
 

OBEC   SVEDERNÍK 

 
 

Uznesenia  č.    42 /2019 - 50 /2019 

z riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva   obce Svederník, 

konaného dňa 4. septembra  2019 

                                            
 

Uznesenie č.42  /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. Romana Ďuračíka a pána Jána Štrbu  za overovateľov zápisnice 

 

Volí 
a)  návrhovú komisiu v zastúpení: Ing. Roman Ďuračík  

 

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

 p. Ján Štrba 

Ospravedlnení poslanci:  3 

Hlasovali: 4 

za:          4           proti:        0                         zdržali sa:         0                   

 

 

Uznesenie č. 43 /2019 

 

K bodu 2/ Schválenie programu rokovania OZ 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník 

 

Schvaľuje 

 

 a) Program rokovania OZ obce Svederník  ako celok s pozmeňovacím 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 bude prerokovaný v bode 5 

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

Ospravedlnení poslanci:  3 

Hlasovali: 4 

za:                   4              proti:       0                             zdržali sa: 0  

 



                                               Uznesenie č.44 /2019 

 
K bodu 3/ Voľba hlavného kontrolóra obce 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník 

 

1. Konštatuje že: 

a) Uznesením č. 27/2019 zo dňa 29.05. 2019 OZ obce Svederník  vyhlásilo voľby hlavného 

kontrolóra obce na deň 4. 9. 2019 

b) Starosta obce Svederník dňom  2.7.2019 zverejnil vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na 

úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce 

c) Do voľby hlavného kontrolóra sa prihlásili 2 uchádzačky, ktoré odovzdali svoju písomnú 

prihlášku s požadovanými dokladmi v lehote stanovenej vo vyhlásení voľby a splnili 

podmienky na účasť vo voľbe hlavného kontrolóra obce Svederník 

 

2. Berie na vedomie: 

a) Ukončenie funkčného obdobia  hlavného kontrolóra  k 9. 9. 2019 

 

3. Volí: 

a) v súlade s § 18 ods. 1 a § 18a ods. 1, ods. 3 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov Ing. Elenu Šutekovú  na funkciu  hlavného kontrolóra 

obce Svederník na obdobie 6 rokov. 

   

4. Potvrdzuje že: 

a) Funkčné obdobie novo zvolenej  hlavnej  kontrolórky  začína dňom, ktorý je určený ako deň 

nástupu do práce a to je 09. 09. 2019 pri schválenom pracovnom úväzku  v rozsahu 6 hodín 

týždenne Uznesením OZ č.  27/2019 z 29.5.2019 

 

5. Určuje: 

a) Plat hlavného kontrolóra obce Svederník v zmysle § 18c ods. 1 až 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške  250 € mesačne.  

 

6. Berie na vedomie: 

a) Že plat hlavného kontrolóra obce upraví každý nasledujúci kalendárny rok pri zmene 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky zamestnávateľ v súlade s ustanovením 

§18c) ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

s platnosťou k 01. 01. príslušného roka 

 

7. Súhlasí s tým: 

a) Že zvolená hlavná kontrolórka môže vykonávať činnosť hlavného kontrolóra pre viaceré 

obce a iné činnosti – teda vykonávať inú zárobkovú činnosť ako aj byť členom riadiacich, 

kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú 

činnosť a tento súhlas je prijatý v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení 

 

 

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

p. Ján Štrba  

Ospravedlnení poslanci: 2 

Hlasovali: 5 

za:                       5               proti:                 0                   zdržali sa:        0  

 



Uznesenie č. 45 /2019 
 

 

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

 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník 

 

Deleguje 

 

a)  Dvoch zástupcov do Rady školy pri Materskej škole obce Svederník a to :   

 

                        1.  Ing. Evu Chrustovú  

 

                        2.  Ing. Petra Zajaca  

 

 b)  jedného náhradníka v prípade odstúpenia jedného zo zvolených zástupcov 

 

1. Pani  Oľgu Mintálovú   
 

 

 

 

 

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

p. Ján Štrba 

Ospravedlnení poslanci:  2 

Hlasovali: 5 

za:                       5                proti:                 0                   zdržali sa:        0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č.46 /2019 

 

 

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

jej kapacity  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník  

 

Schvaľuje 

 

a)   Rozpočtové opatrenie č. 4 

 

 

Poveruje 

 

 

a) Ekonómku obce  p. Boženu Kocianovú spracovať rekapituláciu výdavkov spojených 

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

 

 

 

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

p. Ján Štrba  

Ospravedlnení poslanci: 2  

Hlasovali: 5 

za:                       5               proti:                 0                   zdržali sa:        0  

 

 

 

 

 
                                               Uznesenie č.47 /2019 

 

 

K bodu 6/ Informácie o rozpracovaných projektoch 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník 

 

Schvaľuje 

 

a) Podmienky Dodatku č. 1 k  Zmluve o dielo s firmou Skanska, a.s. na  projekt  výstavby 

chodníka pre peších pri ceste II/507, II etapa schválenej uznesením číslo 15/2019 zo dňa 

3.4.2019, na základe ktorého  bude  posunutý termín zahájenia prác na apríl 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berie na vedomie 

 

a) Informáciu starostu obce Mgr. Romana Lisického o schválení a poskytnutí dotácie z Úradu 

vlády SR  na multifunkčné ihrisko vo výške 38 000 € 

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

Ospravedlnení poslanci: 3 

Hlasovali: 4 

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

 
 

 

 

 

Uznesenie č.48 /2019 

 

 

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

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník  

 

Berie na vedomie 

 

a) Že starosta obce Svederník Mgr. Roman Lisický zaslal návrh zmluvy o spolupráci, investorovi 

Dewa, s.r.o. o projekte IBV Podháj  na prerokovanie 

 

 

 

.  

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

Ospravedlnení poslanci: 3  

Hlasovali: 4  

za:                       4                proti:                 0                   zdržali sa:        0  

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č.49 /2019 

 

 

K bodu 8/ Rôzne   

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník  

 

Berie na vedomie 

 

a )  Zmenu pracovného času v Materskej škole vo Svederníku 

 

Pôvodná  pracovná doba       od  6 : 30 hod. do 16:00 hod. 

Nový návrh pracovnej doby       od  6 : 15 hod. do 16:30 hod. 
                                        



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

 

c ) Zvolanie mimoriadneho stretnutia finančnej  komisie ohľadom zníženia nákladov na verejné 

osvetlenie, ktoré sa bude konať dňa 19.9.2019 v zasadačke obecného úradu Svederník 

 

 

Poveruje  

 

a) Ekonómku obce Svederník p. Boženu Kocianovú spracovaním podkladov  finančných  

nákladov na  verejné osvetlenie pre jednotlivé miestne časti obce Svederník, ktoré predloží na 

mimoriadnom stretnutí dňa 19.9.2019  

 

 

 

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

Ospravedlnení poslanci: 3  

Hlasovali: 4 

za:                       4              proti:                 0                   zdržali sa:        0  

 

 

 

Uznesenie č. 50/2019 

 

 

K bodu 9/Diskusia 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník  

 

Berie na vedomie 

 

Informácie starostu obce o zámere : 

 

 vybudovať prekrytie zástavky, smer Žilina v miestnej časti Marček do konca roku 2019 

 dobudovať  elektroinštaláciu pri zvonici v miestnej časti Marček 

 osadiť zhotovené knihobudky vo všetkých miestnych častiach obce Svederník 

 vyzvať občanov na parkovanie osobných vozidiel na vlastných pozemkoch a vo vlastných 

dvoroch 

 

 

 

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

Ospravedlnení poslanci: 3  

Hlasovali: 4 

za:                       4                proti:                 0                   zdržali sa:        0  

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Roman Lisický 

                                                                                                  starosta obce v.r. 


