V snahe o podporu zvýšenia miery separovania odpadov a zhodnocovania biologicky 

rozložiteľných odpadov zo záhrad a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu je 

pripravený informačný leták, ktorý bude distribuovaný do každej domácnosti so zámerom 

motivovať občanov k správnym návykom pri separovaní odpadu a zvýšeniu úrovne separovania 

odpadov. Získaním správnych návykov pri separovaní a zhodnocovaní bio odpadov môžu občania 

vo veľkej miere prispieť k spomaleniu navyšovania poplatkov za komunálny odpad.  

 

 Elektronickom sčítaní obyvateľov, kde je k dnešnému dňu sčítaných 80 % občanov obce 

Svederník 

 

Starosta Mgr. Roman Lisický vyzval poslancov, aby pokiaľ to je možné, upozornili rodinných 

príslušníkov a známych vhodnou formou primeranou k súčasnej mimoriadnej situácii, že 

elektronické sčítanie bude prebiehať len do 31.3.2021, od 1.4.2021 už budú musieť  

občania, ktorí sa nestihnú sčítať elektronicky sami, požiadať o sčítanie mobilným asistentom sčítania, 

ktorí ich príde navštíviť priamo do domácnosti, alebo sa sčítať na  stacionárnom sčítacom mieste, 

ktoré bude zriadené v budove obecného úradu  najneskôr do 31.10.2021. 

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. 

Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný 

alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území 

Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

  

 700. výročí prvej písomnej zmienky o obci Svederník, ktoré by  mala obec osláviť 

12.09.2021, pokiaľ to mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou COVID -19 dovolí. 

Pri tejto príležitosti by chcel starosta obce osloviť známu speváčku Simu Martausovú, aby 

zavítala do našej obce a svojím koncertom vytvorila atmosféru, dobrú náladu a tiež vyčarila 

úsmev na tvári každého účastníka tohto významného podujatia, ktorý je teraz práve v týchto 

ťažkých časoch tak potrebný pre nás všetkých. 

Pri príležitosti 700. výročia bude odslúžená aj slávnostná svätá omša v Kaplnke nanebovzatia 

Panny Márie vo Svederníku a tiež krížová cesta na Valchovej.   

Starosta  obce navrhol, zriadenie organizačného výboru, ktorý bude organizovať prípravu a  

priebeh osláv 700. výročia obce Svederník. 

 

Poslanci OZ poverili starostu obce, zistiť zmluvné podmienky ohľadom koncertu speváčky Simy 

Martausovej a  ako prioritu, prípadne iných účinkujúcich v súvislosti s nadchádzajúcim výročím obce 

zveľadiť okolie Kultúrneho domu v miestnej časti Svederník, ktoré bude centrom osláv a 

zároveň predložiť cenové ponuky na najbližšom zasadnutí OZ  na realizáciu položenia nového 

asfaltového povrchu parkoviska pri Kultúrnom dome vo Svederníku. 
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 Osadení  troch hracích prvkov na ihrisku pre malé deti v miestnej časti Marček - pred požiarnou 

zbrojnicou. Hracie prvky  na plochu detského budú osadené v mesiaci apríli 2021. 

 

 Zničenom trávniku na futbalovom ihrisku v miestnej časti Marček, ktoré rozryli divé prasatá. 

Starosta obce plánuje nainštalovať okolo plochy  ihriska elektrický ohradník, ktorý by  odradil 

lesnú zver od nežiadúcich nájazdov na plochu futbalového ihriska. 

 

 Realizácii výstavby cyklochodníka medzi Bytčou a Žilinou, vhodným riešením, na ktoré sa treba  

pripraviť je vybudovanie premostenia kanála Váhu vo Svederníku v miestnej časti Lipová Alej 

v mieste vyústenia rieky Dlhopolky do kanála Váhu, pričom by bolo dobré združiť prostriedky 

na prípravu projektovej dokumentácie s okolitými obcami, ktorých obyvatelia by toto 

premostenie  tiež využívali na cyklopotulky, kde by sa vo verejnom záujme otvorilo viac možností 

pre  bezpečné športové vyžite obyvateľov nášho regiónu prepojením s cyklotrasou na Javorníky  

   

Poslanci OZ poverili starostu obce preverením možností na združenie prostriedkov s okolitými 

obcami pri príprave projektovej dokumentácie na vybudovanie premostenia kanála Váhu  – 

cyklolávkou  a o výsledku  informoval poslancov obecného zastupiteľstva na najbližšom  zasadnutí 

OZ 

 

 Zámere zriadiť ešte jedno stojisko na separovaný zber v blízkosti čističky odpadových vôd 

v miestnej časti Lipová Alej 

 Projekte vybudovania chodníka pre chodcov popri ceste III.triedy číslo 2092 od Kultúrneho domu 

v miestnej časti Svederník k novovznikajúcej individuálnej výstavbe rodinných domov projektu 

PODHÁJ, kde sa už vybavuje aj stavebné povolenie na výstavbu chodníka 

 Vypracovanej štúdii cyklochodníka, ktorá počíta s pripojením už na jestvujúci cyklochodník, 

v súčasnej dobe končiaci pri ČOV-ke v miestnej časti Lipová Alej, podľa štúdie by pokračoval 

miernym oblúkom k lávke cez rieku Dlhopolku až k multifunkčnému ihrisku v miestnej časti 

Svederník 

 Práci na projekte rekonštrukcie budovy starej školy v miestnej časti Keblov, ktorého 

zhotoviteľom je Ing.arch. Pavol Brna, projekt musí byť spracovaný v duchu zachovania 

pôvodného historického rázu budovy podľa požiadavky poslancov OZ   

 Prevode pozemkov neznámych vlastníkov do majetku obce formou vydržania  

    pozemkov, ktoré sa týka ihriska vo Svederníku, kde je obec Svederník 40% podielovým 

    vlastníkom. Snahou starostu obce Mgr. Romana Lisického je do konca apríla 2021  

    vydržať pozemky neznámych vlastníkov aj v prípadoch pozemkov, ktoré sa nachádzajú  

    pri cintoríne a budove školy v miestnej časti Svederník a budove starej školy v miestnej 

    časti Keblov 

 

 

 

Poslanci OZ zobrali na vedomie informácie starostu obce Mgr. Romana Lisického 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 9/ Diskusia 
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 Ing. Peter Zajac navrhol, aby sa poslanci OZ zamysleli do budúcna vzhľadom na stále 

pretrvávajúce problémy s čističkou odpadových vôd v miestnej časti Lipová Alej, kde 

- náklady na chod a opravy v roku 2020 dosiahli sumu 27 000 €   

- príjem  na poplatkoch za odvod splaškových vôd bol  vo výške 21 000 € 

rozdiel, ktorý obec naviac vynaložila na chod a údržbu ČOV sa tak vyšplhal na sumu  6 000 €. 

 

Vzhľadom na tieto skutočnosti by bolo vhodným riešením zabezpečiť nového  certifikovaného 

prevádzkovateľa čistiarne odpadových vôd, ktorý má dlhoročné skúsenosti s prevádzkou a opravami 

takýchto zariadení, aby opravy, údržba a chod  ČOV bola čo najefektívnejšia. 

Starosta obce informoval poslancov, že boli zrealizované technické opatrenia, ktoré by mali 

predchádzať sústavným poruchám na zariadení ČOV-ky v miestnej časti Lipová Alej    

 

Poslanci OZ poverili starostu obce prieskumom možností  získania nového certifikovaného 

prevádzkovateľa čističky odpadových vôd v miestnej časti Lipová Alej a aby s výsledkom prieskumu 

oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva na najbližšom rokovaní OZ.  

 

 Ing. Pavol Králik upozornil na zničenú cestu susediacu s pozemkom pána Františka Pokrývku 

v miestnej časti Zárieč-Keblov, kde na  priľahlých lesných pozemkoch prebieha ťažba dreva 

a cesta nie je prechodná bez ťažkej techniky. 

 

Starosta obce Mgr.  Roman Lisický prisľúbil, že zorganizuje stretnutie majiteľov lesných pozemkov 

a tiež  zástupcu Urbárskeho pozemkového spoločenstva Zárieč - Keblov, za účelom dohody opravy 

cesty. 

 

K bodu 10/ Návrh na uznesenie 

 

Členka  návrhovej komisie Ing. Eva Chrustová prečítala všetky návrhy uznesení, ktoré boli prijaté na 

riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

K bodu 11/ Záver 

 

Nakoľko bol vyčerpaný posledný bod programu zasadnutia OZ, starosta obce Mgr. Roman Lisický 

poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

Vo Svederníku dňa 17.03.2021 

Zapísala: Mája Babišová                                                     ........................................................... 

Zápisnicu overil: 

 

p. Ján Štrba                                                                          ............................................................ 

 

 

Ing. Roman Ďuračík                                                            ............................................................ 

  

                                                                   


