
                                  Zápisnica  zo zasadnutia č.6/2015  

Obecného zastupiteľstva obce Svederník,  konaného dňa 11.12.2015 

 

 
Prítomní: p. Eva Maťková, Ing. Peter Zajac, p. Anton Koraus, Ing. Pavol Králik, p. Peter 

Beniač, Ing. Marián Beniač, Ing. Chrustová   

 

Pracovníci obce: Ing. Elena Šuteková, p. Oľga Mintálová  

 

Hostia: p. Roman Husár  

 

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 5 poslanci zo  7-ich. 

a) Starosta obce určil:  

- zapisovateľku – p. Oľga Mintálová 

- overovateľov zápisnice – p. Anton Koraus, Ing. Pavol Králik    

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 11. 

decembra 2015, doplnený o VZN prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Svederník . 

Program rokovania OZ ako celok vrátane doplňujúceho návrhu  bol jednohlasne schválený. 

 

K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení  

 

Starosta obce informoval prítomných, že k zákazu prevádzkovania hracích automatov na 

území obce je okrem schválenia VZN potrebné iniciovať petíciu občanov, ktorí sú proti 

umiestneniu hracích automatov v prevádzkach na území obce, petícia musí dosiahnuť 

predpísané % súhlasu občanov obce 

 

A.S.A. Slovensko spol. s r.o., prevádzka RECOPAP – Marček, 18. decembra 2015 sa 

uskutoční správne konanie vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber 

odpadov.  

 

Nákup jedálenských stolov do sály kultúrneho domu bol na základe dohody z minulého 

rokovanie OZ zrealizovaný. 

 

Úžitkový automobil určený pre potreby údržby obce bol v minulom mesiaci zakúpený. 

 

Ing. Beniač sa dostavil 17.55 hod. 

 

Nadmerný pohyb diviačej zveri v obci – je nevyhnutné poukázať na ochranu občanov a ich 

majetku. Starosta navrhol, aby sa uvedeným problémom bližšie zaoberala komisia pre riešenie 

sťažností. Je nutné iniciovať stretnutie za účasti zástupcov okresného poľovného zväzu, 

miestneho poľovníckeho združenia a polície. 

 

 

 



K bodu 4/ Rozpočtové opatrenie č. 4/2015 (vopred doručené poslancom) 

 

Ekonómka obce pani Kocianová spolu s kontrolórkou obce Ing. Elenou Šutekovou 

informovali poslancov o plnení rozpočtu. Hlavná kontrolórka obce navrhla poslancom OZ 

prijať uznesenie OZ s možnosťou úpravy rozpočtu starostom obce na konci roka 2015, 

presunmi medzi položkami a podpoložkami, s maximálnym navýšením výdavkovej časti 2000 

Euro,  v záujme dodržania rozpočtovej disciplíny.  

 

K bodu 5/Programový rozpočet obce Svederník na roky 2016-2018 (vopred doručený) 

 

Podrobnejšie okomentovala programový rozpočet obce Svederník na roky 2016- 2018 

ekonómka obce p. Božena Kocianová. 

Hlavná kontrolórka obce predniesla OZ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k Programovému rozpočtu a tlmočila svoje odporúčania v zmysle záverov Odborného 

stanoviska. 

Ing. Peter Zajac informoval prítomných, že finančné komisia obce prejednala návrh 

programového rozpočtu obce na rok 2016 a odporúča OZ tento návrh rozpočtu schváliť. 

Ekonómka obce informovala o liste audítorky Ing. Jozefíny Smolkovej, v ktorom informuje 

o navýšení ceny za audit. Z tohto dôvodu upozornila, že bude potrebné navýšenie rozpočtu vo 

výdavkovej časti o 400 Euro.  

  

K bodu 6/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016 (vopred 

doručený) 

V zmysle § 18f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Šuteková predložila na schválenie 

OZ Plán kontrolnej činnosti obce na I. polrok 2016, v ktorom podrobne vymenovala základné 

úlohy hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2016 a obsah kontrolnej a ostatnej činnosti 

hlavnej kontrolórky obce.  

Poslanci OZ po prerokovaní predloženého materiálu Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na I. polrok 2016 schválili a zároveň poverili hlavnú kontrolórku vykonať kontroly 

v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.      

 

K bodu 7/ VZN obce Svederník o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady (vopred doručený) 

Starosta informoval o predloženom návrhu VZN, ďalej o aktuálnom stave hospodárenia 

v oblasti odpadového hospodárstva. Poplatok za vývoz komunálneho odpadu zostávajú voči 

minulým rokom nezmenený, dopĺňa sa však nová sadzba poplatku za vývoz drobného 

stavebného odpadu podľa § 78, ktorý predstavuje 0,78 euro/kg zneškodnenia, vrátane 

dopravy. 

 

K bodu 8/ VZN Obce Svederník o miestnych daniach (vopred doručený) 

Starosta informoval, že v návrhu VZN neboli navrhnuté žiadne zmeny. Podotkol, že 

k zvýšeniu daňových príjmov by  prispela aktualizácia jednotlivých daňových subjektov 

k dodatočnému priznaniu drobných stavieb rôzneho využitia, ako aj zdanenia viacpodlažných 

budov. 

Starosta informoval, o pretrvávajúcom probléme parkovania automobilov na miestnych 

komunikáciách a následne problematickú zimnú údržbu. V zmysle platného VZN má obec 

možnosť vyrubiť občanovi poplatok za parkovanie motorových vozidiel na miestnych 

komunikáciách. 



Poslanec p.Anton Koraus apeloval na uvedený problém, na nekorektné susedské a 

medziľudské vzťahy.  

 

K bodu 9/ VZN obce Svederník o vylepovaní volebných plagátov (vopred doručený)  

Starosta informoval o povinnosti obce  schváliť VZN o vylepovaní volebných plagátov.  

Obec zabezpečí rozšírenie stávajúcich vývesných tabúľ na vylepovanie volebných plagátov. 

Obecné zastupiteľstvo navrhlo, aby vyčlenená plocha pre jednotlivé politické strany a ich 

volebné plagáty bola vo veľkosti A4.  

 

K bodu 10/ VZN prevádzkový poriadok pohrebísk v obci Svederník (vopred doručený) 

V návrhu VZN boli navrhnuté poplatky nasledovne: 

a) Za jedno hrob – 10 euro 

b) Za dvoj hrob – 15 euro 

c) Rezervácie tak isto ako v bode a) a b) 

d) Urnové miesto – 5 euro 

Starosta ďalej informoval o potrebe riešiť v blízkej budúcnosti rozšírenie cintorína vo 

Svederníku. 

 

K bodu 10/ Rôzne 

Starosta informoval poslancov o postupe obce v prípade, že občania a podnikatelia majú 

neuhradený poplatok za komunálne odpady a daň z nehnuteľností. Napriek viacnásobným 

výzvam bola obec nútená v niektorých prípadoch pristúpiť k predžalobným výzvam, 

príp. exekúciám. 

Starosta obce informoval prítomných, že pôvodný projekt výstavby rodinných domov (Invest 

Svederník) zmenil majiteľa. Nový majiteľ pozemkov informoval starostu obce o svojom 

zámere pokračovať v uvedenom projekte.  

Chodník okolo cesty II/507 od mosta ponad rieku Dlhopoľka po novobudovaný projekt 

Lipová Alej, dĺžka cca 780 m. Projekt je vypracovnaý, stavebné povolenie bolo vydané, 

realizácia v budúcom roku.  

Dostavila sa Ing. Chrustová, 19.50. 

Žiadosť spoločnosti GARANT SK na prenájom priestorov na poschodí kultúrneho domu 

v Marčeku, za účelom využitia pre športovanie. 

Pán Roman Husár bližšie informoval o svojom zámere rekonštrukcie uvedených priestorov – 

zateplenie stropu, vykurovanie priestorov, rekonštrukcia omietok, vymaľovanie priestorov, 

úprava podlahy. Všetky rekonštrukčné práce chce uskutočniť z vlastných zdrojov. Poslanci 

obecného zastupiteľstva sú za využitie priestorov na uvedený účel. Právny zástupca obce 

vypracuje návrh nájomnej zmluvy, v ktorej budú uvedené všetky podmienky, za ktorých 

môže obec predmetné priestory prenajať. 

  

   

 

     

     

Zapísal:          ...................................................... 

 

Overil:                     

                           

                                

 

 


