
 

 

Zápisnica zo zasadnutia č. 4/2015 

Obecného zastupiteľstva obce Svederník, 

konaného dňa 17.9.2015 

 

 

 
Prítomní poslanci:   Ing. Peter Zajac, Ing. Marián Beniač, Ing. Pavol Králik, p. Anton Koraus 

                                   p. Eva Maťková, p. Peter Beniač 

 

Prítomní pracovníci obce:    p. Božena Kocianová – zamestnanec obce - ekonómka obce 

                                                Ing. Mária Smrekovská – zamestnanec obce - zapisovateľka 

                  
 

Prítomní hostia:   p. Roman Husár – 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  5 poslanci zo 7-mich. 

Poslanec p. Anton Koraus sa dostavil na zasadnutie OZ s ospravedlnením o 18,25 hod. 

a/  starosta obce určil:  

 zapisovateľku – Ing. Mária Smrekovská  

 overovateľov zápisnice – p. Eva Maťková, Ing. Marián Beniač 

b/  do návrhovej komisie bol zvolený Ing. Peter Zajac 

 

 
K bodu 2/  Schválenie programu rokovania OZ 

Starosta  obce  predložil   poslancom  OZ  Návrh  programu  rokovania  podľa pozvánky  zo  dňa  

08.09.2015. Nebol predložený žiaden doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh. 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.   Kontrola plnenia uznesení 

4.   Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu k 30.06.2015 

5.   Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 

6.   Rôzne 

7.   Diskusia 

8.   Záver 

 

 

K bodu 3/  Kontrola plnenia uznesení 

V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický informoval prítomných poslancov OZ 

o plnení Uznesenia č. 17/2015 – zámer obstarať a pripraviť Návrh Doplnku č. 2 Územný plán obce 

Svederník / EKOFIT, s.r.o. – záhradníctvo Svederník / - obstaranie územnoplánovacích podkladov  

a územnoplánovacej dokumentácie obce. Spoločnosť EKOFIT zatiaľ nepredložila potrebnú 

dokumentáciu. Akonáhle táto bude pripomienkovaná a schválená príslušnými inštitúciami 

a vlastníkmi okolitých nehnuteľností v súlade so zákonom bude možné pristúpiť k zmene územného 



 

 

plánu, čo bude riešené jeho doplnkom. 

V tomto bode programu starosta obce informoval prítomných poslancov i o aktivitách, ktoré sa 

uskutočnili od posledného zasadnutia OZ dňa 24.06.2015. 

Uznesením č. 30/2015 OZ obce Svederník schválilo použitie prostriedkov rezervného fondu na 

rekonštrukciu strechy na budove MŠ v dôsledku havarijného stavu. 

Samotná realizácia tejto akcie prebehla v mesiaci júl – august 2015 a s termínom dodržania ako 

i s kvalitou vykonanej práce vyjadril starosta obce veľkú spokojnosť. 

Ďalej starosta obce informoval prítomných poslancov OZ o plnení prijatých opatrení na odstránenie 

zistených nedostatkov z vykonanej kontroly NKÚ SR. Tieto sú splnené zhruba na 90%, 

inventarizácia majetku sa uskutoční na konci roku. 

V letných mesiacoch sa uskutočnilo i niekoľko športových akcií: 

- 27.6.2015 sa v športovom areáli Keblov – Kamence uskutočnil 2. ročník motoristického 

podujatia  „KEBLOVSKÝ  DRAPÁK  2015“ 

- 22.8.2015 sa na futbalovom ihrisku vo Svederníku uskutočnil tradičný futbalový turnaj          

„ O pohár starostu obce Svederník“, na ktorom sa zúčastnili družstvá Svederník, Marček, 

Keblov a Zarieč 

- 29.8.2015 sa uskutočnil „Športový deň v extrémne náročných disciplínach“ 

- 12.9.2015 sa uskutočnil v obci Dobratice /ČR/ „Sportovní den“ Združenia obcí v povodí 

rieky Morávky, na ktorom sa zúčastnili aj deti z našej obce v sprievode dospelých 

Prítomní poslanci OZ zobrali uvedené informácie na vedomie. 

 

 

K bodu 4/  Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu k 30.6.2015 

V tomto bode programu ekonómka obce p. Božena Kocianová v krátkosti oboznámila prítomných 

poslancov OZ s Monitorovacou správou k plneniu Programového rozpočtu k 30.06.2015, ktorú 

zobrali na vedomie. 

 

 

K bodu 5/  Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 

V tomto bode programu ekonómka obce p. Božena Kocianová oboznámila prítomných poslancov    

s Rozpočtovým opatrením č. 3/2015. Podrobne informovala o každej navýšenej čiastke 

v jednotlivých programoch rozpočtu.  

Dochádza k zmene rozpočtu na rok 2015 v príjmovej i výdavkovej časti.  

Vzhľadom k pripravovanej akcii „Uvítanie detí do života“ ekonómka obce informovala o zvážení 

príspevku pre deti narodené v rokoch 2013 a 2014 vo výške 35,- € na dieťa. Poslanci jednohlasne 

schválili túto výšku príspevku pre 14 detí v celkovej sume 490,- €. Táto bude zapracovaná do 

rozpočtového opatrenia č. 2/2015. 

 

 

K bodu 6/  Rôzne 

V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický predložil prítomným poslancom 

nasledovné informácie: 

- sídlo Spoločného stavebného úradu je v Žiline na Štefánikovom námestí /Ing. Oberta/, 

stavebné konania sú riešené priebežne, nad čím vyslovil spokojnosť                                                                                                                        

- 15.10.2015 sa uskutoční stretnutie seniorov nad 65 rokov 

- 14.11.2015 sa uskutoční „Slávnosť dlávenia kapusty do obecného suda“ 

- 4.12.2015 sa uskutoční akcia pre deti do 12 rokov – Mikuláš 

- s Povodím Váhu je potrebné doriešiť čistenie rieky Dlhopoľka v časti Požiarnej zbrojnice 

ako i čistenie jazera, nakoľko v prípade záplav je ohrozené územie v miestnej časti Zarieč 

/rodinné domy – Lipová alej/ 

- možnosť vybudovania kamerového systému v obci, cenová ponuka je pre 4 – 6 kamier, 

prítomní poslanci jednohlasne schválili prípravu spracovania projektu na kamerový systém 



 

 

do 300,- € - zapracované do rozpočtového opatrenia 

- do konca roka 2015 sa bude riešiť aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja  

- delimitácia miestnych komunikácií na obec – nakoľko nebol dostatočne spracovaný 

delimitačný protokol, je v ďalšom riešení 

- projekt BIObec o nakladaní s biologickými odpadmi, ktorý zastrešuje spoločnosť JRK – 

účasť obce Svederník v tomto projekte bola jednohlasne schválená poslancami OZ 

- akútny problém s reštauračnými stolmi v priestoroch sály KD Svederník – vhodný spôsob  

ich obstarania je prostredníctvom elektronického kontraktačného systému, poslanec Ing. 

Zajac navrhol vypracovať ponuku s dobrým odborníkom a s detailnou špecifikáciou tovaru, 

poslanci OZ jednohlasne schválili nákup 30 ks stolov o rozmere 1200 x 800 

prostredníctvom EKS  

- príjmy z výberu miestnych daní sa zatiaľ nebudú riešiť ich zvyšovaním, ale je potreba 

vyzvať občanov, aby nahlásili každú zmenu vo vlastníctve nehnuteľností /drobné stavby, 

podlažia .../ 

- poplatok za KO vo výške 18,- €/osobu a rok zhruba zodpovedá výške nákladov, ktoré obec 

vynakladá na odpadové hospodárstvo 

- nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch za KO vznikajú od neplatičov predovšetkým 

zo sociálne slabších rodín, ale i niektorých podnikateľských subjektov pôsobiacich na území 

obce /2 podania na exekúciu/ 

- vymáhanie nedoplatkov je možné cestou ústnej dohody, písomnej dohody splátkovým 

kalendárom 

- na priestory bývalého OÚ v budove KD Svederník je podaná žiadosť na vypracovanie 

projektu elektroinštalácie s finančnými nákladmi cca 15 tis. eur 

- na projekt „Zber Al odpadu systémom ALINO“ bola potvrdená dotácia vo výške 27 tis. eur, 

v najbližšom období bude podpísaná zmluva 

- ľahká technika pre OÚ je zastaralá a je potrebné riešiť jej výmenu formou prieskumu trhu 

/fekálne vozidlo, auto s ložnou plochou a predĺženou kabínou/ 

- po dobudovaní veľkej ČOV-ky s dostatočne veľkou kapacitou v miestnej časti Zarieč 

/Lipová alej/  bude možné fekálnym vozidlom zvážať splašky k likvidácii zo všetkých 

miestnych častí Svederníka 

- spoločnosť AJZA, s.r.o. – cukrárenská výroba Marček ukončila svoju činnosť, zostávajúci 

dlh za prenájom priestorov bude uhradený v splátkach /ručí i majetkom/, zároveň poslanec 

p. Koraus navrhol, aby majiteľ spoločnosti zabezpečil poriadok pred vchodom do budovy 

KD Marček – nepotrebný stavebný odpad 

- bola doručená žiadosť o pokračovanie v prevádzke – cukrárenská výroba Marček pod novou 

spoločnosťou – Radoslava Sušienková, Bôrická cesta 1976/40, 010 01 Žilina, tento zámer 

ako i prenájom priestorov v budove KD Marček pre menovanú spoločnosť poslanci OZ 

jednohlasne schválili s termínom od 18.09.2015 

- na základe viacerých podnetov občanov i vodičov je potrebné riešiť otázku bezpečnosti ako 

i estetického vzhľadu v priestoroch vstupu do areálu spoločnosti A.S.A v Marčeku – 

/skladovanie a umiestňovanie kontajnerov mimo areálu, manipulácia s technikou mimo 

areálu, neporiadok/, nakoľko táto pretrvávajúca situácia je neprípustná, poslanci OZ sa 

zaoberali týmto predmetným problémom a navrhli, aby starosta obce rokoval s vedením 

spoločnosti A.S.A, prípadne bol daný podnet na Okresný úrad, odbor životného prostredia    

v Žiline 

- projekt na výstavbu chodníka v miestnej časti Zarieč je pripravený, pozemok je vo 

vlastníctve obce, vedenie obce trvá na realizácii tejto investičnej aktivity podľa predmetnej 

dohody so spoločnosťou BEL-HOUSE so začatím prác do konca roku 2015 

- k rozšíreniu cintorína a výstavbe domu smútku vo Svederníku – časť Štepnica je pripravená 

štúdia ako i list pre spolumajiteľov predmetných pozemkov, ktorým budú oslovení, aby 

darovali svoj podiel obci Svederník. Nadobudnutie bude realizované darovacou zmluvou. 



 

 

- otázka výstavby zariadenia na výrobu el.energie spaľovaním odpadov v Hornom Hričove 

zatiaľ nie je doriešená, situáciu bude pravidelne monitorovať starosta obce Horný Hričov 

a budú podniknuté všetky kroky k zabráneniu tohto zámeru investora 

 

 

 

K bodu 7/  Diskusia 

V tomto bode programu sa diskutovalo o možnosti poskytnutia úľav začínajúcim investorom 

v našej obci, ak si prenajatá nehnuteľnosť vyžaduje úpravy, a teda vynaloženie finančných 

prostriedkov. Ak je takýto investor prínosom pre obec, poslanec Ing. Zajac navrhol, aby sa týmto 

vychádzalo v ústrety a využívali sa už existujúce objekty, ktoré sú doposiaľ nevyužité. 

V rámci diskusie vystúpil aj p. Roman Husár – občan obce. Tak ako na predchádzajúcom 

zastupiteľstve, opäť navrhol, aby finančné prostriedky vyčlenené na oplotenie ihriska v Marčeku 

boli radšej použité na rekonštrukciu miestnych komunikácií v miestnej časti Marček. 

Ďalej prejavil záujem o prenájom priestorov v KD Marček na poschodí za účelom športových 

aktivít. Poslanci OZ zobrali túto informáciu na vedomie s tým, že p. Husár predloží žiadosť 

o prenájom priestorov s dohodnutím určitých podmienok a táto bude predmetom schvaľovania 

poslancami OZ na ďalšom zasadnutí. 

Nakoľko sú v niektorých miestnych častiach obce problémy s dostatkom pitnej vody, p. Husár 

predložil ponuku na vŕtanie studní. V prípade väčšieho počtu záujemcov by bolo možné znížiť cenu 

za tieto práce. 

 

 

 

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 17.09.2015 

Zapísala: Ing. Mária Smrekovská                                 ................................................................ 

Zápisnicu overili: 

 

 

 

p. Eva Maťková                                                            ................................................................. 

 

 

 

Ing. Marián Beniač                                                      .................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


