
                                    Zápisnica  zo zasadnutia Obecného 
                             zastupiteľstva č. 1/2014 obce Svederník, 
                                      konaného dňa 19.2.2014 
 
 
Prítomní: Ing. Marián Beniač, Ing. Eva Chrustová, Ing. Ján Majerčák, Mgr. Milan Mazúr,  
                Ing. Pavol Králik, p. Anton Koraus 
 
Hostia:    Ing. Šuteková Elena – hlavný kontrolór 
 
K bodu 1/ 
Starosta privítal prítomných poslancov a otvoril zasadnutie. 

a) Schválenie programu rokovania: Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa: 0 
b) Voľba návrhovej komisie: Ing. Ján Majerčák, Ing. Eva Chrustová 

Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
c) Určenie overovateľov zápisnice: p. Anton Koraus, Ing. Pavol Králik 
d) Určenie zapisovateľa:  p. Oľga Mintálová 

 
K bodu 2/ 
Ing. Šuteková Elena, hlavná kontrolórka obce predložila správu hlavného kontrolóra 
o kontrolnej činnosti za rok 2013, ktorú poslanci vzali na vedomie. 
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3/ 
Starosta oboznámil poslancov so zmenami v legislatíve ohľadom mzdového ohodnotenia 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, z čoho vyplýva potreba navýšenia 
mzdových prostriedkov a odvodov poistného. Zmeny sa uskutočnili v zmysle Prílohy č.1 
k nariadeniu vlády č.441/2013 Z. z. . Zmeny boli zapracované aj do Poriadku odmeňovania 
zamestnancov obce, čo poslanci zobrali na vedomie.  
Z tohto dôvodu bolo vypracované rozpočtové opatrenie č. 1/2014. Poslanci ho jednoznačne 
schválili.  
Za : 6  Proti:0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4/  
Budova hasičskej zbrojnice v Marčeku – konateľ spoločnosti AJZA s.r.o. p. Sušienka 
informoval starostu obce, že spustí prevádzku cukrárenskej výroby začiatkom marca 2014. 
Podľa dohody sa uskutoční osobné stretnutie skupiny poslancov v prenajatých priestoroch.  
Časť neuhradeného nájmu za rok 2013 nájomca doplatí do konca marca 2014. 
Budova Kultúrneho domu - Reštaurácia Dominika – nájomca nepravidelne pristupuje 
k platbám za prenajaté priestory, resp. nájomca nemá uhradené splátky nájmu a zálohu na 
energie za mesiac október 2013 – február 2014. Ako hlavný dôvod neplatenia nájomca 
uvádza, že jeho tržby v zimných mesiacoch boli veľmi nízke. Obecné zastupiteľstvo sa po 
diskusii uznieslo na vypracovaní dodatku k nájomnej zmluve. V dodatku bude stanovené, že 
nájomca je povinný uhrádzať plnú výšku nájmu a zálohu na elektrickú energiu od mesiaca 
marec 2014 (vždy do konca mesiaca). Doteraz neuhradený nájom a zálohy energie je povinný 
uhradiť v zmysle splátkového kalendára od mesiaca  jún – do konca roka 2014. V prípade, že 
si nájomca nebude plniť povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy a dodatku k nájomnej 
zmluve, obec vypovedá nájomnú zmluvu v zmysle ust. bodu VI.3 a V4 nájomnej zmluvy. 



Obecné zastupiteľstvo zároveň požaduje, aby nájomca predložil zoznam svojho hnuteľného 
majetku v priestoroch kuchyne i reštaurácie a formu jeho obstarania. Jeho hodnota by mala 
byť možnosťou zábezpeky pre prenajímateľa.   
Za: 6 Proti: Zdržal sa: 0 
Budova MŠ - v najbližšom období bude potrebné investovať do opravy strechy, výmeny 
žľabov, úpravy priečelia budovy a chodníka pri vstupe do budovy. 
Žiadosť o vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu na pozemku  
Obec Svederník je podielovým spoluvlastníkom (1/2) pozemku C-KN parc. č.743/8 v k.ú. 
Svederník o výmere 1349m2. Druhý spoluvlastník p.Lapšanský Richard a manž. Jana 
Lapšanská majú záujem o vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu.  
Poslanci poverujú starostu obce aby jednal so spoluvlastníkmi, prípadne s ostatnými 
záujemcami (susední vlastníci) o kúpe podielu na predmetnej parcele.  
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 6/ 
Pri príprave projektu na výstavbu ČOV bolo zistené, že parcelou, na ktorej mala byť pôvodne 
vybudovaná ČOV prechádza trasa vodovodného potrubia. Z uvedeného dôvodu  je potrebné 
projekt (stavbu ČOV) posunúť a zameniť pozemky. Spoločnosť Bel-house, a.s. dala 
vyhotoviť nový geometrický plán a zámennú zmluvu. Pozemky medzi obcou Svederník 
a spoločnosťou Bel-house a.s. budú po vzájomnej dohode zamenené. Obecné zastupiteľstvo 
odsúhlasilo zámenu pozemkov. 
Za: 6 Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
Na základe predchádzajúcej vzájomnej dohody o spolupráci, spoločnosť Bel-house a.s. 
odpredá Obci Svederník novo vybudovanú infraštruktúru a nehnuteľnosti v záujmovom území 
IBV Svederník. Konkrétne sa jedná o inžinierske stavby (miestne komunikácie, chodníky pre 
peších, cyklistický chodník, verejné osvetlenie, dažďovú kanalizáciu, splaškovú kanalizáciu a 
verejný vodovod. Presný zoznam a špecifikácia nehnuteľnosti je uvedená v návrhu zmluvy, 
ktorý dostali poslanci obecného zastupiteľstva k dispozícii. Kúpna cena za nehnuteľnosti 
a inžinierske stavby je stanovená na 10,-Euro. Poslanci súhlasia s podpisom kúpnej zmluvy 
v uvedenom znení. 
Za. 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 Proti: 0  
 
Zmluva o dielo – výstavba ČOV Svederník 
Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie uzatvorenie Zmluvy o dielo na stavebnú 
akciu ČOV Svederník, zhotoviteľom je v zmysle výsledku verejného obstarávania spoločnosť 
ESPO BB spol. s r.o.  Banská Bystrica, v zast. p. Mariánom Čiefom. 
Za. 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 Proti: 0  
 
K bodu 7/ 
Projekt ALINO - zber drobných hliníkových odpadov.  
Poslanci obecného zastupiteľstva mali možnosť sa v predstihu oboznámiť so  zmluvou 
o spolupráci s neziskovou organizáciou ALINO. Doplňujúce informácie k zmluve poskytol 
starosta obce a poslanec OZ  Ing. Marián Beniač. Poslanci  zmluvu o spolupráci jednohlasne 
odsúhlasili.    
Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
 
 
 



K bodu 8/ 
Rôzne: 
Filatech s.r.o. – poslanci OZ sa zaujímali o aktivity, ktoré pokračujú na pozemku spoločnosti. 
Zhodli sa na tom, že je potrebné písomne vyzvať konateľa spoločnosti, aby informoval obec 
o svojich aktivitách. Zároveň bude opakovane iniciovaný štátny stavebný dohľad.  
 
Starosta obce informoval o aktivitách zamestnancov Obecného úradu vo Svederníku. 
 

- realizácia nového oplotenia cintorínov v miestnej časti Marček a Zarieč 
- s tým súvisiaca úprava terénu a odstránenie krovín  

 
– starosta obce informoval poslancov, že je možné poukázať 2% zo zaplatenej dane 

občianskemu združeniu Náš Svederník o.z. 
 

 
 
 
 
     

Zapísal:  Oľga Mintálová 
 
 
 
Overili:                     
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


