
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 5/2014 
obce Svederník, konaného dňa 3.9.2014 

 
 
 

Prítomní:  
Poslanci OZ :  Ing. Eva Chrustová, Mgr. Milan Mazúr, Ing. Ján Majerčák, Ing. Marián  
                         Beniač, Ing. Pavol Králik, Anton Koraus, Roman Harmečný 
Pracovníci:      Ing. Elena Šuteková – hlavný kontrolór 
                         Ing.Mária Smrekovská – zamestnanec obce 
 
 
K bodu 1 a 2/ Schválenie programu rokovania OZ 
 
Starosta obce Bc. Roman Lisický privítal všetkých prítomných poslancov a otvoril zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva.  
 
Voľba návrhovej komisie – starosta obce predložil návrh: Ing. Pavol Králik 
Poslanci hlasovali:        Za: 7       Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
Starosta obce určil  overovateľov zápisnice: Ing. Ján Majerčák, Ing. Eva Chrustová 
 
Starosta obce určil  zapisovateľa: Ing. Mária Smrekovská 
 
K bodu 2/ Schválenie programu rokovania OZ podľa pozvánky zo dňa 25.8.2014: 
Poslanci hlasovali:         Za:  7     Proti:  0    Zdržal sa:  0 
 
K bodu 3/  
 
Starosta obce Bc. Roman Lisický informoval prítomných o príprave a organizácii kultúrno-
spoločenského podujatia Slávnosť obce Svederník spojeného s predstavením novej knihy 
Príbeh obce Svederník – Zarieč – Keblov – Marček, ktoré sa uskutoční 15. septembra 2014 
o 15.00 hod. v Kultúrnom dome vo Svederníku. Pozvanie platí pre všetkých občanov obce 
Svederník. 
Ďalej starosta obce informoval o úpravách priestorov reštaurácie v Kultúrnom dome vo 
Svederníku. Nová nájomníčka zabezpečí priestory tak, aby boli prístupné počas konania 
kultúrno-spoločenského podujatia. Bude sa taktiež podieľať podľa jej možností na 
zabezpečení občerstvenia pre prítomných hostí. 
 
K bodu 4/  
 
V zmysle Štatútu obce Svederník starosta obce navrhol udeliť prof. Ivanovi Hričovskému 
DrSc., titul „Čestný občan Svederníka“. 
Poslanci hlasovali:        Za:  7      Proti:  0     Zdržal sa:  0 
 
V zmysle § 25 Štatútu obce Svederník ďalej starosta obce navrhol udeliť:  
„Cenu obce Svederník“ -     p.Mgr. Milanovi Mazúrovi /60r./  pri príležitosti jeho životného 
jubilea – za vynikajúce tvorivé výkony, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju obce, 
hlavne na poli kultúrnom, a reprezentácie obce u nás  i v zahraničí, publicistickú činnosť, 



− za šírenie dobrého mena obce, diela našich rodákov Vincenta a Ferdinanda 
Hložníkovcov, príspevky v regionálnej tlači, zostavenie monografie obce Svederník, 
autorstvo stálej expozície Hložníkovho diela 

− za publikačnú činnosť, prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí 
 
Mgr. Milanovi Mazúrovi bola navrhnutá finančná odmena vo výške 500 €. 
Poslanci hlasovali:      Za:  7         Proti:  0      Zdržal sa:  0 
 
 
V zmysle §  25 Štatútu obce Svederník ďalej starosta obce navrhol udeliť: 
 
„Verejné uznanie za zásluhy“   -   nášmu spoluobčanovi p.Františkovi Pokrývkovi /66r./, 
ktorý je príkladne aktívnym predstaviteľom troch miestnych spoločenských organizácií 
/záhradkári, dôchodcovia, turisti/, bývalým poslancom obecného zastupiteľstva /1 volebné 
obdobie/ a ktorý sa aktívne zúčastňuje a podieľa na všetkých spoločenských podujatiach. 
Poslanci hlasovali:       Za:  7         Proti:  0      Zdržal sa:  0 
 
Zároveň starosta obce uviedol, že verejne poďakuje všetkým predchádzajúcim predstaviteľom 
a zamestancom obce a za svoje volebné obdobie udelí Ďakovný list starostu dvom súčasným 
zamestnancom: 

− p.Božene Kocianovej  /hlavný, ekonóm, 18 odpracovaných rokov na OÚ Svederník/ 
− p.Františkovi Mokošákovi /za prístup k pracovným povinnostiam,  nezištná pomoc pri 

kultúrnych a športových akciách obce, príkladná pomoc v krízových situáciách/ 
 
V tomto bode programu p.Mgr.Milan Mazúr v krátkosti informoval poslancov o monografii 
obce Svederník, ktorá je momentálne v tlači. Kniha obsahuje zhruba 200 strán, časť krieda , 
časť s použitím recyklačného papiera. Po obsahovej stránke zachytáva minulosť aj prítomnosť 
obce Svederník. Do života bude slávnostne uvedená dňa 15. septembra 2014 za asistencie 
populárnej slovenskej spisovateľky, známej osobnosti Evy „Evity“ Urbaníkovej. 
Zároveň p.Mgr.Milan Mazúr vyslovil poďakovanie všetkým, ktorí sa s ním podieľali na 
tvorbe monografie. Kniha vychádza v 750-tich výtlačkoch, vydavateľom je Obecný úrad 
Svederník.  
 
Poslanci hlasovali:       Za:  7          Proti:  0       Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 5/  
 
V tomto bode programu starosta obce informoval poslancov o prípravách komunálnych 
volieb. Na stránke obce sú dostupné všetky potrebné dokumenty. 
Na zasadnutí OZ č.4/2014 konanom dňa 06.08.2014 bol schválený počet poslancov na celé 
volebné obdobie 2014 – 2018  a to v počte 7 ako i počet volebných obvodov  - štyri. 
Nakoľko priestory v budove starej školy v Keblove sú zatiaľ nevyhovujúce, zvažuje sa, že 
volebný obvod Keblov by bol presunutý do novej Hasičskej zbrojnice vo Svederníku. 
 
 
 
 
 



Konečný termín na podávanie kandidátnych listín je určený na 21.09.2014. Doposiaľ sa 
prihlásil len jeden nezávislý kandidát na poslanca OZ a to p.Maťková za miestnu časť 
Marček. 
 
 
 
K bodu 6/ Schválenie nájomnej zmluvy 
 
Zmluva na prenájom priestorov reštaurácie v Kultúrnom dome vo Svederníku je uzatvorená 
od 1. októbra 2014. Túto bolo potrebné odhlasovať poslancami OZ. 
Poslanci hlasovali:       Za:  7            Proti:  0        Zdržal sa:  0 
 
       
K bodu 7/ Rôzne 
 
V tejto časti starosta obce informoval prítomných poslancov, že dňa 10.9.2014 sa uskutoční 
ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou miestnej komunikácie v miestnej časti 
Marček po ktorej sa odváža drevná hmota. Uvedená komunikácia je podľa posudku 
dopravného inžiniera v havarijnom stave. Okresný úrad v Žiline, pozemkový a lesný odbor 
začal správne konanie vo veci vydania rozhodnutia o používaní cudzích pozemkov C-KN 
parc. č.1132 o výmere 5394m2 a C-KN parc. č.1137 o výmere 795 m2 v k.ú. Svederník. 
 
K bodu 8/ Diskusia 
 
Diskusia sa venovala predchádzajúcim bodom rokovania. 
 
 
K bodu 9/Záver 
 
Nakoľko boli všetky body programu vyčerpané a poslanci obecného zastupiteľstva nemali  
viac otázok a pripomienok, starosta obce poďakoval poslancom a ostatným prítomným za  
účasť a rokovanie Obecného zastupiteľstva vo Svederníku vyhlásil za ukončené.  
 
 
 
 
 
Zapísala:  Mária Smrekovská 
Overili:    Ing. Ján Majerčák 
                 Ing. Eva Chrustová 
 
 


