
  Zápisnica z riadneho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva obce Svederník, 

konaného dňa 23.06.2020 

 

 

 
Prítomní poslanci:   Ing. Eva Chrustová, Ing. Roman Ďuračík, p. Eva Maťková, p. Ján Štrba,     Ing. 

Peter Zajac 

 

 

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

                                                 Mája Babišová – zamestnanec obce – zapisovateľka 

 

 

 

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 6-ti poslanci 

a/  starosta obce určil:  

 zapisovateľku – Máju Babišovú 

 overovateľov zápisnice – Ing .Pavla Králika a Ing. Petra Zajaca 

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  

15.06.2020. Poslanci pristúpili k hlasovaniu a odsúhlasili  Program rokovania OZ ako celok                  

bez pozmeňujúcich návrhov, ktorý bol  jednohlasne schválený  nasledovne:  

  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 za rok 2019, hodnotiaca  

         správa za rok 2019, stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za 

         rok 2019 

  4.    Výročná správa obce Svederník za rok 2019, Audit 

  5.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 

  6.    Odkanalizovane obce Svederník – zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy (odpredaj 

         pozemku, na ktorom bude umiestnená čerpacia stanica) 

  7.    Rôzne 

  8.    Diskusia 

  9.    Návrh na uznesenie 

10.    Záver 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 3/ Záverečný účet obce Svederník a rozpočtové hospodárenie za rok 2019, hodnotiaca  

       správa za rok 2019, stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok    

       2019 

 

Starosta obce Mgr. Roman Lisický oboznámil prítomných poslancov so záverečným účtom  

a rozpočtovým hospodárením  obce Svederník za rok 2019, spracovaný materiál k tomuto bodu 

programu bol poslancom OZ zaslaný vopred. 

 

Ekonómka obce pani Božena Kocianová informovala prítomných poslancov OZ o stave rezervného 

fondu k dátumu 23.6.2020. 

 

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 2019 

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

predpísané náležitosti. 

 

OZ schválilo :  

 záverečný účet obce Svederník a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 bez výhrad 

 použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 11 757,45 € na tvorbu rezervného 

fondu 

 použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky v roku 2020 podľa 

rozhodnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

 

K bodu 4/  Výročná správa obce Svederník za rok 2019, Audit 

 

Materiál k tomuto bodu programu bol poslancom OZ zaslaný vopred. 

 

Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov OZ o výsledku auditu účtovnej závierky k 

31.12.2019. 

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

účtovníctve v znení neskorších predpisov, kde konštatovala, že priložená závierka poskytuje pravdivý 

a verný obraz finančnej situácie obce Svederník a informácie vo výročnej správe zostavenej za rok 

2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok. Ing. Smolková ďalej konštatovala, že výročná 

správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve a v súlade s požiadavkami zákona o 

rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov. 

 

OZ zobralo na vedomie výsledok záverečnej správy z auditu za rok 2019. 

  

 

 

K bodu 5/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila návrh plánu kontrolnej činnosti zameranej na preverenie 

zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti vynakladaných verejných zdrojov 

v podmienkach obce v zmysle predloženého Návrhu plánu kontrolnej činnosti, ktorý bol zverejnený 

v zákonom stanovenej lehote.  

OZ schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020. 

OZ poverilo hlavnú kontrolórku obce vykonávať kontroly v súlade so schváleným Plánom kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2020. 

 K bodu 6/ Odkanalizovane obce Svederník – zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy (odpredaj 



 pozemku, na ktorom bude umiestnená čerpacia stanica) 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o Zmluve o budúcej kúpnej zmluve číslo 83/2020 medzi 

Obcou Svederník a  Spoločnosťou  Sevak,a.s. o návrhu na odpredaj parcely číslo KN-C 478 zastavené 

plochy a nádvoria vo výmere  cca 40 m² podľa prípadu osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že 

prevod časti pozemku bude slúžiť na verejnoprospešný účel a to umiestnenie podzemnej stavby 

v rámci projektu ,, Odkanalizovane obcí Dlhé Pole, Svederník, Divinka – za účelom vybudovania 

prečerpávacej stanice “. 

 

OZ schválilo podmienky Zmluvy číslo 83/2020 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy medzi Obcou 

Svederník a Spoločnosťou Sevak, a.s. o odpredaji pozemku  cca 40 m²  zastavané plochy a nádvoria 

na parcele číslo KN-C  478 podľa prípadu osobitného zreteľa. 

 

 

K bodu 7/ Rôzne 

 

Starosta Mgr. Roman Lisický informoval poslancov OZ o : 

 odpredaji časti pozemku, ktorý sa týkal projektu Štepnica, pánom Ing. Miloslavom Mičurom 

novému investorovi spoločnosti Majstav - EU, s.r.o., kde by malo byť postavených 10 rodinných 

domov, čo bolo predmetom zmeny ÚP 

 projekte Podháj, kde nie sú skolaudované inžinierske siete a bude potrebná prekládka optického 

kábla, kvôli ochrannému pásmu 

 pokračujúcich prácach na detskom ihrisku, kde predpokladaný termín odovzdania je koniec júna 

2020 

 zámere vybagrovať priekopu nad miestnou časťou Lipová Alej a vyvýšiť  nachádzajúce sa dve 

melioračné šachty o pol metra, čo v značnej miere prispeje k ochrane tejto miestnej časti pred 

prívalovými dažďami a záplavami   

 odbornej kontrole zdravotného stavu chránených líp na cintoríne vo Svederníku, stromoradia 

popri rieke Dlhopolke a tiež kontrole zdravotného stavu vysadených líp v lokalite Lipová Alej  

 

Hlavná kontrolórka obce informovala o stave a vývoji dlhu k poslednému známemu termínu po 

účtovnej závierke.  

 

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

kontrolórky obce.  

 

 

K bodu 8/ Diskusia 

 Ing. Eva Chrústová a pani Eva Maťková predniesli  žiadosť na vyčistenie zanesených odtokových 

rigolov v miestnych častiach Svederník a Marček 

Starosta  obce prisľúbil realizáciu vyčistenia odtokových rigolov v čo najkratšom možnom termíne.  

 

 Mgr. Roman Lisický informoval poslancov OZ o požiadavke občanov na zníženie poplatku za 

užívanie multifunkčného ihriska 

Poslanci OZ sa po zrelej úvahe dohodli, že nateraz sa poplatok za  používanie multifunkčného ihriska 

znižovať nebude, keďže výber poplatkov je primárne určený na úhradu  údržby, opravy a  správy 

ihriska, aby bolo možné  po uplynutí určitého sledovaného času vychádzať z exaktných údajov 

a následne bude možné sa k nastolenej požiadavke vrátiť a prehodnotiť nastavené pravidlá.  

 

 Mgr. Roman Lisický informoval o žiadosti pani Petríkovej z miestnej časti Lipová Alej, ktorej 

rodinný dom sa nachádza pri čističke odpadových vôd, na odpredaj časti pozemku na parcele číslo 

KN-C 734/45, ktorá je majetkom obce za účelom symetrického vyrovnania svojho pozemku 



Poslanci OZ sa zhodli, že pozemok nie je možné odpredať, nakoľko v budúcnosti je naplánované  

práve v tejto lokalite pokračovanie cyklochodníka a už by tam nebol dostatočný priestor na jeho 

realizáciu. 

 

 

K bodu 9/ Návrh na uznesenie 

 

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

riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

K bodu 10/ 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 23.06.2020 

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

Zápisnicu overili: 

 

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

 

  

Ing. Peter Zajac                                                                   ............................................................                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


