Zápisnica zo zasadnutia č. 3/2017
Obecného zastupiteľstva obce Svederník,
konaného dňa 12.04.2017

Prítomní poslanci: Ing. Eva Chrustová, Ing. Peter Zajac, Ing. Pavol Králik, p. Eva Maťková,
Ing. Marián Beniač, p. Anton Koraus
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. Eva Chrustová, Ing. Marián Beniač
b/ do návrhovej komisie bol zvolený p. Anton Koraus

K bodu 2/ Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce predložil poslancom OZ Návrh programu rokovania podľa pozvánky zo dňa
05.04.2017. Bol predložený doplňujúci návrh – ako bod programu č. 5 doplniť Schválenie
rozpočtového opatrenia č. 1/2017 zo dňa 22.3.2017 a rozpočtového opatrenia č. 2/2017 zo dňa
12.4.2017. Poslanci pristúpili k hlasovaniu a odsúhlasili Program rokovania OZ ako celok spolu
s doplňujúcim návrhom, ktorý bol jednohlasne schválený nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia
a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b) voľba návrhovej komisie
2. Schválenie programu rokovania OZ
3. Návrh VZN o opatrovateľskej službe
4. Nadobudnutie majetku obce (ČOV)
5. Schválenie rozpočtového opatrenia 2/2017
6. Schválenie nových investičných akcií
7. Diskusia
8. Záver

K bodu 3/ Návrh VZN o opatrovateľskej službe
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický informoval prítomných poslancov OZ
o potrebe vypracovania VZN o opatrovateľskej službe, nakoľko vznikla požiadavka riešenia 2
sociálnych posudkov – p. Mária Zajacová (miestna časť Keblov) a p. Ladislav Naništa (miestna
časť Marček). Prítomní poslanci OZ zobrali uvedenú informáciu na vedomie s tým, že návrh VZN
o opatrovateľskej službe bude schvaľovaný na nasledujúcom zasadnutí OZ.

K bodu 4/ Nadobudnutie majetku obce (ČOV)
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický informoval prítomných poslancov OZ
o zámere nadobudnutia stavebného objektu ČOV – parcela KN-C č. 734/47, k. ú. Svederník od
spoločnosti BEL-HOUSE, a.s. Volgogradská 13, 080 01 Prešov do vlastníctva Obce Svederník.
Návrh kúpnej zmluvy je pripravený, k nadobudnutiu predmetného majetku bude potrebné získať
podklady pre ekonomiku prevádzkovania ČOV a pripraviť zmluvy s majiteľmi nehnuteľností na
predmetnom území tak, aby od 1.1.2018 bolo možné pripraviť sa na účtovanie stočného v réžii
obce.
Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili zámer nadobudnúť stavebný objekt ČOV do vlastníctva
Obce Svederník.
K bodu 5/ Schválenie rozpočtového opatrenia 2/2017
Rozpočtovým opatrením č. 2/2017 dochádza k zmenám v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.
V príjmovej časti – zvýšenie finančných operácií z rezervného fondu obce o 9.750,- € - riešenie
havarijnej situácie budovy HZ Marček, vo výdavkovej časti zvýšenie kapitálových výdavkov na
riešenie havarijnej situácie budovy HZ Marček (strecha, žľaby, schody, prístrešok) v čiastke 8.550,€ a 1.200,- € pre projektové dokumentácie pripravovaných alebo realizovaných akcií (450,- a 750,€ - viď RO).
Zvýšenie bežných výdavkov v programe 3.1 Organizácia občianskych obradov funkčnej
rozpočtovej klasifikácii 10.4.0 Rodina a deti – v hodnote 690,- € viď RO.
Finančný príspevok, nákup darčekov a občerstvenia pri príležitosti privítania detí do života – 21
detí – finančný príspevok 35,- €/1 dieťa.
Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
K bodu 6/ Schválenie nových investičných akcií
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický informoval prítomných poslancov OZ
o pripravovaných investičných akciách:
a) Výstavba chodníka pre peších pri ceste II/507 – 2. etapa – projekt je z časti už pripravený,
potrebné je vyriešiť technické riešenie na problematických úsekoch.
b) Nákup autobusových zastávok a ich osadenie (2 ks v miestnej časti Zarieč, 1 ks v miestnej časti
Marček). Prítomní poslanci OZ zobrali na vedomie potrebu nákupu autobusových zastávok
a poverili starostu obce získať cenové ponuky.
c) Schválený projekt na vybudovanie kamerového systému v obci sa predpokladá zrealizovať do
konca I. polroka 2017.
d) Recyklácia stavebného odpadu pri ihrisku vo Svederníku – odpad bude zrecyklovaný a spätne
využitý na zásypy. Starosta obce bol poverený získať viaceré cenové ponuky.

K bodu 7/ Diskusia
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisiccký informoval prítomných poslancov OZ
o 2 podaných žiadostiach:
a) Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Dlhé Pole požiadal o poskytnutie finančného
príspevku na rok 2017, nakoľko jeho členmi sú i občania zo Svederníka (7). Prítomní
poslanci OZ zobrali uvedenú žiadosť na vedomie a jednohlasne schválili poskytnutie
finančného príspevku na rok 2017 pre SZTP ZO Dlhé Pole vo výške 70,- €.
b) Občan p. Štefan Mackuliak požiadal o poskytnutie sociálnej výpomoci z dôvodu nízkeho
príjmu. Prítomní poslanci OZ zobrali uvedenú žiadosť na vedomie s tým, že menovanému
bude poskytnutá možnosť pracovať na dohodu o vykonaní práce v obci.

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 12. 4. 2017
Zapísala: Ing. Mária Smrekovská

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

Zápisnicu overili:

Ing. Eva Chrustová

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

Ing. Marián Beniač

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

