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                             Zápisnica  zo  zasadnutia č. 5/2016  Obecného 

                      zastupiteľstva obce  Svederník,  konaného dňa 15.6.2016 

 

 
Prítomní: p. Eva Maťková, Ing. Marián Beniač, Ing. Pavol Králik, p. Anton Koraus 

Ospravedlnení: Ing. Eva Chrustová, p. Peter Beniač, Ing. Peter Zajac 

 

Prítomní pracovníci obce: Ing. Elena Šuteková – hlavný kontrolór obce 

                                           p. Božena Kocianová – ekonómka obce 

                                           p. Oľga Mintálová – zamestnanec obce – zapisovateľka 

                   

                 

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce Mgr. Roman Lisický privítal prítomných a skonštatoval, že OZ je o 17.50 

hodine spôsobilé rokovať a je schopné uznášať sa,  nakoľko sú prítomní 4 poslanci zo 7 – ich. 

a/ starosta obce určil:  

- zapisovateľku: p. Oľga Mintálová 

- overovatelia zápisnice: p. Anton Koraus, Ing. Pavol Králik 

- do návrhovej komisie bola zvolená p. Eva Maťková 

 

 

K bodu 2/ Schválenie programu rokovania OZ 

Starosta obce predložil doplnenie bodu programu č. 8 Rozpočtové opatrenie č. 3. Poslanci 

pristúpili k hlasovaniu a odsúhlasili Program rokovania OZ ako celok spolu s doplňujúcim 

návrhom. Doplnený program rokovania OZ 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. Záverečný účet obce Svederník a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2015, 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2015 

4. Výročná správa obce Svederník za rok 2015, Audit 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 

6. Návrh VZN č.2/2016 o nakladaní s odpadom 

7. Návrh kúpnej zmluvy (BEL-HOUSE, a.s. – Obec Svederník) prevod vlastníckeho 

práva k vybudovaným inžinierskym stavbám na území projektu   

8. Rozpočtové opatrenie č. 3 

9. Rôzne  

10. Diskusia   

11. Záver   

 

 

K bodu 3/ Záverečný účet obce Svederník a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2015, 

Stanovisko hlavného kontolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2015 

V tomto bode programu ekonómka obce p. Božena Kocianová predložila  dokument 

Záverečný účet obce Svederník a rozpočtové  hospodárenie obce za rok 2015. Hlavná 

kontrolórka  obce Ing. Elena Šuteková predložila Odborné stanovisko k Záverečnému účtu 

obce Svederník za rok 2015. 

Podkladom pre spracovanie odborného stanoviska bol: 
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- Záverečný účet obce Svederník a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 

- Rozpočet obce Svederník za rok 2015 vrátane jeho následných úprav a fin. výkazov 

- Účtovná uzávierka k 31.12.2015 

- Inventarizácia majetku obce k 31.12.2015 

- Ďalšie stanoviská zodpovedných pracovníkov obce 

 

Záverečný účet obce Svederník za rok 2015 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

Verejnosti bol sprístupnený spôsobom v obci obvyklým – na úradnej tabuli, v zákonom 

stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy. 

Podľa ustanovenia § 9 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 19 ods. 1 písm. 

c) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve bola účtovná uzávierka overená audítorom. 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. 

Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7) zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením  

ako programový rozpočet. V priebehu roka 2015 bol rozpočet zmenený viackrát na príjmovej 

ako aj na výdavkovej strane rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 1 až 6/2015. 

V priebehu roku 2015 čerpanie výdavkov celkom bolo naplnené na 94,36%. 

Hospodárenie obce Svederník skončilo s prebytkom rozpočtu v sume    17 653,88  €  - zistený 

podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy upravený o nevyčerpané prostriedky ŠR a zostatok finančných operácií v sume 

31 067,22 €, z čoho vyplýva, že celkový prebytok z výsledku hospodárenia za rok 2015 

bol  vo výške  48 721,10 €, ktorý bol  navrhnutý na tvorbu rezervného fondu. 

Aj vzhľadom na to, že hospodárenie obce bolo v roku 2015 prebytkové, možno konštatovať, 
že obec vynakladala finančné prostriedky účelne a hospodárne. 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Šuteková odporučila OZ schváliť celoročné hospodárenie 

bez výhrad. 

Následne k predmetnému bodu prebehla krátka diskusia, kde ekonómka obce zodpovedala na 

vznesené otázky a následne poslanci pristúpili k hlasovaniu o uznesení č. 25/2016.  

 

K bodu 4/ Výročná správa obce Svederník za rok 2015, Audit 

V tomto bode programu ekonómka obce oboznámila poslancov OZ s Výročnou správou obce 

za rok 2015 a vykonaným auditom k účtovnej uzávierke obce Svederník audítorkou Ing. 

Jozefínou Smolkovou v mesiaci jún 2015. 

Audítorka k účtovnej uzávierke konštatovala, že poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na 

finančnú situáciu obce Svederník k 31.12.2015 a že výsledky jej hospodárenia a peňažné toky 

za rok končiaci k danému dátumu sú v súlade so Zákonom o účtovníctve. 

Audítorka Ing. Jozefína Smolková pre OZ obce Svederník taktiež vypracovala Správu 

o preverení súladu hospodárenia obce Svederník so zákonom č. 583/2004 Z. z.,  kde 

konštatuje, že na základe previerky nezistila žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sa 

mohla domnievať, že hospodárenie obce Svederník vykázané v priložených výkazoch k 

31.12.2015 neposkytuje verný a objektívny pohľad a nie je v súlade s vyššie uvedeným 

zákonom. 

Audítorka obce Ing. Jozefína Smolková vypracovala dodatok k správe o plnení rozpočtu 

a účtovnej uzávierke za rok 2015 formou listu manažmentu obce. V uvedenom dodatku 

podrobnejšie zhodnotila pre potreby OZ obce Svederník plnenie rozpočtu, účtovnú uzávierku 

za rok 2015, hospodárenie obce, kontrolnú činnosť a iné. 
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Výročnú správu obce Svederník za rok 2015 vypracovala p. Božena Kocianová. Je to 

komplexná správa s popisom o fungovaní obce v roku 2015. Zahŕňa základnú charakteristiku 

obce, geografické, demografické a ekonomické údaje. Zaoberá sa všetkými oblasťami a 

časťami života obce v súvislosti s princípmi fungovania miestnej samosprávy, hodnotí 

priebeh a výsledok hospodárenia obce za dané účtovné obdobie a navrhuje budúce vízie 

rozvoja a riešenia rozvoja obce. 

Poslanci OZ Výročnú správu obce Svederník za rok 2015 a Správu o audite účtovnej 

uzávierky zobrali na vedomie. 

 

5. Plán kontrolnej činosti hlavného kontrolóra na II. Polrok 2016  

Hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Šuteková predložila návrh plánu  kontrolnej činnosti na 

II. Polrok 2016. Uvedený plán poslanci jednohlasne schválili bez pripomienok. 

 

6. Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s odpadom: 

Starosta informoval poslancov, že na základe legislatívnych zmien je potrebné prijať 

predložené VZN o nakladní s odpadom, návrh kterého bolo už vopred zverejnený podľa 

zákona. Poslanni uvedný návrh jednohlasne schválili.  

 

7. Návrh kúpnej zmluvy (BEL-HOUSE, a.s. – Obec Svederník) prevod vlastnického 

práva k vybudovaným inžinierskym stavbám na území projektu: 

Starosta informoval o návrhu o prevode nehnuteľnosti inžinierskej stavby – verejný vodovod, 

parc. Č. 734/40. Poslanci návrh jednohlasne schválili. 

Ing. Šuteková Elena upozornila na potrebu doplniť Uznesenie č. 22/2016 ohľadom prevodu 

nehnuteľnosti v zmysle Návrhu kúpnej zmluvy. Návrh poslanci jednohlasne prijali. 

 

8. Rozpočtové opatrenie č. 3 

Ekonómka obce informovala, že z dôvodu prijatia 2 aktivačných pracovníkov je potrebné 

navýšiť mzdové výdavky a z uvedeného dôvodu je nutné prijať rozpočtové opatrenie. 

 

9. Rôzne: 

Starosta informoval poslancov o tom, že v budúcom týždni bude čerpať dovolenku. Ďalej 

informoval, že Ing. Smrekovská je PN. 

Plánované akcie: nočný pochod na Valchovú, dňa 18.6.2016 

- Otvorenie rozhľadne na Svederníkckom vrchu, dňa 25.6.2016 

Starosta ďalej informoval, že: 

-  je možné zvoliť osobu – sudca z ľudu. ktorý by  pôsobil jako prisediaci na súde – 

nebol nikto navrhnutý, ale je možné v tejto záležitosti osloviť občanov, ktorí by mali 

zájem, 

-  Oboznámil poslancov o vývoji procesu verejného obstarávania – výber zhotovitel 

diela – chodník, pričom termín otvárania obálok bude hlásených 27.6.2016, pričom sa 

prihlásilo 8 spoločnosti. 

- do 17.6.2016 je termín a podávanie námietok – dodatok č. 2 k ÚPN 

- spol. Filatech, zast. Ing. Tvraožkom predložila investičný zámer s vybudovaním 

bazéna a welnes centra (pozemok na ktorom má byť realizovaný investičný zámer je 

zatiaľ vo vlastníctve spol. TALIA, Banská Štiavnica (rod. Mičurová). Na realizáciu 

tohoto zámeru by bol potrebný doplnok ÚPN, nakoľko v momentálním platnom 

územním pláne Obce Svederník nie je na tomto území možné využitie na výstavbu 

občianskej vybavenosti. 
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10. Diskusia: 

Poslanci diskutovali o prerokovaných bodoch bez prijatia nových zákrov.   

 

11. Záver   
Starosta obce po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania OZ ukončil 

rokovanie OZ.  

 

 

Zapísala:  Oľga Mintálová          ...................................................... 

 

 

Overili: 

A. Koraus  ..............................................................              

 

 

Ing. Pavol Králik  ................................................................ 

 

 

 

 

 

 

          

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

 

                Mgr. Roman Lisický 

                                                                                                    starosta obce 

 


