
Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Svrčinovec, konaného 

 dňa 07. augusta 2019 o 15.00 hod v zasadačke Obecného úradu vo Svrčinovci 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Neprítomní – ospravedlnení: Janka Dejová /PN/, Anna Cyprichová 

 

 

R o k o v a n i e 

 

     Zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Svrčinovci otvorila a zároveň aj viedla starostka 

obce Mgr. Renáta Majchráková. V úvode privítala všetkých prítomných poslancov OZ, ako 

i ostatných prítomných. Konštatovala ďalej, ţe zasadnutie OZ bolo zvolané v zmysle Zákona 

č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení. Bolo zvolané ako mimoriadne z dôvodu nutnosti 

prerokovania a schválenia niektorých vecí.  

 

     Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných celkom 9, na základe čoho je OZ 

uznášania schopné. 

 

     Do návrhovej komisie starostka určila Mgr. Jozefa Čaneckého ako predsedu a Mgr. 

Vladimíra Najdeka a Mgr. Miladu Špilákovú ako členov.  

 

     Za overovateľov zápisnice určila Tomáša Deja a Bc. Katarínu Dejovú  – poslancov OZ. 

 

     Písaním zápisnice poverila p.  Danu Hajnošovú - pracovníčku obecného úradu. 

 

 

 

P r o g r a m 

 

/viď. pozvánka/ 

 

 

1. Informatívna správa o došlej petícií 

 

     Starostka informovala poslancov o „Petícií za bezodkladné prijatie zodpovednosti za 

bezpečnosť občanov – chodcov na ceste I/11 v obci Svrčinovec“, ktorú obci doručila 

31.05.2019 Občianska iniciatíva: Priatelia Svrčinovca. V zmysle zákona je obec povinná 

petíciu prerokovať na zasadnutí OZ. Hneď v úvode preto dala slovo p. Jarmile Kullovej – 

osobe poverenej so stykom s orgánmi verejnej správy.  

p. Kullová – hneď v úvode uviedla, ţe zasadnutia OZ sa zúčastnila spolu s členom petičného 

výboru p. Michalom Krehlíkom, ktorý prevzal členstvo po Stanislavovi Mrázikovi, ktorý sa 

vzdal členstva v petičnom výbore. Ţiada ho preto, aby prečítal deklaráciu, ktorú petičný výbor 

sformuloval a ktorý chcú predloţiť na tomto zasadnutí OZ. 

starostka – opýtala sa, či petičný výbor zobral na vedomie túto zmenu členstva a či o tom 

majú nejaký  doklad? 
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p. Kullová – takýto dokument nemajú /deklaráciu napokon prečítala sama/. Uvádza, v mene 

„Priateľov Svrčinovca“, ţe petíciu adresovali viacerým úradom a všade bola riadne 

zaevidovaná. Taktieţ na ňu všetci patrične zareagovali, aţ na obecný úrad. Hodnotia 

iniciatívu starostky zamiesť celú vec „pod koberec“. Vyslovujú jej preto nedôveru. Taktieţ 

ţiadajú nahliadnuť do dokladov, či obec  poţiadala o dotáciu z MV na merače rýchlosti 

a blikače tak, ako to spomína starostka v Svrčinovskom spravodaji. Ţiadajú, aby závaţnosť 

celej situácie posúdili aj poslanci OZ.  

starostka – konštatuje, ţe obec prijala petíciu a v zmysle zákona a s právnou pomocou nášho 

právneho zástupcu JUDr. Pikuliaka, reagovala a vyzvala ich na odstránenie formálnych 

nedostatkov v petícií. Obec v ţiadnom prípade neignoruje petíciu, táto je riadne zaevidovaná 

v podacom denníku.  

JUDr. Pikuliak – uvádza, ţe petícia sa v zmysle zákona musí prerokovať na zasadnutí OZ. 

Keďţe obsahovala formálne nedostatky, v zmysle zákona obec vyzvala petičný výbor 

v zastúpení p. Kullovej, aby tieto odstránila v stanovenej lehote. Petícia napríklad nebola 

podpísaná. Taktieţ musí byť adresovaná obci, nie obecnému úradu, nakoľko obecný úrad nie 

je orgán územnej samosprávy, atď.... Tieto chyby vytkol ako právny zástupca obce. 

starostka – pokračovala ďalej, ţe p. Kullová jej dnes poslala sms, kde ţiada v zmysle zákona 

o informáciách a v mene Priateľov Svrčinovca, na OZ nahliadnuť do dokumentov, ktoré 

starostka deklarovala v Svrčinovskom spravodaji, a to podanie projektov na ministerstvo 

dopravy. Taktieţ v tejto sms ţiada aj o finančnú správu, ktorá preukazuje náklady vynaloţené 

na obecné hody. Starostka uviedla, ţe v zmysle zákona má na vybavenie ţiadosti 8 

pracovných dní. Ale keďţe projekt bol riadne podaný, predloţila p. Kullovej tieto doklady 

k nahliadnutiu hneď. Čo sa týka vyúčtovania hodov, čerpanie rozpočtu za I. polrok je 

naplávané na najbliţšie zasadnutie OZ v septembri. Hody boli v júli, ale obec nemá čo 

skrývať, preto v prípade, ţe p. Kullová v zmysle zákona poţiada o sprístupnenie informácie, 

dá pokyn HKO na vypracovanie finančnej správy. Nakoľko v pláne kontrol HKO 

vypracovanie takejto správy nie je.  

JUDr. Pikuliak – podotkol, ţe na dnešnom rokovaní OZ sa má prejednávať petícia a nie 

sprístupnenie informácií. Preto dopočuje, aby sa tieto dve veci odčlenili a riešili samostatne. 

p. Kullová – uvádza, ţe napíše písomnú ţiadosť na sprístupnenie ţiadaných informácií 

starostka – prešla jednotlivými bodmi celej petície, ku ktorým sa vyjadrila: 

- odklonenie kamiónovej dopravy – PV /petičný výbor/ dostal vyjadrenie z Okresného úradu 

Ţilina – odbor cestnej dopravy a PK, kde uvádzajú, ţe odklonenie kamiónovej dopravy 

vzhľadom na bezprostredný styk s hraničným prechodom je nad rámec ich kompetencií. Ďalej 

uvádzajú, ţe z doterajších skúseností sa podobnému odklonu v rámci medzinárodnej dopravy 

stavalo skepticky aj ministerstvo dopravy či prezídium PZ. Pripravuje sa však uţ dlhšie 

umiestnenie cestnej svetelnej signalizácie na ceste I/11 – v priestore objektov hraničného 

priechodu – prostredníctvom ktorého bude moţné v prípade vzniku dopravných kongescií 

cestnú dopravu na nevyhnutnú dobu zastaviť. Starostka podotýka, ţe túto vec obec rieši uţ od 

04.12.2018. 

- zvýšený policajný dozor na hlavnej ceste I/11 – OÚ v Ţiline v spolupráci s ODI PZ v Ţiline 

sú pripravení na zabezpečenie zvýšeného policajného dozoru na ceste I/11. Starostka uvádza, 

ţe táto vec sa týka hlavne polície. Obec viackrát ţiadala aj v minulosti o zvýšený dozor 

polície v obci, dokonca aj za bývalého vedenia. Dňa 23.07.2019  sa konalo stretnutie so 

zástupcami ŢSR, dopravnej polície, Správy ciest a Policajného prezídia pri ţelezničnom 

priecestí v obci, ohľadom častých nehôd  /poškodenie rámp/, kde prizvala aj p. Kullovú, tá sa 

však ospravedlnila s tým, ţe sa z pracovných dôvodov nemôţe tohto stretnutia zúčastniť.  
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- osvetlenie prechodov pre chodcov v celej obci – OÚ v Ţiline uvádza, ţe prechody pre 

chodcov v celej obci sú nasvietené minimálne prostredníctvom verejného osvetlenia. Obec 

podala projekt na MV. 

- signalizačné zariadenie do vozovky na zvýraznenie prechodov pre chodcov – tak ako 

v predchádzajúcom bode – obec podala projekt na MV 

- zníženie rýchlosti na ceste I/11 v obci – OÚ v Ţiline uvádza v liste, ţe po prerokovaní s KDI 

Ţilina a ODI Čadca povaţuje momentálne zníţenie rýchlosti v obci, vzhľadom 

k pretrvávajúcemu stavu priepustnosti predmetného úseku, za bezpredmetné. Starostka 

uvádza, ţe táto vec je v kompetencií ODI, nie obce. Taktieţ prebehla v obci revízia 

dopravného značenia. Obec v zastúpení starostky dala pripomienku na prekládku umiestnenia 

tabule označujúcej začiatok a koniec obce. Obci bude vyhovené. 

- svetelné signalizačné zariadenie – OÚ v Ţiline uvádza, ţe umiestnenie takéhoto zariadenia 

na ceste I/11 by bolo potrebné predovšetkým na najfrekventovanejších priechodoch – pri ZŠ, 

pred AB 200, U Mišov a U Puraša. Taktieţ táto vec by sa mala riešiť prostredníctvom 

podaného projektu.  

- usmernenie dopravy pri prechode pri škole - starostka uvádza, ţe dopravný inšpektorát 

v Čadci podal obci pomocnú ruku a vyškolí osobu, ktorá by počas najfrekventovanejších 

hodín usmerňovala chodcov v obci. Oslovila s touto moţnosťou pracovníkov obce, avšak 

nikto nemá záujem toto preškolenie absolvovať. Oslovila teda aj „Priateľov Svrčinovci“, ak 

by sa našiel niekto, kto by bol ochotný a mal záujem sa zaškoliť a túto funkciu dobrovoľne 

v obci vykonávať, môţe sa na ňu obrátiť. 

- označenie úseku cesty I/11 ako úsek častých dopravných nehôd – OÚ v Ţiline v liste uvádza, 

ţe označenie úseku cesty je uţ vyznačený dlhé obdobie 

- urýchlené zabezpečenie výstavby chodníka pozdĺž cesty I/11 – starostka uvádza, ţe toto je 

bod, ktorý sa týka iba obce. Momentálne sa nedá urýchlene chodník vybudovať. Pozemky nie 

sú vysporiadané, nasleduje príprava projektu, územné konanie, stavebné povolenie, 

vyčlenenie financií na výkup a realizáciu atď. Najväčším problémom je vysporiadanie 

pozemkov, ktoré sú v 10 parcelách a na jednej parcele je cca 110 aj viac podieľníkov. Obec 

chce budovať chodníky v obci a je tomu naklonená. V spolupráci s NDS, a.s. sa nám uţ 

podarilo časť chodníkov vybudovať – cca 700 m za € 175 000,-- v časti za Jamku po 

„kruháč“. Ďalšia časť chodníkov sa bude riešiť v rámci Ekoduktu. Ďalej je vybudovaný kus 

chodníka pri ceste I/12. Tak isto zo zdrojov NDS, a.s.. Obec ďakuje petičnému výboru, váţi si 

ich pomoc, avšak komunikácia zástupcov z petičného výboru prostredníctvom Fb sa javí 

jednostranná, nakoľko obec nemôţe reagovať na príspevky. Viaceré veci boli vysvetlené na 

stretnutí občanov v apríli tohto roku. Uţ vtedy navrhovala, aby sa petičný výbor stretol so 

starostkou a petíciu formulovali inak. Bohuţiaľ nestalo sa tak. Zo strany p. Kullovej vyšiel aj 

návrh, aby spolu komunikovali len oficiálne, s čím starostka súhlasila. Starostka ďalej 

konštatuje, ţe sa jej veľmi dotklo vyjadrenie, ţe jej Priatelia Svrčinovca vyslovujú nedôveru 

a ţiada kontaktnú osobu o vysvetlenie v akom kontexte? 

Švancár – skonštatoval, ţe po spoločnom stretnutí občanov sa PV mohol stretnúť so 

starostkou a mohli petíciu formulovať inak. Takto sa nič nevyriešili, len sa nakreslili čiary na 

cestu. Niektoré veci sa nedajú hneď uskutočniť. Taktieţ na niektoré veci obec nemá dosah. 

Starostka aj poslanci však petíciu neignorujú, chcú a riešia túto situáciu.  
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starostka – uvádza, ţe treba apelovať na dokončenie R5, pridanie vlakových spojov na 

skalitskej trati. V uvedených bodoch poţiadala o spolupatričnosť aj kolegov starostov na 

ZMOKu, kde poţiadala o prijatie uznesenia práve v tejto záleţitosti. Na základe apelu 

starostky, spoločného listu s riaditeľom Kysuckej nemocnice Ing. Šenfeldom a prijatého 

uznesenia ZMOKu sa znovu obnovili jednania ohľadom pridania vlakových spojov v našej 

doline. Verí a je presvedčená, ţe bude obciam vyhovené a v rámci katastrofálnej dopravy 

budú vlakové spoje posilnené.  

p. Krehlík – mal dotaz, kto rozhoduje o tom, ţe to nejde, ţe ich práca vyšla navnivoč? Prečo 

sa niektoré orgány spamätali aţ teraz? Prečo aţ teraz vidno výsledky, keď starostka hovorí, ţe 

uţ 5 rokov pracuje na týchto veciach? Je to zaráţajúce. 

starostka – uvádza, ţe všetky veci, o ktorých sa v petícií hovorí, sa riešia dlhodobo. Na 

kaţdom OZ za celé svoje obdobie informuje poslancov o danej problematike, je to zachytené 

poväčšine v bode rôzne v zápisniciach. Uviedla ďalej, ţe v danej problematike sa angaţuje aj 

občan p. Stanislav Čarnecký zo Zatkov, za čo mu starostka ďakuje.  

Kulla – konštatuje, ţe uţ veľa rokov je poslancom a tieto veci sa skutočne riešia uţ viac ako 5 

rokov. Nemôţu povedať, ţe sa v obci nič nerobí.  

Krehlík – odpovedal, ţe nikto nepovedal, ţe starostka nič nerobí, z jeho úst to nikdy nevyšlo 

starostka – odpovedala, ţe aj na stretnutí občanov to bolo spomenuté, napr. p. Beleš, ako aj 

p. Krehlík povedali, ţe obec a starostka nemajú záujem chrániť občanov a nerobia dostatok 

krokov na riešenie dopravnej situácie v obci. Navrhuje uzavrieť túto debatu a ţiada 

poslancov, aby navrhli ako postupovať ďalej. Starostka navrhuje začať s výkupom pozemkov 

10 parciel tak, ako to bolo pri vykupovaní pozemkov pod nový cintorín a v budúcom roku 

vyčleniť financie v rozpočte na výkupy pozemkov. To však neznamená, ţe prestane 

s jednaniami ohľadom výstavby chodníkov tak, ako doteraz, to znamená cez NDS, a.s.. Táto 

spoločnosť má iné moţnosti v rámci zákona a tieţ financie. 

Mgr. Strýčková – súhlasí s návrhom starostky 

Mgr. Špiláková – konštatuje, ţe sa jej nepáči, keď sa takéto váţne veci riešia cez Fb 

p. Kullová – skonštatovala na záver, ţe je rada, ţe tu počula, ţe sa začne s výkupom 

pozemkov. Nevie, prečo sa uţ skôr s tým nezačalo. Organizácie v odpovediach píšu, ţe budú 

obci nápomocné pri urýchlení všetkých procesov. 

starostka – uviedla, ţe SSC nebude nápomocná pri vykupovaní pozemkov, ale aţ po 

zrealizovaní všetkých výkupov. Organizácie sa budú vyjadrovať k projektu, tieţ k organizácií 

dopravy a samozrejme nie je dôvod, aby kládli prekáţky. Keď budeme potrebovať ich 

stanovisko, určite nebudú robiť problémy a dajú kladné stanoviská. Ale pred týmto musí 

prebehnúť výkup pozemkov, ktorý môţe trvať niekoľko rokov. Proces výkupu obec neurýchli 

a tak isto ani ţiadna z týchto organizácií. Toto riadi obec v zmysle vyčlenenia financií 

z rozpočtu a určenia pracovníka obce, ktorý sa bude týmto zaoberať. Obec nezačala 

vykupovať skôr pozemky, nakoľko mala v minulom období iné existenčné problémy a okrem 

iného máme za to, ţe NDS, a.s., Správa ciest sú vlastníci cesty, majú financie a tieto 

organizácie majú budovať chodníky a chrániť chodcov, občanov našej obce. 

     Na záver starostka poţiadala ešte o určenie termínu stretnutia s petičným výborom. 

Starostka nemá problém nájsť termín a stretávať sa s petičným výborom aj kaţdý týţdeň. 

O výsledkoch jednania bude informovať občanov aj obecné zastupiteľstvo na obecnej web 

stránke. Nakoľko komunikácia cez Fb si nemôţu prečítať všetci občania a zainteresovaní. 

     Prítomní poslanci jednohlasne Uznesením č. 68/2019 vzali na vedomie informatívnu 

správu k došlej horeuvedenej petícií /Mgr. Strýčková, Mgr. Špiláková, Mgr. Najdek, Dej, 

Švancár, Bc. Dejová, Poláček, Ing. Čanecký, Kulla/. 
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2. Úprava rozpočtov ŠKD a ŠJ pri ZŠ Svrčinovec v roku 2019 

 

     Ekonómka obce p. Zubričanová oboznámila poslancov so ţiadosťou ZŠ Svrčinovec, 

ktorá z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v ŠJ a ŠKD ţiada o doplatenie financií za 

mesiace január – jún 2019 na mzdy a odvody zamestnancov, a to vo výške ŠJ - € 4 757,05 

a ŠKD - € 3 569,60. Uviedla, ţe tieto sumy sú len za I. polrok. V druhom polroku im budú 

určite tieţ financie chýbať.  

Kulla – nesúhlasí, aby bola dofinancovaná ŠKD, treba zníţiť úväzky. Taktieţ nie je potrebné, 

aby tam pracovala vychovávateľka s vyššou kvalifikáciou, ako je potrebné. V ŠKD sú 2 

vychovávateľky a ţiadajú skoro toľko financií ako v ŠJ, kde je 5 kuchárok. 

starostka – uviedla, ţe p. riaditeľka ZŠ je na dovolenke, preto doporučuje schváliť 

predloţenú ţiadosť o navýšenie financií pre ŠKD a ŠJ za I. polrok 2019. Ostatnými vecami sa 

budeme zaoberať na zasadnutí OZ v septembri. 

     Prítomní poslanci Uznesením č. 69/2019 schválili navýšenie príspevkov ŠKD a ŠJ podľa 

ţiadosti a taktieţ aj navýšenie príspevku na vybavenie ŠJ vo výške € 1 100,-- /Mgr. 

Strýčková, Mgr. Špiláková, Mgr. Najdek, Dej, Švancár, Bc. Dejová, Poláček, Ing. Čanecký, 

proti - Kulla/. 

 

 

3. Úprava rozpočtu obce v roku 2019 

 

     Ekonómka obce p. Zubričanová predniesla poslancom aj návrh na úpravu rozpočtu obce 

v zmysle horeuvedených zmien v ZŠ. Navrhuje preto presunúť z výdavkovej časti rozpočtu 

obce z poloţky „rekonštrukcia TJ“ sumu € 25 000,-- na rekonštrukciu školskej jedálne v ZŠ 

/kapitálové výdavky/. Z poloţky „rekonštrukcia ŠJ“ navrhuje presunúť sumu € 9 426,65 na 

navýšenie príspevkov ŠKD a ŠJ. 

     Prítomní poslanci jednohlasne Uznesením č. 70/2019 schválili navrhovanú úpravu 

rozpočtu obce /Mgr. Strýčková, Mgr. Špiláková, Mgr. Najdek, Dej, Švancár, Bc. Dejová, 

Poláček, Ing. Čanecký, Kulla/. 

        

 

4. Rôzne 

 

     Starostka informovala poslancov o tom, ţe sú zakúpené ističe pre MŠ vo výške € 380,--. 

Rozpočet za výmenu je násobne niţší ako bola predloţená ţiadosť. Celá výmena by mala stáť 

cca € 800,--. Navrhuje, ţe ak budú financie, mohli by sme poriešiť čo najviac v rámci 

rekonštrukcie el. vedenia v MŠ. 

Ing. Čanecký – podotkol, aby sa nezabudli urobiť revízne správy 

 

    Starostka ďalej oboznámila s tým, ţe p. Marián Kulla, Svrčinovec 919 predloţil prerobený 

GP tak, ako mu to bolo doporučené na minulom OZ. Takţe mu môţu teraz poslanci schváliť 

zriadenie vecného bremena na pozemku k výstavbe rodinného domu. 

     Prítomní poslanci jednohlasne Uznesením č. 71/2019 schválili uzatvorenie Zmluvy 

o zriadení vecného bremena „in rem“ bezodplatne medzi obcou a vlastníkom pozemku /Mgr. 

Strýčková, Mgr. Špiláková, Mgr. Najdek, Dej, Švancár, Bc. Dejová, Poláček, Ing. Čanecký, 

Kulla/. 
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     Starostka oboznámila poslancov s listom od p. Márie Budošovej, Svrčinovec 874 

ohľadom zmeny pracovnej doby v cukrárni Dream Cafe a odstránenie detského ihriska a lavíc 

so slnečníkmi v zmysle zákona o pohrebníctve. Pani Budošová sa aj s dcérou zúčastnila na 

minulom zasadnutí OZ, kde poslancom vysvetlila svoj problém s uvedenou cukrárňou, ktorá 

je v jej susedstve. Po zistení, starostka informovala poslancov, ţe obec v tejto veci neporušuje 

zákon o pohrebníctve. Čo sa týka otváracích hodín, keby im zmenila, musela by zmeniť aj 

všetkým prevádzkam v obci, s čím by asi ostatní nesúhlasili. Menovanej odpíše v zmysle 

zákona s vyjadrením právnika obce.  

Mgr. Špiláková – uviedla, ţe si pozrela a naštudovala zákon o pohrebníctve, a taktieţ 

konštatuje, ţe obec neporušuje zákon. Apeluje preto na dohodu s prevádzkovateľom.  

 

     Na záver starostka ešte uviedla, ţe poslancom domov poslala materiál ohľadom výstavby 

Zeleného mostu v obci a ţiada od nich vyjadrenie k tejto veci.  

     Prítomní poslanci jednohlasne Uznesením č. 72/2019 na návrh návrhovej komisie vzali na 

vedomie informatívnu predkladaciu správu NDS, a.s. k výstavbe projektu D3 Zelený most 

Svrčinovec a poverili starostku obce k vyriešeniu presídlenia rómskej komunity v súčinnosti 

s NDS, a.s., Úradom vlády SR a Ministerstvom dopravy a výstavby SR /Mgr. Strýčková, 

Mgr. Špiláková, Mgr. Najdek, Dej, Švancár, Bc. Dejová, Poláček, Ing. Čanecký, Kulla/. 

 

     Ďalej starostka ďakuje Občianskemu zdruţeniu Za krajšie Kysuce, ktoré v súčinnosti 

s OPS sa stará o čistotu našej obce, hlavne v okolí turistických prístreškov. 

 

     Informovala ich ešte, ţe budúci týţdeň bude obstarávanie na park v centre obce. Dúfa, ţe 

by mohol byť hotový do zimy, príp. do jari. 

Mgr. Špiláková – kedy sa začne s rekonštrukciou PZ? 

starostka – odpovedala, ţe na jeseň by sa malo začať, lebo je problém s firmami, ktoré majú 

momentálne veľa zákaziek a nechceme, aby to robila firma, s ktorou budú problémy 

     Do bodu rôzne sa zapojil aj občan p. Michal Krehlík, ktorý sa opýtal ako je to so 

sťahovaním rómskych občanov v rámci projektu Zelený most? Počul, ţe jednou z moţností 

ich presťahovania je aj objekt U Mišov.  

starostka – odpovedala, ţe riešenie presídlenia rómov z našej obce je zatiaľ výlučne 

v kompetencií NDS, a.s., ktorá bude vykupovať a asanovať nehnuteľnosť vo vlastníctve 

marginalizovanej skupiny občanov. NDS, a.s. sa vyjadrila, ţe ak nedôjde k výstavbe 

ekoduktu, SR hrozí riziko straty financií aţ do sumy 285,2 mil. €, ktoré boli poskytnuté NDS, 

a.s. z fondov EÚ na výstavbu D3 Svrčinovec – Skalité, keďţe jednou z podmienok ich 

poskytnutia bola výstavba ekoduktu pre migráciu zveri. NDS, a.s. rieši presídlenie uţ asi rok 

a je v jej kompetencii presídliť 37 rómov, ktorí majú trvalý pobyt na súpisnom čísle 

rodinného domu. Splnomocnenec, ktorý bol osobne navštíviť osadu, navrhol, aby obec 

problém riešila cez projekt spoluúčasťou. Starostka si myslí, ţe obec nemá dôvod riešiť danú 

vec spoluúčasťou, nakoľko stavba je v gescii NDS, a.s.. Taktieţ obec nemôţe NDS, a.s. nič 

zakázať alebo prikázať. NDS, a.s. má v tejto záleţitosti 3 – 4 alternatívy.  

Krehlík – opýtal sa, ţe ak by to bolo reálne, ţe NDS, a.s. odkúpi túto budovu pre presídlenie 

našich rómov, aké kroky by obec urobila, aby tomu zamedzila? 
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starostka – uviedla, ţe sa k tomuto momentálne nevie vyjadriť. Podľa občianskeho 

zákonníka je zrejmé, ţe obec, starosta či OZ nemôţe zakázať a zamedziť firme, fyzickej 

osobe, aby kúpila či predala nehnuteľnosť v jej katastrálnom území. Keď to bude mať NDS, 

a.s. v pláne, názor obce ich určite nebude zaujímať. Starostka sa bude snaţiť, aby vyriešenie 

rómskej otázky presídlenia bolo čo najmenej bolestivé pre občanov. Uţ dnes je však isté, ţe 

kdekoľvek v obci bude komunita presídlená, všade bude nespokojnosť a protesty. V rámci 

zákona o diskriminácií je jasné, ţe petícia alebo vyčleňovanie tejto skupiny obyvateľov je 

trestné.  

 

     Do bodu rôzne sa zapojili i poslanci: 

Ing. Čanecký – akým spôsobom je určené venčenie psov v obci? 

starostka – uviedla, ţe VZN nemáme, museli sme ho nedávno zrušiť na podnet Okresnej 

prokuratúry, ale v takýchto prípadoch obec postupuje podľa Zákona č. 282/2002 Z.z. 

o podmienkach drţania psov v zmysle neskorších predpisov 

Ing. Čanecký – chcel by poďakovať starostke, ţe vybavila policajné hliadky v obci aj počas 

víkendov, ako o to ţiadal na minulých zasadnutiach OZ. Ţiada ešte o opravu cesty na Závrší 

v zákrute. 

starostka – uviedla, ţe obec zaslala list SEVAKu cca 2 týţdne naspäť, kde práve ţiadala 

o úpravu kanalizačných poklopov v tejto časti obce 

Mgr. Strýčková – týmto ďakuje pracovníkom obce a OPS k zdarnej príprave a priebehu 

„kermašu“ v našej obci 

Kulla – súhlasí s Mgr. Strýčkovou a pripája sa k nej aj on 

 

 

5. Prijatie uznesení a záver 
 

     Vzhľadom k tomu, ţe program mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva bol 

vyčerpaný, starostka poďakovala prítomným za ich účasť a zasadnutie OZ vyhlásila za 

právoplatne ukončené. Na tomto rokovaní OZ boli prijaté uznesenia č. 68/2019 aţ 72/2019, 

ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 68/2019 

OZ berie na vedomie informatívnu správu k došlej „Petícií za bezodkladné prijatie 

zodpovednosti za bezpečnosť občanov – chodcov na ceste I/11 v obci Svrčinovec“. 

Uznesenie č. 69/2019 

OZ schvaľuje navýšenie príspevkov na mzdy a odvody za I. polrok, a to: 

Školská jedáleň - € 4 757,05 

Školský klub detí - € 3 569,60 

OZ schvaľuje navýšenie príspevku ŠJ na vybavenie jedálne /stoly, stoličky/ vo výške € 

1 100,--. 

Uznesenie č. 70/2019 

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu Obce Svrčinovec vo výdavkovej časti v roku 2019, a to: 

Z poloţky 717 003 „rekonštrukcia TJ“ – presunúť sumu € 25 000,-- na rekonštrukciu školskej 

jedálne /kapitálové výdavky/. 

Z poloţky 635 006 „rekonštrukcia ŠJ“ – presunúť sumu € 9 426,65 na navýšenie príspevkov 

ŠKD a ŠJ  /beţné výdavky. 
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Uznesenie č. 71/2019 

OZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena „IN REM“ bezodplatne medzi 

Obcou Svrčinovec a vlastníkom pozemku parc. CKN č. 1573/2 /právo prechodu cez parc. 

CKN č. 1573/3/. 

Uznesenie č. 72/2019 

OZ berie na vedomie informatívnu predkladaciu správu NDS, a.s. k výstavbe projektu D3 

Zelený most Svrčinovec. 

OZ poveruje starostku obce k vyriešeniu presídlenia rómskej komunity v súčinnosti s NDS, 

a.s., Úradom vlády SR a Ministerstvom dopravy a výstavby SR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Mgr. Renáta Majchráková 

                        starostka    

 

 

 

 

 

 

 

 

I. overovateľ:       II. overovateľ: 

Tomáš    D e j       Bc. Katarína     D e j o v á 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Dana Hajnošová 


