
 

 

  Zápisnica z riadneho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva obce Svederník, 

konaného dňa 22.01.2019 

 

 

 
Prítomní poslanci:   Ing. Marián Beniač,  Ing. Peter Zajac,  Ing. Pavol Králik, Ing. Eva Chrustová, 

Ing. Roman Ďuračík, p. Eva Maťková, p. Ján Štrba 

                                    

 

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

                                                 Mája Babišová – zamestnanec obce – zapisovateľka 

                                                  

                                                  

 Prítomní hostia:    zástupca firmy OKR, s.r.o. Šamorín, p. Michal Proksa                                              

 

                        

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 7-mi poslanci 

a/  starosta obce určil:  

 zapisovateľku – Máju Babišovú 

 overovateľov zápisnice –  p. Maťkovú Evu a Ing. Králika Pavla 

b/  do návrhovej komisie bol zvolený Ing. Zajac Peter  

 

 

K bodu 2/ Schválenie programu rokovania OZ 

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

14.01.2019. Poslanci pristúpili k hlasovaniu a odsúhlasili  Program rokovania OZ ako celok                   

bez doplňujúcich a pozmeňujúcich 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.   Inventarizácia nehnuteľného majetku obce Svederník       

4.   Rôzne 

5.   Diskusia  

6.   Návrh na uznesenie 

7.   Záver 

  
K bodu 3/ Inventarizácia nehnuteľného majetku obce  Svederník 

 

V tomto bode programu sa poslanci stretli priamo pred materskou školou vo Svederníku 

a skontrolovali stav celej budovy. Po obhliadke materskej školy sa presunuli do budovy KD, kde 

skontrolovali stav celej budovy. Po celkovej kontrole oboch budov prišli na obecný úrad, kde sa 

začalo zasadanie  OZ. Predmetné stretnutie malo slúžiť na miestne zisťovanie stavu a možnosti 

rozvoja pri zohľadnení aktuálneho stavu dlhodobého nehnuteľného majetku obce s dôrazom na 

vyskytujúce sa požiadavky a potreby obyvateľov obce.  

K bodu 4/ Rôzne 

 



 

 

 Ročné vyúčtovanie elektrickej energie za verejné osvetlenie. 

Starosta obce Mgr. Roman Lisický informoval prítomných poslancov o vysokých zálohových 

platbách, ako aj o ročnom vyúčtovaní elektrickej energie za verejné osvetlenie. V súvisloti s týmto 

problémom privítal hosťa  p. Michala Proksu z firmy OKR,s.r.o.,Šamorín, ktorý oboznámil 

prítomných poslancov s cenovou ponukou na vypracovanie auditu verejného osvetlenia obce 

Svederník aj s jeho priľahlými miestnymi časťami. 

Poslanci OZ diskutovali o možnosti zníženia nákladov na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia, 

k čomu by mohl prispieť práve audit verejného osvetlenia od firmy OKR, s.r.o.Šamorín. Poslanci 

OZ poverili starostu obce, vypracovať zmluvu na vykonanie auditu. 

 

 Dostavba vodovodu v miestnej časti Keblov. 

Starosta obce informoval poslancov OZ  o možnom doriešení  vodovodu v miestnej časti Keblov 

v spolupráci so spoločnosťou Sevak, a.s. Žilina s návrhom, že by bolo vhodné mať ako návrh, 

previesť už existujúci obecný vodovod do majetku spoločnosti Sevak,a.s. Žilina, čím by spoločnosť 

garantovala dostavbu vodovodu v miestnej časti Keblov. Prítomní poslanci poverili  poslanca za 

miestnu časť Keblov p. Jána Štrbu prieskumom  dostatočného počtu záujemcov o pripojenie na 

vodovod, aby sa mohol tento projekt zrealizovať. Taktiež poverili  starostu obce Mgr. Romana 

Lisického viesť rokovania, pripraviť projektovú dokumentáciu a podklady na uzatvorenie zmluvy 

o budúcej zmluve. 

 

 Vysoké náklady na prevádzku a  údržbu ČOV v novej výstavbe rodinných domov v časti obce 

Zarieč - Keblov 

K prevádzke a údržbe ČOV bolo navrhnuté poslancami OZ podať žiadosť na Úrad pre reguláciu 

sieťových odvetví o zvýšenie poplatku za odvádzanie a čistenie odpadových vôd, poslanci taktiež 

skonštatovali, že bude potrebné pri súčasnej výstavbe rodinných domov, rozšíriť kapacitu a doplniť 

technické zariadenia ČOV. 

 

 Obhliadka budov MŠ a KD vo Svederníku poslancami OZ. 

Prítomní poslanci skonštatovali, že na budove materskej školy bude potrebná rekonštrukcia 

strechy, sociálnych zariadení,výmena okien a rozšírenie kapacity MŠ. Poslanci OZ poverili starostu 

obce zmapovaním potrebných prác a cenových ponúk na rekonštrukciu budovy MŠ. Zároveň 

poslanci  OZ skonštatovali, že treba nájsť riešenia na využite priestorov KD a poskytnúť ich 

prenájom prípadným záujemcom. 

 

 Výstavba chodnika pri hlavnej ceste II/507 obce  Svederník. 

 OZ poverilo starostu obce zahájením procesu verejného obstarávania na zhotovenie diela - 

Chodníka v miestnej časti obce Svederník II. etapa s možnou  realizáciou v mesiacoch  jún  až 

september 2019. 

 

 Stav financií v rezervnom fonde. 

Poslanci OZ poverili starostu obce  Mgr, Romana Lisického predložením správy o stave financií 

v rezervnom fonde, ktoré má odprezentovať na nasledujúcom zasadaní obecného zastupiteľstva. 

 

 Prenájom nebytových priestorov. 

Starosta Mgr. Roman Lisický informoval prítomných poslancov zastupiteľstva o záujme na  

krátkodobý prenájom nebytových priestorov v budove KD, bývalej kancelárie OÚ.  Poslanci 

poverili starostu obce, aby pristúpil k podpisu krátkodobého prenájmu (do 10 dní v mesiaci) 

nebytových priestorov. 

 

 

 Predaj pozemkov v chatovej časti Marček. 

Poslednou prerokovanou témou bol možný predaj pozemku v majetku obce Svederník v chatovej 



 

 

oblasti Marček, na základe prijatých žiadostí na OÚ. OZ poverilo starostu obce Mgr. Romana 

Lisického a p. Maťkovú Evu preveriť stav pozemkov priamo v teréne. 

 

 

K bodu 5/ Diskusia 

 Správa zo zasadnutia športovej komisie. 

Predseda športovej komisie Ing. Peter Zajac podal správu zo zasadania komisie zo dňa 21.1.2019,na 

ktorej  spolu s členmi športovej komisie p. Jánom Štrbom, p. Stanislavom Bubníkom a Ing. 

Milošom Maťkom prešli stav jednotlivých ihrísk v miestnej časti Keblov a Svederník . Komisia 

skonštatovala, že bude potrebné svojpomocne urobiť menšie opravy a údržbu na budove šatní 

ihriska Svederník a oplotenie športových plôch v miestnej časti Keblov a  Marček. 

OZ poverilo starostu obce zahájiť proces vyjednávania so spoločnosťou  BEL – HOUSE, a.s. 

Prešov - projekt realizácie multifunkčného ihriska v miestnej časti obce Svederník, t.j. zmluvný 

záväzok spoločnosti vyplývajúci zo Zmluvy o spolupráci zo dňa 03.02.2010, s poukazom na čl.II. 

bod 5 – realizácia viacúčelového športového ihriska na parc. KN-C č.743/9, k.ú. Svederník. 

 

 Vianočné osvetlenie v miestnej časti Svederník. 

Ing. Eva Chrustová pripomienkovala, že sa v miestnej časti Svederník nachádza málo vianočného 

osvetlenia. V predvianočnom období by bolo potrebné  chýbajúce osvetlenie doplniť. 

 

 Skládka vriec s komunálny odpadom na mieste vyhradenom obcou  pre separovaný zber v novej   

 časti Zarieč- Keblov. 

Na podnet obyvateľky z tejto časti obce musel byť vyvezený KO zamestnancami obce. Pri 

obhliadke starostom obce Mgr. Romanom Lisickým bolo zistené, že KO nebol cca  50% separovaný 

a nádoby s týmto odpadom neboli naplnené ani do polovice svojej kapacity. Tento problém je 

dlhodobý a jeho vyriešením je nutné zamedziť, aby v týchto miestach nevznikala opakovane 

nelegálna skládka komunálneho odpadu. Ing. Peter Zajac navrhol fyzickú kontrolu smetných nádob 

na KO a jej následnú evidenciu.  

 

 Psie exkrementy na verejných priestranstvách a ihriskách. 

p. Eva Maťková dala podnet na umiestnenie zákazových tabúľ v súvislosti s venčením psov na 

verejných priestranstách a ihriskách obce Svederník a jej priľahlých častí, nakoľko sa práve 

v týchto častiach nachádza veľa psích exkrementov, ktoré na tieto priestranstvá nepatria. Verejné 

priestranstvá a ihriská majú slúžiť všetkým občanom na športové aktivity a oddych. 

 

K bodu 6/ Návrh na uznesenie 

Člen návrhovej komisie  Ing. Peter Zajac prečítal všetky návrhy uznesení, ktoré boli prijaté na 

riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

          

K bodu 7/ 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 22.01.2019 

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

Zápisnicu overili: 

 

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

 

p. Ján Štrba                                                                           ............................................................                                                                    


