Zápisnica zo zasadnutia č. 7/2017
Obecného zastupiteľstva obce Svederník,
konaného dňa 15.12.2017

Prítomní poslanci: Ing. Eva Chrustová, p. Eva Maťková, p. Anton Koraus,
Beniač, Ing. Peter Zajac
Prítomní pracovníci obce:

Ing. Marián

Ing. Mária Smrekovská – zamestnanec obce – zapisovateľka
p. Božena Kocianová – zamestnanec obce – ekonómka obce
p. Oľga Mintálová – zamestnanec obce

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
5 poslanci zo 7-mich.
a/ starosta obce určil:
 zapisovateľku – Ing. Mária Smrekovská
 overovateľov zápisnice – p. Eva Maťková, Ing. Marián Beniač
b/ do návrhovej komisie bol zvolený Ing. Peter Zajac
c/ v úvode rokovania OZ starosta obce ospravedlnil z rokovania OZ hlavnú kontrolórku,
ktorá sa ospravedlnila z titulu iných povinností, čo prítomní poslanci akceptovali
K bodu 2/ Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce predložil poslancom OZ Návrh programu rokovania podľa pozvánky zo dňa
07.12.2017. 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. Kontrola plnenia uznesení
4. Rozpočtové opatrenie obce Svederník č. 5/2017
5. Programový rozpočet obce Svederník na roky 2018 - 2020
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický zhodnotil plnenie prijatých uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí OZ:
- Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 23.08.2017 Obec Svederník nadobudla do svojho

vlastníctva od spoločnosti BEL-HOUSE, a.s. Volgogradská 13, 080 01 Prešov stavebný
objekt ČOV typ SBR PURECO v novovybudovanej lokalite v časti Zarieč (Lipová alej)
na parcele KN-C č.734/47. V mesiaci november 2017 bola ČOV zaradená do majetku obce
Svederník.
Na základe žiadosti obce zo dňa 29.11.2017 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len
ÚRSO) dňa 7.12.2017 vydal potvrdenie o registrácii obce na vykonávanie regulovanej
činnosti – odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou III. kategórie, pod
č. 0028/2017/V-RG.
ÚRSO vydá potvrdenie o cene stočného, ktoré bude zverejnené na úradnej tabuli obce
a webovej stránke www.svedernik.info.
Riadnu fakturáciu – vyúčtovanie za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou
kanalizáciou (stočné) bude vykonávať Obec Svederník na základe odpočtu vodomerov,
ktoré pravidelne realizuje spoločnosť SEVAK, a. s. Žilina a cenou stanovenou ÚRSO.
V súčasnosti sú pripravené zmluvy o odvádzaní splaškových a odpadových vôd verejnou
kanalizáciou medzi vlastníkom ČOV-ky a producentmi odpadu na ich distribúciu.
-

Obec Svederník požiadala spoločnosť SEVAK, a.s. o zaradenie o zaradenia stavby
Svederník – celoobecný vodovod II. etapa (Keblov) do investičného plánu do investičného
plánu spoločnosti SEVAK, a.s.. Obec Svederník má vypracovanú projektovú dokumentáciu
k uvedenej stavbe. Projektová dokumentácia rieši vybudovanie vodovodu HDPE D 110
v dĺžke 1581 m. Zo záverov rokovania IK vyplýva, že IK neodporučila zaradiť uvedenú
stavbu v celom rozsahu do investičného plánu na rok 2018 z dôvodu veľkých prelúk medzi
zastavanými územiami obce. Stavba nespĺňa podmienky podľa schválených „Pravidiel“
o minimálnej napojiteľnosti, ktorá má byť 20 obyvateľov na 100 metrov budovaného
zariadenia, za predpokladu napojenia v termíne do 2 rokov od zahájenia výstavby. IK
odporučila do plánu zaradiť len prvú časť rozšírenia vodovodu v dĺžke cca 300 m
v zastavanom území obce.
Podmienkou zaradenia stavby do investičného plánu je odovzdanie vodovodu vo vlastníctve
obce do majetku SEVAK-u.

-

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 je schválený a právoplatný.

-

Spoločnosť BEL-HOUSE, a. s. Prešov predpokladá ukončenie projektu „Lipová alej“ na jar
2018 a na základe Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci zo dňa 03.02.2010 hodlá začať
s realizáciou výstavby multifunkčného ihriska a premostenia rieky Dlhopoľky.

-

Na rokovaní OZ č. 6/2017 sa zúčastnil p. Peter Šimun, zástupca spoločnosti VOYETT, spol.
s r. o. so sídlom Staré Grunty 53, 842 47 Bratislava, ktorá 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. K dnešnému rokovaniu OZ
predložil projekt na výstavbu RD – 35 pozemkov. Architektúra by bola jednotnejšia.
Starosta obce Mgr. Roman Lisický prerokuje podrobnosti uvedeného zámeru so stavebným
úradom.

-

V r. 2018 Správa povodia stredného Váhu hodlá zrealizovať vyčistenie usadzovacieho
bazéna na Dlhopoľke (jazero) vo Svederníku.

-

Realizáciu projektu „Opravy miestnych komunikácií v obci Svederník“ vykoná spoločnosť
CESTY NITRA, a. s. Termín realizácie projektu je apríl – máj 2018, čo je stanovené
v zmluvnom dojednaní na zhotovenie diela.

-

V chatovej oblasti v miestnej časti Marček bola z iniciatívy 2-och vlastníkov nehnuteľností
(chát) zrealizovaná oprava cesty, o finančný príspevok na opravu bolo oslovených cca 100
vlastníkov nehnuteľností, ktorí túto cestu využívajú.

-

Bolo odsúhlasené vybudovanie elektrickej prípojky na športovom ihrisku v Marčeku,
realizácia jar 2018

-

Pripravený je delimitačný protokol na delimitáciu pozemku pod budovou škôlky v miestnej
časti Keblov.

-

Na cintoríne vo Svederníku bola zrealizovaná oprava fasády na márnici.

-

Naďalej sa pracuje na uzatváraní darovacích zmlúv s majiteľmi pozemkov v časti Svederník
– Štepnica pre plánované rozšírenie cintorína a budúcu výstavbu Domu smútku. Na jar
v r. 2018 sa predpokladá možnosť vykonať určité opatrenia – výrez stromov, oplotenie
areálu atď.

-

Projekt „Kompostéry do domácností“ – predpoklad dodávky 1000 litrových kompostérov na
jar v r. 2018. Bolo navrhnuté, aby na kompostovisku pri OÚ boli umiestnené tabule
s nápisom „TRÁVA“, „KONÁRE“ – z dôvodu potreby oddeľovania komodít.

-

V správnom konaní sú riešené nedoplatky za komunálny odpad a daň z nehnuteľností –
exekúcie

-

Realizácia chodníka pre peších pri ceste II/507, 2. etapa – predpokladá sa, že v tomto
zimnom období bude hotová projektová dokumentácia a predložená na stavebný úrad.
Prítomní poslanci OZ navrhli pozvať na najbližšie zasadnutie OZ projektanta.

K bodu 4/ Rozpočtové opatrenie obce Svederník č. 5/2017
V tomto bode programu ekonómka obce p. Božena Kocianová oboznámila prítomných poslancov
OZ s rozpočtovým opatrením č. 5/2017. Týmto rozpočtovým opatrením dochádza k zmenám
v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sú rozdelené na tri časti a predstavujú:
- zapracovanie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
a z EÚ do rozpočtu obce
- zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi finančných prostriedkov na základe reálnych potrieb
- zmeny rozpočtu zvýšením, príp. znížením výšky pôvodne rozpočtovaných finančných
prostriedkov
Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 a poverili starostu obce
Mgr. Romana Lisického vykonať úpravy rozpočtu pred koncom roka 2017 presunmi medzi
programami, podprogramami, položkami a podpoložkami v záujme dodržania rozpočtovej
disciplíny.

K bodu 5/ Programový rozpočet obce Svederník na roky 2018 – 2020
V tomto bode programu ekonómka obce p. Božena Kocianová oboznámila prítomných poslancov

OZ s návrhom Programového rozpočtu obce Svederník na roky 2018 – 2020.
Programový rozpočet je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy
v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov,
s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.
Z odborného stanoviska hlavnej kontrolórky obce Ing. Eleny Šutekovej vyplýva, že návrh
Programového rozpočtu obce Svederník na roky 2018 – 2020 je spracovaný v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi SR. Na základe uvedených skutočností hlavná kontrolórka obce
Ing. Elena Šuteková odporučila OZ v obci Svederník schváliť Programový rozpočet obce Svederník
na rok 2018 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2020 zobrať na vedomie.
K bodu 6/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Šuteková predložila na schválenie OZ
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Svederník na I. polrok 2018, v ktorom podrobne
vymenovala základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018 a obsah kontrolnej
a ostatnej činnosti hlavnej kontrolórky obce. Prítomní poslanci OZ po prerokovaní predloženého
materiálu Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018 schválili a zároveň
poverili hlavnú kontrolórku obce vykonať kontroly v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok
2018.
K bodu 7/ Rôzne
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický predložil prítomným poslancom OZ
nasledovné informácie:
- Audítorka obce Svederník Ing. Jozefína Smolková požiadala o odsúhlasenie ceny za audit
za rok 2017. Prítomní poslanci OZ zobrali navrhovanú cenu za audit za rok 2017 na
vedomie a poverili starostu obce Mgr. Romana Lisického jednať s p. Ing. Smolkovou o
možnosti znížení tejto sumy. Následne bude OZ akceptovať predložený návrh.
-

Spoločnosť BenaS, spol. s r. o. informovala o zmene otváracích hodín vo svojej prevádzke
na adrese Svederník – Zarieč 72, s dátumom zmeny od 6.11.2017. Prítomní poslanci OZ
zobrali uvedenú informáciu na vedomie.

-

Úhrady za nájom nebytových priestorov v obci Svederník sú od jednotlivých nájomníkov
zrealizované.

-

Ponuka na prenájom prebytočného majetku obce môže vyť opakovanie zverejnená (priestory
– vrchné podlažie KD Svederník).

-

16.12.2017 sa bude konať v Rímskokatolíckom kostole v Dlhom Poli adventný koncert.

-

Katolícka charita Žilina opakovane doručila 4 sociálne odkázaným rodinám v obci
Svederník, na základe odporúčania starostu obce Mgr. Romana Lisického, potravinovú
pomoc.

K bodu 8/ Diskusia
V rámci tohto bodu boli prítomným poslancom OZ predložené nasledovné informácie:
- Starosta obce Mgr. Roman Lisický navrhol finančný príspevok Katolíckej charite v Žiline.
Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili poskytnutie finančného príspevku – dotácie na
činnosť katolíckej charity vo výške 200,00 €.

-

Na základe požiadaviek občanov v miestnej časti Marček poslankyňa p. Eva Maťková
navrhla nainštalovať na zvonicu v Marčeku elektrický zvon.

-

Klub turistov Svederník informuje o aktivite zrekonštruovať zvonicu vo Svederníku (nad
pivničkami pri kaplnke sv. Štefana) – pozemok je vo vlastníctve obce Svederník.

K bodu 9/ Záver
Nakoľko bolo vyčerpané všetky body programu zasadnutia OZ, starosta obce Mgr. Roman Lisický
poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

.
Vo Svederníku dňa 15.12. 2017
Zapísala: Ing. Mária Smrekovská

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

Zápisnicu overili:
p. Eva Maťková

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

Ing. Ing. Marián Beniač

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

