
 

Zápisnica zo zasadnutia č. 5/2015 
Obecného zastupiteľstva obce Svederník, 

konaného dňa 07.10.2015 
 
 
 
Prítomní poslanci:   Ing. Peter Zajac, Ing. Eva Chrustová,  p. Anton Koraus, p. Eva Maťková 
  
 
Prítomní pracovníci obce:    Ing. Elena Šuteková – hlavný kontrolór obce 
                                                Ing. Mária Smrekovská – zamestnanec obce - zapisovateľka 
  
 

   
 
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 – Ing. Eva Chrustová, Ing. Peter Zajac 

b/  do návrhovej komisie bola  zvolená p. Eva Maťková 
 
Starosta  obce  predložil   poslancom  OZ  Návrh  programu  rokovania  podľa pozvánky  zo  dňa  
30.09.2015. 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.  Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie 
      Územný plán obce Svederník, Doplnok č. 2 
3.   Rôzne 
4.   Diskusia 
5.   Záver 
 

 
K bodu 2/  Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie 
                   Územný plán obce Svederník, Doplnok č. 2 
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický informoval prítomných poslancov OZ            
o príprave obstarania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obce – Územný         
plán obce Svederník, Doplnok č. 2, ktorého potreba spracovania vyplynula z požiadaviek pre vytvorenie             
územno – právnych podmienok pre prípravu, povoľovací proces a následnú realizáciu zámeru spoločnosti            
EKOFIT, s.r.o. – záhradníctvo Svederník na vybudovanie administratívno – poľnohospodársko –           
výrobného areálu v juhozápadnej časti katastra obce. 
Prítomní poslanci zobrali túto informáciu na vedomie a jednohlasne schválili začatie obstarávania           
a harmonogram územnoplánovacej dokumentácie. 
 

 



 

 
 
 
K bodu 3/  Rôzne 
a/  p. Roman Husár, Svederník – Marček 87 – žiadosť 
V tomto bode programu bola prerokovaná žiadosť p. Romana Husára – občana obce na uzatvorenie              
nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom vo vlastníctve obce Svederník – miestnosť na prvom podlaží PZ              
v miestnej časti Marček, za účelom využitia priestorov v oblasti telesnej kultúry /zriadenie telocvične/.            
Uznesenie k tomuto bodu zatiaľ prijaté nebolo. 
Poslanec Ing. Zajac navrhol zorganizovať stretnutie starostu obce, dvoch poslancov z miestnej časti            
Marček a žiadateľa priamo v konkrétnom priestore s tým, aby bol žiadateľ v plnom rozsahu oboznámený            
s jeho technickým stavom, konkrétne sa vyjadril k písomným otázkam zo strany obce, podrobne           
špecifikoval svoj zámer a predložil návrh nájomnej zmluvy. Tento bude postúpený právnemu zástupcovi            
k preštudovaniu a následne predložený na ďalšie zasadnutie OZ obce Svederník k schváleniu zámeru           
obce prenajať prebytočný majetok obce s definovaním konkrétnych podmienok.  
 
b/  Spoločnosť AJZA, s.r.o. – cukrárenská výroba Marček 
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický informoval prítomných poslancov o omeškaní            
2 splátok na základe splátkového kalendára za zostávajúci dlh za prenájom priestorov u spoločnosti             
AJZA, s.r.o. – cukrárenská výroba Marček, ktorá už ukončila svoju činnosť. V prípade neuhradenia dlhu              
Obec Svederník postúpi uvedenú problematiku právnemu zástupcovi obce na vymáhanie. Zároveň starosta            
obce konštatoval, že v prípade nedodržania zmluvných podmienok novým prevádzkovateľom         
cukrárenskej výroby Marček – p.Radoslava Sušienková, Bôrická cesta 1976/40, 010 01 Žilina, bude             
nájomná zmluva ukončená. 
 
c/  Marika Gauríková, 013 32 Zarieč – Keblov 61 – žiadosť 
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický predložil prítomným poslancom žiadosť p.             
Mariky Gauríkovej o umiestnenie zariadenia na prevádzkovanie „kurzových stávok NIKÉ“ v priestoroch          
reštaurácie MARYSHA, ktoré má na základe nájomnej zmluvy od obce Svederník v prenájme. 
Prítomní poslanci schválili túto žiadosť, pokiaľ sa to týka terminálov na stávkovanie. 
Zároveň obecné zastupiteľstvo odporučilo pripraviť návrh VZN ohľadom zákazu prevádzkovania hracích           
automatov v zariadeniach na území obce Svederník, nakoľko už v minulosti OZ vyjadrilo nesúhlas s ich             
prevádzkovaním. 
 
d/  Spoločnosť SYNOT TIP, a.s., Továrenská štvrť 1467/24, 059 51 Poprad – Matejovce  

- žiadosť o vydanie súhlasu 
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický predložil prítomným poslancom žiadosť            
spoločnosti SYNOT TIP, a.s., Továrenská štvrť 1467/24, 059 51 Poprad – Matejovce o vydanie súhlasu              
na prevádzkovanie kurzových stávok na území obce Svederník v prevádzke CLUB MEA 3, 013 32              
Svederník 178. 
Prítomní poslanci žiadosť spoločnosti SYNOT TIP, a.s.  schválili. 
 
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický podal prítomným poslancom ďalšie 
informácie:  

- v najbližšom období mala byť podpísaná zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu 
na podporu realizácie projektu žiadateľa „Zber Al odpadu systémom ALINO“, avšak ako 
informoval konateľ spoločnosti RMB správcovská, spol. s r.o., Ing. Marián Beniač, zmluvný 
zhotoviteľ projektu, zatiaľ od zmluvy odstupuje 

- od októbra 2015 fungujú v našej obci v spolupráci s CVČ Žirafa tri futbalové krúžky s počtom 52 
chlapcov 

 



 

- dňa 1. októbra 2015 sa uskutočnila v spoločenskej miestnosti v Marčeku akcia „Privítanie detí rok 
2015“ narodených v roku 2013 a 2014 

- 15.10.2015 sa uskutoční v sále KD Svederník stretnutie seniorov nad 65 rokov 
- 14.11.2015 sa uskutoční v sále KD Svederník „Slávnosť dlávenia kapusty do obecného suda“ 
- 04.12.2015 sa uskutoční akcia pre deti do 12 rokov – Mikuláš 
- v nadväznosti na uznesenie č. 41/2015 zo zasadnutia OZ č. 4/2015 konaného dňa 17.09.2015 

starosta obce Mgr. Roman Lisický rokoval so zástupcom spoločnosti A.S.A. Slovensko         p. 
Moravcom vo veci bezpečnosti premávky motorových vozidiel a estetického vzhľadu priestorov 
vstupu do jej areálu  spoločnosti v Marčeku. Zo strany menovanej spoločnosti bola prisľúbená 
náprava. Starosta obce taktiež adresoval uvedený podnet na adresu sídla spoločnosti A.S.A. 
Slovensko spol. s r. o. a spoločnosti RECOPAP s.r.o. . 

- obec Svederník opätovne zaslala list spoločnosti BEL-HOUSE, a.s. Prešov ohľadom  výstavby 
chodníka pre peších v miestnej časti Zarieč, nakoľko vedenie obce trvá na realizácii tejto 
investičnej aktivity podľa predmetnej zmluvy so začatím prác do konca roku 2015 

- v miestnej časti Zarieč – Lipová alej bola dokončená výstavba veľkej ČOV-ky, momentálne je 
v skúšobnej prevádzke 

- v miestnej časti Zarieč – Lipová alej sa plánuje zriadiť stojisko na kontajnery pre separovaný zber 
- uznesením č. 38/2015 zo zasadnutia OZ č. 4/2015 konaného dňa 17.09.2015 bol schválený nákup 

30 ks reštauračných stolov o rozmere 1200 x 800 prostredníctvom EKS. Uvedené uznesenie 
poslanci OZ schválili doplniť o možnosť obstarania reštauračných stolov aj inou formou v zmysle 
zákona ako prostredníctvom EKS 

 
 

 
K bodu 4/  Diskusia 
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický informoval prítomných poslancov o cenových            
ponukách na materiál a práce pre oplotenie športového areálu v miestnej časti Marček, ktoré sa pohybujú              
v rozmedzí 5 – 6 tis. eur. Poslanec Ing. Zajac za najväčšiu prioritu považuje výstavbu domu smútku                
a chodníka pre peších, preto by bolo vhodné zatiaľ zrealizovať oplotenie len časti športového areálu od               
potoka. V ďalšej diskusii poslanci obecného zastupiteľstva schválili použitie finančných prostriedkov          
z rezervného fondu vo výške 8.500,- Euro (rozpočtové opatrenie č.3/2015), na nákup ľahkého úžitkového             
vozidla pre potreby údržby obce (do 3,5 t). Jeho nákup sa uskutoční formou prieskumu trhu. 
 
 
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 07.10.2015 
Zapísala: Ing. Mária Smrekovská                                 ................................................................ 
Zápisnicu overili: 
 
 
 
Ing. Eva Chrustová                                                      ................................................................. 
 

 



 

 
 
Ing. Peter Zajac                                                           .................................................................. 

 


