Zápisnica zo zasadnutia č. 7/2016
Obecného zastupiteľstva obce Svederník,
konaného dňa 26.10.2016

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

Ing. Elena Šuteková – hlavný kontrolór obce
p. Božena Kocianová – zamestnanec obce – ekonómka obce
Ing. Mária Smrekovská – zamestnanec obce – zapisovateľka

Prítomní hostia: p. Roman Husár – občan obce
Ing. Antonín Kazda – občan obce
Ing. Roland Mikula – občan obce
p. Helena Mizerová – občan 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 sú prítomní 4 poslanci zo 7 – mich.
a/ starosta obce určil:
 zapisovateľku – Ing. Mária Smrekovská
 overovateľov zápisnice – p. Eva Maťková, p. Anton Koraus
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
17.10.2016. Bol predložený doplňujúci návrh – zmena poradia bodov Programu rokovania OZ /bod
č. 7 zaradený ako bod č. 5/. Poslanci pristúpili k hlasovaniu a odsúhlasili Program rokovania OZ
ako celok spolu s doplňujúcim návrhom. Doplnený program rokovania OZ bol jednohlasne
schválený nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia
a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b) voľba návrhovej komisie
2. Schválenie programu rokovania OZ
3. Monitorovacia správa k Programovému rozpočtu k 30.6.2016
4. Rozpočtové opatrenie č. 5/2016
5. Žiadosť o riešenie havarijného stavu miestnej komunikácie v miestnej časti Marček
- petícia občanov
6. Rozpočtové opatrenie č. 6/2016
7. Prenájom majetku obce Svederník
8. Informácie o pripravovaných projektoch, schválenie spolufinancovania
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

K bodu 3/ Monitorovacia správa k Programovému rozpočtu k 30.6.2016
V tomto bode programu ekonómka obce p. Božena Kocianová v krátkosti oboznámila prítomných
poslancov OZ s Monitorovacou správou k plneniu Programového rozpočtu k 30.06.2016, ktorú
zobrali na vedomie.

K bodu 4/ Rozpočtové opatrenie č. 5/2015
V tomto bode programu ekonómka obce p. Božena Kocianová oboznámila prítomných poslancov
s Rozpočtovým opatrením č. 5/2016. Podrobne informovala o každej navýšenej čiastke
v jednotlivých programoch rozpočtu.
Dochádza k zmene rozpočtu na rok 2016 v príjmovej i výdavkovej časti.
K bodu 5/ Žiadosť o riešenie havarijného stavu miestnej komunikácie v miestnej časti Marček
- petícia občanov
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický predložil prítomným poslancom petíciu
občanov miestnej časti Marček a ich žiadosť o riešenie havarijného stavu miestnej komunikácie
v obci Svederník – miestna časť Marček. Petícia bola doručená na OÚ Svederník dňa 11.10.2016.
Dôvodom tejto petície je dlhodobý havarijný stav miestnych komunikácií v časti obce Marček
v úsekoch od mostíka k cintorínu a od križovatky tejto cesty po križovatku s hlavnou cestou.
Stav komunikácií sa v posledných rokoch výrazne zhoršil najmä nadmerným preťažovaním
konštrukcie vozovky ťažkou technikou pri zvážaní dreva, stavebnými mechanizmami pri realizácii
stavieb a dovozom stavebného materiálu, čím došlo k ich zásadnému poškodeniu bez adekvátnej
náhrady. Aby sa zabránilo ďalšiemu poškodzovaniu predmetných komunikácií, občania miestnej
časti Marček požadujú s okamžitou platnosťou až do ukončenia rekonštrukcie zastaviť zvoz dreva
po uvedených komunikáciách a nepovoliť žiadne nové stavby, ktorých realizácia by bola
podmienená využívaním predmetných komunikácií.
Na riešenie daného stavu je potrebné prijať plán opatrení a to:
1. Zabezpečenie geodetického zamerania komunikácie a určenie vlastníkov pozemkov
2. Spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie
3. Výkup pozemkov
4. Spracovanie stavebnej dokumentácie rekonštrukcie celého profilu cesty s cieľom zabezpečiť
potrebnú odolnosť voči dopravnému zaťaženiu
5. Výber dodávateľa na rekonštrukciu komunikácie
6. Rekonštrukcia komunikácie
K zabezpečeniu uvedených krokov je potrebné vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu obce na
rok 2017, ale vzhľadom na zlý technický stav miestnych komunikácií aj v iných lokalitách obec
v rámci vlastného rozpočtu nie je schopná takú rozsiahlu investíciu bez finančnej spoluúčasti
z iných zdrojov realizovať.
Prítomní poslanci OZ zobrali na vedomie obsah doručenej petície občanov miestnej časti Marček
a ich žiadosť o riešenie havarijného stavu miestnej komunikácie v miestnej časti Marček, odporučili
schváliť Plán opatrení – akčný plán na zahájenie usporiadania problémových oblastí a zapracovať
do Programového rozpočtu na roky 2017 – 2019 čiastku 20.000,- € pre rok 2017 na možnosť
plnenia plánu opatrení, ktorý spočíva hlavne v:
- zameraní miestnych komunikácií
- identifikácii parciel
- zahájení konania na usporiadanie vlastníckych práv k predmetným parcelám
- hľadaní nových a iných možností financovania rekonštrukcie miestnych komunikácií –
finančná spoluúčasť z iných zdrojov

K bodu 6/ Rozpočtové opatrenie č. 6/2016
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický oboznámil prítomných poslancov
s Rozpočtovým opatrením č. 6/2016 – samostatne riešená výstavba chodníka pre peších v miestnej
časti Zarieč:
a) Návrh pristúpiť na dohodu na usporiadanie sporných otázok vyplývajúcich zo Zmluvy
o spolupráci zo dňa 03.02.2010 so spoločnosťou BEL-HOUSE, a.s. Prešov s poukazom
na čl. II. bod 7a – 7f – realizácia chodníka v zmysle predloženého návrhu právnym
zástupcom – pristúpiť na dohodu o úhrade časti nákladov na výstavbu chodníka v obci
v zmysle predloženej ponuky vo výške 21.725,74 € vrátane DPH. Zároveň je potrebné túto
čiastku zapracovať do príjmového rozpočtu obce. Poslanci OZ jednohlasne schválili
a poverili starostu obce podpísať Dodatok zmluvy
b) Návrh pristúpiť na dohodu na usporiadanie sporných otázok vyplývajúcich zo Zmluvy
o dielo zo dňa 20.07.2016 so spoločnosťou ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. – a to článok
3. Čas plnenia – ukončenie prác do 20.10.2016 bez uplatnenia zmluvnej pokuty a penále
a článok 4. Zmluvná cena – zľava na dielo 5.000,- € bez DPH podľa predloženej ponuky na
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili a poverili
starostu obce podpísať Dodatok zmluvy
c) Návrh zapracovať cez príjmové finančné operácie čiastku 26.316,52 € z rezervného fondu
do rozpočtu obce a navýšenie kapitálových prostriedkov na financovanie chodníka v sume
48.042,26 Euro. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili

K bodu 7/ Prenájom majetku obce Svederník – budova KD v Marčeku
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický predložil prítomným poslancom
nasledovné informácie:
a) Nakoľko do termínu rokovania OZ č. 7/2016 nedošlo k naplneniu podmienok zakotvených
v Zmluve o nájme nebytových priestorov pre konateľa spoločnosti GARANT SK, s. r. o.,
ktorý sa rokovania OZ osobne zúčastnil, bolo navrhnuté vyzvať menovaného na plnenie
povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov s určením hraničného
termínu naplnenia podmienok stanovených v Zmluve a to 31.12.2016, čo písomne obdrží.
Prítomní poslanci v počte 3 návrh schválili /okrem prítomného poslanca OZ p. Korausa/
a zároveň poverili starostu obce doručiť výpoveď zo zmluvy v prípade, že nebudú naplnené
povinnosti zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov na strane nájomcu do 31.12.2016
b) Zámer prenajať uvoľnený priestor na prízemí KD Marček priamym zadaním nájmu
záujemcovi na základe najlepšej cenovej ponuky doručenej do najbližšieho rokovania OZ
prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili. Do termínu rokovania OZ č. 7/2016 boli
doručené dve žiadosti o prenájom uvedených nebytových priestorov a to:
-

Michal Púček, Na Sihoti 553/1, 010 01 Žilina
MOTOQUAD Radoslav Gašo, 013 32 Marček 49

K bodu 8/ Informácie o pripravovaných projektoch, schválenie spolufinancovania
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický informoval prítomných poslancov
o pripravovaných projektoch:
a) Dňa 26.10.2016 bol na Envirofond podaný projekt na budovanie vodovodu v miestnej časti

Keblov v celkovej hodnote 350.000,- €. V prípade schválenia projektu je obec Svederník
pripravená podieľať sa 5% - nou spoluúčasťou na jeho financovaní.
Prítomní poslanci OZ zobrali na vedomie podanie žiadosti na Envirofond v predpokladanej
výške 350.000,- € a jednohlasne schválili 5% -tnú spoluúčasť financovania projektu
v prípade jeho schválenia, čiastku 750,- + 750,- € na spracovanie projektu a projektovej
dokumentácie, čiastku 600,- + 600,- € na externý manažment.
b) Ďalším pripravovaným projektom z prostriedkov EÚ je spoločný projekt viacerých obcí –
Mikroregión Hričov a Javorníky – kompostéry do domácností. V prípade úspešnosti
projektu by sa obec Svederník podieľala 5% - nou spoluúčasťou na jeho financovaní.
Zatiaľ tento bod programu zostáva otvorený.
Prítomní poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu o príprave spoločného projektu
viacerých obcí – Mikroregión Hričov a Javorníky.
c) Od 1.11.2016 začína platiť zákon o e-Governmente, ktorý vymedzuje základné skutočnosti
súvisiace s elektronizáciou verejnej správy a so zavádzaním elektronických služieb. Jeho
cieľom je dosiahnuť úplnú elektronizáciu verejnej správy tak, že nebude potrebný osobný
alebo listinný kontakt. Starosta obce Mgr. Roman Lisický oboznámil prítomných poslancov
OZ s návrhom zmluvy s firmou Datacom. Finančné náklady na zavedenie systému
elektronizácie verejnej správy by predstavovali čiastku cca 1.200,- €.
Prítomní poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu o pripravovanej elektronizácii verejnej
správy i o výške finančných nákladov s tým spojených.
d) Starosta obce Mgr. Roman Lisický navrhol vyplatiť odmenu pri príležitosti životných jubileí
zamestnancov MŠ Svederník vo výške 50% z funkčného platu, čo prítomní poslanci OZ
jednohlasne schválili.

K bodu 9/ Rôzne
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický predložil prítomným poslancom
nasledovné informácie:
- Na zasadnutí OZ č. 6/2016 dňa 10.08.2016 bol poslancom OZ predložený podnikateľský
zámer spoločnosti RIVERNET, spol. s r.o. Kotešová – Oblazov č. 20 vybudovať v obci
Svederník optickú infraštruktúru za účelom prevádzkovania optického internetu a digitálnej
televízie. Starosta obce Mgr. Roman Lisický bol poverený uskutočniť prieskum
poskytovateľov optického internetu a digitálnej televízie a následne uskutočniť výber
najvýhodnejšej ponuky. Výsledkom rokovaní z ďalších predložených ponúk bolo
vyhodnotenie najlepšej ponuky, ktorou je ponuka menovanej spoločnosti.
Prítomní poslanci OZ vyjadrili súhlasné stanovisko pre spoločnosť RIVERNET, spol. s r.o.,
Kotešová – Oblazov č. 20 na trasovanie optického kábla v katastri obce Svederník za
podmienok uvedených v ich doručenom podnikateľskom zámere o vybudovaní optickej
infraštruktúry v obci Svederník v súlade s projektovou dokumentáciou a platnou legislatívou
SR.
-

Starosta obce Mgr. Roman Lisický obdržal žiadosť Ing. Martina Vrablca, opatrovníka
nesvojprávneho občana Pavla Oravčíka, bytom Svederník – Zarieč 26 o sociálnu výpomoc –
poskytnutie finančného príspevku na nákup uhlia.
Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili poskytnutie sociálnej výpomoci Pavlovi
Oravčíkovi v podobe dodávky hnedého uhlia v sume 260,- €.

-

Naďalej prebieha proces usporiadania vlastníckych práv u parciel na cintoríne vo

-

Svederníku – Štepnica pre plánovanú výstavbu Domu smútku.
Na zasadnutí OZ č. 5/2015 dňa 07.10.2015 bolo poslancami OZ jednohlasne schválené
začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie obce – Územný plán 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. Naďalej však pretrvávajú problémy so
spracovateľom. Hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Šuteková navrhla riešiť danú situáciu
v spolupráci s Ing. Burianom. Prítomní poslanci OZ zobrali uvedenú informáciu na
vedomie.

-

V miestnej časti Marček sa rieši predĺženie osvetlenia pri cintoríne /osadenie 4 stožiarov
s lampami/. Prítomní poslanci OZ zobrali uvedenú informáciu na vedomie.

-

Pred blížiacimi sa sviatkami Pamiatky zosnulých bol na miestne cintoríny zabezpečený
prísun vody, na cintoríne vo Svederníku bola opravená studňa a zabezpečené osvetlenie

-

Dňa 14.10.2016 sa pri príležitosti mesiaca úcty k starším uskutočnilo v sále KD vo
Svederníku Stretnutie seniorov spojené s Výstavou ovocia, zeleniny a kvetov

-

OÚ Svederník spolu s nadšencami fotografovania organizujú súťaž o najkrajšiu fotografiu
s témou - Jeseň 2016 vo Svederníku. Do súťaže je potrebné prihlásiť 4 ks fotografií
z jesennej prírody našej obce a jej miestnych častí a doručiť do 23.11.2016 na OÚ
Svederník. Všetky fotografie budú vystavené na priateľskom posedení dňa 26.11.2016 v sále
KD vo Svederníku. Najkrajšie fotografie budú ocenené finančnou odmenou.

-

V pláne kultúrno – spoločenských podujatí na rok 2016 sú:
a) Mikuláš vo Svederníku dňa 4.12.2016
b) Adventný koncert
c) Silvestrovská zábava

K bodu 10/ Diskusia
V rámci diskusie vystúpila poslankyňa Ing. Eva Chrustová s nasledovnými pripomienkami:
- Pri návrhu rozpočtu schvaľovať výšku kapitálových výdavkov na jednotlivé miestne časti
obce podľa počtu ich obyvateľov
- Poukázala na nebezpečenstvo pre cestnú premávku, ktoré spôsobuje pri manipulácii
s odvozom komodít spoločnosť A.S.A. Slovensko v priestoroch pred jej areálom v Marčeku
- Požiadala o potrebu opravy prístupovej cesty od rodinného domu p. Stanislava Svrčka po
rodinný dom p. Rudolfa Chochúla
Poslanec p. Anton Koraus navrhol, aby bola v obci Svederník určená plocha, kde by sa sústreďovali
prebytočné konáre zo stromov a tieto by sa následne zoštiepkovali.
Poslanec p. Peter Beniač navrhol, aby diviakmi poškodené ihrisko v miestnej časti Keblov bolo
zabezpečené drevenými obrubami aspoň do polmetrovej výšky. Prisľúbená je i pomoc členov
miestneho poľovníckeho združenia.
Poslankyňa p. Eva Maťková tlmočila požiadavky občanov z miestnej časti Marček a to:
- Zníženie dopravnej rýchlosti na 40 – ku /starosta obce preverí možnosť vytvorenia takejto
zóny na ceste II. triedy/
- Osadenie zrkadla na odbočke k potravinám u p. Stolárikovej /starosta obce preverí túto

-

možnosť u dopravného inšpektorátu/
Na zvonici nainštalovať elektrické odbíjacie hodiny /starosta obce bude túto záležitosť riešiť
v spolupráci s miestnym správcom farského úradu/
Požiadavka osadiť tabuľu „Zastávka“ v smere na Žilinu /starosta obce preverí v spoločnosti
SAD, a.s. Žilina/

K bodu 11/ 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 26. októbra 2016
Zapísala: Ing. Mária Smrekovská
Zápisnicu overili:

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

p. Eva Maťková

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

p. Anton Koraus

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

