
 

OBEC   SVEDERNÍK 

 
 

Uznesenia  č. 10/2020 – 16/2020 

z riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Svederník, 

konaného dňa 27. mája  2020 

                                            

 
      

Uznesenie č. 10 / 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 pani Evu Maťkovú za overovateľov zápisnice 

 

Volí 
a/ návrhovú komisiu v zastúpení: Ing. Peter Zajac 

 

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. 11 / 2020 

 

K bodu 2/ Schválenie programu rokovania OZ 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník 

 

Schvaľuje 
a) doplňujúci bodom programu rokovania OZ - Dodatok č. 1 k Zmluve  o nájme nebytových 

priestorov  - prízemie v budove HZ Marček, Evidenčné číslo 09022017 

b) Program rokovania OZ obce Svederník  ako celok s jedným doplňujúcim bodom  

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

a  p. Ján Štrba 

Ospravedlnení poslanci:  2 

Hlasovali: 5 

za:                   5              proti:       0                             zdržali sa: 0  



 

                                               Uznesenie č. 12 / 2020 

 
K bodu 3/ Prevod verejného vodovodu do vlastníctva spoločnosti SEVAK, a. s. 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník 

 

 

 Schvaľuje 

 

a) Prevod verejného vodovodu v majetku obce Svederník do vlastníctva spoločnosti SEVAK, a. s. 

v rozsahu a v zmysle podmienok návrhu Kúpnej zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 

schváleného uznesenia podľa prípadu osobitného zreteľa, 

b) 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 obce 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 a prísľub, že SEVAK, 

a. s.  po prevode obecného vodovou vykoná v rámci vlastnej investičnej činnosti stavbu 

verejného vodovodu do miestnej časti obce Keblov. 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.  

c) Pred účinnosťou tohto prevodu obec fungovala s dodávkou pitnej vody na základe Zmluvy 

o nájme vodovodu č. 315/2006 zo dňa 02. 02. 2007 vrátane jej dodatkov č. 1 – 9, pričom 

spoločnosť SEVAK a.s. nemala naliehavý právny titul vloženia investícií nie do svojho majetku.  

d) Príloha – Kúpna zmluva – návrh – definuje predmet ako aj podmienky prevodu 

 

 

 

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

 p. Ján Štrba a Ing. Pavol Králik 

Ospravedlnení poslanci: 1 

Hlasovali: 6 

za:                       6               proti:                 0                   zdržali sa:        0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 13 / 2020 
 

 

K bodu 4/  Odkanalizovanie obce Svederník – zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy (odpredaj 

pozemku, na ktorom bude umiestnená čerpacia stanica) 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník 

Schvaľuje   

 

a) Zámer previesť časť parcely o výmere cca 40 m2 z  C-KN č. 478 zastavané plochy a nádvoria  

v zmysle podmienok zmluvy č. 83/2020 o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy medzi obcou 

Svederník a spoločnosťou SEVAK, a.s. podľa prípadu hodného osobitného zreteľa.  

b) Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že prevod časti nehnuteľnosti bude slúžiť pre 

verejnoprospešný účel a to umiestnenie podzemnej stavby v rámci projektu „Odkanalizovanie 

obcí Dlhé Pole, Svederník, Divinka – za účelom dobudovania prečerpávacej stanice.  

c) Súhlas OZ je  podmienený, že prečerpávacia stanica bude osadená pod úrovňou vozovky, aby 

tak spĺňala všetky podmienky z hľadiska bezpečnosti pohybu osôb a motorových vozidiel, ktoré 

sa budú pohybovať v predmetnej lokalite.  
 

 

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

  p. Ján Štrba a Ing. Pavol Králik 

Ospravedlnení poslanci:  1 

Hlasovali: 6 

za:                       6                proti:                 0                   zdržali sa:        0 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 14 / 2020 

 

 

K bodu 5/ Schválenie prípravy projektovej dokumentácie na rekonštrukciu starej školy v 

Keblove 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník  

 

Poveruje 

 

Starostu obce Mgr. Romana Lisického, vykonať prieskum trhu na obstaranie projektovej 

dokumentácie za účelom rekonštrukcie a zvýšenia  využiteľnosti budovy starej školy v Keblove 

a predložiť výsledky prieskumu  na najbližšom rokovaní OZ 

 

 

 

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

p. Ján Štrba a   Ing. Pavol Králik 

Ospravedlnení poslanci:  1 

Hlasovali: 6 

za:                       6                proti:                 0                   zdržali sa:        0 

 



Uznesenie č. 15 / 2020 

 

 

K bodu 6/ Schválenie dodatku č.1 k Zmluve  o nájme nebytových priestorov  - prízemie 

v budove  HZ Marček, Evidenčné číslo 09022017 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník  

Schvaľuje   

 

a) Podmienky Dodatku  č.1 k Zmluve  o nájme nebytových priestorov  - prízemie v budove  

HZ Marček, Evidenčné číslo 09022017, pričom:  

 Nájomca preinvestuje v rámci rekonštrukcie priestoru – 1. poschodie a príslušenstvo 

k budove sumu minimálne 20 000,- €, ktoré budú zdokladované na základe znaleckého 

odhadu, ktorý dá spracovať nájomca 

 Preinvestované prostriedky budú započítané k cene nájmu, ktorá je stanovená vo výške 

prízemie 250,- € a 1. poschodie 250,- € / mesačne 

 Doba prenájmu celého priestoru je stanovené  od 1.6.2020 do 1.6.2030  

 

b) Rozpočtové opatrenie číslo  3/2020  -  5.000,- € nákup okien a 1 dvere z prebytku bežného 

rozpočtu  
 

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

p. Ján Štrba a   Ing. Pavol Králik 

Ospravedlnení poslanci:  1 

Hlasovali: 6 

za:                       6                proti:                 0                   zdržali sa:        0 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 16 / 2020 

 

K bodu 7  Rôzne – Žiadosť o zníženie platby za prenájom nebytových priestorov 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník  

 

 

Schvaľuje 

 

a) Žiadosť o zníženie platby za nájom nebytových priestorov reštaurácie Maryša,  pani Marike 

Gauríkovej  v rozsahu 50%  z nájmu za obdobie apríl a máj 2020 vzhľadom na vzniknutú 

situáciu v spojitosti s nariadením Vlády SR  o zamedzení šírenia nákazy COVID-19 

 

 

 

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

p. Ján Štrba a   Ing. Pavol Králik 

Ospravedlnení poslanci:  1 

Hlasovali: 6 

za:                       6                proti:                 0                   zdržali sa:        0 

 



Uznesenie č. 17 / 2020 

 

K bodu 7  Rôzne – Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník  

 

Schvaľuje 

 

a) Rozpočtové opatrenie číslo 3/2020 navýšenie 

 

 - príjmovej časti programového rozpočtu obce ekonomická klasifikácia 311 Grant  

   o sumu 5 000,- €,  

       - kapitálových výdavkov na pokrytie nákladov výstavby detského ihriska v miestnej časti 

         Svederník  

   programu 13.1 Investičná činnosť obce, funkčná klasifikácia 06.2.0 Rozvoj obcí,    

   ekonomická klasifikácia 717 001 Realizácia nových stavieb o sumu 19 065,60 €  

   nasledovne: 

   navýšením čiastkou 5 000,-€ /dotácia/,  

   presunom finančných prostriedkov z bežných výdavkov z programu 

   8.1. Kultúrne  podujatia v sume 3 900,- €, z programu 9.1 Podpora športových podujatí  

   v sume 3 000,- €,  čerpaním rezervného fondu obce zo zostatku prebytku hospodárenia      

   minulých rokov  v sume 1 110,39 € a po schválení ZÚ za rok 2019 a zapojení  prebytku   

   hospodárenia roku 2019 do rezervného fondu – jeho zapojením  v sume 6 055,21  € 

 

 

 

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

p. Ján Štrba a   Ing. Pavol Králik 

Ospravedlnení poslanci:  1 

Hlasovali: 6 

za:                       6                proti:                 0                   zdržali sa:        0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 18 / 2020 

 

K bodu 7  Rôzne  

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník  

 

 

Berie na vedomie: 

 

Informácie starostu obce Svederník Mgr. Romana Lisického o : 

 

 

  kolaudácii a odovzdaní chodníka vo Svederníku, ktorá prebehne po osadení dopravných 

značiek a časti zábradlia na kratšom úseku chodníka, vyznačení prechodu pre chodcov 

a odstránení drobných nedostatkov 

 

  zámere zadať  vypracovať projektovú dokumentáciu na chodník, ktorý bude začínať pri 

hlavnej ceste II. triedy číslo  507 pri kultúrnom dome vo Svederníku a bude pokračovať 

k miestnej časti Podháj – pripraviť prieskum trhu 

 

 zámere rozšíriť parkovisko pred materskou školou   

 

 

 osadení prevádzkového  poriadku pri multifunkčnom ihrisku v miestnej časti Svederník 

 

 

 procese rozšírenia cintorína v miestnej časti Svederník, kde bude potrebné vypracovať 

projektovú dokumentáciu – pripraviť prieskum trhu 

 

 

 otvorení  prevádzky materskej školy od 1.6.2020. Za dodržania  prísnych hygienických 

opatrení, v prípade záujmu rodičov bude  materská škola otvorená aj v mesiaci júl/2020 

 

 

 osadenie kamerového systému v časti Marček – chatová osada, ktorý je nasmerovaný na 

odvoznú plochu komunálneho odpadu 

 

 

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

p. Ján Štrba a   Ing. Pavol Králik 

Ospravedlnení poslanci:  1 

Hlasovali: 6 

za:                       6                proti:                 0                   zdržali sa:        0 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Mgr. Roman Lisický 

                                                                                                  starosta obce 


