
  Zápisnica z riadneho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva obce Svederník, 

konaného dňa 27. 02. 2020 

 

 

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

Pavol Králik 

 

 

Prítomní pracovníci obce:    Ing. Elena Šuteková – hlavný kontrolór 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 5-ti poslanci 

a/  starosta obce určil:  

 zapisovateľku – Máju Babišovú 

 overovateľov zápisnice – Ing. Romana Ďuračíka a pána Jána Štrbu 

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  

19.02.2020. 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.   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 

4.   Zmena a Doplnok č. 3 ÚPN-O Svederník ( schválenie ) 

5.   Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska 

6.   Prevod verejného vodovodu do vlastníctva spoločnosti SEVAK, a. s. 

7.   Projekt rekonštrukcie starej školy v Keblove 

8.   Rôzne 

9.   Diskusia 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

 

 

K bodu 3/Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 

 

 

V zmysle § 18f ods. 1 písmena e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Šuteková predložila OZ správu o kontrolnej činnosti 

za rok 2019. Správa obsahovala vyhodnotenie nasledovných oblastí činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Svederník počas obdobia roku 2019 : 



 dodržiavanie zákonných ustanovení so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, 

efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami, majetkom obce 

a obci zvereným majetkom štátu 

 overenie dodržiavania schváleného rozpočtu v zmysle rozpočtových pravidiel a oprávnení 

v zmysle interných predpisov obce Svederník 

 kontrola Záverečného účtu, kde bola náhodným výberom preverená správnosť vykonania 

inventarizácie súvahových účtov 

 kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti personálnej 

a mzdovej agendy 

 kontrola účtovných operácii a kontrola hospodárenia s výdavkami 

 kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva  z úrovne všetkých orgánov obce 

Svederník – ako pána starostu, tak aj OZ 

 

 

V hodnotenom období – rok 2019 vyzdvihla hlavná kontrolórka obce Svederník spoluprácu hlavných 

orgánov obce – pána starostu a poslancov obecného zastupiteľstva, pričom vždy, ako hlavný cieľ bola 

snaha dosiahnuť najlepšie riešenie pre občana obce Svederník a jej priľahlých častí, pri zachovaní 

v maximálne možnej miere princípu hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti. 

V závere hodnotiacej správy hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Šuteková konštatovala, že obec 

Svederník  pri výkone samosprávnych činností v roku 2019  primerane dodržiavala príslušné 

všeobecné záväzné právne predpisy a interné normy pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce 

a hospodárne a efektívne nakladala so svojim majetkom.  

 

OZ zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Svederník              Ing. 

Eleny Šutekovej za rok 2019. 

 

 

K bodu 4/ Zmena a Doplnok č. 3 ÚPN-O Svederník ( schválenie ) 

 

Starosta obce privítal hosťa pána  Mgr. Michala Mičuru, ktorý v danej veci zastupuje vlastníka 

pozemkov projektu Štepnica  pána Ing. Miloslava Mičuru a informoval poslancov OZ o návrhu 

Zmien a Doplnkov č. 3 Územného plánu Obce Svederník, ktorý bol po dobu 30 dní zverejnený 

spôsobom obvyklým a prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými 

a fyzickými osobami v súlade s ustanoveniami § 22 Stavebného zákona.  Pripomienky dotknutých 

orgánov budú zapracované vo výslednom návrhu Zmien a Doplnkov č.3 Územného plánu Obce 

Svederník. Starosta obce konštatoval, že zo strany verejnosti neboli uplatnené žiadne pripomienky 

k návrhu Zmien a Doplnkov č. 3 Územného plánu Obce Svederník a Okresný úrad v Žiline, odbor 

výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania preskúmal návrh Zmien a doplnkov č.3 

Územného plánu Obce Svederník a vydal k nemu súhlasné stanovisko. Počas rokovania prišiel 

poslanec P. Zajac. 

 

 

Poslanci OZ súhlasili s : 

 

 vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy                

a právnických osôb k návrhu Zmien a Doplnkov č.3 Územného plánu Obce Svederník. 

 

 

 

 

 

Poslanci po dlhej rozprave sa zhodli, že majú výhrady voči niektorým častiam s poukazom na tvar 



strechy ako aj možné podlažia budúcich domov, pričom na záver sa uzhodli a následne schválili : 

  

 Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu Obce Svederník v súlade s ustanovením § 26, ods. 

3) Stavebného zákona. 

 VZN Obce Svederník o záväznej časti Zmien a Doplnkov č. 3 Územného plánu Obce 

Svederník v súlade s ustanovením § 27, ods. 3) Stavebného zákona vrátane jedného 

pozmeňujúceho návrhu. 

 Zmeny a Doplnky č.3 Územného plánu Obce Svederník s jedným pozmeňujúcim návrhom 

v článku 4 odsek 3) písmena o,  zmeniť spôsob zástavby – izolované rodinné domy, počet 

podlaží z max. 1+1+1 alebo 0+1+1 (na : maximálne na 2 nadzemné podlažia)  

 

 

K bodu 5/Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska 

 

Starosta informoval poslancov o  kolaudácii multifunkčného ihriska, ktoré bolo sprevádzkované 

31.12.2019  a tiež o  určení  dvoch správcov multifunkčného ihriska pána Miroslava Grečmala a pána 

Romana Mazúra, ktorí budú zabezpečovať prevádzku multifunkčného ihriska. 

Starosta obce Svederník ďalej oboznámil  poslancov OZ s návrhom prevádzkového poriadku 

multifunkčného ihriska kde sú navrhnuté prevádzkové hodiny a tiež poplatky za užívanie MI: 

 občanov s TP v obci Svederník na.........................................................     10,- € / hodina  

 občanom bez TP v obci Svederník na ...................................................     20,- € / hodina 

 celodenné využitie multifunkčného ihriska  ..........................................   200,- € / deň 

 príplatok za použitie osvetlenia   ..........................................................        5,- € / hodina 

Multifunkčné ihrisko môže byť využívané denne maximálne do 22:00 hod. 

Prevádzkový poriadok  MI je umiestnený pred vstupom na plochu multifunkčného ihriska a všetci 

užívatelia sú povinní sa oboznámiť s obsahom prevádzkového poriadku  ešte pred vstupom na plochu 

ihriska a bez výnimky aj dodržiavať všetky ustanovenia prevádzkového poriadku multifunkčného 

ihriska obce Svederník.  

    
OZ diskutovalo o možných sporných rizikách a schválilo návrh prevádzkového poriadku 

multifunkčného ihriska v miestnej časti Svederník ako celok bez pozmeňovacích návrhov. 

 

 

K bodu 6/ Prevod verejného vodovodu do vlastníctva spoločnosti SEVAK, a.s. 

 

Starosta obce nadviazal na predchádzajúce rokovania a možnosti kvalitnejšieho zásobovania občanov 

pitnou vodou a informoval poslancov OZ o zámere previesť stavbu verejného vodovodu do 

vlastníctva spoločnosti SEVAK, a. s. spôsobom podľa  prípadu hodného osobitného zreteľa, nakoľko 

obec Svederník nemá dostatočný zdroj pitnej vody a na vlastné náklady nedokáže pokryť stavbu 

verejného vodovodu do miestnej časti Keblov, kde je dlhodobo problém s nedostatkom ale aj kvalitou 

pitnej vody.  

Prevodom verejného vodovodu do vlastníctva spoločnosti SEVAK, a. s. ako jedného zo strategických 

subjektov v regióne na dodávku pitnej vody  a na základe predbežných rokovaní je predpoklad, že do 

budúcna bude spoločnosť SEVAK, a. s. schopná vykonať potrebné opravy vodovodu a tiež jeho 

rozšírenie a pokrytie dodávkou pitnej vody aj do miestnej časti Keblov. 

 

OZ schválilo zámer previesť  stavbu verejného vodovodu do vlastníctva spoločnosti SEVAK, a. s. 

spôsobom podľa prípadu hodného osobitného zreteľa. 

OZ poverilo starostu obce Svederník rokovať o Návrhu zmluvy možného  prevodu verejného 

vodovodu so spoločnosťou SEVAK, a. s. s požiadavkou investícii do stavby v čo najkratšom čase.  

 



K bodu 7/Projekt rekonštrukcie starej školy v Keblove 

 

Starosta informoval poslancov o zámere rekonštrukcie  budovy starej školy v Keblove 

s prihliadnutím na zachovanie pôvodného historického rázu budovy. Po kompletnej rekonštrukcii  by 

sa budova prenajímala na vzdelávanie mladých ľudí s poľnohospodárskym vzdelaním, ktorí by na 

priľahlých pozemkoch mohli svoje skúsenosti aplikovať v praxi a tak vytvoriť  príjemné prostredie 

v okolí zrekonštruovanej budovy.   

V zrekonštruovanej budove by bolo možné usporadúvať rôzne semináre, vzdelávacie kurzy a slúžila 

by aj na podporu cezhraničnej spolupráce s našou partnerskou obcou Nošovice v Českej republike. 

Cez víkendy by slúžila zrekonštruovaná budova občanom miestnej komunity. 

Poslanci OZ prejavili záujem podporiť predložený zámer rekonštrukcie starej školy v Keblove na 

základe štúdie, ktorú dal  v minulosti vypracovať Ing. Marián Beniač  a zároveň poverili starostu obce 

získať informácie o možnostiach dotačných zdrojov financovania rekonštrukcie.   

 

K bodu 8/Rôzne 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti rodičov detí  materskej školy o zriadenie 

telocvične, kde by bolo potrebné vymeniť 4 kusy okien v hodnote 2 000,- € . 

Po výmene okien a zriadení telocvične v objekte materskej školy vo Svederníku sú rodičia detí 

ochotní poskytnúť sponzorský dar na kúpu cvičebných prvkov. 

 

OZ schválilo:  

 poslaneckým návrhom rozpočtové opatrenie č. 1/2020 navýšenie bežných výdavkov o 2 000,-€ 

na výmenu okien na budove MŠ  z prebytku rozpočtu - bežných príjmov o 2 000,- € v položke 

podielových daní 

 prijatie sponzorského daru od rodičov  na cvičebné prvky v MŠ Svederník  

 

K bodu 9/Diskusia 

 

Starosta obce informoval poslancov o : 

                    

 zmene otváracích hodín na pošte v Dlhom Poli 

 výstavbe chodníka pre peších v miestnej časti Svederník, ktorej realizácia v prípade dobrého 

počasia začne v marci 2020 

 prieniku dažďovej vody do kanalizácie a následne do ČOV  a o nutnosti vyčistenia 

odvodových kanálov a zvedenia dažďovej vody do odvodňovacieho kanála cez Oblazov do 

rieky Šurabky a tiež o potrebe intenzifikácie ČOV  v spolupráci so spoločnosťami                       

BEL-HOUSE, a.s. a  PURECO, s.r.o. 

 úprave miezd zamestnancov verejnej správy v zmysle platnej legislatívy 

 pokračujúcej rekonštrukcii na prvom poschodí  KD v miestnej časti Marček nájomcom pánom 

Radoslavom Gašom   

 aktívnej spolupráci  riaditeľky a učiteliek  MŠ  s rodičmi detí 

 zakúpení elektrickej škrabky do kuchyne v  MŠ a o nutnosti ďalších  investícii na 

dovybavenie  kuchyne materskej školy 

 usporiadaní pomerov pri správe a zabezpečení majetku obce – objektu šatní pri ihrisku 

v miestnej časti Svederník 

 žiadosti o peňažný dar na rekonštrukciu prekrytia sklenenej prístavby kaplnky vo Svederníku  

 žiadosti o peňažný dar na pokrytie výdavkov spojených so zakúpením krojov pre spevácky 

krúžok YAMAHA s pobočkou v základnej škole v Dlhom Poli  

 

OZ zobralo na vedomie informácie starostu obce Svederník 

 



K bodu 10/Návrh na uznesenie 

 

Členka  návrhovej komisie Ing. Eva Chrustová prečítala všetky návrhy uznesení, ktoré boli prijaté na 

riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

K bodu 11/ 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 27.02.2020 

Zapísala: Mája Babišová                                                     ........................................................... 

Zápisnicu overili: 

 

Ing. Eva Chrustová                                                              ............................................................ 

 

 

Ing. Pavol Králik                                                                 ............................................................                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


