
 

 

Zápisnica zo zasadnutia č. 4/2016 

Obecného zastupiteľstva obce Svederník, 

konaného dňa 27. apríla 2016 

 
Prítomní poslanci:   Ing. Marián Beniač, Ing. Eva Chrustová,  p. Anton Koraus, p. Eva Maťková 

                                   Ing. Pavol Králik, p. Peter Beniač   

Ospravedlnený: Ing. Peter Zajac 

 

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  6 poslanci zo 7-mich. 

a/  starosta obce určil:  

 zapisovateľku – Ing. Mária Smrekovská  

 overovateľa zápisnice –  p. Anton Koraus 

b/  do návrhovej komisie bola zvolená p. Eva Maťková 

 

K bodu 2/ Schválenie programu rokovania OZ 

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

20.04.2016. 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 v nasledovnej štruktúre: 

1.   Otvorenie zasadnutia 

a)    určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

b)    voľba návrhovej komisie 

2.  Schválenie programu rokovania OZ      

3.   Žiadosť o predĺženie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia (A.S.A. SLOVENSKO spol.   s.r.o.) 

4.   Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

5.   Informácie o plánovaných investičných akciách a kultúrnych podujatiach 

6.   Rôzne  

7.   Diskusia 

8.   Záver 

 
K bodu 3/ Žiadosť o predĺženie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia (A.S.A. SLOVENSKO 

spol. s.r.o.) 

V tomto bode programu bola opätovne prerokovaná žiadosť spoločnosti A.S.A. SLOVENSKO spol. 

s.r.o. o predĺženie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia. 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody  a 

vybraných zložiek životného prostredia oznámil začatie správneho konania vo veci udelenia súhlasu 

na prevádzkovanie zariadenia na zber nebezpečných odpadov v prevádzke A.S.A. SLOVENSKO 

spol. s.r.o. – areál RECOPAP Marček, 013 32 Svederník. 

V spoločnosti bolo vykonané miestne zisťovanie zo strany orgánov obce  Svederník, ktorého sa 

zúčastnili starosta a poslanci p. Eva Maťková a Ing. Pavol Králik. V prevádzke boli zistené závažné 

nedostatky /mimo skladu umiestnené kontajnery, poškodené oplotenie/. Tieto boli do následnej 

kontroly odstránené. OZ vydalo súhlas na prevádzkovanie zariadenia s tým, že si vyhradzuje právo 

vykonávania previerok miestnym zisťovaním zo strany orgánov obce Svederník. 

OZ Svederník trvá na tom, aby prevádzkovateľ uskutočňoval svoju činnosť v uzatvorenom priestore 

v areáli spoločnosti. Ďalšou podmienkou súhlasu obce je vizuálne oddelenie areálu spoločnosti od 

cesty D 507. 



 

 

 

K bodu 4/ Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

Obec Svederník nemalo schválené VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

a z toho titulu bolo predložené  VZN, ktoré bolo 15 dní pred schvaľovaním zverejnené, neboli 

doručené žiadne pripomienky zo strany fyzických a právnických osôb a po krátkej diskusii 

k predmetnému bodu VZN bolo jednohlasne schválené.  

 

K bodu 5/ Informácie o plánovaných investičných akciách a kultúrnych podujatiach 

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

o plánovaných investičných akciách a kultúrnych podujatiach v obci Svederník 

- Výstavba chodníka v miestnej časti Zarieč – prebehne proces verejného obstarávania 

- Nákup veľkokuchynského sporáka do ŠJ Svederník /víťazná ponuka od spoločnosti 

GASTRO LUX  v cene  1 780 eur/ 

- Prebieha rekonštrukcia sociálnych zariadení v KD Svederník 

- Majstrovstvá Svederníka vo varení kapusty 5. ročník – 14.5.2016 

- Symbolický pochod Ľudovíta Štúra – 21.5.2016 

- Majáles – tanečná zábava – 28.5.2016 

- Športový deň detí – MDD – 4.6.2016 

- Keblovský drapák /3. ročník/ - 11.6.2016 

- Otvorenie rozhľadne na Svederníckom vrchu, Pálenie Jánskej vatry – 25.6.2016 

- Prebieha zápis detí do MŠ Svederník – v prípade zvýšeného dopytu zo strany rodičov 

o umiestnenie detí v MŠ je potrebné uvažovať o možnosti rozšírenia priestorov v materskej 

škôlke o cca 10 detí /potreba rekonštrukcie sociálnych priestorov, výmena okien, maľovanie/ 

 

V rámci tohto bodu rokovanie OZ bolo predložené Rozpočtové opatrenie č. 1/2016, ktorým boli 

zapracované úpravy rozpočtu na základe uznesení OZ na predchádzajúcom rokovaní OZ, ktoré 

zobrali na vedomie  a následne bolo predložené RO č. 2/2016. RO  zohľadňovali hlavne:  

 žiadosť Slovenského zväzu telesne postihnutých ZO č. 87 Dlhé Pole o poskytnutie 

finančného príspevku na činnosť pre rok 2016 /organizácia má 7 členov z obce Svederník/, 

ktorej  poslanci OZ jednohlasne  vyhovel 

 na zasadnutí č. 3/2016 OZ obce Svederník konanom dňa 23.3.2016 bolo navrhnuté vyčleniť 

finančné prostriedky do výšky 5 000 eur na tovary a služby /údržba KD Svederník/ 

 nákup sporáka do MŠ 

 navýšenie príjmov  o 33 000 eur na výstavbu chodníka pre peších v miestnej časti Zarieč 

/poskytnuté spoločnosťou BEL-HOUSE, a.s. Prešov/ a ich zapracovanie aj do výdavkovej 

časti rozpočtu  

Poslanci OZ rozpočtové opatrenia č. 1/2016 zobrali na vedomie a 2/2016 schválili. 

 

K bodu 6/ Rôzne 

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

nasledovné informácie: 

- Spoločnosť Lagermax Slovakia, spol. s.r.o. Diaľničná cesta 4, 903 01 Senec uzatvorila 

s obcou Svederník zmluvu o nájme nebytových priestorov za účelom dočasného skladovania 

hnuteľných vecí v priestoroch požiarnej zbrojnice so súp. č. 51 nachádzajúcej sa v obci 

Svederník – zmluva je v plnení 

- Konateľ spoločnosti GARANT SK, s.r.o., ul. Bytčianska, 010 03 Žilina p. Roman Husár si 

prevzal dňa  25.4.2016 nájomnú zmluvu o prenájme nebytových priestorov na poschodí KD 

v miestnej časti Marček za účelom prevádzkovania športových aktivít a telesno – kultúrnych 

aktivít 

- Cukrárenská výroba AJZA v priestoroch KD Marček – výška neuhradených faktúr 

predstavuje čiastku 1 300 eur – boli vykonané právne kroky zo stany obce 

- Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s novým geometrickým plánom, ktorý nanovo 



 

 

rozdeľuje hranice pozemkov na území projektu BEL-HOUSE, a.s. (ukončenie II.etapy 

projektu), nový geometrický plán efektívnejšie využíva pozemky spoločnosti, ktorý hraničí 

s čističkou odpadových vôd. Nový geometrický plán mení trasovanie pozemku vo 

vlastníctve obce, na ktorom môže byť v budúcnosti uložené potrubie prívodného potrubia 

splaškovej kanalizácie obce. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s novým rozdelením pozemkov 

so zápisom nového GP č.  36442500-80/2016, vyhotoveným Ing. Františkom Sýkorom 

Zámer pristúpiť k zámene pozemkov v lokalite LIPOVÁ ALEJ v miestnej časti Zarieč podľa 

prípadu hodného osobitného zreteľa, jedná sa o zámenu pozemku k technologickému potrubiu 

k ČOV, ktorý v minulosti investor daroval obci Svederník, pričom v súčasnosti mení trasovanie.  

Zamieňajúci 1 Obec Svederník sa touto zámennou zmluvou dohodli na zámene nehnuteľnosti 

zamieňajúceho 1 za nehnuteľnosti zamieňajúceho 2 spoločnosti BEL-HOUSE, a.s. tak, že obec 

Svederník sa stane vlastníkom novo vytvorenej parc. reg. C č.734/271, ostatné plochy o výmere 97 

m2 v k.ú. obce Svederník v podiele 1/1. Zamieňajúci 2, spoločnosť BEL-HOUSE, a.s. sa stane 

vlastníkom nehnuteľnosti v k.ú. Obce Svederník, podiele 1/1 parc. č. 734/272, ost. plochy o výmere 

52 m2,  parc. č. 734/273 ost. plochy o výmere 37 m2, parc. č. 734/274, ost. plochy o výmere 45 m2, 

parc. č.734/275, ost. plochy o výmere 82 m2. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámerom -  návrhom zámennej zmluvy medzi Obcou Svederník 

a spoločnosťou BEL-HOUSE, a.s.  

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Kúpnej zmluvy predmetom ktorej by mal byť prevod 

vlastníckeho práva k inžinierskej stavbe – verejný vodovod umiestnený na parcele registra C č. 

734/40 (ostatné plochy o výmere  4236 m2, LV č. 1851 vo vlastníctve predávajúceho), katastrálne 

územie Svederník v dĺžke 222.43 m, DN 110, kde predávajúcim je BEL-HOUSE, a.s. a kupujúcim 

bude Obec Svederník, pričom OZ  odsúhlasuje zámer nadobudnúť verejný vodovod za podmienok 

stanovených v zmluve a schvaľuje pristúpiť k Zmluve o budúcej zmluve. 

 

K bodu 7/ Diskusia 

V tomto bode programu boli poslanci OZ informovaní o nástupe 2 pracovníkov Obce Svederník        

/p. Ferdinand Jašík, p. Viktor Brundza/. 

Ing. Eva Chrustová požiadala o informáciu ohľadom spoločnosti FILATECH, s.r.o., nakoľko na 

zasadnutí  č. 3/2016 OZ obce Svederník konanom dňa 23.3.2016 bolo navrhnuté vykonať kontrolu 

pre prílišnú hlučnosť a nedefinovateľný zápach. 

 

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 27. apríla 2016 

 

 

 

        ............................................................ 

        Mgr. Roman Lisický  

 

 

 

 

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

 

 

Zápisnicu overil: p. Anton Koraus                                         ................................................................. 


