
 

OBEC   SVEDERNÍK 

 
 

Uznesenia  č. 51/2019 – 57/2019 

z riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva   obce Svederník, 

konaného dňa 10. októbra  2019 

                                            

 
      

Uznesenie č.51  /2019 

 

K bodu 1/  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník  

 

Berie na vedomie 

Určenie starostom obce  

a/  Máju Babišovú  za zapisovateľku zápisnice 

b/  Ing. Petra Zajaca a pani Evu Maťkovú za overovateľov zápisnice 

 

Volí 
a/ návrhovú komisiu v zastúpení: Ing.  Eva Chrústová 

 

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

 Ing. Pavol Králik 

Ospravedlnení poslanci:  3 

Hlasovali: 4 

za:          4          proti:        0                         zdržali sa:         0                   

 

 

 

  

Uznesenie č. 52 /2019 

 

K bodu 2/ Schválenie programu rokovania OZ 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník 

 

Schvaľuje 
a) Program rokovania OZ obce Svederník  ako celok bez pozmeňovacích návrhov. 

 
Prítomní poslanci:     Ing. Peter Zajac, Ing. Eva Chrustová, p. Eva Maťková, Ing. Pavol Králik 

Ospravedlnení poslanci:  3 

Hlasovali: 4 

za:                   4              proti:       0                             zdržali sa: 0  

 



                                               Uznesenie č. 53 /2019 

 
K bodu 3/ VZN č. 3/2019 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník 

 

Schvaľuje 

 

1) Pozmeňujúci návrh – Doplnenie názvu VZN č. 3/2019 a to nový názov:  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o výške mesačného príspevku na pobyt dieťaťa 

v materskej škole  a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v školskej jedálni 

2) Doplňujúci návrh – v § 2 ods. l zverejneného návrhu - určenie poplatku pre dieťa  

a) s trvalým pobytom dieťaťa na území obce  20,- €/ mesiac   

b) nie s trvalým pobytom dieťaťa na území obce  50,- €/ mesiac 

3) Pozmeňujúci návrh – v § 3 ods. 3 písm. a) vypustiť text vrátane zátvorky  

4) Pozmeňujúci návrh – nastavenie a zachovanie chronologického sledu § od 1 - 5 

 

5) VZN č. 3/2019 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni ako celok vrátane 

doplňujúcich a pozmeňujúcich  návrhov 

 

 

Prítomní poslanci:  :    Ing. Peter Zajac, Ing. Eva Chrustová, p. Eva Maťková,  Ing. Pavol Králik,  

Ospravedlnení poslanci: 3 

Hlasovali: 4 

za:                       4               proti:                 0                   zdržali sa:        0  

 

 

 

 

Uznesenie č. 54 /2019 
 

 

K bodu 4/  Monitorovacia správa k plneniu rozpočtu k 30.6.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník 

 
 

Berie na vedomie 
 

 

Monitorovaciu správu k plneniu rozpočtu k 30.6.2019 

 

 

Prítomní poslanci:  :    Ing. Peter Zajac, Ing. Eva Chrustová, p. Eva Maťková,  Ing. Pavol Králik 

Ospravedlnení poslanci:  3 

Hlasovali: 4 

za:                       4               proti:                 0                   zdržali sa:        0 

 

 

 

 

 



Uznesenie č.55 /2019 

 

 

K bodu 5/ Informácie o rozpracovaných projektoch 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník  

 

Berie na vedomie 

 

Informácie o : 
 Aktuálnych prácach na projekte výstavby multifunkčného ihriska 

 Pokračujúcich prácach na oprave mostu cez rieku Dlhopolku 

 

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

Ospravedlnení poslanci: 3  

Hlasovali: 4 

za:                       4               proti:                 0                   zdržali sa:        0  

 

 
Uznesenie č.56 /2019 

 

K bodu 6/ Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník 

 

Berie na vedomie 

 

 Žiadosť  zaslanú na spoločnosť  Sevak, a.s.  Žilina o poskytnutie  údajov  odpisov  vodomerov 

v miestnej časti Lipová Alej 

 

 Zámer  umiestniť  kameru pri  ihrisku v miestnej časti Marček   

 

  Projekt  osadenia dopravných značiek v miestnych častiach Marček, Svederník a Keblov,  

 

  Nákup materiálu na zhotovenie autobusovej zastávky v miestnej časti Marček 

 

 Zámer  zhotoviť elektrickú prípojku pri novovybudovanom multifunkčnom ihrisku a osadení 4 

stĺpov verejného osvetlenia 

 

  Upozornenie  p. Maťkovej  na absenciu informačných tabuliek so zákazom venčenia psov 

 

 Oznámenie  Ing. Zajaca  o vytlačení  obálok, firmou Kubiko, pre obec Svederník  pri  

jubilejnom                stom  výročí narodenia nášho významného rodáka  akademického maliara 

Vincenta Hložníka  

 

 Žiadosť   Ing. Chrústovej  o vyhlásenie oznamu do miestneho rozhlasu o ohľadom  parkovania 

motorových vozidiel 

 

 

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

Ospravedlnení poslanci:3 

Hlasovali: 4 

Hlasovali: za:                       4                proti:                 0                   zdržali sa:        0  



Uznesenie č.57 /2019 

 

 

K bodu 7 / Diskusia                                   

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník  

 

 

Schvaľuje 

 

 odpojenie niektorých  svetelných bodov v časti Lipová Alej  

 optimalizáciu spotreby energie na ČOV a prečerpávacích staníc v nastavení novej elektronickej 

regulácie chodu čerpadiel, 

 predloženie žiadosti o stanovenie novej ceny (zvýšenie) a posúdenie stočného po predložení 

všetkých oprávnených nákladov na ČOV za posledné zúčtovacie obdobie za rok 2019 na ÚRSO 

o stanovenie novej ceny stočného  

 

 

 

 

Berie na vedomie 

 

Žiadosť podanú na Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja o  reguláciu priekopy  nad 

miestnou časťou Lipová Alej a tak zviesť vodu z možných prívalových dažďov stekajúcich z lesov 

a polí nad touto miestnou časťou. 

 

 

.  

Prítomní poslanci:  :    Ing. Peter Zajac, Ing. Eva Chrustová, p. Eva Maťková, Ing. Pavol Králik  

Ospravedlnení poslanci: 3  

Hlasovali: 4  

za:                       4                proti:                 0                   zdržali sa:        0  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Mgr. Roman Lisický 

                                                                                              starosta obce v.r. 


