
 

 

Zápisnica zo zasadnutia č. 2/2015 
Obecného zastupiteľstva obce Svederník, 

konaného dňa 6.5.2015 
 
 
 
Prítomní:   Ing. Eva Chrustová,  p. Anton Koraus, p. Eva Maťková, p. Peter Beniač 
                  
Hostia:       Ing. Elena Šuteková – hlavný kontrolór obce 
                   Ing. Mária Smrekovská – zamestnanec obce - zapisovateľka 
                 p. Roman Husár – občan obce 
 
 
K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Starosta  obce Bc. Roman Lisický  privítal  všetkých  prítomných a skonštatoval, že OZ je spôsobilé  
rokovať a je schopné uznášať sa,  nakoľko sú prítomní 4 poslanci. 
a/  starosta obce určil:  

� zapisovateľku – Ing. Mária Smrekovská  
� overovateľov zápisnice – Ing. Eva Chrustová, p. Anton Koraus 

b/  do návrhovej komisie bol zvolený p. Peter Beniač 
 
 
K bodu 2/  Schválenie programu rokovania OZ 
Starosta  obce  predložil   poslancom  OZ  Návrh  programu  rokovania  podľa pozvánky  zo  dňa  
29.04.2015. Poslanci pristúpili k hlasovaniu a odsúhlasili  Program rokovania OZ ako celok bez 
doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov, ktorý bol  jednohlasne schválený. 
 
 
K bodu 3/  Schválenie Návrhu Doplnku č. 2 Územný plán obce Svederník 
                   /EKOFIT, s.r.o. – záhradníctvo Svederník/ 
V tomto bode programu bol prerokovaný zámer  riešiť Návrh Doplnku č. 2 ÚPN-O Svederník. 
Dôvodom  pre ktorý sa rieši Doplnok č. 2 ÚPN-O Svederník, je potreba komplexného riešenia časti 
územia obce. Potreba spracovania doplnku č. 2 ÚPN-O vyplynula z požiadaviek pre vytvorenie 
územno-právnych podmienok pre prípravu, povoľovací proces a následnú realizáciu zámeru 
spoločnosti EKOFIT, s.r.o. na vybudovanie administratívno-poľnohospodársko-výrobného areálu       
v juhozápadnej časti katastra obce, v priestore západne od novovybudovanej lokality IBV 
spoločnosti BEL – HOUSE, a.s. Prešov. K zámeru spoločnosti EKOFIT, s.r.o. sa vyjadrila i komisia 
životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva po stretnutí priamo na riešenom 
území, tak ako to bolo navrhnuté poslancom Ing. Petrom Zajacom na predchádzajúcom zasadnutí 
OZ obce Svederník, konanom dňa 11.02.2015. Predmetom tohto stretnutia bolo i technické 
a bezpečnostné riešenie prístupovej komunikácie do areálu spoločnosti z cesty II/507. 
Prítomní poslanci zámer prípravy a obstarania Návrhu Doplnku č. 2 ÚPN-O Svederník následne 
jednohlasne odsúhlasili. 
 
 
K bodu 4/  Investičné akcie /okruhy: výstavba chodníka pre peších, oplotenie športového areálu Marček,  
                       výmena časti oplotenia – športový areál Svederník, výmena strešnej krytiny – MŠ Svederník/ 
Výstavba chodníka pre peších: 
Starosta obce informoval prítomných, že v najbližšom období bude vydané stavebné povolenie 
na výstavbu chodníka cez obec Svederník pozdĺž cesty II/507. Výstavba chodníka by mala byť 
zahájená v tomto roku.  Na základe zmluvy o spolupráci so spoločnosťou BEL – HOUSE, a.s., by 



 

 

spoločnosť mala byť zhotoviteľom diela a spoluinvestorom tejto investičnej akcie. 
Oplotenie športového areálu Marček: 
Detské ihrisko v miestnej časti Marček /priestor pred KD/ sa nachádza v pomerne nebezpečnej zóne 
pri hlavnej ceste. Preto sa v predchádzajúcich rokoch pristúpilo k hľadaniu vhodnejšej lokality, 
ktorou je priestor v časti pred chatovou oblasťou. Pozemok je vysporiadaný, je majetkom obce. 
Taktiež boli už vykonané terénne úpravy zabraňujúce prípadnému vyliatiu miestneho potoka počas 
silných dažďov. Plocha ihriska je upravená a vhodná na jej športové využitie. Zámerom je ešte 
oplotenie celého športového areálu. Po uskutočnení ponukového konania bude OZ oboznámené 
s výškou rozpočtu na oplotenie ihriska v miestnej časti Marček na najbližšom zasadnutí OZ. 
V tomto bode programu vystúpil so svojou pripomienkou aj hosť p. Roman Husár. Navrhol 
zriadenie multifunkčného ihriska v miestnej časti Marček nad cintorínom, ktorá je slnečnou 
lokalitou. Taktiež poukázal na dôležitosť podávania projektov a čerpanie finančných prostriedkov 
cestou eurofondov. 
Výmena časti oplotenia – športový areál Svederník 
V tomto bode programu starosta obce informoval prítomných o plánovaných úpravách športového 
areálu Svederník. Jedná sa o výmenu zničenej časti oplotenia ako i o zavedenie prípojky elektrickej 
energie, ktorá je už naprojektovaná. 
Výmena strešnej krytiny – MŠ Svederník 
Starosta obce poukázal na havarijný stav strešnej krytiny na budove MŠ Svederník. Jedná sa o časť 
starej budovy a časť budovy, ktorú využíva miestna organizácia JDS, kde dochádza k zatekaniu 
stien i z dôvodu nefunkčnosti krytiny a okapovému systému. 
Poslanci OZ navrhli opravu strechy vykonať počas letných prázdnin. Dovtedy by malo prebehnúť 
ponukové konanie. Financovanie tejto investičnej akcie bude riešené z vlastných rezervných 
prostriedkov obce, príp. úverom, kedy bude vykonaná aj úprava rozpočtu. Poslanci poverili starostu 
zahájiť prípravné práce a vykonať prieskumy na obstaranie vyriešenia havarijnej situácie.  
 
Prítomní poslanci zobrali na vedomie informácie o prebiehajúcich a pripravovaných investičných 
akciách. 
 
 
K bodu 5/  Schválenie prevádzok /pneuservis – p. Hruška, výroba kartónových obalov –         
p. Salaj/ 
V tomto bode programu starosta obce informoval prítomných o dvoch žiadostiach podaných na OÚ 
Svederník k schváleniu prevádzok a to: 
1/  Pneuservis – prevádzkovateľ p. Pavol Hruška a syn Michal Hruška – v areáli starej kapustárne. 
     Prevádzka by fungovala s otváracími hodinami: Po –Štv.- 08:00 – 17:00 
                                                                                  Pia.          08:00 – 15:00 
                                                                                  So.           08:00 – 12:00 
     Prítomní poslanci uvedenú informáciu zobrali na vedomie a súhlasili s jej zriadením. 
 
2/  Spoločnosť PAMEL PLS, s.r.o. v zastúpení konateľom Ing. Pavlom Salajom listom zo dňa    
     04.05.2015 oznamuje o presune svojej prevádzky /výroba kartónových obalov/  z areálu    
     kapustárne do vlastných súkromných priestorov patriacich k rodinnému domu vo Svederníku 
     miestnej časti Zarieč č. 45.Zároveň oznamuje, že nebude prevádzkovať chránenú dielňu. 
     Prevádzková doba bude v pracovných dňoch od 08.00 do 15.00 hodiny. 
     Prítomní poslanci uvedenú informáciu zobrali na vedomie. Poslankyňa Ing. Eva Chrustová  
     navrhla, aby si spoločnosť vyžiadala súhlasné stanovisko susedov, nakoľko prevádzka sa   
     nachádza v zástavbe rodinných domov, čo podporili i ďalší prítomní poslanci. 
     Ďalej odporučili, aby bol v budúcich priestoroch prevádzky vykonaný štátny stavebný dozor zo  
     strany stavebného úradu z dôvodu už vykonávaných stavebných úprav. 
 
 



 

 

K bodu 6/  Rôzne 
a/  Ľuboslav Jaroš – City, Divinka 71, 013 31 Divina – žiadosť 
V tomto bode programu bola prerokovaná žiadosť p. Ľuboslava Jaroša, prevádzkovateľa 
mikrovlnnej internetovej siete v našej obci o možnosť prenajať od obce časti všetkých podperných 
bodov /stĺpov/ obecného rozhlasu a verejného osvetlenia v majetku obce za účelom dočasného 
umiestnenia optického kábla, nakoľko má záujem zrealizovať optickú sieť pre obec Svederník a jej 
miestne časti Marček, Keblov a Zarieč. Cez optickú sieť budú poskytované služby internetu 
a televízie. 
Nájomca sa zaväzuje poskytnúť ako nájomné – nepeňažné plnenie spočívajúce v poskytovaní 
bezplatného internetu pre obecný úrad a obecné inštitúcie, ako aj prenechanie časti kapacity siete 
pre potreby obce /kamerový systém .../ 
Prítomní poslanci uvedenú žiadosť zobrali na vedomie a  odporučili rokovanie starostu obce                 
s prevádkovateľom internetovej siete p. Ľuboslavom Jarošom. 
Súhlasili s vedením optickej siete po línii obecného rozhlasu, ale následne realizované jednotlivé 
prípojky musia byť vedené v zemi. 
 
b/  Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Dlhé Pole – žiadosť o poskytnutie finančného  
     príspevku 
V tomto bode programu bola prerokovaná žiadosť SZTP  ZO Dlhé Pole o poskytnutie finančného  
príspevku na činnosť zväzu pre rok 2015, ktorého členmi je aj 7 občanov z obce Svederník. 
OZ jednohlasne schválilo výšku príspevku pre rok 2015 a to 70,00 €. 
Zároveň bola poslancami odsúhlasená celková ročná výška príspevkov na činnosť jednotlivých 
spoločenských organizácií – občianskych združení pôsobiacich na území obce alebo v prospech 
obce, poskytnutých na základe   žiadosti a to v sume celkom 500,00 € za všetky organizácie.  
Poslankyňa Ing. Eva Chrustová navrhla, aby výška  príspevkov bola primerane rovnaká pre všetky 
organizácie s tým, že tieto vykážu ich použitie a aby za predchádzajúce roky bola vypracovaná ich 
rekapitulácia – p. Božena Kocianová. 
 
c/   Projekt „Zber Al odpadu systémom ALINO“ 
Starosta obce informoval prítomných o projekte „Zber Al  odpadu systémom ALINO“, na ktorý 
bola podaná žiadosť o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu dňa 14.11.2014. 
Jedná sa o environmentálnu aktivitu pre školy – zber hliníkového odpadu /hliníkové uzávery 
z potravinárskych produktov a z fliaš/. 
Zmluvne dohodnutým realizátorom projektu je RMB – správcovská spoločnosť v zastúpení – Ing. 
Marián Beniač. Celková výška žiadosti na uvedený projekt bola v sume cca 100 tis. €. 
Správna rada Recyklačného fondu žiadosti vyhovela, ale schválila dotáciu v celkovej sume len 
27 257,00 €. 
Prítomní poslanci zobrali informáciu o projekte na vedomie a poverili starostu obce rokovať           
so správcovskou spoločnosťou ako realizátorom projektu a s Recyklačným fondom o zmene 
podmienok  projektu  a teda aj jeho financovania – primerane k výške poskytnutej dotácie.  
 
K bodu 7/  Diskusia 
V rámci tohto bodu sa opäť diskutovalo o zámere výstavby domu smútku pri cintoríne                    
vo Svederníku – zahájiť vysporiadanie vlastníckych vzťahov na pozemkoch pri cintoríne. 
Ďalej sa diskutovalo o aktivitách spoločnosti Filatech s.r.o., ktoré nie sú v súlade s platným 
Územným plánom obce Svederník /technológia vykurovania/. 
V roku 2014 spoločnosť podala žiadosť o drobnú stavbu – predajňa produktov zeleniny o výmere 
24 m2, ktorá bola schválená. 
Nakoniec starosta obce informoval prítomných o prebiehajúcej kontrole z NKÚ. OÚ obdržal 
predbežný protokol z výsledku kontroly, ktorý bude ešte pripomienkovaný. 
Po následnom podpise protokolu bude starosta obce informovať OZ o celkovom výsledku kontroly. 
 



 

 

 
 
K bodu 8/  Záver 
Nakoľko bol vyčerpaný posledný bod programu zasadnutia OZ, starosta obce poďakoval 
prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 
Vo Svederníku dňa 06.05.2015 
Zapísala: Ing. Mária Smrekovská                                            …........................................................ 
 
 
 
 
 
Zápisnicu overili:  
 
 
Ing. Eva Chrustová                                                          ….......................................................... 
 
 
p. Anton Koraus                                                               ….......................................................... 
 
 
 
 
 


