
 Zápisnica z riadneho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva obce Svederník, 

konaného dňa 4.09.2019 

 

 

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

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 5-ti poslanci 

a/  starosta obce určil:  

 zapisovateľku – Máju Babišovú 

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

b/  do návrhovej komisie bol zvolený: 

 Ing. Roman Ďuračík 

 

 

K bodu 2/ Schválenie programu rokovania OZ 

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

28.08.2019. Poslanci pristúpili k hlasovaniu a odsúhlasili  Program rokovania OZ ako celok      

s pozmeňujúcim návrhom, prerokovať bod 5/Voľba hlavného kontrolóra obce v bode 3 a bod 

3/ Informácie k ukončeniu stavebných úprav v Materskej škole Svederník a rozšírenie jej 

kapacity prerokovať v bode 5, ktorý bol  jednohlasne schválený  nasledovne:  

 

1.   Otvorenie zasadnutia 

a)    určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

b)    voľba návrhovej komisie 

2.  Schválenie programu rokovania OZ      

3./5. Voľba hlavného kontrolóra obce 

4. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole Svederník 

5./3.  Informácie k ukončeniu stavebných úprav v Materskej škole Svederník a rozšírenie jej 

kapacity 

6. Informácie o rozpracovaných projektoch 

7. Zmluva o spolupráci s investorom DEWA, s.r.o., projekt IBV ,, Podháj̒̒
̒̒
 

8.  Rôzne 

9.Diskusia 

10. Návrh na uznesenie 

11.Záver 

 

 

 

 



 

K bodu 3/ Voľba hlavného kontrolóra obce   

 

OZ v obci Svederník v súlade s §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v zmysle uznesenia č. 27/2019 zo dňa 29.5.2019 vyhlásilo termín konania 

voľby hlavného kontrolóra obce Svederník na deň 04.09.2019 o 17:00 hod. 

Dňa 26.8.2019 určil starosta obce Svederník Mgr. Roman Lisický komisiu na otváranie obálok 

k voľbe hlavného kontrolóra, ako aj posúdenia kvalifikačných a ďalších požiadaviek a kritérií na 

vykonanie voľby v zložení : 

 

Mgr. Roman Lisický – starosta obce Svederník 

Božena Kocianová – personalistka obce Svederník 

Oľga Mintálová – odborná referentka obce Svederník 

 

Otváranie obálok sa uskutočnilo dňa 26.8.2019 o 14:00 hod. v zasadačke Obecného úradu vo 

Svederníku a bola zhotovená zápisnica, v ktorej je uvedené, že do voľby HK sa prihlásili nasledovní 

uchádzači uvedení v poradí ako odovzdali podklady 

 

1. Ing. Elena Šuteková  

2. Mgr. et Mgr. Zuzana Žarnay 

 

Po kontrole jednotlivých materiálov prítomní členovia skonštatovali, že obe kandidátky 

spĺňajú požadované kritéria a môžu sa zúčastniť voľby hlavného kontrolóra obce Svederník, ktorá 

sa uskutočnila dňa 04.09.2019 v rámci programu rokovania OZ, v zasadačke Obecného úradu 

Svederník 

 

Obe kandidátky na HK prezentovali víziu svojej činnosti na poste hlavného kontrolóra obce 

Svederník 

 

Pre  vytvorenie diskrétnej zóny odišla Ing. Elena Šuteková z miestnosti a nechala priestor na 

prezentáciu Mgr. et. Mgr. Zuzane Žarnay 

 

Mgr. Žarnay oboznámila poslancov so svojím vzdelaním v obore psychológie, ďalej informovala 

o blízkom vzťahu k odpadovému hospodárstvu v ktorom vidí  nedostatky aj v našej obci a tiež 

spomenula, že pracovala v občianskych združeniach.Na otázku poslancov, aké má skúsenosti 

s prácou v samospráve konštatovala, že priame skúsenosti ani žiadnu prax nemá, ale rada by sa 

zapojila ako občan do diania v obci možno  práve už v spomínanom odpadovom hospodárstve.  

Po prezentácii jej starosta obce oznámil, že s výsledkom voľby bude oboznámená do piatich dní. 

Potom sa Mgr. Žarnay rozlúčila a odišla. 

 

Ing. Elena Šuteková sa už nemusela predstavovať,  nakoľko ju poslanci OZ poznali z aktívnej 

spolupráce z predchádzajúceho funkčného obdobia, kde pracovala vo funkcii hlavného kontrolóra 

obce Svederník. 

Ing. Elena Šuteková oboznámila prítomných poslancov so svojou víziou práce na poste hlavného 

kontrolóra, kde by chcela zdokonaliť zásady nakladania s majetkom, zásady nakladania 

s finančnými prostriedkami a tiež aktívne pomáhať pri tvorbe všeobecných záväzných nariadení. 

Poslanci sa zhodli, že Ing. Elena Šuteková má veľmi veľa odborných znalostí a tiež skúseností 

v oblasti legislatívy samosprávy, ktoré vykonáva na vysokej profesionálnej úrovni, čo je veľkým 

prínosom pre obec Svederník. 

 

OZ potom pristúpilo k voľbe hlavného kontrolóra obce Svederník a jednohlasne zvolilo za hlavného 

kontrolóra obce Svederník Ing. Elenu Šutekovú 



K bodu 4/ Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole Svederník 

Termín na odovzdanie prihlášok kandidátov na post riaditeľa Materskej školy vo Svederníku  je 

10.9.2019 do 14:30 hod. 

 

Rada školy  bude mať sedem členov : 

 2  rodičia:  JUDr. Horňáková, Bc. Janičíková 

 2  pedagogickí pracovníci: p. Cabajová,  p. Kučaviková 

 1  nepedagogický pracovník:   p. Nekorancová 

 2 zástupcovia obce  schválení na rokovaní OZ  

 

Dňa 10.9.2019 sa uskutoční ustanovujúce zasadanie rady školy, kde bude zvolený predseda rady 

školy a rada školy schváli štatút a podmienky fungovania rady školy 

 

Dňa 12.9.2019 sa uskutoční otváranie obálok za účasti zvoleného predsedu rady školy a zástupcu 

obce, komisiu na otváranie obálok určí starosta obce Svederník  Mgr. Roman Lisický. 

Ihneď po otvorení obálok sa uskutoční stretnutie  rady školy s metodickou poradkyňou  

PaedDr. Šutákovou zo Spoločného školského úradu so sídlom vo Varíne, ktorá metodicky usmerní 

priebeh výberového konania na post riaditeľa Materskej školy vo Svederníku 

 

Dňa 23.9.2019 sa uskutoční výberové konanie na post  riaditeľa Materskej školy vo Svederníku 

 

Novozvolený riaditeľ materskej školy musí získať nadpolovičnú väčšinu zo 7 hlasujúcich členov rady 

školy, ak sa na takomto kritériu voľby Rada školy dohodne.  

 

OZ odhlasovalo delegovanie dvoch zástupcov z obce do rady školy a to :   

 

                        1.  Ing. Evu Chrustovú 

 

                        2.  Ing. Petra Zajaca 

 

a jedného náhradníka v prípade odstúpenia jedného zo zvolených zástupcov 

 

1. Pani  Oľgu Mintálovú 

 

 

 

K bodu 5/ Informácie k ukončeniu stavebných úprav v Materskej škole Svederník a rozšírenie 

jej kapacity 
 

Starosta obce Mgr. Roman Lisický informoval o následných problémoch pri otvorení strechy 

a navýšení rekonštrukčných prác a kúpe materiálu, s ktorými sa nerátalo pri príprave rozpočtu na 

rekonštrukciu Materskej školy a ktoré sa objavili počas výkonu rekonštrukcie ako nevyhnutne 

potrebné pre vykonanie diela a pre možné ďalšie pokračovanie v rekonštrukčných prácach, bez 

ktorých by nebolo možné dielo ukončiť, ale ktoré navýšia náklady na rekonštrukciu Materskej školy 

v rozsahu, ako to uviedla ekonómka obce.  

 

Ekonómka obce p. Božena Kocianová  predložila na schválenie rozpočtové opatrenie číslo 4/2019, 

ktoré bolo vopred zaslané poslancom OZ 

 

 

 

 



OZ schválilo úpravu rozpočtového opatrenia číslo 4/2019 a to nasledovne : 

 

 navýšenie kapitálových výdavkov  / rekonštrukcia MŠ / o sumu 10 000 € 

 zapojenie finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia predchádzajúcich rokov 

v sume 10 000 € 

 úprava bežného príjmu na položke podielových daní – navýšenie o 6 000 € 

 úprava bežných výdavkov v programe Vzdelávanie, podprogram Materská škola  

/ nábytok a interiérové vybavenie / navýšenie o sumu 6 000 € 

 

OZ poverilo ekonómku obce  p. Boženu Kocianovú spracovať celkovú rekapituláciu výdavkov 

spojených s rekonštrukciou Materskej školy Svederník a predložiť ju na najbližšom zasadaní OZ  

 

 

 

K bodu 6/ Informácie o rozpracovaných projektoch 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o posunutí termínu zahájenia prác na projekte výstavby 

chodníka pre peších pri ceste II/507, II etapa, nakoľko dopravnú situáciu skomplikovala realizácia 

prác na oprave mosta cez rieku Dlhopolku a Okresný úrad, odbor dopravy Žilina spolu s Okresným 

dopravným  inšpektorátom Žilina neschválili  žiadosť na predĺženie úseku s obmedzenou dopravou. 

 

Predpokladaný termín realizácie tohto projektu je apríl 2020 

 

Poslanci OZ  schválili podmienky Dodatku č. 1/2019 k zmluve o dielo schválenú rozhodnutím číslo 

15/2019 zo dňa 3.4.2019 s firmou Skanska Sk, a.s. o zmene termínu zhotovenia chodníka pre peších 

pri ceste II/507, II etapa. 

 

Ďalej starosta obce informoval o schválení poskytnutia dotácie z Úradu Vlády  na multifunkčné 

ihrisko vo výške 38 000 € . 

 

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

 

 

 

 

 

K bodu 7/Zmluva o spolupráci s investorom DEWA, s.r.o., projekt IBV ,, Podháj̒̒  ̒̒  

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o zaslaní  návrhu zmluvy o spolupráci, investorovi Dewa, 

s.r.o. o projekte IBV Podháj , kde dal návrh na:  

 

 Vybudovanie chodníka popri ceste III. triedy  číslo 2092 od KD Svederník až 

k novobudovanému projektu výstavby rodinných domov Podháj,  

 Zabetónovanie parkovacej plochy pred KD 

 Finančný príspevok na MŠ 

 Finančný príspevok na dobudovanie multifunkčného ihriska  

 

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

 

 

 

 



 

K bodu  8/Rôzne 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o : 

 návrhu VZN č. 3/2019 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

s poukazom na skutočnosť, že výška nákladov schvaľovaná v minulosti zďaleka nepostačuje na 

krytie potrieb detí, pričom zriaďovateľ – obec v tejto veci vykonala veľké množstvo investičných 

aktivít pre zvýšenie nielen kapacít, ale aj úrovne.  

 

Na základe písomnej žiadosti rodičov : 

 o zmene pracovného času v Materskej škole vo Svederníku 

o  pôvodná  pracovná doba       od 6 : 30 hod. -  do 16:00 hod. 

o  nový návrh  pracovnej doby       od  6 : 15 hod. -  do 16:30 hod. 

 

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

 

 

 Ekonómka obce p. Božena Kocianová informovala o vysokých preddavkových platbách  na 

verejné osvetlenie   

 

 

 Poslanci OZ sa dohodli na termíne mimoriadneho stretnutia finančnej komisie ohľadom 

prerokovania možného zníženia nákladov na verejné osvetlenie, ktoré sa bude konať dňa 

19.9.2019 v zasadačke obecného úradu Svederník a poverili k tomuto termínu ekonómku obce 

pripraviť podklady ohľadom nákladov na verejné osvetlenie v jednotlivých miestnych častiach 

obce Svederník 

 

 Poslanci zároveň na mimoriadnom stretnutí dňa 19.9.2019 prerokujú aj možnosť zriadenia šatní 

pre krúžok malých futbalistov  

 

 

 

K bodu  9/Diskusia 

Poslankyňa p. Eva Maťková upozornila na nutnosť : 

 

 prekrytia zástavky, smer Žilina v miestnej časti Marček 

 

Starosta obce odhadoval predpokladaný termín realizácie do konca roku 2019 

 

 dobudovania  elektroinštalácie pri zvonici v miestnej časti Marček 

 

Elektroinštalácia bude dobudovaná v čo najbližšom možnom termíne 

 

 

Starosta obce informoval OZ, že knihobudky o ktorých sa rokovalo na OZ č.2/2019 sú už zhotovené 

a budú osadené vo všetkých miestnych častiach obce Svederník do konca roku 2019 

 

 

Poslankyňa Ing. Eva Chrustová informovala o sťažnostiach občanov v súvislosti s 

problémovým parkovaním  osobných vozidiel, nakoľko parkovanie na verejných priestranstvách 

sťažuje plynulé prechádzanie chodcov, cyklistov, mamičiek s kočíkmi, motorových vozidiel 

a v mnohých prípadoch ohrozuje bezpečnosť občanov, ktorí sú účastníkmi dopravy v našej obci 



 

Ohľaduplnosťou, disciplínou a ochotou všetkých zainteresovaných občanov obce Svederník prispieť 

k riešeniu problémov s parkovaním sa  zároveň vyrieši problém aj so zimnou údržbou a nemalou 

mierou prispeje k zlepšeniu medziľudských vzťahov.   

 

K bodu 10/Návrh na uznesenie 

 

Člen návrhovej komisie  prečítal 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 4.09.2019 

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

 

 

Zápisnicu overili: 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


