
                                    Zápisnica  zo zasadnutia Obecného 
                             zastupiteľstva č. 7/2014 obce  Svederník, 
                                      konaného dňa 7.11.2014 
 
 
Prítomní:  
 
Starosta obce: Bc. Roman Lisický 
Poslanci OZ:   Roman Harmečný,  Martin Maruna, Ing.  Ján Majerčák, Ing. Marián    
                        Beniač,  Mgr. Milan Mazúr, Ing. Pavol Králik,  Anton Koraus  
Hostia:  Ing. Elena Šuteková (hlavná kontrolórka obce) 
Pracovníci: Božena Kocianová,  Oľga Mintálová – zamestnanci obce 
  
 
K bodu 1/Otvorenie zasadnutia 
 
Starosta obce Bc. Roman Lisický privítal všetkých prítomných poslancov a otvoril zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva. 
Voľba návrhovej komisie – starosta obce predložil návrh: Anton Koraus 
Poslanci hlasovali: Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
Starosta obce určil overovateľov zápisnice: Ing. Marián Beniač, Mgr. Milan Mazúr  
Starosta obce určil zapisovateľa: Oľga Mintálová 
 
K bodu 2/ Schválenie programu rokovania OZ podľa pozvánky zo dňa 27.10.2014: 
 
Starosta informoval poslancov, že  nakoľko nie sú ujasnené  pripravované zmeny v zákone o  
miestnych daniach a miestnom poplatku ...  z toho titulu navrhuje vypustiť z programu 
rokovania OZ  bod  č.8.. Vyzval poslancov na predloženie pozmeňujúcich alebo doplňujúcich 
návrhov - neboli žiadne. Následne dal hlasovať - schválenie programu rokovania OZ vrátane 
pozmeňujúcich návrhov. 
Poslanci hlasovali: Za: 8 proti: 0  Zdržal sa : 0 
 
K bodu 3/ Programový rozpočet obce Svederník na roky 2015-2017: 
 
Starosta obce urobil úvod k bodu rokovania - Programový rozpočet obce Svederník na roky 
2015-2017, ktorý ešte podrobnejšie okomentovala ekonómka obce.  
Hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Šuteková predniesla OZ Odborné stanovisko hlavného 
kontrolóra obce k Programovému rozpočtu a tlmočila svoje odporúčania v zmysle záverov 
Odborného stanoviska.  
V rámci diskusie k predmetnému bodu rokovania pán Roman Harmečný sa informoval či sú 
plánované finančné prostriedky na plánovanú realizáciu chodníka z časti Zarieč smerom ku 
Jednote vo Svederníku. Starosta obce  poskytol poslancom podrobné a vyčerpávajúce 
informácie o príprave administratívnych podkladov k stavebnému povoleniu, pripravovaných 
aktivitách k realizácii stavby a predniesol aj závery zo Zmluvy s investorom o evidovaných 
zdrojoch pre  realizáciu tohto zámeru, ktorý je predpoklad realizovať  v jarných mesiacoch 
roku 2015. 
Poslanci hlasovali:   Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0   
 
 



K bodu 4/ Rozpočtové opatrenie č. 5/2014: 
 
Ekonómka obce, pani Kocianová predložila rozpočtové opatrenie č. 5/2014 
Poslanci OZ mali doplňujúce otázky k navýšeným položkám a následne pristúpili k 
hlasovaniu. 
Poslanci hlasovali: Za: 8  Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
Hlavná kontrolórka obce navrhla poslancom OZ prijať uznesenie OZ na možnosť úpravy 
rozpočtu starostom obce na konci roka 2014 presunmi medzi programami, podprogramami, 
položkami a podpoložkami v záujme dodržania rozpočtovej disciplíny bez možnosti 
navýšenia  výdavkovej časti rozpočtu.  
Poslanci hlasovali: Za: 8  Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5/ VZN obce Svederník č. 4/2005: 
 
Starosta  informoval o proteste prokurátora voči VZN č. 5/2014 a súdnom spore so 
spoločnosťou Lesy SR. Starosta obce taktiež predložil odporúčanie advokátskej kancelárie s 
právnym  názorom v danej veci a odporučil  zrušiť VZN č. 5/2014 so všetkými dodatkami. 
Poslanci hlasovali: Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 6/ VZN obce Svederník č. 1/2014  
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a spôsob 
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v obci 
Svederník 
 
Poslanci obdržali návrh uznesenia. Starosta obce informoval o protokole  prokurátora 
zameraného na previerku zákonnosti v predmetnej veci v iných obciach . Na základe 
predložených argumentoch z protokolu prokurátora  sa poslanci OZ zhodli na vypustení bodu 
5 a 6 a následnom prečíslovaní ďalších bodov  predloženého návrhu VZN.    
Následne poslanci hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch a následne o VZN ako celku, vrátane 
pozmeňujúcich návrhoch.  
Poslanci hlasovali: Za: 8    Proti: 0   Zdržal sa: 0 
   
K bodu 7/ VZN obce Svederník č. 2/2014:  
O trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhovom mieste na území obce Svederník 
 
Starosta  informoval o predloženom VZN. Hlavná kontrolórka informovala o nedostatku 
návrhu VZN: § 8 zmeniť podľa platnej legislatívy a doplniť § 9 priestupky  a ostatné body 
prečíslovať a § 4  doplniť o výraz nebalené výrobky 
Ďalej poslanci navrhli doplniť predajné miesto v Marčeku – priestor za kultúrnym domom. 
Následne poslanci hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch a následne o VZN ako celku, vrátane 
pozmeňujúcich návrhoch.  
Poslanci hlasovali: Za:  8    Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
K bodu 8/ - vypustený z rokovania pri schvaľovaní programu 
 
 
 



K bodu 9/ Doplnok č. 2 Územného plánu obce Svederník: 
 
Starosta informoval o návrhu Doplnku ÚPN obce Svederník, ktorý vyplynul z požiadaviek 
realizácie zámeru spoločnosti EKOFIT, s.r.o, na vybudovanie administratívno-
poľnohospodársko-výrobného areálu v juhozápadnej časti katastra obce. Poslanci sa 
s návrhom doplnku oboznámili a diskutovali o ňom. Z diskusie vyplynulo, že nesúhlasia s  
predloženým návrhom riešenia územia, konkrétne v lokalite C – lokalita občianskej 
vybavenosti a zelene, s typom stavebnej činnosti – novostavba objektu občianskej 
vybavenosti. V tejto lokalite už na predchádzajúcich rokovaniach s investorom bola 
odsúhlasená okrasná záhrada, prvky drobnej architektúry, terénne a sadové úpravy, oporné 
múriky, príp. drobná stavba. 
Obec dlhodobo zastáva názor, že  v danej lokalite nemá záujem vytvárať priestor pre 
budovanie občianskej vybavenosti a žiadateľ - investor bol viackrát, či už starostom, alebo 
prostredníctvom výstupov z rokovaní OZ upovedomený, že obec nepodporí žiaden zámer 
výstavby občianskej vybavenosti v danej lokalite a z toho dôvodu OZ v zhode so starostom 
obce upovedomuje žiadateľa - investora, aby zvážil svoje kroky pri zadávaní podkladov pre 
spracovateľa územno-plánovacej dokumentácie, aby bolo možné v tejto veci dospieť k 
progresu. V opačnom prípade sa OZ nebude predloženými návrhmi viac zaoberať. 
Poslanci hlasovali: Za: 0    Proti: 8   Zdržal sa: 0 
 
K bodu 10/ Rôzne: 
� Starosta informoval poslancov o rokovaniach so spoločnosťou SEVAK ohľadom 

možného budovania kanalizácie v obci.  
� Starosta informoval poslancov o žiadosti Reštaurácie Marysha na schválenie otváracích 

hodín. Poslanci zobrali informáciu na vedomie. 
� Filatech – starosta obce informoval o podaniach voči spoločnosti, ktorá nerešpektuje 

stanoviská obce a rozhodnutia Obecného zastupiteľstva vo Svederníku. Starosta obce 
podal v tejto veci aj trestné oznámenie. 

� Žiadosť o odkúpenie pozemok za rodinným domom rodiny Veselovských: Je potrebné 
zistiť konkrétne informácie o predmetnom pozemku a poslanci OZ sa budú žiadosťou 
zaoberať. 

� Občianske združenie Spoločenstvo svätého Bazila Veľkého – žiadosť na prenájom 
priestorov v budove Materskej školy vo Svederníku, prípadne v priestoroch Klubu 
dôchodcov. Poslanci obecného zastupiteľstva nesúhlasia s prenájmom uvedených 
priestorov. 

� Pán Roman Harmečný otvoril pretrvávajúci problém ohrozovania cestnej premávky 
v Marčeku pri prevádzke spol. A.S.A. Slovensko. 

� Hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Šuteková informovala prítomných o výsledkoch 
kontrolných akcií v zmysle Plánu kontrolnej činnosti HK na 1. a čiastočne 2 polrok 2014, 
pričom navrhla potrebu oceniť umelecké diela na území obce a usporiadať túto časť 
majetku obce.  

 
Poslanci uvedené informácie zobrali na vedomie.   
Poslanci hlasovali: Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0   
    
 
Zapísal:          ...................................................... 
Overil:                     


