
  Zápisnica z riadneho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva obce Svederník, 

konaného dňa 16.06.2021 

 

 

 
Prítomní poslanci:    Ing. Roman Ďuračík, p. Eva Maťková, Ing. Peter Zajac a Ing. Pavol Králik  

 

 

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

                                                 Mája Babišová – zamestnanec obce – zapisovateľka 

 

Prítomní hostia: Mgr. Martina Kršková – riaditeľka MŠ vo Svederníku 

 

K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta    obce  Mgr.  Roman  Lisický  privítal  na  riadnom  zasadnutí  OZ  obce  Svederník  

všetkých  prítomných a skonštatoval,  že  OZ  je spôsobilé  rokovať a je schopné uznášať sa,  

nakoľko v čase otvorenia zasadnutia OZ boli prítomní 4 poslanci 

a/  starosta obce určil:  

 zapisovateľku – Máju Babišovú 

 overovateľov zápisnice – Ing. Pavla Králika p. Evu Maťkovú 

b/  do návrhovej komisie bol zvolený Ing. Roman Ďuračík 

 

 

K bodu 2/ Schválenie programu rokovania OZ 

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

08.06.2021. Poslanci pristúpili k hlasovaniu a odsúhlasili  Program rokovania OZ s doplňujúcimi 

a pozmeňujúcimi bodmi  a ostatné body posunúť v číslovaní podľa poradia.  Poslanci pristúpili 

k hlasovaniu - najskôr hlasovali o doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhoch a následne hlasovali 

o Programe rokovania OZ ako celok vrátane doplňujúcich a pozmeňujúcich bodoch, čo bolo 

jednohlasne schválené a rokovanie sa riadilo programom rokovania nasledovne :  

1. Otvorenie zasadnutia 

a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

b) voľba návrhovej komisie 

2. Schválenie programu rokovania OZ      

3. Plánovanie rozšírenie kapacít MŠ od školského roku 2022/2023 

4. Záverečný účet obce Svederník a rozpočtové hospodárenie za rok 2020, Odborné  

stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2020, Hodnotiaca 

správa za rok 2020,  

5. Výročná správa obce Svederník za rok 2020, Audit 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 

7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

8. Hospodárenie s majetkom obce ( budovy, pozemky, nájomné zmluvy ) – asfaltovanie, 

cintorín 

9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021   

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 

 

 



K bodu 3/  

Plánované rozšírenie kapacity materskej školy od školského roku 2022/2023 

 

Riaditeľka MŠ  Mgr. Martina Kršková informovala poslancov OZ  o situácii v materskej škole 

Svederník v súvislosti so žiadosťami o umiestnenie detí do MŠ na školský rok 2021/2022. 

Kapacita MŠ je v súčasnom období 58 detí. V súčasnosti MŠ navštevuje 60 detí z toho dve deti nad 

rámec kapacitných možností (s uplatnením výnimky).  Deti sú rozdelené do troch tried podľa veku.  

Do základných škôl odchádza 11 detí  a 2 deti sú k 1.9.2021 odhlásené z materskej školy, 

to znamená, že k 1.9.2021 môže obec Svederník do MŠ vo Svederníku maximálne 13 detí. 

 

K 31.5.2021 bolo doručených 36 žiadostí o prijatie do MŠ vo Svederníku. 

Základnou podmienkou pre prijatie dieťaťa  do MŠ je dovŕšenie veku 3 roky k 1.9.2021, túto 

podmienku spĺňalo 16 detí. 

Jedno dieťa bolo prijaté do inej materskej školy.  

Všetkým ostatným 15 žiadostiam bolo vyhovené a deti boli prijaté do MŠ od 1.9.2021. 

K 1.9.2021 boli prijaté ešte dve deti, ktoré dosiahnu vek 3 rokov do 10.9.2021. 

Osemnástim žiadostiam nebolo vyhovené z kapacitných dôvodov a zákonom stanovenej požiadavky 

dovŕšiť tri roky života dieťaťa k 1.9.2021. 

Z 18 žiadostí o prijatie do materskej školy bolo  :  

 9 detí, ktoré dovŕšia vek troch rokov do 31.12.2021 

 9 detí, ktoré dovŕšia vek 3 rokov až v roku 2022 

Ďalej riaditeľka MŠ Mgr. Martina Kršková predostrela návrh na  zváženie poslancom OZ o rozšírenie 

kapacity MŠ vo Svederníku, nakoľko je v našej obci príliv mladých rodín, ktoré sa prisťahovali do 

novovzniknutej miestnej časti Zárieč-Keblov - Lipová Alej a tiež v súvislosti s výstavbou v miestnej 

časti Zárieč-Keblov - Podháj a s tým súvisiaci demografický nárast obyvateľstva, kde je predpoklad, 

že súčasná kapacita MŠ v nastávajúcich rokoch nebude postačujúca.    

 

Poslanci OZ zobrali informácie pani  riaditeľky MŠ Mgr. Martiny Krškovej na vedomie 

a skonštatovali, že majú vôľu rozšíriť kapacitu MŠ vo Svederníku a prioritne sa  ňou budú zaoberať 

pri plánovaní rozpočtu obce Svederník na roky 2022/2023.   

 

 

K bodu 4/   

Záverečný účet obce Svederník a rozpočtové hospodárenie za rok 2020, 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2020 

Hodnotiaca správa za rok 2020 

 

Materiály k tomuto bodu programu boli poslancom OZ zaslané vopred. 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ o Záverečnom účte Obce Svederník a rozpočtovom opatrení 

za rok 2020, ktorý vypracovala ekonómka obce pani Božena Kocianová a ktorý bol aj zverejnený 

v zákonom stanovenej lehote. 

 

K záverečnému účtu obce zaujala odborné stanovisko aj hlavná kontrolórka obce Ing. Elena 

Šuteková, ktorá odporučila záverečný účet obce Svederník a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 

schváliť bez výhrad ako celok, nakoľko je prehľadný, zrozumiteľný a obsahuje všetky zákonom 

predpísané náležitosti. 

 

Poslanci OZ  jednohlasne schválili odporúčaný návrh na uznesenie   

 

 

 



K bodu 5/ 

Výročná správa obce Svederník za rok 2020, Audit 

 

Materiály k tomuto bodu programu boli poslancom OZ zaslané vopred.  

 

Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov OZ o výsledku auditu účtovnej závierky 

k 31.12.2020. 

Audítorka Ing. Jozefína Smolková vyhodnotila účtovnú závierku podľa zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov, kde konštatovala, že priložená účtovná závierka 

poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Svederník a informácie vo výročnej správe 

zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok. 

Ing. Smolková skonštatovala, že na základe overovania dodržiavania povinností podľa požiadaviek 

zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších 

predpisov, že obec Svederník konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.  

 

OZ zobralo na vedomie výsledok záverečnej správy z auditu za rok 2020. 

 

 

K bodu 6/  

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 

 

Materiály k tomuto bodu programu boli poslancom OZ zaslané vopred.  

 

Hlavná kontrolórka obce predložila návrh Plánu  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. 

polrok 2021. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote. 

Neboli vznesené žiadne pripomienky, námietky a ani doplňujúce návrhy.  

 

Poslanci OZ schválili návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021  

 

 

 

K bodu 7/   

Rozpočtové opatrenie č.1/2021 

 

 

Starosta obce Mgr. Roman Lisický  a  ekonómka obce pani Božena Kocianová oboznámili 

poslancov OZ s úpravou rozpočtu k 31.3.2021, ktoré bolo zapracované do rozpočtového opatrenia 

č.1/2021 na základe  schváleného  Uznesenia  č. 38/2020 2a/ - právomoc starostu 

 

Poslanci OZ zobrali na vedomie rozpočtové opatrenie č.1/2021 

 

 

 

K bodu 8/  Hospodárenie s majetkom obce ( budovy, pozemky, nájomné zmluvy )  

 

Materiály k tomuto bodu programu boli poslancom OZ zaslané vopred.  

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o : 

a) zámere prenajať časť priestorov KD so súpisným číslo 48, spoločnosti LKV, s.r.o. a  jednalo by 

sa o  kancelárske priestory  s výmerou 33 m², sociálne zariadenie s umývadlom a toaletou 

o výmere 2,5 m² a chodbou  o výmere 10,5 m².  



Navrhovaná suma nájomného podľa nájomnej zmluvy by za mesiac  predstavovala sumu  100,00 

€ bez DPH. 

Platby za  elektrickú energiu, vodu a odvod splaškových vôd nie je zahrnutá v nájomnom a bude 

účtovaná osobitne na základe spotreby. Doba  nájmu bude dojednaná na dobu neurčitú s určením 

výpovednej doby.  

b) vypracovanej projektovej dokumentácii na stavebné úpravy parkoviska pred kultúrnym domom 

v miestnej časti Svederník, kde je potrebné upraviť 481 m² plochy parkoviska s osadením 

odvodňovacieho žľabu, vsakovacej  jamy, osadením obrubníkov a položením asfaltového koberca 

a zároveň o vypísanom tendri na zhotoviteľa tohto projektu, ktorý sa môže prihlásiť 

prostredníctvom systému  TENDERnet do 23.06.2021. Požiadavka na víťaza tendra bude cena za 

dielo a kvalita prevedenej práce i dodržanie termínu zhotovenia - v mesiacoch júl - august 2021. 

Predpokladaná cena rekonštrukcie parkoviska je v hodnote 20 000 €. 

c) o cenových ponukách na úpravu miestnej komunikácie a parkoviska pred MŠ v miestnej časti 

Svederník, kde by bolo potrebné osadiť odvodňovací žľab a zámkovú dlažbu. Cena na základe 

predbežných cenových ponúk je vo výške  5 000,-  €. 

 

Poslanci OZ po konštruktívnej diskusii  k predmetným bodom v absolútnej zhode navrhli s dôrazom 

na  potreby rekonštrukcie na úpravu plochy parkoviska pred KD v miestnej časti Svederník a úpravy 

miestnej komunikácie a parkoviska pred budovou MŠ v miestnej časti Svederník  poslaneckými  

návrhmi zapojenie prebytku hospodárenia v celkovej sume 20 000 € a navýšenie bežných výdavkov 

na opravy a údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v celkovej výške z prebytku 

rozpočtového hospodárenia roku 2021 alebo úpravou na strane príjmov – navýšenie podielových 

daní, kde plánovaný odhad je hlboko pod odhady avízované MF SR a tieto zmeny zapracovať  do  

rozpočtového opatrením č.2/2021.  

 

Poslanci OZ odložili prerokovanie návrhu nájomnej zmluvy so spoločnosťou LKV, s.r.o. nakoľko 

k tomuto bodu programu bola potrebná  3/5 väčšina všetkých poslancov  a OZ  pre tento bod 

nespĺňalo potrebné kvórum. 

 

                              

K bodu 9 /Rozpočtové opatrenie č. 2/2021  

 

Starosta obce predložil návrh rozpočtového opatrenia č.2/2021, ktoré vypracovala pani             

Božena Kocianová ekonómka obce Svederník  a poslanci OZ navrhli doplnenie úpravy rozpočtového  

opatrenia č. 2/2021  troma poslaneckými doplňujúcimi  návrhmi a to : 

 

a)  zapojenie časti rezervného fondu v celkovej sume 20 000,- € - príjmové finančné operácie 

b)  navýšiť kapitálové  výdavky na  rekonštrukciu povrchovej plochy parkoviska pred  KD 

v miestnej časti Svederník  o sumu 20 000,- € 

c)  navýšiť  bežné výdavky na úpravu parkoviska pred  MŠ v miestnej časti Svederník o sumu   

5 000,-  € - z prebytku bežného rozpočtu  

 

Plánované rozpočtové príjmy v roku 2021 vo výške  697 919,59 € boli upravené na 719 919,59 € 

 

Plánované rozpočtové výdavky v roku 2021 vo výške  681 185,00 € boli upravené na  715 165,00 € 

 

Hospodárenie celkom prebytok vo výške 4 754,59 € 

 

Poslanci OZ schválili poslanecké návrhy na doplnenie RO č. 2/2021 a následne schválili úpravu 

rozpočtu na základe Rozpočtového opatrenia č.2/2021 vrátane doplňujúcich návrhov.  

 

                  



K bodu 10/ Rôzne 

 

Starosta obce informoval o : 

 

 žiadosti o odpustenie nájmu nebytových priestorov Reštaurácie Maryša  za obdobie od 

1.4.2021 do 31.5.2021, vzhľadom na pokles tržieb o 80% a tiež nepriaznivú situáciu 

v spojitosti s nariadením Vlády SR o zamedzení šírenia nákazy COVID-19 

 

 žiadosti pani Zuzany Melišovej (BELLEZA AGENCY), Zárieč – Keblov 321, 

013 32 Svederník o zámere výstavby Bufetu v miestnej časti Lipová Alej na parcele     KN-C 

č. 734/44  vo výmere 507 m², z ktorého by bolo potrebné vyčleniť plochu 192 m² na samotnú 

realizáciu výstavby bufetu. Spolu so žiadosťou bol predložený aj projekt na výstavbu bufetu. 

Materiály k tomuto bodu programu boli poslancom OZ zaslané vopred. 

 

 ponuke od spoločnosti Trafin Oil, ktorá ponúka služby v súvislosti so zberom, prepravou 

a zhodnotením alebo zneškodnením použitých jedlých olejov a tukov, kde sa ich spoločnosť 

zaväzuje zbierať  a likvidovať takýto odpad, pričom by dodala dohodnutý počet zberných 

nádob čiernej farby s oranžovým vekom o objeme 240l na ukladanie použitých jedlých olejov 

a tukov z domácností, ktoré by boli vkladané do nádob v pevných obaloch napr. PET fľašiach. 

Zámerom obce je prenajať 3 kusy týchto nádob. 

Interval vývozu by bol 1 x za 3 mesiace. Cena  za nádobu  a mesiac bude činiť 2,40 € 

 

 ponuke od spoločnosti Zásielkovňa, s.r.o. na osadenie  Z-BOXU, ktorá by poskytovala služby 

výdaja a prepravy zásielok 24 hodín denne a 7 dní v týždni. 

 

Poslanci OZ  schválili odpustenie platby nájomného za prenájom nebytových priestorov reštaurácie 

Maryša, pani Marike Gauríkovej na obdobie od 1.4.2021 do 31.5.2021,  vzhľadom na pokles tržieb 

a nepriaznivý vývoj situácie v spojitosti s nariadením Vlády SR o zamedzení šírenia nákazy COVID-

19 v plnej výške. 

  

Poslanci OZ nevyhoveli  žiadosti  pani Zuzany Melišovej (BELLEZA AGENCY) so sídlom Zárieč-

Keblov 321, 013 32 Svederník, s poukazom a dôrazom na možnosti, ktoré vymedzuje  Územný plán 

obce Svederník, keďže v uvedenej lokalite nie je možné umiestniť stavbu občianskej vybavenosti.  

Uvedený zámer je v rozpore s územným plánom obce. V uvedenej lokalite je sústredený triedený 

zber odpadov a nachádza sa tam čerpacia stanica odpadových vôd. 

 

Poslanci OZ zobrali na vedomie informácie starostu obce Mgr. Romana Lisického : 

 

 Využití ponuky efektívneho zberu použitých jedlých olejov a tukov od spoločnosti Trafin Oil  

a 

 Ponuke spoločnosti Zásielkovňa, s.r.o pre vybudovanie Z-BOXU  pre účely alternatívnej poštovej 

služby k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb, ktoré spoločnosť Zásielkovňa, s.r.o. 

v oblasti prepravných služieb ponúka. 

 

K bodu 11/ Diskusia 

 

 Starosta obce informoval poslancov OZ o dosluhujúcom stave služobného osobného 

motorového  vozidla, ktoré je v majetku obce Svederník už viac ako 13 rokov a náklady na 

opravy a údržbu  neprimerane narastajú, nehovoriac o bezpečnosti jazdy. V najbližšom 

období bude potrebné pristúpiť k obstaraniu nového  motorového vozidla. 

Poslanci OZ poverili starostu obce vykonať  prieskum trhu – cenové ponuky ako aj možnosti 

financovania  dostupných možností obstarania osobného motorového vozidla,  v rozhraní 15 000 € - 



20 000 € a spracované ponuky predložiť na najbližšom zasadaní OZ. 

 

 

 Ďalej starosta Mgr. Roman Lisický informoval o vypracovanom geometrickom pláne 

rozšírenia cintorína  v miestnej časti Svederník a tiež snahe vykúpiť zostávajúce podiely 

pozemkov pod cintorínom, ktoré ešte nie sú majetkom obce Svederník a je potreba ich získať 

do majetku obce pre realizáciu rozšírenia cintorína. Pri rozšírení cintorína navrhol doriešiť 

prístupovú cestu, ktorá by slúžila majiteľom pozemkov ako protihodnota za darované 

pozemky vyhradených pre cintorín a zároveň priložil aj štúdiu z roku 2006, ktorá bola 

navrhnutá tak, že budú mať prístup k pozemkom všetci majitelia priľahlých pozemkov.  

Snahou  starostu obce je vysporiadať pozemky aj pri MŠ v miestnej časti Svederník a aj pri 

budove starej školy v Keblove pre uskutočnenie budúcich projektov renovácie a obnovy 

týchto nehnuteľností, kedy je nevyhnutné mať vlastnícke vzťahy usporiadané, bez toho sa 

obec nemôže v týchto aktivitách angažovať.  

 

Poslanci OZ poverili starostu obce zadať vypracovanie odborného znaleckého posudku súdnym 

znalcom na určenie maximálnej všeobecnej hodnoty  pozemkov pri cintoríne a materskej škole 

v miestnej časti Svederník a pozemkov pri starej škole v Keblove a znalecký posudok  maximálnej 

hodnoty pozemkov predložiť na najbližšom zasadnutí OZ pre stanovenie všeobecnej hodnoty.  

 

 Pani Eva Maťková žiadala o informáciu o zrušenej skládke bioodpadu v miestnej časti 

Marček, kvôli častým otázkam obyvateľov miestnej časti Marček, kam majú vyvážať 

bioodpad. 

 

Starosta obce Mgr. Roman Lisický informoval, že vzniknutú skládku bioodpadu musíme odstrániť a 

vyviesť ju na najbližšiu oficiálnu kompostáreň na náklady obce. Jej likvidáciu v konečnom dôsledku 

zaplatia všetci obyvatelia obce, lebo náklady vzniknuté s vývozom a likvidáciou bioodpadu budú na 

konci roku 2021 premietnuté do celkovej ceny za likvidáciu odpadu a prepočítané na poplatky za 

komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Starosta zároveň informoval poslancov  o skutočnosti, 

že od 1.1.2021,  na základe ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. je obciam uložená povinnosť, 

zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad 

a domácností  o čom boli obyvatelia obce informovaní  letákmi a tiež zverejnením na stránke 

obce, kde je dopodrobna vysvetlené akým spôsobom sa v našej obci bude tento biologicky 

rozložiteľný  odpad zo záhrad a domácností zhodnocovať a aké povinnosti z toho vyplývajú všetkým 

občanom obce Svederník. Občania majú povinnosť biologicky rozložiteľný odpad zhodnocovať 

v domácich kompostéroch, príp. im bude pridelené špeciálna nádoba na BIOodpad. Vývoz týchto 

nádob bude zabezpečí zmluvná spoločnosť. Frekvencia vývozu nádob na BIOodpad je min. 2x za 

mesiac a je spoplatnená sumou 3,50 Euro/vývoz.  

 

 

 

 

K bodu 12/ Návrh na uznesenie 

 

Člen návrhovej komisie Ing. Roman Ďuračík prečítal všetky návrhy uznesení, ktoré boli prijaté na 

riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 



 

 

K bodu 13/ 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 16.06.2021 

Zapísala: Mája Babišová                                                     ........................................................... 

 

 

 

Zápisnicu overil: 

 

p. Eva Maťková                                                                   ............................................................ 

 

 

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

  

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


