Zápisnica zo zasadnutia č. 2/2018
Obecného zastupiteľstva obce Svederník,
konaného dňa 02.05.2018
Prítomní poslanci: Ing. Eva Chrústová, p. Eva Maťková, p. Anton Koraus, Ing. Peter Zajac,
Ing. Pavol Králik, p. Peter Beniač
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
6 poslanci zo 7-mich.
a/ starosta obce určil:
 zapisovateľku – Ing. Mária Smrekovská
 overovateľov zápisnice – Ing. Pavol Králik, p. Anton Koraus
b/ do návrhovej komisie bola zvolená Ing. Eva Chrústová
K bodu 2/ Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce predložil poslancom OZ Návrh programu rokovania podľa pozvánky zo dňa
25.04.2018. 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. Odsúhlasenie nadobudnutia majetku, inžinierska stavba – verejný vodovod, 4. etapa
od spoločnosti BEL-HOUSE, a. s.
4. Schválenie prenájmu novej časti vodovodu spoločnosti SEVAK, a. s., súhlas so zriadením
vecného bremena
5. Informácie o rozpracovaných projektoch a možnosti ich financovania
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

K bodu 3/ Odsúhlasenie nadobudnutia majetku, inžinierska stavba – verejný vodovod,
4. etapa od spoločnosti BEL-HOUSE, a. s.
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický predložil prítomným poslancom OZ
na odsúhlasenie nadobudnutie majetku, inžinierska stavba – verejný vodovod, 4. etapa
od spoločnosti BEL-HOUSE, a. s. Prešov v novovybudovanej lokalite Lipová alej na parcele
734/316.
Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili nadobudnutie predmetného majetku v zmysle
predloženého návrhu kúpnej zmluvy do vlastníctva obce Svederník za 1 euro.

K bodu 4/ Schválenie prenájmu novej časti vodovodu spoločnosti SEVAK, a. s., súhlas
so zriadením vecného bremena
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický predložil prítomným poslancom OZ
na schválenie zámer prenajať novú časť vodovodu v novovybudovanej lokalite Lipová alej inžinierska stavba – verejný vodovod, 4. etapa spoločnosti SEVAK, a. s.
Prítomní poslanci OZ uvedený zámer jednohlasne schválili.
Súhlas o zriadení vecného bremena na trasovanie inžinierskej stavby v miestnej komunikácii bude
nasledovať po nadobudnutí miestnych komunikácii do majetku obce.
K bodu 5/ Informácie o rozpracovaných projektoch a možnosti ich financovania
V rámci tohto bodu programu starosta obce Mgr. Roman Lisický predložil prítomným poslancom
OZ nasledovné informácie:
- V miestnej časti Marček bude zrealizované vybudovanie elektrickej prípojky na športovom
ihrisku.
- V rámci zveľaďovania majetku obce bola zrenovovaná zvonica v miestnej časti Marček, objekt
je pripravený na elektrifikáciu (predpokladané náklady predstavujú čiastku cca 2 tis. eur).
Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili elektrifikáciu zvonice v Marčeku.
- Na základe výzvy Úradu vlády SR na zapojenie sa do projektu „Podpora rozvoja športu v r.
2018“ sa Obec Svederník uchádza o dotáciu vo výške 50 tis. eur na vybudovanie
multifunkčného ihriska. V prípade úspešnosti projektu je podmienkou oplotenie a osvetlenie
objektu. Odsúhlasený je bod napojenia.
- Premostenie rieky Dlhopoľka – v krátkom čase po rokovaní so spoločnosťou BEL-HOUSE, a.
s. Prešov budú zrealizované určité stavebné úpravy.
- Boli podané dve žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu ŽSK na rok 2018:
a) V oblasti „KULTÚRA“ – Vydanie monografie latinského básnika Adama Vanocha, ktorý žil
a tvoril v našom regióne.
b) V oblasti „REGIONÁLNY ROZVOJ“ – Obnova obecnej zvonice vo Svederníku pri kaplnke
sv. Štefana nad súborom zachovaných kamenných pivníc. Realizáciou stavby by sa dotvoril
pôvodný ráz historického centra obce Svederník.
- Realizáciu projektu „Opravy miestnych komunikácií v obci Svederník“ vykonáva spoločnosť
CESTY NITRA, a. s. Rekonštrukcia miestnych komunikácií bola vysúťažená na 65 tis. eur a t.
č. prebieha jej realizácia vo Svederníku. Bolo potrebné vykonať určité úpravy – sklon terénu,
odvodnenie. V priebehu mesiaca máj 2018 sa bude pokračovať v rekonštrukcii miestnych
komunikácií v miestnej časti Marček.
- Starosta obce predložil viacero variant na možnosť financovania plánovaných aktivít, pričom
predložil návrh na financovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií Obce Svederník z
návratných zdrojov financovania, pričom boli predložené návrhy vo variantnom riešení 50, 60,
70 tisíc €. Po uvážlivej diskusii a hlavne predneseného podnetu zo strany poslancov, že
prioritou obce stále zostáva vybudovanie chodníka od mosta po potraviny Coop Jednota bol
predložený návrh, že je potrebné intenzívnejšie mobilizovať a urgovať projektanta, ktorý je
v omeškaní s predložením projektovej dokumentácie na budovanie chodníka. Následne bol
akceptovaný návrh starostu obce, aby projekt rekonštrukcie miestnych komunikácii bol
financovaný z Investičného úveru z Prima banky, kde boli predložené podmienky zobratia úveru
a s odsúhlasením, že prostriedky rezervného fondu nebudú uvoľnené na tento účel, ale na
najbližšom rokovaní OZ starosta obce predloží v hodnotovom vyjadrení všetky predpokladané
zámery, ktoré je možné realizovať a tie budú následne schválené, čím bude odsúhlasené nové
čerpanie rezervného fondu.
Pred prijatím návratných zdrojov financovania hlavná kontrolórka obce predložila odborné
stanovisko a prítomní poslanci OZ zobrali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce
Ing. Eleny Šutekovej pred prijatím návratných zdrojov financovania a následne jednohlasne
schválili prijatie úveru vo výške 70 tis. eur a zrušili zámer financovať rekonštrukciu miestnych

komunikácií z rezervného fondu podľa pôvodne schváleného uznesenia.
K bodu 6/ Rôzne
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický predložil prítomným poslancom OZ
nasledovné informácie:
- Zo Slovenského pozemkového fondu bol delimitovaný pozemok pod budovou školy v miestnej
časti Keblov.
- Ing. arch. Dušan Šimun predložil žiadosť o stanovisko k prepracovanej urbanistickej štúdii
nového obytného súboru v katastrálnom území obce Svederník, nakoľko predchádzajúca
urbanistická štúdia bola zamietnutá z dôvodu nedodržania podmienok územného plánu obce
Svederník.
- Dňa 23.04.2018 vykonali odborné zamestnankyne Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
so sídlom v Žiline štátny zdravotný dozor v zariadení Materská škola Svederník. Starosta obce
Mgr. Roman Lisický doručí do 7.5.2018 na RÚVZ Žilina písomné vyjadrenie k zisteným
nedostatkom s uvedením konkrétnych termínov ich odstránenia.
- Ing. Miloslav Mičura predložil žiadosť o vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí a k možnosti
pripojenia do čističky odpadových vôd v k. ú. Svederník – lokalita Štepnica – Zarieč –
Novostavba rodinných domov (17 b.j.)
- Študenti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vykonali v našej obci anketu formou
vyplnenia dotazníka, ktorý je súčasťou projektu zameraného na vplyv bioplynových staníc na
miestny rozvoj Česko – Slovenského pohraničia.
- Na zasadnutí OZ obce Svederník č. 3/2017 konanom dňa 12.04.2017 starosta obce Mgr. Roman
Lisický informoval prítomných poslancov OZ o potrebe vypracovania VZN o opatrovateľskej
službe, nakoľko je záujem občanov o jej poskytovanie.
Návrh VZN obce Svederník č. 1/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb,
o
určení sumy úhrady, spôsobe určenia úhrady a platenia úhrady za sociálnu službu –
opatrovateľskú službu v obci Svederník je vypracovaný. Obec Svederník poskytuje základné
sociálne poradenstvo a poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie:
a) opatrovateľskej služby
b) odľahčovacej služby
Obec Svederník súhlasí s tým, aby sociálne služby poskytované obcou boli financované aj
z úhrad za sociálne služby od prijímateľa sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby.
- Zariadenie NESTOR zo Zázrivej požiadalo o finančné príspevky na prevádzku za klientov, ktorí
sú občanmi našej obce (t. č. je v zariadení umiestnený p. Jozef Vaculík).
- Naďalej sa pracuje na uzatváraní darovacích zmlúv s majiteľmi pozemkov v časti Svederník –
Štepnica pre plánované rozšírenie cintorína a budúcu výstavbu Domu smútku. Je vypracovaný
nový geometrický plán.
- V r. 2011 bol predaný pozemok 3 chatárom v miestnej časti Marček. Z dôvodu nesúladu hraníc
2 pozemkov (p. Roman Husár) sú zmluvy neplatné a obci Svederník z toho vyplýva vrátiť
kúpnu cenu majiteľom chát.
- Miestna občianka p. Miluše Puškárová predložila žiadosť o vysporiadanie vlastníckych vzťahov
medzi pozemkom, ktorý bol delimitovaný na obec Svederník, je vedený na LV č. 911 pod
číslom parcely C365 vo výmere 19 m2 a kamennou pivnicou stojacou na tomto pozemku, ktorej
majiteľkou je menovaná. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili prevod majetku na
žiadateľku p. Milušu Puškárovú za cenu 1 euro.
- V rámci regiónu bol úspešný projekt „Kompostéry do domácností“.
- V reštaurácii Marysha bol z dôvodu nefunkčnosti vymenený kotol na vykurovanie. O tento
prebytočný majetok má záujem občan Marek Buranda. Prítomní poslanci OZ jednohlasne
schválili jeho odpredaj menovanému za cenu 10 euro.

K bodu 7/ Diskusia
V rámci tohto bodu vystúpil poslanec Ing. Peter Zajac, ktorý zdôraznil ako prioritu výstavbu
chodníka pre peších – 2. etapa. Momentálne nie je pripravená projektová dokumentácia.
Prítomní poslanci OZ uložili starostovi obce Mgr. Romanovi Lisickému jednať s projektantom
o urýchlenom vypracovaní projektovej dokumentácie, prípadne zabezpečiť zmenu projektanta.

K bodu 8/ 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 02.05.2018
Zapísala: Ing. Mária Smrekovská
Zápisnicu overili:

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

Ing. Pavol Králik

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

p. Anton Koraus

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

