Zápisnica z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Svederník,
konaného dňa 10.10.2019

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

Ing. Elena Šuteková – hlavná kontrolórka obce
Mája Babišová – zamestnanec obce – zapisovateľka

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce Mgr. Roman Lisický privítal na riadnom zasadnutí OZ obce Svederník
všetkých prítomných a skonštatoval, že OZ je spôsobilé rokovať a je schopné uznášať sa,
nakoľko v čase otvorenia zasadnutia OZ boli prítomní 4 poslanci
a/ starosta obce určil:
 zapisovateľku – Máju Babišovú
 overovateľov zápisnice – pani Evu Maťkovú a Ing. Petra Zajaca
b/ do návrhovej komisie bola zvolená Ing.Eva Chrustová
K bodu 2/ Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce predložil poslancom OZ Návrh programu rokovania podľa pozvánky zo dňa
02.10.2019. Poslanci pristúpili k hlasovaniu a odsúhlasili Program rokovania OZ ako celok
bez doplňujúcich návrhov, ktorý bol jednohlasne schválený nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia
a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b) voľba návrhovej komisie
2. Schválenie programu rokovania OZ
3. VZN č.3/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
4. Monitorovacia správa k plneniu rozpočtu k 30.6. 2019
5. Informácie o rozpracovaných projektoch
6. Rôzne
7.Diskusia
8.Návrh na uznesenie
9.Záver
K bodu 3/VZN č. 3/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
Starosta obce informoval prítomných poslancov o návrhu VZN č.3/2019 o výške príspevku na
pobyt dieťaťa v MŠ, ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli aj webovej stránke obce Svederník od
6.9.2019.
Podklady k návrhu VZN č.3/2019o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ boli poslancom OZ
zaslané vopred.

Poslanci OZ zo 4 prítomných 4 odsúhlasili :
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
Zo 4 prítomných poslancov OZ 3 poslanci schválili a jeden sa zdržal hlasovania
3) Pozmeňujúci návrh – v § 3 ods. 3 písm. a) vypustiť text vrátane zátvorky
4) Pozmeňujúci návrh – nastavenie a zachovanie chronologického sledu § od 1 - 5
Následne OZ schválilo VZN č. 3/2019 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni ako
celok vrátane doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov.
K bodu 4/ Monitorovacia správa k plneniu rozpočtu k 30.6. 2019
Starosta obce informoval o monitorovacej správe, ktorú vypracovala ekonómka obce pani Božena
Kocianová.
Podklady k monitorovacej správe boli zaslané poslancom OZ vopred.
K správe sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka obce, ktorá konštatovala, že predložením Monitorovacej
správy sú napĺňané zákonné podmienky pri programovom rozpočte, vývoj napĺňania príjmov je
uspokojivý a úroveň čerpania výdavkov je primeraný bez vykazovania známok narúšania
rozpočtovej disciplíny.
OZ zobralo na vedomie monitorovaciu správu k plneniu rozpočtu k 30.6.2019, ktorá je v súlade
s rozpočtovými pravidlami
K bodu 5/ Informácie o rozpracovaných projektoch
Starosta obce Mgr. Roman Lisický informoval poslancov OZ o :
 Aktuálnych prácach na projekte výstavby multifunkčného ihriska, kde je predpokladaný termín
ukončenia prác koniec októbra 2019
 Pokračujúcich prácach na oprave mostu cez rieku Dlhopolku, kde nie je ešte známe či sa bude
pokračovať v prácach aj na druhej polovici mosta v roku 2019, alebo sa ukončia práce na prvej
polovici a ďalšie práce budú pokračovať až na jar v roku 2020, čo by malo odkladný účinok na
výstavbu chodníka pre peších v miestnej časti Svederník
OZ zobralo na vedomie informácie o rozpracovaných projektoch

K bodu 6/Rôzne
Ďalej starosta obce informoval poslancov OZ o :
 Žiadosti zaslanej na spoločnosť Sevak, a.s. Žilina o poskytnutie údajov z odpočtu vodomerov
v miestnej časti Lipová Alej, ktoré budú podkladom pre vyúčtovanie stočného do ČOV
 Zámere umiestniť kameru pri ihrisku v miestnej časti Marček na monitorovanie priestoru
stojiska kontajnerov na separovaný a komunálny odpad, kde je problém s neporiadkom v okolí
kontajnerov
 Projekte osadenia dopravných značiek v miestnych častiach, Svederník - smer od Bytče
a Keblov - smer od Svederníka, kde budú posunuté značky začiatok a koniec obce, Marček –
výjazd od budov Váhostavu a.s. bude osadená značka stop – daj prednosť v jazde, posunutie
a osadenie dopravných značiek prispeje k väčšej bezpečnosti cestnej premávky v spomínaných
častiach
 Nákupe materiálu na zhotovenie autobusovej zastávky v miestnej časti Marček smer Žilina
 Zámere zhotoviť elektrickú prípojku pri novovybudovanom multifunkčnom ihrisku a osadení 4
stĺpov verejného osvetlenia
 Poslankyňa p. Maťková upozornila na absenciu informačných tabuliek so zákazom venčenia
psov
 Ing. Zajac informoval o tlači príležitostných poštových obálok, ktorú uskutoční jeho firma
KRPA SLOVAKIA pre obec Svederník zdarma, pri príležitosti stého výročia narodenia nášho
významného rodáka akademického maliara Vincenta Hložníka
 Ing. Chrústová požiadala o vyhlásenie oznamu do miestneho rozhlasu ohľadom parkovania
motorových vozidiel vo dvoroch rodinných domov
OZ zobralo na vedomie všetky informácie starostu obce Svederník Mgr. Romana Lisického

K bodu 7/Diskusia
Mgr. Roman Lisický informoval o žiadosti zaslanej na Správu ciest Žilinského samosprávneho
kraja o zregulovanie priekopy smerom od RD pani Drahňakovej po 500 metroch zvedenú popod
štátnu komunikáciu II. triedy číslo 507, pokračujúcu cez Oblazov a ústiacu do rieky Šurabky
v Kotešovej. Zámerom zregulovania je ochrana majetku občanov v miestnej časti Lipová Alej, pred
prívalovými dažďami a vodou stekajúcou z okolitých lesov a polí
Starosta ďalej informoval o mimoriadnom zasadnutí finančnej komisie, ktorá sa konala 19.9.2019
a zápisnici s uznesením vypracovanou finančnou komisiou, kde finančná komisia odporučila konať
v záujme ochrany záujmov obce:
1) Verejné osvetlenie v časti Lipová Alej
OZ prerokovalo problematiku osvetlenia obce a nákladov osvetlenia za uplynulé obdobie a rok
2019 na základe AUDITU VEREJNÉHO OSVETLENIA, ktorý si dala spracovať obec
Svederník a čo bolo predmetom rokovania finančnej komisie.

Z tabuľky mesačných platieb vyplýva nasledovná spotreba energie:
Verejné osvetlenie Marček: náklady / mesiac:
Verejné osvetlenie Svederník: náklady / mesiac:
Verejné osvetlenie Keblov: náklady / mesiac:
Verejné osvetlenie Lipová Alej: náklady / mesiac:

122,- EUR
214,- EUR
78,50 EUR
851,- EUR

ČOV pre Lipová Alej: náklady / mesiac:

574,- EUR

Z uvedeného auditu a predloženej spotreby energie za sledované obdobie vyplýva, že najväčšiu
položku spotreby energie má Lipová Alej, kde v 1.a 2. etape výstavby boli použité svietidlá
s príkonom 70 Wattov (počet 57 svietidiel). Z hľadiska energetickej bilancie je toto osvetlenie
ekonomicky neefektívne, najviac osvetlenia v predmetnej lokalite je výrazne nadštandardné v
porovnaní s verejným osvetlením v s ostatných častiach obce.
Z údajov uvedených vyššie je zrejmé, že mesačná spotreba elektrickej energie na verejné
osvetlenie v Lipovej Aleji je 2 x tak vyššia ako je spotreba elektrickej energie v troch častiach
obce (Marček, Svederník, Keblov).
Je potrebné prihliadať na primeranosť nákladov vo všetkých častiach obce, s dôrazom na
rovnomerné poskytovanie primeraných služieb pre všetkých občanov obce a nie je možné
akceptovať stav, že trvale bude väčšina doplácať na nadštandard určitej skupiny. Je potrebné
prihliadať aj na počet obyvateľov, pre ktorých posudzovaná služba slúži a posudzovať daný stav
objektívne.
Záver:
Návrh - odpojenie každého druhého svetelného bodu bez dodatočnej investície – teda bez
ďalšieho financovania z rozpočtu obce, kde z výsledkov auditu vyplynulo, že v miestnej lokalite
je vysoká hustota a prekrývanie svetelných bodov
OZ jednohlasne schválilo na odpojenie časti svetelných bodov v časti Lipová Alej po posúdení
miery svietivosti.
2) ČOV - OZ prerokovalo návrh na :
 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
OZ sa plne stotožnilo s predloženým návrhom.

K bodu 8/Návrh na uznesenie
Členka návrhovej komisie Ing. Eva Chrustová prečítala všetky návrhy uznesení, ktoré boli prijaté
na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

K bodu 9/ Záver
Nakoľko bol vyčerpaný posledný bod programu zasadnutia OZ, starosta obce Mgr. Roman Lisický
poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Vo Svederníku dňa 10.10.2019
Zapísala: Mája Babišová
Zápisnicu overili:

...........................................................

p. Eva Maťková

............................................................

Ing. Peter Zajac

............................................................

