
 

OBEC   SVEDERNÍK 

 
 

Uznesenia  č. 1 /2020 – 9 /2020 

z riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva   obce Svederník, 

konaného dňa 27. februára  2020 

                                            

 
      

Uznesenie č. 1 / 2020 

 

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. Eva Chrustová 

 

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

 Ing. Pavol Králik 

Ospravedlnení poslanci:  2 

Hlasovali: 5 

za:          5           proti:        0                         zdržali sa:         0                   

 

 

 

Uznesenie č. 2 / 2020 

 

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. Eva Chrustová, Ing. Roman Ďuračík, p. Eva Maťková, Ing. Pavol Králik,    

p. Ján Štrba 

Ospravedlnení poslanci:  2 

Hlasovali: 5 

za:                   5              proti:       0                             zdržali sa: 0  

 



                                               Uznesenie č. 3 / 2020 

 
K bodu 3/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník 

 

 Berie na vedomie 

 

a)  Správu o kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky obce Svederník za rok 2019 

 

 

 

 

Prítomní poslanci: Ing. Eva Chrustová, Ing. Roman Ďuračík, p. Eva Maťková,  Ing. Pavol Králik,   

p. Ján Štrba  

Ospravedlnení poslanci: 2 

Hlasovali: 5 

za:                       5               proti:                 0                   zdržali sa:        0  

 

 

Uznesenie č. 4 / 2020 
 

 

K bodu 4/  Zmena a Doplnok č.3 ÚPN-O Svederník ( schválenie ) 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník 
 

Berie na vedomie 
 

I. Konštatuje že  

 

a) Návrh Zmien a Doplnkov č. 3 Územného plánu Obce Svederník bol po dobu 30 dní 

zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný s dotknutými orgánmi 

štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade 

s ustanoveniami § 22 Stavebného zákona 

b) Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, a 

právnických osôb sú zapracované vo výslednom návrhu Zmien a Doplnkov č. 3 

Územného plánu Obce Svederník, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci 

spracovania následnej projektovej dokumentácie a pred realizáciou stavieb 

c) Zo strany verejnosti neboli uplatnené žiadne pripomienky k návrhu Zmien a 

Doplnkov č. 3 Územného plánu Obce Svederník 

d) Okresný úrad v Žiline, Odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného 

plánovania preskúmal návrh Zmien a Doplnkov č. 3 Územného plánu Obce 

Svederník a vydal k nemu súhlasné stanovisko pod č. OÚ-ZA-OVBP1-

2020/007319/KRU zo dňa 8.1.2020  

 

 

II. Súhlasí 

 

a) S Vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a 

právnických osôb k návrhu Zmien a Doplnkov č. 3 Územného plánu Obce Svederník 
 

 



III. Schvaľuje   

 

a) Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu Obce Svederník v súlade s ustanovením § 

26, ods. 3) Stavebného zákona. 

b) Pozmeňujúci návrh v článku 4 odsek 3) písmena o) Spôsob zástavby – izolované 

rodinné domy, počet podlaží z max. 1+1+1 alebo 0+1+1 (na maximálny počet 2 

nadzemných  podlaží namiesto 1+1+1) 

c) VZN Obce Svederník o záväznej časti Zmien a Doplnkov č. 3 Územného plánu 

Obce Svederník v súlade s ustanovením § 27, ods. 3) Stavebného zákona vrátane   

pozmeňujúceho návrhu v písm. b) 
 

 

 

Prítomní poslanci: Ing. Eva Chrustová, Ing. Roman Ďuračík, p. Eva Maťková,  Ing. Pavol Králik,  

p. Ján Štrba a Ing. P. Zajac 

Ospravedlnení poslanci:  1 

Hlasovali: 6 

za:                       6                proti:                 0                   zdržali sa:        0 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 5 / 2020 

 

 

K bodu 5/ Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník  

 

Schvaľuje 

 

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v miestnej časti Svederník ako celok bez 

pozmeňujúcich návrhov. 

 

 

Prítomní poslanci: Ing. Eva Chrustová, Ing. Roman Ďuračík, p. Eva Maťková,  Ing. Pavol Králik,  

p. Ján Štrba a Ing. P. Zajac 

Ospravedlnení poslanci:  1 

Hlasovali: 6 

za:                       6                proti:                 0                   zdržali sa:        0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 6 / 2020 

 

K bodu 6/ Prevod verejného vodovodu z majetku obce Svederník do vlastníctva spoločnosti 

SEVAK, a.s. 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník 

 

Schvaľuje 

 

 Zámer previesť stavbu verejného vodovodu z majetku obce Svederník do vlastníctva 

spoločnosti SEVAK, a. s., spôsobom podľa prípadu hodného osobitného zreteľa 

 Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Svederník nemá dostatočný zdroj pitnej 

vody, a ten čo má je nedostatočný ako do množstva, tak aj do kvality pitnej vody. Obec 

Svederník  nedokáže  z vlastných zdrojov pokryť náklady na výstavbu verejného vodovodu do 

miestnej časti Keblov, kde obec  dlhodobo eviduje  problém s nedostatkom ako aj kvalitou 

pitnej vody. 

Spoločnosť SEVAK, a. s. je najväčší a dominantný subjekt v regióne na dodávku pitnej vody. 

Na základe predbežných rokovaní a konzultácií je predpoklad, že SEVAK, a. s. po prevode 

vodovodu vykoná v rámci vlastnej investičnej činnosti stavbu verejného vodovodu do miestnej 

časti Keblov.  

Celý proces prevodu verejného vodovodu pod spoločnosť SEVAK a. s. má na zreteli povýšiť 

verejný záujem a zvýšiť kvalitu pri dodávke pitnej vody pre občanov obce.  

 

Poveruje 

 

 Starostu obce Svederník rokovať o podmienkach  Návrhu zmluvy o prevode stavby verejného 

vodovodu so spoločnosťou SEVAK, a. s.,  s možnosťou garancie investície do vybudovania 

vodovodu v miestnej časti Keblov v čo najkratšom čase. 

 

Prítomní poslanci: Ing. Eva Chrustová, Ing. Roman Ďuračík, p. Eva Maťková,  Ing. Pavol Králik,  

p. Ján Štrba a Ing. P. Zajac 

Ospravedlnení poslanci:  1 

Hlasovali: 6 

za:                       6                proti:                 0                   zdržali sa:        0 

 

 

 
                                                

 

 

 

Uznesenie č. 7 / 2020 

 

 

K bodu 7 / Projekt rekonštrukcie starej školy v Keblove 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník  

 

Berie na vedomie 

 

Informáciu starostu obce o vízii možnej rekonštrukcie starej školy v Keblove a predložený zámer na 

základe štúdie, ktorú dal  v minulosti vypracovať Ing. Marián Beniač  a prejavilo záujem podporiť 

predstavený projekt s podmienkou zachovania pôvodného historického rázu budovy. 

 



 

Poveruje 

 

Starostu obce Svederník Mgr. Romana Lisického získať informácie o možnostiach dotačných  

a mimorozpočtových zdrojov pre možné financovanie tohto projektu a informovať OZ  na 

najbližšom rokovaní OZ. 

 

 

 

Prítomní poslanci: Ing. Eva Chrustová, Ing. Roman Ďuračík, p. Eva Maťková,  Ing. Pavol Králik,  

p. Ján Štrba a Ing. P. Zajac 

Ospravedlnení poslanci:  1 

Hlasovali: 6 

za:                       6                proti:                 0                   zdržali sa:        0 

 

 

 

 

Uznesenie č. 8 / 2020 

 

 

K bodu 8/ Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník  

 

Schvaľuje 

 

a) poslaneckým návrhom rozpočtové opatrenie č. 1/2020 navýšenie bežných výdavkov o 2 000,- € 

na výmenu okien na budove MŠ   z prebytku bežného rozpočtu na položke podielových daní 

b) prijatie sponzorského daru od rodičov  na cvičebné prvky v MŠ Svederník  

 

 

Prítomní poslanci: Ing. Eva Chrustová, Ing. Roman Ďuračík, p. Eva Maťková,  Ing. Pavol Králik,  

p. Ján Štrba a Ing. P. Zajac 

Ospravedlnení poslanci:  1 

Hlasovali: 6 

za:                       6                proti:                 0                   zdržali sa:        0 

 

 

 

 

Uznesenie č. 9 / 2020 

 

 

K bodu 9/ Diskusia 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník  

 

Berie na vedomie 

 

Informácie starostu obce Svederník Mgr. Romana Lisického : 

 

 zmenu otváracích hodín na pošte v Dlhom Poli 

 výstavbu chodníka pre peších v miestnej časti Svederník, ktorej realizácia v prípade dobrého 



počasia začne v marci 2020 

 prienik dažďovej vody do kanalizácie a následne do ČOV  a o nutnosti vyčistenia odvodových 

kanálov a zvedenia dažďovej vody do odvodňovacieho kanála cez Oblazov do rieky Šurabky 

a tiež o potrebe intenzifikácie ČOV  v spolupráci so spoločnosťami BEL-HOUSE, a.s. a 

 PURECO, s.r.o. 

 úpravu miezd zamestnancov verejnej správy v zmysle platnej legislatívy 

 pokračujúcu rekonštrukciu na prvom poschodí  KD v miestnej časti Marček nájomcom pánom 

Radoslavom Gašom   

 aktívnu spoluprácu  riaditeľky a učiteliek  MŠ  s rodičmi detí 
 zakúpenie elektrickej škrabky do kuchyne v  MŠ a o nutnosti ďalších  investícii na dovybavenie  

kuchyne materskej školy 

 usporiadanie pomerov pri správe a zabezpečení majetku obce – objektu šatní pri ihrisku 

v miestnej časti Svederník 

 žiadosť o poskytnutie peňažného daru na rekonštrukciu prekrytia sklenenej prístavby kaplnky 

vo Svederníku  

 žiadosť o poskytnutie peňažného daru  na pokrytie výdavkov spojených so zakúpením krojov 

pre spevácky krúžok YAMAHA s pobočkou v základnej škole v Dlhom Poli  

 

 

Prítomní poslanci: Ing. Eva Chrustová, Ing. Roman Ďuračík, p. Eva Maťková,  Ing. Pavol Králik,  

p. Ján Štrba a Ing. P. Zajac 

Ospravedlnení poslanci:  1 

Hlasovali: 6 

za:                       6                proti:                 0                   zdržali sa:        0 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Mgr. Roman Lisický v.r. 

                                                                                                  starosta obce 


