
                                    Zápisnica  zo zasadnutia Obecného 
                             zastupiteľstva č. 4/2014 obce  Svederník, 
                                      konaného dňa 06.8.2014 
 
Prítomní: Ing. Marián Beniač, Ing. Eva Chrustová, Mgr. Milan Mazúr, Ing. Pavol Králik,  
                Ing. Ján Majerčák 
 
Hostia:  Mgr. Petrová, p. Mária Keblovská, p. Ján Husár 
 
K bodu 1 /Otvorenie zasadnutia. Starosta obce Bc. Roman Lisický privítal všetkých 
prítomných poslancov ako aj hostí a otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva č. 4/2014. 

a) Určenie zapisovateľa: p. Oľga Mintálová 
Určenie overovateľov zápisnice: Mgr. Milan Mazúr,  Ing.Pavol Králik 

b) Voľba návrhovej komisie: Ing.  Marián Beniač          
Za: 5    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 

K bodu 2/ Schválenie programu rokovania OZ podľa pozvánky zo dňa 28.7.2014: 
            Za : 5   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3/ Schválenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce Svederník na celé 
funkčné obdobie ( roky 2014-2018): 
Ing. Marián Beniač navrhol plný úväzok starostu obce  
 
Za: 5   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4/ Schválenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva vo Svederníku na celé 
volebné obdobie 2014-2018: 
Starosta  informoval, že by vzhľadom na počet obyvateľov obce Svederník a vzájomného 
pomeru obyvateľov v miestnych častiach obce, bolo vhodné aby počet poslancov OZ na 
ďalšie funkčné obdobie bol v počte 7. Miestnu časť Marček by zastupovali 2 poslanci, Zarieč 
1 poslanec, Keblov 1 poslanec a Svederník 3 poslanci. Takto by mala OZ spolu 7 poslancov. 
Po diskusii poslancov sa toto riešenie javí ako ideálne. Poslanci o uvedenom návrhu hlasovali. 
 
Za:  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 5/ Schválenie určenia volebných obvodov  a počet poslancov v nich do Obecného 
zastupiteľstva vo Svederníku na cleé volebné obdobie 2014-2018:  
Starosta informoval, že aj z minulých období vieme, že keď sa volilo v 3 volebných 
obvodoch, nebolo možné zabezpečiť, aby každá miestna časť mala svojho zástupcu 
v poslaneckom zbore. Z tohto dôvodu by bolo vhodné  volebný obvod Zarieč-Keblov rozdeliť 
a vytvoriť z nich 2  volebné obvody  a  podľa počtu obyvateľov v jednotlivých častiach  určiť 
poslanecké mandáty  nasledovne: Svederník – 3 poslanci, Marček – 2 poslanci, Zarieč – 1 
poslanec, Keblov – 1 poslanec. 
 
Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0  
Starosta skonštatoval, že spolupráca poslancov a starostu v tomto volebnom období bola na 
dobrej úrovni a preto by uvítal kandidátov aj z ich radov,  informoval poslancov, že 
kandidátku na nezávislého  poslanca do OZ je potrebné podať do 21.9.2014  
Uznesenie bolo prijaté pri spojení oboch bodoch rokovania.  



K bodu 6/Informácie o pripravovanom podujatí (Slávnosť Obce Svederník, 15.9.2014): 
Starosta informoval o príprave monografie obce Svederník, ktorej tvorcom je Mgr. Milan 
Mazúr,  úmysle udeliť  čestné  občianstva obce Svederník prof. Ing. Ivanovi Hričovskému. 
Mgr. Milan Mazúr krátko informoval poslancov o knihe Príbeh obce Svederník, Marček, 
Zarieč, Keblov. 
Ing. Šuteková informovala poslancov o skutočnosti, že na základe uvedených skutočností, 
budú aj zvýšené výdavky  obce spojené s prípravou monografie ako aj organizácie Slávnosti 
Obce  Svederník dňa 15.9.2014 a v schválenom  rozpočte v položke kultúra zatiaľ nie je 
zohľadnená čiastka na krytie nákladov súvisiacich s plánovanými akciami a preto je potrebné 
pre tento účel prejaviť súhlas.  
 
Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
K bodu  7/ Rozpočtové opatrenie č.4/2014: 
Hlavná kontrolórka Ing. Šuteková oboznámila poslancov s úpravou   jednotlivých položiek 
v rozpočte.  
Ďalej informovala aj o zvýšených výdavkoch na kalamitný stav z dôvodu povodní, kedy bol 
v obci vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity,  výdavky - cca 2200 euro, časť týchto 
nákladov obci pravdepodobne bude  refundovaná Obvodným úradom v Žiline.   
Za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
Z dôvodu nefunkčnosti počítača starostu je nutná kúpa novej počítačovej zostavy v cene cca 
850 euro.  
Za: 5  Proti: 0   Zdržal sa: 0   
Taktiež Ing. Šuteková informovala, že by aj pre rok 2015 bolo vhodné navýšiť položku na 
údržbu verejných priestranstiev aj  z dôvodu kalamitných situácii. 
Poslanci uvedenú informáciu zobrali na vedomie:  
Za. 5   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 8/ Rôzne:  
1) Starosta informoval, že rozšírením obce o nové domy a nových obyvateľov v časti Zarieč 

je potrebný nákup nových nádob na komunálny odpad. 
 
2) Ďalej starosta obce informoval poslancov, že v súvislosti s prijatím Uznesením OZ vo 

Svederníku č.15/2014, zo dňa 7.5.214, podali Lesy SR š.p. žiadosť na Okresný úrad 
Žilina, pozemkový a lesný odbor o zaujatie stanoviska k uzavretiu miestnej komunikácie 
v miestnej časti Marček. Starosta obce informoval o stretnutí s vedúcim uvedeného 
odboru a stanovisku OZ vo Svederníku. Zároveň na prokuratúru podali LESY SR š.p. 
podnet na preskúmanie VZN k uvedenej problematike. 

 
3) Spoločnosť Ekofit p. Ušák , dňa 5.8.2014 doručil na Obecný úrad vo Svederníku nový 

návrh Dodatku č.2 Územného plánu obce Svederník. Návrh bude obratom doručený 
k pripomienkovaniu všetkým poslancom a následne prejedaný na budúcom OZ. 

 
4) Starosta informoval o novej legislatívne - zákona o vodách, z ktorého vyplýva povinnosť 

prijať nové VZN. Návrh VZN bude vypracovaný, následne zverejnený a pripravený na 
schválenie OZ. 

 
5) Údržba obce: Momentálne máme zamestnaných 2 pracovníkov na plný úväzok, od 1.9. 

budeme mať nového zamestnanca v rámci projektu ÚPSVaR a 8 občanov, ktorí 
vykonávajú práce pre obce (32 hodín mesačne). Nakoľko je obec členitá a vzdialenosti 



medzi miestnymi časťami sú značné, je potrebné aj pracovníkov aj materiál rozvážať 
a momentálne to riešime s hasičskou Aviou, ktorá však už technicky dosluhuje. Z tohto 
dôvodu je potrebné uvažovať o kúpe nového vozidla na údržbu obce (valník). 

 
6) Filatech – stanovisko obce k činnosti spoločnosti na území obce  
 
 
K bodu 9/Diskusia 
 
1) Pán Ján Husár následne vystúpil ako nespokojný občan, ktorý už dlhodobo poukazuje na 

stavbu pána Mareka Chovanca, Vincenta Krkošku, na nedodržanie príslušnej legislatívy. 
Uvedený spor sa riešil už ja prostredníctvom ombudsmanky, ako aj štátnym stavebným 
dohľadom. 

 
2) Pani Mária Keblovská vystúpila ako nespokojný občan vo veci vypúšťania odpadových 

vôd. 
 
3) Poslanci OZ sa vrátili k Obchodnej verejnej súťaži – určenie víťaza VOS  na prenájom 

priestorov Reštaurácie v kultúrnom dome  vo Svederníku: 
 

• Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku rozhodovalo o víťazovi výberového konania na 
prenájom priestorov Reštaurácie v KD Svederník. Rozhodlo nasledovne: 

 
• Víťazom VOS na prenájom priestorov Reštaurácie v KD Svederník je p.Marika 

Gauríková, trvale bytom Svederník, Zarieč-Keblov č. 61,  IČO: 45257167 
 

Za: 4  Proti: 0  Zdržal sa: 1 
 

• Obecné zastupiteľstvo zároveň  uviedlo zásadnú pripomienku -  zákaz v týchto 
priestoroch prevádzkovať herné automaty – potrebné zakotviť do zmluvy.  

 
 
 
K bodu 10/Záver 
Starosta obce po výzve, či má niekto ešte príspevok do diskusie a keďže sa nikto už 
neprihlásil vyhlásil rokovanie OZ za ukončené.  
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal:  Mintálová v.r. 
 
Overil:    Mgr. Milan Mazúr v.r. 
               Ing. Pavol Králik v.r.                 
                           
 
 


