
  Zápisnica zo slávnostného zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva obce Svederník, 

konaného dňa 16.09.2021 

 

 

 
Prítomní poslanci:    Ing. Roman Ďuračík, p. Eva Maťková, Ing. Peter Zajac, Ing. Pavol Králik, 

Ing. Eva Chrustová a p. Ján Štrba  

 

 

Prítomní pracovníci obce:    Ing. Elena Šuteková – hlavný kontrolór obce  

                                                 Mája Babišová – zamestnanec obce – zapisovateľka 

 

Prítomní hostia: Mgr. Martina Kršková – riaditeľka MŠ vo Svederníku 

 

K bodu 1/ Štátna hymna Slovenskej republiky 

 

Všetci prítomní povstali  - zaznela štátna hymna Slovenskej republiky 

 

K bodu 2/ Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Po odznení štátnej hymny Slovenskej republiky starosta obce  Mgr.  Roman  Lisický  privítal  na  

slávnostnom  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 

6 poslanci 

a/  starosta obce určil:  

 zapisovateľku – Máju Babišovú 

 overovateľov zápisnice – Ing. Petra Zajaca a p. Evu Maťkovú 

b/  do návrhovej komisie bol zvolená Ing. Eva Chrustová  

 

 

K bodu 3/ Schválenie programu rokovania OZ 

Starosta  obce  predložil   poslancom  OZ  Návrh  programu  rokovania  podľa pozvánky  zo  dňa  

08.09.2021. Poslanci pristúpili k hlasovaniu a odsúhlasili Program rokovania OZ s doplňujúcim 

bodom programu číslo 7 a ostatné body posunúť v číslovaní podľa poradia. Poslanci pristúpili 

k hlasovaniu – najskôr hlasovali o doplňujúcom bode programu a následne hlasovali o Programe 

rokovania OZ ako celku vrátane doplňujúceho bodu, čo bolo jednohlasne schválené a rokovanie sa 

riadilo programom rokovania nasledovne  :  

    

   1.    Štátna hymna Slovenskej republiky 

   2.    Otvorenie zasadnutia 

   a)    určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

   b)    voľba návrhovej komisie 

   3.   Schválenie programu rokovania OZ      

   4.    700. výročie prvej písomnej zmienky o obci Svederník 

   5.    Hospodárenie s majetkom obce Svederník, zrealizované a plánované projekty 

   6.    Návrh VZN č. 2/2021 o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom 

          v obci Svederník 

   7.    Memorandum o spolupráci   

   8.    Diskusia 

   9.    Návrh na uznesenie 

 10.    Záver 



K bodu 4/  700. výročie prvej písomnej zmienky o obci Svederník 

 

Starosta obce  Mgr. Roman Lisický informoval poslancov OZ, že pri príležitosti 700.výročia prvej 

písomnej zmienky o obci Svederník a sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska bola 

odslúžená Slávnostná svätá omša v kaplnke vo Svederníku a tiež Krížová cesta ku kaplnke na 

Valchovej, ktorej odkaz sa niesol v o to slávnostnejšom duchu, lebo všetci občania boli duchovne 

spojení s významnou udalosťou týchto dní, nakoľko Slovensko poctil svojou návštevou pápež 

František, ktorý nechal silné posolstvo v našich srdciach  pre náš duchovný a spoločenský život a 

z ktorého budeme ešte dlho čerpať nezabudnuteľné slová o spravodlivo rozlámanom chlebe pre 

druhých ako symbole spravodlivosti a o soli ako neodmysliteľnej súčasti chleba, bez ktorej by naša 

spoločnosť nemala tu správnu chuť, chuť solidarity a nezištnosti pomáhať tým najslabším.  

Starosta zhodnotil, že po ukončení krížovej cesty  starosta obce  Mgr. Roman Lisiký vyjadril 

poďakovanie kňazovi našej farnosti    Mgr. Petrovi Jankechovi, organistovi pánovi Jurajovi 

Čapičikovi, pani kostolníčke Ľudmile Kubalovej a tiež všetkým účastníkom krížovej cesty. Účastníci 

krížovej cesty dostali spomienkovú magnetku s pripomienkou tohto významného jubilea obce 

Svederník. Spomienkové magnetky budú distribuované aj do všetkých domácností v našej obci.   

Ďalej starosta obce informoval, že naplánované kultúrno-spoločenské podujatia boli z dôvodu 

zhoršenej pandemickej situácie zrušené a budú usporiadané v náhradnom termíne.  

V týždenníku MY Žilinských regionálnych novinách bude zverejnený článok o 700. výročí prvej 

písomnej zmienky o obci Svederník. 

Starosta obce zaspomínal na časy minulé o dianí v obci a zamyslel sa, že každá obec má povinnosť 

viesť kroniku, ktorá zaznamenáva dôležité podujatia a míľniky o dianí v obci  a pod jeho vedením sa 

pokúsi obnoviť a upevniť tieto činnosti v obci Svederník. Rád by podporil snahu o zdokumentovanie 

minimálne posledných významných míľnikov a bolo by vhodné zozbierať materiály na 

zdokumentovanie a hodnoverne spísať dianie v obci Svederník do kroniky a nechať tak odkaz  

v hmotnej forme o živote v obci Svederník aj budúcim generáciám.  

Zároveň starosta obce pripomenul, že je dobré poznať svoju minulosť, ale žijeme v prítomnosti 

a stavebný ruch v našej obci priniesol aj nárast počtu obyvateľov a je preto prvoradým cieľom 

vedenia obce aj naďalej zabezpečovať kvalitu života občanov, aby obec Svederník a jej miestne časti 

boli aj naďalej príjemným miestom pre život všetkých občanov našej obce. 

Túto snahu aj jednohlasne odsúhlasili poslanci OZ v 

 

Deklarácii orgánov obce Svederník pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci 

Svederník, keď zhodnotili významné míľniky v histórii obce Svederník a zároveň deklarovali snahu 

a odhodlanie ďalej budovať a rozvíjať obec  Svederník pre pokojný, spokojný a plnohodnotný život 

jej občanov na princípoch občianskej solidarity a spolupatričnosti pri zachovaní a rozvíjaní 

kultúrneho a historického dedičstva obce Svederník. 

 

  

K bodu 5/  Hospodárenie s majetkom obce Svederník, zrealizované a plánované projekty 

 

Starosta obce - Mgr. Roman Lisický zhrnul v tomto bode programu všetky zrealizované a  plánované 

projekty, ktoré prispeli  a prispejú k zvýšeniu kvality života v obci a bezpečnosti občanov a tiež 

zveľadeniu majetku obce Svederník  

 

a) zrealizované projekty : 

 usporiadanie pozemkov  pod miestnymi komunikáciami  od neznámych vlastníkov 

 vybudovanie parkoviska s odvodnením pred kultúrnym domom vo Svederníku 

 modernizácia školskej jedálne v materskej škole vo Svederníku 

 vybudovanie parkoviska pred materskou školou vo Svederníku 

 osadenie hracích prvkov na detskom ihrisku v miestnej časti Marček 

 vybudovanie II. etapy chodníka pre peších v miestnej časti Svederník 



 

b) plánované projekty :   

 príprava projektovej dokumentácie a stavebného povolenia k  III. etape výstavby chodníka pre 

peších k miestnej časti Podháj 

 príprava projektovej dokumentácie k projektu obnovy starej školy v miestnej časti Keblov 

 rozpracované projekty vodovodu v miestnej časti Keblov a kanalizácie vo Svederníku 

a všetkých miestnych častiach obce Svederník 

 projekt obnovy a rozšírenia cintorína v miestnej časti Svederník 

 príprava rozšírenia  kapacít  materskej školy vo Svederníku – rok 2022 

 ekonomické využitie miestností – podkrovia a ostatných častí  KD vo Svederníku 

 usporiadať vlastníctvo  pozemkov pod ihriskom v miestnej časti Svederník formou darovania 

od podielových spoluvlastníkov pozemkov a vybudovať šatne a sociálne zariadenia pri ihrisku 

v miestnej časti Svederník, pre  podporu športových aktivít v obci  

 

Poslanci OZ zobrali na vedomie všetky informácie starostu obce Mgr. Romana Lisického 

o zrealizovaných a plánovaných projektoch v obci Svederník 

 

 

K bodu 6/  Návrh VZN č. 2/2021 o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom 

v obci Svederník   

  

Materiály k tomuto bodu programu boli poslancom OZ zaslané vopred. 

  

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom VZN č.2/2021 o určení spádovej materskej školy 

v obci Svederník č.21, 013 32 Dlhé Pole pre deti s trvalým pobytom v obci Svederník, v ktorom sú 

uvedené podmienky na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ktorej je 

obec zriaďovateľom.  Návrh VZN č.2/2021 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom  sídle Obce 

Svederník dňa 31.8.2021 pod číslom 2/2021. 

 

Poslanci OZ schválili VZN č. 2/2021 o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom 

v obci Svederník, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie 

 

 

K bodu 7/  Memorandum o spolupráci  

 

Materiály k tomuto bodu programu boli poslancom OZ zaslané vopred. 

 

Starosta obce Mgr. Roman Lisický oboznámil poslancov OZ o návrhu memoranda o spolupráci 

s mestom Žilina, ktoré sa pripravuje na kandidatúru do súťaže o titul Európske hlavné mesto 

kultúry 2026 v Slovenskej republike / EHMK / v rámci výzvy Európske hlavné mesto kultúry 2026 

v Slovenskej republike, spolu s dlhoročnými partnerskými mestami Bielsko-Biala v Poľsku 

a Frýdek-Místek v Českej republike a s celým cezhraničným regiónom pod značkou                 Žilina 

Beskydy 2026 a za týmto účelom zostavilo projektový tím, ktorý je poverený prípravou finálnej 

prihlášky do súťaže a za úlohu má naplánovať kultúrno-umelecký program  EHMK, vrátane projektov 

s medzinárodnými partnermi.   

Mesto Žilina v prípade víťazstva v súťaži EHMK 2026 by ponúklo obci Svederník možnosť stať sa 

partnerom na základe memoranda o spolupráci, kde cieľom partnerstva by bolo využitie kultúrneho, 

ekonomického a inovačného potenciálu, podpory spolupráce medzi mestami a obcami, rozvíjania 

kultúry a kreatívneho priemyslu v rámci regiónu, ako aj snahu prezentovať obce a mestá regiónu 

i značku Beskydy ako turistickú destináciu s európskym profilom. 

Súčasťou spolupráce by bola možnosť získania prostriedkov na kultúrne aktivity, ale aj podieľanie sa 

na bežnom rozpočte projektu Žilina Beskydy 2026. Príspevky obce do spoločného rozpočtu by boli 



podmienené získaním titulu EHMK 2026 pre mesto Žilina. 

Medzi navrhované témy programov by boli možnosti prezentácie mobilných programov v projekte              

Žilina Beskydy 2026  pripravovaný program by smeroval hlavne do živej umeleckej tvorby a do 

rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Pre tvorbu programov by boli zaujímavé aj osobnosti 

v regióne, zapojenie súčasných umelcov / tkáčstvo, modrotlač, drotárstvo, bačovská kultúra/ a iné 

témy. 

Základným princípom by bol príspevok  obce Svederník počas rokov 2024, 2025, 2026                  vo 

výške 1€ na obyvateľa za rok. Minimálna garantovaná návratnosť príspevku vo forme hodnoty 

programu v obci Svederník by bola minimálne trojnásobok príspevku. 

Vzájomná dohoda o spolupráci medzi mestom Žilina a obcou Svederník by mala byť podpísaná 

v priebehu roku 2022. 

 

Poslanci OZ odsúhlasili  uzatvorenie memoranda o spolupráci s mestom Žilina v rámci kandidatúry 

na Európske Hlavné Mesto Kultúry 2026 v Slovenskej republike 

 

Poslanci OZ poverili starostu obce Svederník Mgr. Romana Lisického podpísaním  Memoranda 

o spolupráci pri príprave a realizácii projektu Žilina Beskydy 2026 v rámci výzvy Európske hlavné 

mesto kultúry 2026 v Slovenskej republike 

 

 

K bodu 8/ Diskusia 

 

Starosta obce  informoval, že jednou z možností financovania výstavby technickej infraštruktúry 

a občianskej vybavenosti je zavedenie poplatku za rozvoj. V rámci intenzívneho stavebného ruchu 

v obci, by tieto zdroje mohli výrazne napomôcť príjmovej stránke rozpočtu obce na financovanie 

potrieb v obci. 

 

Poslanci OZ poverili starostu získať k tomuto návrhu dostatočné množstvo informácii a predložiť ich 

na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva 

 

 

K bodu 9/Návrh na uznesenie 

 

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

slávnostnom 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 16.09.2021 

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

Zápisnicu overil: 

 

p. Eva Maťková                                                                   ............................................................ 

 

 

Ing. Peter Zajac                                                                 ............................................................. 


