Zápisnica zo zasadnutia č. 1/2018
Obecného zastupiteľstva obce Svederník,
konaného dňa 31.01.2018

Prítomní poslanci: Ing. Eva Chrústová, p. Eva Maťková, Ing. Marián Beniač – dostavil sa na
rokovanie OZ o 17,45 hod., p. Anton Koraus – dostavil sa na rokovanie OZ o 17,50 hod.,
Ing. Peter Zajac, Ing. Pavol Králik
Prítomní pracovníci obce:

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

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 – Ing. Eva Chrústová, p. Eva Maťková
b/ do návrhovej komisie bol zvolený Ing. Pavol Králik

K bodu 2/ Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce predložil poslancom OZ Návrh programu rokovania podľa pozvánky zo dňa
22.01.2018. 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. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
4. Odsúhlasenie ceny stočného stanovenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

K bodu 3/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
V tomto bode programu hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Šuteková predložila obecnému
zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Svederník za rok 2017,
obsahom ktorej je súhrnná informácia o priebehu, procese ako aj záveroch z vykonávania kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky v obci za uplynulý rok 2017.

Hlavná kontrolórka obce vykonávala kontrolu z hľadiska dodržiavania zákonných ustanovení so
zameraním predovšetkým na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami, majetkom obce a obci zvereným majetkom zo
strany štátu. Výkon kontroly bol realizovaný v zmysle schválených plánov kontrolnej činnosti na 1.
a 2. polrok 2017 zo strany oprávneného orgánu – OZ obce Svederník.
Predmetom vykonaných finančných kontrol bolo hlavne overenie zaúčtovania účtovných operácií,
overenie dodržiavania schváleného rozpočtu v zmysle rozpočtových pravidiel, kontrola
pokladničnej hotovosti, kontrola plnenia vlastných príjmov z miestnych daní a miestnych
poplatkov, zhotovenie čiastočných analýz a rozbory hospodárskej činnosti , kontrola interných
predpisov, ich dodržiavanie a ich súlad s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Bola
vykonaná kontrola procesu vybavovania a evidencie sťažností, pričom v rámci záverov
vykonávanej kontroly vybavovania sťažností bola dopracovaná Smernica na vybavovanie sťažností
v podmienkach obce Svederník s dôrazom na poslednú novelu zákona o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z.
Pravidelne bola vykonávaná kontrola plnenia uznesení OZ z úrovne všetkých orgánov obce.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Šuteková na záver skonštatovala, že obec Svederník pri výkone
samosprávnych činností v roku 2017 primerane dodržiavala príslušné všeobecne záväzné právne
predpisy a interné normy pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce a hospodárne a efektívne
nakladala so svojím majetkom. Výsledky, ktoré boli v obci Svederník dosiahnuté z pohľadu
vykonaných aktivít ako i z pohľadu hospodárenia s finančnými prostriedkami sú výsledkom
konsolidovanej situácie v spolupráci hlavných orgánov obce – starostu obce, poslancov OZ ako
i ostatných zamestnancov obce.
Prítomní poslanci OZ zobrali Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017 na
vedomie.
K bodu 4/ Odsúhlasenie ceny stočného stanovenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
Obec Svederník prevzala do svojho vlastníctva a zaradila do evidencie majetku obce „Čističku
odpadových vôd Svederník“, ktorú prevzala do svojho majetku na základe zmluvného dojednania –
so spoločnosťou BEL-HOUSE, a.s. Prešov, v rámci projektu „Lipová alej“.
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,
1. odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou III. kat., pod č. 0028/2017/V-RG.
ÚRSO vydáva podľa § 14 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
v znení zákona č. 164/2017 Z. z. potvrdenie o cene na základe oznámenia obce o cene, podľa
ktorého obec, ak vlastní verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu III. kategórie, je povinná úradu
písomne oznámiť cenu vypočítanú spôsobom a v rozsahu podľa § 11 Vyhlášky ÚRSO č. 21/2017
Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným
vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v lehote podľa § 14
ods. 5 písm. c) alebo e) zákona o regulácii a najmenej 30 dní pred každou zmenou ceny počas
regulačného obdobia.
Na základe oznámenia obce Svederník o cene, následnom doplnení vydal ÚRSO potvrdenie o cene
pre regulovaný subjekt Obec Svederník na obdobie odo dňa doručenia tohto potvrdenia o cene do
31.12.2021.
Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou bez DPH
predstavuje výšku max. 1,1223 €/m3. O výške ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou obecné zastupiteľstvo rokovalo.
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo cenu stočného na úrovni 1,00 €/m3.

K bodu 5/ Rôzne
V tomto bode programu predložil starosta obce Mgr. Roman Lisický prítomným poslancom OZ
nasledovné informácie:
- Na zasadnutí OZ č. 7/2017 konanom dňa 15.12.2017 bola prerokovaná žiadosť audítorky obce
Svederník Ing. Jozefíny Smolkovej 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 zníženia tejto ceny. Po vzájomnom
rokovaní audítorka obce znížila cenu za audit za rok 2017 o 100,00 €. Audit obce bude vykoná
v období jún 2018.
- Schválený finančný príspevok vo výške 200,00 € poskytnutý Katolíckej charite v Žiline na jej
činnosť bol vyúčtovaný, OÚ Svederník obdržal za pomoc písomné poďakovanie.
- Dňa 15.12.2017 sa uskutočnila dražba, predmetom ktorej boli nehnuteľnosti vo vlastníctve
povinného Invest Svederník s.r.o., so sídlom 900 91 Limbach, SNP 350, voči ktorému bolo zo
strany obce vedené exekučné konanie. Dražba sa týkala nehnuteľnosti v katastrálnom území
Svederník – parcely registra C parc. č. 120/83, 120/84, 120/85.
Vydražiteľom je Ing. Peter Šimún, zástupca spoločnosti VOYETT, s.r.o. so sídlom 851 01
Bratislava, Panónska 42. Týmto bude Obci Svederník uhradená pohľadávka na dani
z nehnuteľností, ktorú obec evidovala voči povinnému Invest Svederník s.r.o., so sídlom 900 91
Limbach, SNP 350.
- V správnom konaní sú riešené nedoplatky za komunálny odpad a daň z nehnuteľností –
exekúcie.
- Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí Obce Svederník na r. 2018:
° 11.02.2018 – Divadelné predstavenie „Strašidlo“ v podaní ochotníckeho divadla Vraník
z obce Konská
° 10.03.2018 – Strelecký turnaj
° 21.04.2018 – Svedernícka heligónka
° 12.05.2018 – Majáles – tanečná zábava
° 26.05.2018 – Majstrovstvá Svederníka vo varení kapusty
° 02.06.2018 – Športový deň detí – MDD
° 10.06.2018 – Keblovský drapák
° 25.08.2018 – Futbalový turnaj o pohár starostu obce
° 20.10.2018 – Stretnutie seniorov
° 08.12.2018 – Mikuláš vo Svederníku
- Na základe zverejnenej výzvy Úradu vlády SR na „Podporu rozvoja športu v r. 2018“ sa obec
Svederník bude uchádzať o dotáciu na vybudovanie multifunkčného ihriska. Súčasťou projektu
bude oplotenie a osvetlenie ihriska. Podmienkou projektu je aj osvetlenie ihriska. Aktuálne je
riešený bod napojenia zo SSE-Distribúcia.
Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili zámer uchádzať sa o dotáciu na vybudovanie
multifunkčného ihriska a poverili starostu obce podať žiadosť na jej poskytnutie a schvaľujú
potrebnú finančnú spoluúčasť.
- V r. 2018 Správa povodia stredného Váhu hodlá zrealizovať vyčistenie usadzovacieho bazéna
na rieke Dlhopoľka (jazero) vo Svederníku.
- Obec Horný Hričov pripravuje nový Územný plán obce Horný Hričov. Obci Svederník bola
doručená žiadosť o stanovisko k územno-plánovacej dokumentácií zverejnenej na internetovej
stránke obce Horný Hričov. Do katastrálneho územia obce Horný Hričov patrí aj lokalita
„Putisko“, ktorá je zo strany Horného Hričova situovaná za kanálom rieky Váh. Vedenie obce
Svederník zastáva názor, aby táto lokalita bola zatiaľ ponechaná na poľnohospodárske využitie.
- Realizácia chodníka pre peších pri ceste II/507, 2. etapa – predpokladá sa, že projektová
dokumentácia bude na jar 2018 predložená na stavebný úrad a projektant by sa mal zúčastniť
niektorého z najbližších zasadnutí OZ.
- Naďalej sa pracuje na uzatváraní darovacích zmlúv s majiteľmi pozemkov v časti Svederník –
Štepnica pre plánované rozšírenie cintorína a budúcu výstavbu Domu smútku. Zhruba 1/3 –
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novým vlastníkom pozemkov je už Obec Svederník. V tomto roku sa už predpokladá možnosť
vykonať určité opatrenia – výrez stromov, oplotenie areálu atď.
Miestna organizácia Jednota dôchodcov Slovenska vo Svederníku má požiadavku na
vybudovanie petangového ihriska pre seniorov v areáli MŠ Svederník.
V priestoroch KD Svederník /Reštaurácia MARYSHA/ je nefunkčný kotol na vykurovanie.
Starosta obce dal vypracovať cenové ponuky na nový kotol Attack, ktorý sa javí ako
najvhodnejší. V najbližšej dobe dôjde k jeho výmene.
Spoločnosť CADECO, a.s. Bratislava zaslala žiadosť o vyjadrenie k orientačnému
inžinierskogeologickému prieskumu pre plánované vybudovanie Vážskej cyklodopravnej trasy
– úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica).Obec Svederník súhlasí
s realizáciou inžinierskogeologického prieskumu v katastrálnom území obce Svederník pre
potrebu tohto projektu a zároveň udeľuje povolenie prejazdu po miestnych účelových
komunikáciách na území obce a vstupu na príslušné pozemky.
Miestny občan zo Svederníka p. Pavol Bzdyl listom zo dňa 16.01.2018 požiadal o osadenie
spomaľovača rýchlosti motorových vozidiel na miestnej komunikácii pred jeho rodinným
domom č. 110 z dôvodu mnohopočetných prekročení rýchlosti vozidiel.
Po konzultácii s dopravným inžinierom a v záujme bezpečnosti občanov bude spomaľovač
rýchlosti na miestnej komunikácii osadený. Samotná montáž sa uskutoční za vhodných
poveternostných podmienok, v závislosti od technického stavu komunikácie. O osadení
spomaľovacích retardérov obec uvažuje na ďalších 2-och miestnych cestách.
Realizáciu projektu „Opravy miestnych komunikácií v obci Svederník „ vykoná spoločnosť
CESTY NITRA, a.s. Termín realizácie projektu je stanovený na mesiace apríl – máj 2018, čo je
zakotvené i v zmluvnom dojednaní na zhotovenie diela.
Pred tým bude potrebné vykonať opatrenia na odvodnenie týchto komunikácii – vo Svederníku
medzi RD p. Mačákovej a Ing. Zaťka, v Marčeku pri RD Ing. Kubíčka.
K prehodnoteniu projektového zámeru Ing. Petra Šimúna, zástupcu spoločnosti VOYETT, spol.
s r.o. so sídlom 851 01 Bratislava, Panónska 42, ktorá je v súčasnosti vlastníkom pozemkov vo
Svederníku /za skleníkmi/ výstavby rodinných domov a miestnych komunikácií v uvedenej
lokalite sa uskutoční stretnutie architektov dňa 6.2.2018 na OÚ Svederník.

K bodu 6/ Diskusia
V rámci tohto bodu programu boli prediskutované nasledovné záležitosti:
- Poslanec p. Anton Koraus informoval prítomných poslancov OZ o požiadavke občana p.
Romana Husára zabezpečiť osvetlenie v šatniach na športovom ihrisku vo Svederníku.
Prítomní poslanci OZ navrhli, aby bola zo strany p. Romana Husára predložená písomná
žiadosť, ktorá bude následne predmetom odsúhlasenia.
- Poslankyňa p. Eva Maťková na základe požiadaviek občanov v miestnej časti Marček opätovne
navrhla nainštalovať na zvonicu v Marčeku elektrické zvonenie.
- Potreba zrealizovať určité opatrenia na zamedzenia parkovania motorových vozidiel /hlavne
v zimnom období/ na miestnych komunikáciách pred rodinnými domami, príp. vedľa hlavnej
cesty, čím sa zvýši i bezpečnosť občanov.

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 31.01.2018
Zapísala: Ing. Mária Smrekovská
Zápisnicu overili:

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

p. Eva Maťková

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

Ing. Eva Chrustová

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

