
Zápisnica zo zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva č. 2/2014 obce Svederník, 

konaného dňa 7.5.2014 
 
 

Prítomní: Ing. Eva Chrustová, Mgr. Milan Mazúr, Ing. Pavol Králik, Ing. Ján Majerčák, 
                Roman Harmečný, Martin Maruna, Anton Koraus 
Hostia:     Ing. Elena Šuteková – hlavný kontrolór obce 
                Mária Keblovská, Zuzana Mohyláková – občania obce Svederník 
 
 
K bodu 1/ 
Starosta obce Bc. Roman Lisický privítal prítomných poslancov i hostí  a otvoril zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva č.2/2014. 
a/ Schválenie programu rokovania podľa pozvánky zo dňa 29.04.2014 
    Za: 6     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
b/ Voľba návrhovej komisie: Ing. Ján Majerčák, Ing. Pavol Králik 
    Za: 6     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
c/ Určenie overovateľov zápisnice: Ing. Eva Chrustová, Martin Maruna 
d/ Určenie zapisovateľa: Božena Kocianová 
 
K bodu 2/  
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o vypracovanom návrhu „Komunitného plánu 
sociálnych služieb“, ktorý je prispôsobený na podmienky obce. Spracovateľom je Ing. 
Jozefom Vida, Šaľa. Uvedený plán bude slúžiť v budúcnosti ako základný dokument a 
pomôcka na riešenie problematiky v sociálnej oblasti, v oblasti sociálnych služieb, ktoré 
zabezpečuje obec, napr. opatrovateľská služba. „Komunitný plán sociálnych služieb“ poslanci 
jednohlasne odsúhlasili. 
 
K bodu 3/ 
 
Obec Svederník v súlade s § 9a odst. 9 písm. c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejnila 
dňa 17.4.2014 zámer prenajať majetok obce – časť novovybudovaného verejného vodovodu 
umiestneného na parc. reg. C, č.734/87 (ostatné plochy) v kat. území obce Svederník, v dĺžke 
373,07 m, DN 110,  spoločnosti SEVAK a.s. spôsobom z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že prevádzkovateľom verejného vodovodu 
bude nájomca, t.j. SEVAK a.s.  
Za týmto účelom Obecné zastupiteľstvo obce Svederník pristupuje k uzatvoreniu Dodatku č.7 
k Zmluve o nájme vodovodu zo dňa 2.2.2007.  
 
Za: 6     Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 4/ 
 
Na predchádzajúcom Obecnom zastupiteľstve č.1/2014 poslanci obecného zastupiteľstva 
zobrali na vedomie informáciu o uzatvorení Zmluvy o dielo na stavebnú akciu ČOV 
Svederník. Zhotoviteľom diela v zmysle výsledku verejného obstarávania má byť spoločnosť 
ESPO BB spol. s r.o.  Banská Bystrica, v zast. p. Mariánom Čiefom. Starosta obce poukázal 
na bod 12.1 zmluvy o dielo, v ktorom sa uvádza, že verejný obstarávateľ (Obec Svederník) si 
vyhradzujem práva nerealizovať dielo v prípade, ak mu nebudú poskytnuté finančné 
prostriedky zo strany štátu. V prípade nezískanie finančných prostriedkov bude platnosť 
zmluvy automaticky ukončená.  
 
Rokovaciu miestnosť o 17,30 hod. opustil poslanec Martin Maruna (za účelom prepravy 
autom poslanca obecného zastupiteľstva z miestnej časti Marček, p. Antona Korausa) 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali za uzatvorenie zmluvy o dielo na výstavbu ČOV 
Svederník, zhotoviteľ spoločnosť ESPO BB spol. s r.o. Banská Bystrica.  
 
Za: 5    Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva starosta obce poskytol informáciu, že v týchto dňoch 
Environmentálny fond zverejňuje prehľad úspešných žiadateľov o poskytnutie finančných 
prostriedkov formou dotácie na rok 2014.  
 
Do rokovacej miestnosti o 17,45 hod. prišli poslanci Martin Maruna a Anton Koraus. 
 
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov o tom, že Zámenná zmluva so spoločnosťou 
BEL-HOUSE a.s. Prešov, ktorá bola odsúhlasená v minulom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva bola vrátená Správou katastra Žilina kvôli nesprávnej špecifikácií k doplneniu. 
Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasia s doplnením a bližšou špecifikáciou zámennej 
zmluvy.  
 
Za: 7    Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
K bodu 5/ 
 
Za účelom vybudovania chodníka pre peších v časti obce Svederník – Zarieč, má obec 
Svederník záujem o odkúpenie pozemku, na ktorom sa bude stavba chodníka realizovať. 
Tento pozemok je v súčasnosti vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja. Po 
rokovaniach so zástupcami Žilinského samosprávneho kraja, Obec Svederník požiadala ŽSK 
o odkúpenie predmetnej parcely.  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku v kat. území KN-C parc. č.495/5, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 782 m2, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č. 43665225-
08/2014 vyhotoveným dňa 01. 04. 2014 Ing. Matejom Sýkorom – Geodetické práce, Pod 
sadom 774/27, Žilina od predávajúceho: Žilinský samosprávny kraj (Úrad ŽSK), 
Komenského 48, 011 09 za kúpnu cenu  1,-- EUR, pre účely výstavby chodníka pre peších pri 
ceste II/507.       

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje odkúpenie pozemku. 
Za: 7      Proti: 0         Zdržal sa: 0 



 
Starosta obce informoval o pripravovanej výstavbe I. etapy chodníka v časti obce Zarieč, 
ktorej začiatok sa predpokladá ešte v tomto roku, o vypracovaných rozpočtových návrhoch 
a ďalších administratívnych postupov k pripravovanej stavbe.  
 
K bodu 6/ 
Z dôvodu končenia funkčného obdobia súčasnej riaditeľky Materskej školy vo Svederníku  
ku dňu 25.09.2014 je potrebné vyhlásiť výberové konanie na vymenovanie riaditeľa MŠ bez 
právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Starosta informoval, že v zmysle 
platnej legislatívy k výberovému konaniu nám všetky podklady s našou spoluprácou 
vypracuje Spoločný školský úrad Varín tak, aby výsledky boli vyhodnotené k 1.9.2014. 
Obecné zastupiteľstvo vyhlásenie výberového konania berie na vedomie. 
Za: 7      Proti: 0         Zdržal sa: 0 
 
K bodu 7/ 
Ing. Elena Šuteková, hlavný kontrolór obce oboznámila poslancov obecného zastupiteľstva 
s rozpočtovým opatrením č.2/2014. Poukázala najmä na kontrolu dodržiavania Zákona 
o rozpočtových pravidlách zo strany ekonómky obce, z ktorého vyplýva aj sledovanie 
dodržiavania schváleného rozpočtu na aktuálny rok. Informovala o tom, že pri zostavovaní 
rozpočtu na rok 2014 obec mala vysoko postavený princíp opatrnosti, hlavne pri zostavovaní 
príjmovej časti rozpočtu  v častí príjmov z podielových daní, nakoľko podľa zverejnených 
predpokladaných odhadov MF SR  na web stránke Ministerstva financií SR je  predpoklad 
 vyššieho  príjmu  do obecného rozpočtu, ako aj reálne plnenie dovoľuje vykonať úpravu 
rozpočtu ako na strane príjmov, ktoré je potrebné zaradiť na použitie hlavne kapitálových 
výdavkov. Taktiež informovala o výsledkoch  priebežných kontrol.  
Ekonómka obce Božena Kocianová vysvetlila potrebu úpravy rozpočtu ako v príjmovej tak 
i vo výdavkovej časti.  
 
Obecné zastupiteľstvo rozpočtové opatrenie č. 2/2014 jednohlasne schválilo.  
Za: 7      Proti: 0        Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 8/ 
Starosta obce oboznámil prítomných o aktivitách pracovníkov obecného úradu v obci: 

- Majstrovstvá Svederníka vo varení kapusty – III. ročník 10.05.2014 
- Informácia o prácach a údržbe v obci a jej miestnych častiach (kosenie verejných 

priestranstiev, úprava cintorínov, oprava oplotenia cintorín Zarieč a Marček, úprava 
okolia pri požiarnej zbrojnici na Marčeku) 

 
K bodu 9/ 
Poslanci obecného zastupiteľstva za miestnu časť Marček poukázali na pretrvávajúci problém 
zlého stavu miestnej komunikácie (hlavne od vjazdu z cesty II/507 v smere do chatovej 
osady)  Informovali prítomných o neustálych sťažnostiach zo strany občanov, ktorí bývajú 
v bezprostrednej blízkosti komunikácie, ktorá je v nepriaznivom technickom stave, čo im 
začína spôsobovať škody na majetku. Taktiež poukázali na neúčelné retardéry, ktoré sú 
umiestnené v časti obce Marček. Tieto sú položené nízko a nespĺňajú svoj účel. Poslanci 
navrhujú doplniť nové a vyššie ratardéry, ktoré by spomalili rýchlosť motorových vozidiel. 
Poslanec Martin Maruna navrhuje zákaz vjazdu vozidlám nad 7,5 t a to na základe 
požiadavky občanov. 



Vzniknutá situácia nastala najmä v dôsledku dlhodobého nadmerného zaťaženia miestnej 
komunikácie ťažkými vozidlami, hlavne z dôvodu vývozu drevnej hmoty z uvedenej lokality. 
Poslanec Ing. Pavol Králik navrhuje napísať listy spoločnostiam, ktoré vývozy z uvedenej 
lokality uskutočňujú a upozorniť ich na obmedzenie ťažby dreva. 
Nastala hromadná diskusia. 
Poslanec Ing. Pavol Králik z rokovacej miestnosti o 19,17 hod. odišiel. 
Po rozsiahlej rozprave k uvedenému problému a možnostiach jeho vyriešenia poslanci 
obecného zastupiteľstva dospeli k návrhu, aby Obecný úrad vo Svederníku dočasne obmedzil 
výdaj povoleniek na vjazd vozidiel nad 7,5 t na uvedenú miestnu komunikáciu. Povolenie 
bude možné len na vjazd na dopravnú obsluhu pre rezidentov v danej časti obce (majitelia 
nehnuteľnosti). 
 
Za: 5 (Martin Maruna, Anton Koraus, Mgr. Milan Mazúr, Ing. Ján Majerčák,  
         Roman Harmečný) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1  (Ing. Eva Chrustová) 
 
Tento nepriaznivý stav na miestnej komunikácii je potrebné čo najskôr riešiť. Poslanci sa 
zhodli na tom, že na mieste sa stretne stavebná komisia obce a odborník (statik) k posúdeniu 
technického stavu miestnej komunikácie.  
 
K bodu 10/ 

- podpora petície občanov obce Horný Hričov proti výstavbe tepelnej elektrárne v obci 
- spustenie petície občanov obce Svederník proti aktivitám spoločnosti FILATECH s.r.o 

Žilina, prevádzka Svederník, ktorá napriek nesúhlasnému stanovisku obce, obecného 
zastupiteľstva a občanov obce pokračuje v budovaní technológie bioplynovej stanice 

- v uvedenej veci obec Svederník opakovane žiada o vykonanie štátneho stavebného 
dohľadu a vyžiadanie vyjadrenia Spoločného stavebného úradu k predchádzajúcemu 
štátnemu stavebnému dohľadu 

- informácia starostu obce o prebiehajúcom súdnom spore so spoločnosťou 
VULCANUS s.r.o. Žilina (usporiadanie vzájomných vzťahov).  

            Súdny proces je odročený na ďalšie konanie s prizvanými účastníkmi.   
- poslanec Roman Harmečný poukázal na nebezpečný výjazd z miestnej komunikácie 

v časti obce Zarieč pre neustále parkovanie osobných automobilov na verejnom 
priestranstve, čím sa znemožňuje prehľad vodiča vychádzajúceho z uvedenej 
komunikácie, ale ohrození sú aj chodci. Navrhuje opätovne upozorniť konkrétnych 
majiteľov osobných áut. Ďalej požiadal o označenie miestnych častí obce nakoľko 
z dôvodu rovnakých súpisných čísel v častiach obce dochádza k rôznym 
nedorozumeniam (napr. doručovanie kuriérom a pod.)   

- poslanec Martin Maruna informoval o možnosti vyvlastnenia pozemkov pod 
miestnymi komunikáciami. Uvedenú možnosť starosta obce spolu s právnym 
zástupcom obce preveria                     

- poslanec Mgr. Milan Mazúr oboznámil prítomných, že Žilinský samosprávny kraj 
vyhlásil Rok Vincenta Hložníka na Hornom Považí (možnosť podania žiadosti o grant 
VÚC Žilina do 31.5.2014) 

- informácia o vývoze veľkoobjemového odpadu vo všetkých častiach obce v mesiaci 
máj 2014 (od 16.5.2014 – miestna časť Marček) 

 
Zapísala: Božena Kocianová 
Overili:  


