
Zápisnica  zo zasadnutia č.1/2016 
Obecného zastupiteľstva obce Svederník, konaného dňa 29.1.2016 

 
 
Prítomní: pani Eva Maťková, Ing. Peter Zajac, pán Anton Koraus, Ing.  Pavol Králik, Ing. Eva 
Chrustová, pán Peter Beniač  
 
Hostia:   
 
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 6 poslanci zo 7-ich.  

a) Starosta obce určil:                                                                                                               
- zapisovateľku – pani Oľgu Mintálovú                                                                           
- overovateľov zápisnice – pána Petra Beniača, Ing. Evu Chrustovú 

b) do návrhovej komisie: bola zvolená pani Eva Maťková 
 

K bodu 2/ Schválenie programu rokovania OZ  
 
Starosta obce predložil poslancom Z Návrh programu rokovania podľa pozvánky zo dňa      
19. 1.2016. 
Program rokovania OZ ako celok vrátane doplňujúceho návrhu bol jednohlasne schválený. 
 
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení 
 
Starosta informoval poslancov : 

- o momentálne prebiehajúcom spracovaní ročnej uzávierky. 
- že po 4 ročnej snahe sa podarilo uskutočniť delimitáciu miestnych komunikácií z SPF 

na obec Svederník, aktuálne je delimitácia predmetom zápisu v katastri nehnuteľností 
- poslancov, že dňa 5.2.2016, t.j. v piatok bude súdne konanie vo veci nedoriešeného 

vysporiadania drobného majetku so spoločnosťou Vulcanus (bývalá internátna škola). 
- že obec bola nútená pristúpiť k podaniu niekoľkých exekúcií za neplatenie dane 

z nehnuteľností a poplatku za  komunálny odpad. 
- že Parlamentné voľby do NR SR sa uskutočnia 5.3.2016 v sále kultúrneho domu vo 

Svederníku 
- že na základe žiadosti spol. Garant k prenájmu priestorov na poschodí kultúrneho 

domu v Marčeku bol oslovený pán Guláš a bola zrealizovaná revízia jestvujúcich 
plynových zariadenií 

 
Žiadosť reštaurácie Marysha o odpustenie (zníženie) časti nájomného: 
Po zvážení predložených podkladov nájomcu reštaturácie Marysha, poslanci OZ vyhoveli 
žiadosti znížením nájomného o 45% v mesiacoch január až apríl 2016, čo jednohlasne 
schválilli. 
Pán Peter Beniač navrhol realizovať izoláciu strechy v Reštaturácii Marysha, nakoľko je tu 
veľký únik tepla. 
Žiadosť Stanislava Svrčka o schválenie umiestnenia reklamného zariadenia na jeho 
rodinnom dome. 
Poslanci doporučili k danej situácii doložiť odborné  stanoviská Správy ciest a Dopravného 
inšpektorátu. Po ich doručení sa uvedenou žiadosťou budú zaoberať. 
 



K bodu 4/ Možnosti a plán investičných akcií obce na rok 2016 
Starosta informoval o možnostiach aktuálnych výziev z prostriedkov EU. Z programu 
Rozvoja vidieka – dotácia je možná pre obce s počtom obyvateľov do 1000, čo zn. že 
nespĺňame uvedenú podmienku, nakoľko Obec Svederník má aktuálne 1162 obyvateľov. 
Výzva na zníženie energetickej náročnosti verejných budov pre nás nie je aktuálna, nakoľko 
Požiarna zbrojnica vo Svederníku aj Kultúrny dom vo Svederníku už prešli rekonštrukciou 
ako je zateplenie budov a výmena okien, pre túto výzvu nespĺňajú podmienky. Kultúrny dom 
v Marčeku by mohol byť vhodným projektom. Obecný dom v Keblove – problémom sú 
nevysporiadané pozemky pod stavbou. Na všetky projekty je potrebné vopred uskutočniť 
verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu, výber zhotoviteľa a stavebné povolenie. 
Chodník do miestnej časti Zarieč -   od mosta po novovybudovanú štvrť – predpoklad 
realizácie apríl, máj 2016 . Poslanci OZ navrhli zvolať rokovanie  so spoločnosťou Bel-house, 
a.s. Prešov a dohodnúť rýchle a efektívne riešenie realizácie chodníka v čo najkratšom čase. 
Ing. Peter Zajac navrhol pripraviť plán investičných akcií spolu s časovým harmonogramom.  
Na rokovaní ďalšieho obecného zastupiteľstva za účasti zástupcu spoločnosti Bel-house 
(predbežne 10.2.2016) bude dohodnutý termín realizácie výstavby chodníka pre peších a  
postup ďalších investičných akcií. 
Priority poslancov OZ pre rok 2016: 

1. chodník  do miestnej časti Zarieč (od mosta po novovybudovanú štvrť) 
2. vysporiadanie pozemkov pod rozšírenie cintorína 

Starosta informoval, že v niektorých prípadoch už boli oslovení  podieloví vlastníci pozemku 
pod rozšírenie cintorína a má prísľub k ich darovaniu. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Zapísal:          ...................................................... 
 
Overil:                     
                           
 



 


