
 

OBEC   SVEDERNÍK 

 
 

Uznesenia  č.    -   1 /2021 –   10 /2021 

z riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva   obce Svederník, 

konaného dňa 17. marca  2021 

                                            
      

Uznesenie č. 1 / 2021 

 

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 p. 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, 

Ing. Pavol Králik, Ing. Peter Zajac a p. Ján Štrba 

Ospravedlnení poslanci:  1 

Hlasovali: 6 

za:   6               proti:        0                         zdržali sa:         0                   

 

 

 

Uznesenie č. 2 / 2021 

 

K bodu 2/ Schválenie programu rokovania OZ 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník 

 

Schvaľuje 

 

a)   Program rokovania OZ obce Svederník  ako celok bez pozmeňujúcich návrhov. 

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

Ing. Pavol Králik, Ing. Peter Zajac a p. Ján Štrba 

Ospravedlnení poslanci:  1 

Hlasovali: 6 

za:          6                    proti:       0                             zdržali sa: 0  

 

 

 



                                               Uznesenie č. 3 / 2021 

 
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení  

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník 

 

 

Berie na vedomie 
Informácie starostu obce Svederník Mgr. Romana Lisického o stave plnenia uznesení  

 

 Prevod verejného vodovodu z majetku obce Svederník do vlastníctva spoločnosti     SEVAK, a. 

s. v rozsahu a v zmysle podmienok Kúpnej zmluvy, ktorý bol zrealizovaný v januári 2021. 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 

 

 Projekte PODHÁJ, kde prebehla kolaudácia inžinierskych sietí a práve prebieha prekládka 

optického kábla 
 

 V najbližších dňoch bude vydané územné rozhodnutie na projekte Odkanalizovania obcí Dlhé 

Pole, Svederník, Divinka a počíta sa s realizáciou v horizonte 3-5 rokov 
 

 

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

Ing. Pavol Králik , Ing. Peter Zajac a  p. Ján Štrba  

Ospravedlnení poslanci: 1 

Hlasovali: 6 

za:               6                    proti:                 0                   zdržali sa:        0  

 

 

 

 

Uznesenie č. 4 / 2021 
 

 

K bodu 4/  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník 

   

Berie na vedomie 
 

a) Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Svederník za rok 2020 

 

 

 

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

Ing. Pavol Králik, Ing. Peter Zajac, p. Ján Štrba a Ing. Marián Beniač 

Ospravedlnení poslanci: 0 

Hlasovali: 7 

za:               7                    proti:                 0                   zdržali sa:        0 

 

 



Uznesenie č. 5 / 2021 
 

    K bodu  5/  Nakladanie s majetkom obce, nadobudnutie pozemku od ŽSK (chodník II. 

etapa) 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník 

 

Schvaľuje 

 

a) Nadobudnutie - kúpu majetku od Žilinského samosprávneho kraja a to dvoch pozemkov  parc. 

KN-C č. 493/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere  230 m² a parc. KN-C č. 493/8 zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 54 m², za sumu 1,00 € na základe Kúpnej zmluvy, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa na verejnoprospešný účel, a to využívanie nehnuteľného majetku 

obce Svederník pre účely bezpečnosti chodcov a cyklistov v obci už vybudovaným chodníkom 

na základe predchádzajúcich zmluvných dojednaní.  

 

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

Ing. Pavol Králik, Ing. Peter Zajac, p. Ján Štrba a Ing. Marián Beniač 

Ospravedlnení poslanci: 0 

Hlasovali: 7 

za:               7                    proti:                 0                   zdržali sa:        0  

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 6 / 2021 

 

K bodu 6/ Zmluva o zriadení vecného bremena (inžinierske siete „Projekt Podháj“) 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník  

 

Schvaľuje  

 

Podmienky  zmlúv o zriadení vecného bremena medzi povinnými z vecného bremena spoločnosťou 

DEWA,s.r.o.  a obcou Svederník  a : 

  

oprávnenými z vecného bremena - spoločnosťami: 

  

a)      Severoslovenské vodárne  a kanalizácie, a.s.  na  parc. reg. C č. 481  

b)      SPP – distribúcia, a.s.,   na   parc reg. C č. 481  

c)       Stredoslovenká energetika – Distribúcia, a.s.   na  parc. reg. C 158/1 s parc. reg. E č. 210 

 

pre umiestnenie  a uloženie  inžinierskych sietí  s cieľom napojenia  pozemkov  individuálnej 

bytovej výstavby v rámci "Projektu Podháj" .  

  

 

 

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

Ing. Pavol Králik a  Ing. Peter Zajac, p. Ján Štrba a Ing. Marián Beniač 

Ospravedlnení poslanci: 0 

Hlasovali: 7 

za:               7                    proti:                 0                   zdržali sa:        0  

 



Uznesenie č. 7 / 2021 

 

 

K bodu 6/ Zmluva o zriadení vecného bremena  

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník  

 

a) Podmienky Zmluvy o zriadení vecného bremena, medzi povinným z vecného bremena obcou 

Svederník a oprávnenou z vecného bremena pani Boženou Zemanovou – za účelom prechodu 

a prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami  po pozemku parcely KN-C č. 1023/138 

ostatná plocha o výmere 63 m², vyznačenej geom. plánom č. over. 2643/2019 zo 

dňa 20.12.2019, ZPMč. k nehnuteľnostiam pani Zemanovej – rekreačnej chaty súpisné číslo 40  

postavenej na parcele KN-C č.1023/65 a priľahlých parciel KN-c č. 1023/97 a č. 1023/128 . 

Zriadenie vecného bremena bude odplatné v sume 100,- €, ktoré je oprávnená z vecného 

bremena povinná zaplatiť obci Svederník  do 7 dní odo dňa podpisu zmluvy. 

          

 

 

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

Ing. Pavol Králik a  Ing. Peter Zajac, p. Ján Štrba a Ing. Marián Beniač 

Ospravedlnení poslanci: 0 

Hlasovali: 7 

za:               7                    proti:                 0                   zdržali sa:        0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 8 / 2021 

 

 

K bodu 7/ Prenájom priestorov vo vlastníctve obce, žiadosti o odpustenie nájmu 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník  

 

Odkladá 

 

1. Poslanci OZ odložili Predložené podnikateľské zámery na prenájom nebytových priestorov do 

doby, pokiaľ neskončí núdzový stav a po stabilizovaní situácie v súvislosti s pandémiou COVID 

19, sa poslanci OZ budú predmetnými žiadosťami o prenájom nebytových priestorov zaoberať, 

pričom hlavným zámerom poslancov OZ je prenajatie priestoru na účely fungovania prevádzky 

so zameraním na  služby v obci Svederník a nie prevádzku obchodu.  

 

 

Schvaľuje  
                                      

a) odpustenie platby nájomného za prenájom nebytových priestorov  

reštaurácie Maryša pani Marike Gauríkovej na obdobie od 01.01.2021 do 31.03.2021 

vzhľadom na pokles tržieb a nepriaznivý vývin situácie v spojitosti s nariadením Vlády SR 

o zamedzení šírenia nákazy COVID 19    

 

b) odpustenie platby nájomného za prenájom nebytových priestorov  

obchodu Želka pani Kataríne Králikovej na obdobie od 01.01.2021 do 31.03.2021 vzhľadom 

na pokles tržieb a nepriaznivý vývin situácie v spojitosti s nariadením Vlády SR o zamedzení 

šírenia nákazy COVID 19    

 

Berie na vedomie 
 

a)  Zmenu otváracích hodín v obchode Želka 

 

 

 

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

Ing. Pavol Králik a  Ing. Peter Zajac, p. Ján Štrba a Ing. Marián Beniač 

Ospravedlnení poslanci: 0 

Hlasovali: 7 

za:               7                    proti:                 0                   zdržali sa:        0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 9 / 2021 

 

 

 K bodu 8/ Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník 

 

 Berie na vedomie  

 

Informácie starostu obce Mgr. Romana Lisického o :  

 miere triedenia komunálneho odpadu, ktorá je na úrovni 37% 

 elektronickom sčítaní obyvateľov obce, ktoré je k dnešnému dňu na úrovni 80%  

 osadení hracích prvkov na detskom ihrisku v miestnej časti Marček 

 zámere oplotiť futbalové ihrisko v miestnej časti Marček a zabrániť tak nežiadúcemu 

poškodzovaniu ihriska divou zverou 

 zámere zriadiť ešte jedno stojisko na separovaný zber v miestnej časti Lipová Alej 

 projekte a žiadosti o stavebné povolenie, na vybudovanie chodníka pre peších od Kultúrneho 

domu k novovznikajúcej individuálnej bytovej výstavbe PODHÁJ  

 vypracovanej štúdii na dobudovanie cyklochodníka v miestnej časti Lipová Alej 

 stave projektu na rekonštrukciu starej školy v miestnej časti Keblov 

 prevode pozemkov neznámych vlastníkov do majetku obce formou vydržania, ktoré sa týka 

pozemkov pri futbalovom ihrisku, cintoríne a škole v miestnej časti Svederník a pri budove 

starej školy v miestnej časti Keblov 

 príprave osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci Svederník, ktoré sa budú konať 

v prípade priaznivej situácie v súvislosti s pandémiou COVID - 19 v septembri tohto roku 

  

Poveruje 

 

1. Starostu obce  Mgr. Romana Lisického  v súvislosti s nadchádzajúcim 700. výročím prvej 

písomnej zmienky o obci Svederník zistiť zmluvné podmienky ohľadom koncertu speváčky 

Simy Martausovej, prípadne iných účinkujúcich 

2. Zabezpečiť cenové ponuky na realizáciu položenia nového asfaltového povrchu parkoviska pri 

Kultúrnom dome v miestnej časti Svederník 

3. V súvislosti s realizáciou cyklochodníka medzi Bytčou a Žilinou preveriť možnosti na združenie 

prostriedkov s okolitými obcami pri príprave projektovej dokumentácie na vybudovanie 

premostenia – cyklolávky cez kanál Váhu a prepojiť cyklotrasu na Javorníky 

 

Informácie o zmluvných podmienkach, cenových ponukách a preverení možností združenia 

prostriedkov predložiť na najbližšom zasadnutí OZ. 

 

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

Ing. Pavol Králik, Ing. Peter Zajac, p. Ján Štrba a Ing. Marián Beniač 

Ospravedlnení poslanci: 0 

Hlasovali: 7 

za:               7                    proti:                 0                   zdržali sa:        0  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 10 / 2021 

 

 

K bodu 9/ Diskusia 

Obecné zastupiteľstvo obce Svederník 

 

 

Poveruje 

 

a) Starostu obce Mgr. Romana Lisického prieskumom možností  získania nového 

certifikovaného prevádzkovateľa čističky odpadových vôd v miestnej časti Lipová Alej 

a s výsledkom prieskumu oboznámiť  poslancov obecného zastupiteľstva  na najbližšom 

rokovaní OZ.  

 

 

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

Ing. Pavol Králik, Ing. Peter Zajac, p. Ján Štrba a Ing. Marián Beniač 

Ospravedlnení poslanci: 0 

Hlasovali: 7 

za:               7                    proti:                 0                   zdržali sa:        0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Mgr. Roman Lisický v.r. 

                                                                                                  starosta obce 


