Zápisnica zo zasadnutia č. 6/2017
Obecného zastupiteľstva obce Svederník,
konaného dňa 11.10.2017
Prítomní poslanci: Ing. Eva Chrustová, Ing. Pavol Králik, p. Eva Maťková – dostavila sa na
rokovanie OZ o 19,00 hod., p. Anton Koraus, Ing. Marián Beniač
Prítomní pracovníci obce:

Ing. Elena Šuteková – hlavný kontrolór obce
Ing. Mária Smrekovská – zamestnanec obce – zapisovateľka

Prítomní hostia: p. Peter Šimun, 013 02 Gbeľany 239, zástupca spoločnosti VOYETT, spol. s r.o.
so sídlom Staré grunty 53, 842 47 Bratislava – dostavil sa na rokovanie OZ o 18,30 hod.
K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce Mgr. Roman Lisický privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že OZ je
spôsobilé rokovať a je schopné uznášať sa, nakoľko v čase otvorenia zasadnutia OZ boli prítomní
4 poslanci zo 7-mich.
a/ starosta obce určil:
 zapisovateľku – Ing. Mária Smrekovská
 overovateľov zápisnice – p. Anton Koraus, Ing. Pavol Králik
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
03.10.2017 + doplňujúci návrh – do programu rokovania OZ ako
 bod č. 6 zaradiť – Nadobudnutie majetku od spoločnosti BEL-HOUSE, a.s. Prešov – vodovodné
potrubie, ako
 bod č. 7 zaradiť – Prenájom novej časti verejného vodovodu v lokalite Zarieč (Lipová alej)
spoločnosti SEVAK, a.s. Žilina a ako
 bod č. 8 zaradiť - Projekt MV SR – systém včasného varovania v prípade mimoriadnych stavov
(5% spoluúčasť 4 obcí v rámci Mikroregiónu Horný Hričov).
Poslanci pristúpili k hlasovaniu a odsúhlasili doplňujúce body programu a následne Program
rokovania OZ ako celok spolu s doplňujúcimi návrhmi.
Program rokovania OZ s doplňujúcimi bodmi bol jednohlasne schválený nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia
a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b) voľba návrhovej komisie
2. Schválenie programu rokovania OZ
3. Prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2017 o záväzných častiach Územného plánu obce
Svederník – Doplnok č. 2
4. Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu obce Svederník k 30.6.2017
5. Oprava miestnych komunikácií, zhodnotenie výsledku verejného obstarávania
6. Nadobudnutie majetku od spoločnosti BEL-HOUSE, a.s. Prešov – nová časť vodovodného
potrubia
7. Prenájom novej časti verejného vodovodu v lokalite Zarieč (Lipová alej) spoločnosti
SEVAK, a.s. Žilina
8. Projekt MV SR – systém včasného varovania v prípade mimoriadnych stavov
(5%- ná spoluúčasť 4 obcí v rámci Mikroregiónu Horný Hričov)
9. Diskusia
10. Záver

K bodu 3/ Prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2017 o záväzných častiach Územného plánu
obce Svederník – Doplnok č. 2
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický predložil prítomným poslancom OZ na
prerokovanie a schválenie VZN č. 2/2017 o záväzných častiach Územného plánu obce Svederník –
Doplnok č. 2, ktorého potreba vyplynula zo zámeru spoločnosti EKOFIT, s.r.o. – záhradníctvo
Svederník na vybudovanie administratívno – poľnohospodársko – výrobného areálu v juhozápadnej
časti katastra obce. Po krátkej diskusii prítomní poslanci OZ pristúpili k hlasovaniu a VZN
č. 2/2017 o záväzných častiach Územného plánu obce Svederník – Doplnok č. 2 a samotný Územný
plán obce Svederník – Doplnok č.2 jednohlasne schválili.
K bodu 4/ Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu obce Svederník
k 30.6.2017
V tomto bode programu rokovania OZ hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Šuteková v krátkosti
oboznámila prítomných poslancov OZ s obsahom Monitorovacej správ k plneniu Programového
rozpočtu k 30.06.2017 ako aj povinností vyplývajúcich zo zákona o RPÚS pri Programovom
rozpočte. Monitorovaciu správu OZ zobralo na vedomie.
K bodu 5/ Oprava miestnych komunikácií, zhodnotenie výsledku verejného obstarávania
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický informoval prítomných poslancov OZ
o výsledku verejného obstarávania na projekt „Opravy miestnych komunikácií v obci Svederník“.
Víťazom sa stala spoločnosť CESTY NITRA, a.s. Do súťaže boli zaradené a stanovené kriteriálne
podmienky na 4 ulice (ulica nad kaplnkou vo Svederníku, ulica okolo rieky Dlhopoľka smerom
k RD p. Chochúla a 2 ulice v Marčeku). Predpokladaný termín realizácie projektu bol mesiac
október – november 2017. Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok ako aj z hľadiska
jasnejších finančných možností obce starosta obce navrhol termín realizácie projektu na mesiace
apríl – máj 2018, s čím poslanci jednohlasne súhlasili a tak bude aj stanovený v zmluvnom
dojednaní na zhotovenie diela.
Prítomní poslanci OZ výsledky verejného obstarávania na uvedený projekt ako i posun termínu jeho
realizácie na mesiace apríl – máj 2018 zobrali na vedomie.
K bodu 6/ Nadobudnutie majetku od spoločnosti BEL-HOUSE, a.s. Prešov – vodovodné
potrubie
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický informoval prítomných poslancov OZ,
že na už na predchádzajúcom OZ č.5/2017 bolo avizované nadobudnutia nového majetku od
spoločnosti BEL-HOUSE, a.s. Prešov, t.j. časť novovybudovaného vodovodu za symbolické 1,Euro. Konkrétne sa jedná o inžiniersku stavbu v novovybudovanej lokalite v časti Zarieč (Lipová
alej) – stavebný objekt Rozvod vody II.c, III.a, a III.b etapy stavby IBV Svederník tvorí vodovodné
potrubie HDPE D 110 v celkovej dĺžke 727,93 metrov, vrátane 5 ks podzemných požiarnych
hydrantov, 1 ks nadzemného hydrantu a 5 ks šupatiek DN 100 s bodom napojenia na parcele KN-C
č. 734/40, katastrálne územie Svederník za kúpnu cenu vo výške 1,- € vrátane DPH.
Zaregistrovala sa poslankyňa Maťková.
Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili nadobudnutie predmetného majetku od spoločnosti
BEL-HOUSE, a.s. Prešov
K bodu 7/ Prenájom novej časti verejného vodovodu v lokalite Zarieč (Lipová alej)
spoločnosti SEVAK, a.s. Žilina
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický informoval prítomných poslancov OZ
o už schválenom zámere prenajať novú časť verejného vodovodu v lokalite Zarieč (Lipová alej)
spoločnosti SEVAK, a.s. Žilina. Dodatok k zmluve o nájme časti vodovodu prítomní poslanci
jednohlasne schválili.

K bodu 8/ Projekt MV SR – systém včasného varovania v prípade mimoriadnych stavov
(5%- ná spoluúčasť 4 obcí v rámci Mikroregiónu Horný Hričov)
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický informoval prítomných poslancov OZ
o projekte MV SR – systém včasného varovania v prípade mimoriadnych stavov (dlhodobé
prívalové dažde, povodne, požiar atď.). Do projektu by sa v rámci Mikroregiónu Horný Hričov
zapojili obce Dlhé Pole, Svederník, Divina, Divinka. Spoluúčasť obcí na uvedenom projekte by
bola 5% - ná.
Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vstup do tohto projektu ako i 5% - nú spoluúčasť na
jeho financovanie a poverili starostu obce Mgr. Romana Lisického rokovať so starostami obcí Dlhé
Pole, Divina a Divinka v rámci tohto projektu.

K bodu 9/ Diskusia
V rámci tohto bodu vystúpil prítomný hosť rokovania OZ p. Peter Šimun, ktorý zastupuje
spoločnosť VOYETT, spol. s r.o. so sídlom Staré Grunty 53, 842 47 Bratislava. Menovaná
spoločnosť je v súčasnosti vlastníkom pozemkov vo Svederníku (za skleníkmi) – pôvodným
majiteľom bola spoločnosť Invest Svederník, s.r.o. so sídlom v Limbachu.
P. Šimun informoval prítomných poslancov OZ o zámere výstavby rodinných domov v uvedenej
lokalite a o možnosti vybudovaní ČOV-ky na obecnom pozemku na parc. reg. C č.158/1, príp. 159
v k.ú. Svederník (vedľa budovy požiarnej zbrojnice vo Svederníku – OÚ) za odplatu.
Prítomní poslanci OZ zobrali uvedenú informáciu na vedomie s tým, že k uvedenému zámeru sa
vyjadrí i stavebná komisia a bude predmetom nasledujúceho rokovania OZ.
Následne starosta obce Mgr. Roman Lisický v rámci tohto bodu predložil prítomným poslancom
OZ nasledovné informácie:
- na základe kúpnej zmluvy zo dňa 23.08.2017 Obec Svederník nadobudla do svojho vlastníctva
od spoločnosti BEL-HOUSE, a.s. Prešov čistiareň odpadových vôd typ SBR PURECO
v novovybudovanej lokalite v časti Zarieč (Lipová alej) na parcele KN-C č. 734/47 za kúpnu
cenu 0,83 € bez DPH. Súčasťou kúpnej zmluvy je preberací protokol zo dňa 23.08.2017.
- starosta obce informoval prítomných poslancov OZ, že súčasný prevádzkovateľ ČOV, spoločnosť
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad (odborne spôsobilá osoba), ukončila
zmluvný vzťah so spoločnosťou Bel-house, a.s. k 31.10.2017. Spoločnosť W-Control, s.r.o. Poprad
zaslala Obci Svederník, dňa 10.10.2017 návrh zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie IBV
Svederník, Lipová Alej spolu s prílohou, v ktorej je rozpočet na za prevádzkovanie ČOV na r.2017
vo výške 2.451,53 eur s DPH. Starosta obce poslancov ďalej informoval, že s prevádzkovaním
ČOV súvisia ďalšie priame náklade, t.j. elektrická energia, mesačne 200,- eur, náklady na obsluhu
a údržbu ČOV vo výške 350,-eur/mesiac. Reálne ročné náklady na ČOV sú vo výške cca 10.000,12.000,- eur. Tejto téme sa obec v najbližších dňoch bude intenzívne venovať a zváži ďalšie kroky.
- na zasadnutí OZ č. 5/2017 konaného dňa 06.09.2017 bola poslancami vyslovená kritika voči
spoločnosti SEVAK, a.s. Žilina k riešeniu havárie vodovodu, ku ktorej došlo dňa 02.08.2017
v skorých ranných hodinách medzi Marčekom a Svederníkom – odstránenie poruchy trvalo cca
3 dni. Starosta obce Mgr. Roman Lisický rokoval s vedením spoločnosti – bolo priznané
pochybenie pri riešení uvedenej situácie
-

projekt „Kompostéry do domácností“ – očakáva sa, že projekt bude úspešne schválený, otázkou
zostávajú menšie obecné kompostoviská

-

dňa 14.10.2017 sa uskutoční v sále KD Svederník akcia „VIDEO OLDIES PARTY“

-

dňa 21.10.2017 sa uskutoční podujatie „Stretnutie seniorov“ našej obce

-

dňa 25.11.2017 sa uskutoční „Slávnosť dlávenia kapusty do obecného suda“ spojená

s Katarínskou zábavou
-

p. Katarína Králiková (Železiarstvo ŽEL-KA vo Svederníku) požiadala o zmenu otváracích
hodín v mesiacoch október – december 2017 a to nasledovne: PO – PIA
8,00 – 16,00 h
SO – NE
zatvorené
Prítomní poslanci OZ zobrali zmenu otváracích hodín v Železiarstve ŽEL-KA na vedomie.

-

v sociálnej oblasti bol prejavený záujem o poskytnutie opatrovateľskej služby pre občanov našej
obce (p. Štefánia Chocholáčová, p. Anna Mackuliaková, p. Jozef Vaculík)

-

v miestnej časti Marček bolo odsúhlasené vybudovanie elektrickej prípojky na športovom
ihrisku

-

Ing. Martin Vrablc, opatrovník nesvojprávneho občana Pavla Oravčíka, trvale bytom Svederník,
Zarieč – Keblov č. 26, požiadal o poskytnutie finančného príspevku na nákup uhlia. Prítomní
poslanci OZ jednohlasne schválili poskytnutie sociálnej výpomoci Pavlovi Oravčíkovi vo forme
dodávky hnedého uhlia v sume 200,- €.

K bodu 10/ 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 11.10. 2017
Zapísala: Ing. Mária Smrekovská

............................................................

Zápisnicu overili:
p. Anton Koraus

...........................................................

Ing. Pavol Králik

...........................................................

