
  Zápisnica z riadneho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva obce Svederník, 

konaného dňa 09.12.2020 

 

 

 
Prítomní poslanci:   Ing. Eva Chrustová, Ing. Roman Ďuračík, p. Eva Maťková,,   Ing. Peter Zajac, 

Ing. Pavol Králik a Ing. Marián Beniač 

 

 

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 5-ti poslanci 

a/  starosta obce určil:  

 zapisovateľku – Máju Babišovú 

 overovateľa zápisnice – Ing .Pavla Králika 

b/  do návrhovej komisie bol zvolená Ing. Eva Chrustová  

 

 

K bodu 2/ Schválenie programu rokovania OZ 

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

01.12.2020. Poslanci pristúpili k hlasovaniu a odsúhlasili  Program rokovania OZ ako celok, ktorý 

bol  jednohlasne schválený  nasledovne:  

  1.    Otvorenie zasadnutia 

  a)    určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  b)    voľba návrhovej komisie 

  2.   Schválenie programu rokovania OZ      

  3.    Kontrola plnenia uznesení /zrealizované projekty / 

  4.    Rozpočtové opatrenie č.5/2020 

  5.    VZN č.1/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na  

         území obce Svederník 

  6.    Dodatok č.2 k VZN č.1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

         stavebnými odpadmi na území obce Svederník 

  7.    Dodatok č.2 k VZN č.1/2015 o miestnych daniach na území obce Svederník 

  8.    Programový rozpočet obce Svederník na roky 2021-2023 

  9.    Nakladanie s majetkom obce (žiadosť o odkúpenie pozemku, žiadosť o zriadenie  

         vecného bremena) 

10.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021 

11.    Rôzne 

12.    Diskusia 

13.    Návrh na uznesenie 

14.    Záver 

 

 

 



 

K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení 

 

 

Materiály ku kontrole uznesení boli poslancom OZ zaslané vopred. 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ o plnení uznesení a to o :  

 

 Dokončení chodníka pre peších v miestnej časti Svederník 

 Realizácii  výstavby detského ihriska v miestnej časti Svederník 

 Kolaudácii multifunkčného ihriska 

 Delimitácii verejných ciest v miestnej časti Marček 

 Investícii do obnovy okien v budove KD v miestnej časti Marček 

 Prevode verejného vodovodu na spoločnosť Sevak, a.s. 

 Príprave projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy školy v miestnej časti Keblov 

 Drobných rekonštrukčných prácach na budove MŠ  

 

 

 

Poslanci OZ zobrali na vedomie informácie starostu obce Svederník  o plnení uznesení za rok 2020. 

 

 

 

 

 

K bodu 4/  Rozpočtové opatrenie č.5/2020 

 

Starosta obce Mgr. Roman Lisický oboznámil poslancov  OZ s návrhom na úpravu rozpočtu, ktoré 

zapracovala do rozpočtového opatrenia č.5/2020 ekonómka obce pani Božena Kocianová. 

Materiály k tomuto bodu programu boli poslancom OZ zaslané vopred a budú prílohou tejto 

zápisnice. 

 

Rozpočtovým opatrením č.5/2020 došlo k nasledovným zmenám programového rozpočtu 

 

Plánované rozpočtové príjmy v roku 2020 

 

                                         vo výške 763 183,43 € boli upravené na 796 130,65 € 

                           

 

Plánované rozpočtové výdavky v roku 2020 

 

                                         vo výške  760 842,04 € boli upravené na 771 034,04 € 

 

Hospodárenie celkom prebytok vo výške  25 096,61 €. 

 

Poslanci OZ schválili úpravu rozpočtu na základe Rozpočtového opatrenia č.5/2020 

 

Poslanci poverili starostu obce, aby RO č. 6/2020 v jeho kompetencii vykonal úpravu rozpočtu pred 

ukončením rozpočtového roka.  

 

 

 

 



K bodu 5/ VZN č.1/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Svederník 

Materiály k tomuto bodu programu boli poslancom OZ zaslané vopred.  

 

Starosta obce Mgr. Roman Lisický informoval poslancov OZ o každoročnom zvyšovaní poplatkov 

za skládkovanie odpadov, kde výška poplatku za skládkovanie závisí od miery triedenia. 

                Pre rok 2019 to bolo na úrovni ............ od  7 € do 17 € 

                            2020 to je na úrovni ................. od  8 € do 26 € 

                            2021 to bude na úrovni ............ od 11 € do 33 € 

Poplatok za skládkovanie sa skladá z dvoch častí : 

 prvú časť tvorí cena pre prevádzkovateľa skládky, ktorá slúži na krytie jeho nákladov, účelovú 

finančnú rezervu a zisk 

 druhú časť tvorí poplatok za uloženie odpadu pre obec na ktorej území sa skládka nachádza 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ podrobnú správu, ktorá sa týkala  poplatkov vynaložených 

obcou Svederník za vývoz  komunálneho odpadu za rok 2020 okrem poslednej faktúry, ktorá bola 

vystavená až v decembri 2020. Podľa výšky nákladov za rok 2020 bola vypočítaná suma navrhnutá 

na zvýšenie poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na rok 2021 v návrhu  VZN č.1/2021 

o miestnom poplatku za komunálne odpady. Návrh VZN č.1/2021 bol prerokovaný aj finančnou 

komisiou OZ dňa 18.11.2020. 

 

Po prepočítaní všetkých položiek, ktoré tvoria náklady na vývoz komunálneho odpadu                        / 

aj s faktúrou vystavenou až v decembri / v obci Svederník pristúpili poslanci OZ k rozhodnutiu 

schváliť navýšenie sadzby poplatku oproti navrhovanej sadzbe poplatkov v návrhu VZN č.1/2021 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, aby mohla obec Svederník 

dosiahnuť vyrovnané hospodárenie pri nakladaní s komunálnym odpadom. Ak by poslanci OZ 

nepristúpili k takémuto závažnému kroku s dopadom na všetkých obyvateľov obce, obec Svederník 

by nedokázala financovať vysoké náklady na vývoz komunálneho odpadu a pritom financovať aj  

rozvoj obce a nevyhnutnú údržbu, čo je v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi SR.  

 

Tabuľka porovnania navrhnutých a schválených sadzieb poplatku za komunálny odpad na rok 2021 

 

Popis Frekvencia 

vývozu 

Návrh 

sadzby v € 

Schválená 

sadzba v € 

   FO / 120 l 2x mesiac 25 29 

Nehnuteľnosť 2x mesiac 30 35 

  PO / 120 l 2x mesiac 70 85 

PO / 1 100 l 1x mesiac 200 240 

PO / 1 100 l 2x mesiac 400 480 

 

Ďalej starosta obce Mgr. Roman Lisický informoval poslancov OZ o povinnosti zhodnocovať 

biologicky rozložiteľný odpad vytváraný v domácnostiach. V našej obci už zhodnocujeme biologicky 

rozložiteľný odpad zo záhrad v domácich kompostéroch a je možné v nich zhodnocovať aj odpad 

tvorený v domácnostiach - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad  tzv. BRKO. 

V roku 2021 budú musieť všetci občania zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad buď v : 

 domácich kompostéroch  

 

O tejto skutočnosti budú informovať obecný úrad čestným prehlásením. 

 

Ostatní občania, ktorí nemajú domáce kompostéri a ani si ich nezabezpečia, musia si zabezpečiť 

vývoz biologicky rozložiteľného odpadu prenajatím: 

 špeciálnych zberných nádobách o objeme 140 l 



 

Na základe žiadosti pôvodcom odpadu mu bude prenajatá špeciálna o objeme 140 l. Vývoz zbernej 

nádoba bude realizovaný za poplatok 3,50 €/za jeden vývoz. Frekvenciu vývozu smetnej nádoby si 

určí každý pôvodca odpadu sám, a tá bude vyvezená podľa harmonogramu vývozov BRKO.  

 

Poslanci OZ schválili VZN č.1/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Svederník s jedným doplňujúcim poslaneckým návrhom a piatimi 

pozmeňujúcimi poslaneckými návrhmi. 

 

Poslanci OZ poverili starostu obce Mgr. Romana Lisického propagáciou triedenia komunálneho 

odpadu, aby boli občania obce motivovaní zapojiť sa do separovania komunálneho odpadu, nakoľko 

poplatok za skládkovanie sa odvíja priamo úmerne od miery vytriedenia komunálneho odpadu 

a každým rokom jeho výška rastie. Naša obec je na úrovni triedenia 31 % čo je málo a v záujme 

udržateľnosti poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad  malo by sa v obci triediť na úrovni 

aspoň 50 %. 

 

 

K bodu 6/  Dodatok č.2 k VZN č.1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Svederník 

 

Materiály k tomuto bodu programu boli poslancom OZ zaslané vopred.  

 

Starosta obce informoval poslancov OZ  o povinnosti obce odoberať od občanov biologicky 

rozložiteľný odpad z kuchyne  a v dodatku č. 2 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi stanovuje obec Svederník pravidlá a povinnosti s nakladaním 

biologicky rozložiteľnými kuchynskými odpadmi tzv. BRKO. 

 

Poslanci OZ schválili Dodatok č.2 k VZN č.1/2018 o nakladaní s komunálnymi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Svederník, kde bolo uznesením  číslo 35/2020 schválené  

VZN č.1/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Svederník schválená zmena sadzieb piatimi pozmeňujúcimi poslaneckými návrhmi a jedným 

doplňujúcim poslaneckým návrhom, ktorá bola zapracovaná aj v Dodatku č. 2 k VZN č.1/2018 

o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Svederník. 

 

 

K bodu 7/  Dodatok č.2 k VZN č.1/2015 o miestnych daniach na území obce Svederník 

 

Podklady k tomuto bodu programu boli poslancom OZ zaslané vopred. 

 

Starosta Mgr. Roman Lisický informoval poslancov OZ o návrhu dodatku č. 2 k k VZN č.1/2015, 

kde navrhnutá zmena v  §5 nahrádza pôvodné znenie a celý  §5 sa nahrádza nasledovným znením : 

Ročná sadzba dane z bytov podľa § 16 ods. 1 zák. 582/2004 Z.z. sa určuje za každý začatý meter 

podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru na 0,14 €/ m². 

 

Poslaneckým návrhom bolo navrhnuté, že v § 4 odsek 1 písmeno g) sa sadzba za ostatné stavby 

neuvedené v písmenách a)až h)  mení z 0,25 €/ m² na  0,14 €/ m² 

 

Poslanci OZ schválili Dodatok č.2 k VZN č.1/2015, tak ako bolo uvedené v návrhu Dodatku č.2 

k VZN č.1/2015 a to nasledovným znením : Ročná sadzba dane z bytov podľa § 16 ods. 1 zák. 

582/2004 Z.z. sa určuje za každý začatý meter podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru na 

0,14 €/ m². 

 



Poslanci OZ schválili poslaneckým návrhom zmenu  sadzby v §4 odseku 1 písmeno g) ostatné 

stavby neuvedené v písmenách a)až h)  mení z 0,25 €/ m² na  0,14 €/ m² 

  

 

K bodu 8/ Programový rozpočet obce Svederník na roky 2021-2023 

 

Podklady k tomuto bodu programu boli poslancom OZ zaslané vopred. 

 

Starosta obce Mgr. Roman Lisický oboznámil poslancov OZ s Návrhom Programového rozpočtu 

obce Svederník na roky 2021-2023, ktorý vypracovala ekonómka obce pani Božena Kocianová. 

Materiály k tomuto bodu programu boli poslancom OZ zaslané vopred. 

 

K Návrhu Programového rozpočtu obce Svederník na roky 2021-2023 predložila odborné stanovisko 

aj hlavná kontrolórka obce Svederník Ing. Elena Šuteková s konštatovaním, že Návrh Programového 

rozpočtu na roky 2021-2023 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR 

a odporučila poslancom OZ obce Svederník predložený návrh schváliť. 

 

Poslanci OZ zobrali na vedomie  

 odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k predloženému  Návrhu Programového 

rozpočtu obce Svederník na roky 2021-2023 

 návrh Rozpočtu na roky 2022-2023 

 

Poslanci OZ schválili 

a) Programový rozpočet na rok 2021 s jedným doplňujúcim poslaneckým návrhom navýšiť 

kapitálové výdavky o sumu 500 € na vypracovanie štúdie rozvoja oddychovej zóny v miestnej 

časti Lipová Alej 

b) Možnosť robiť úpravy v rozpočte v kompetencii starostu v zmysle uznesenia 

 

 

K bodu 9/ Nakladanie s majetkom obce (žiadosť o odkúpenie pozemku, žiadosť o zriadenie 

vecného bremena) 

 

Starosta Mgr. Roman Lisický informoval poslancov OZ o : 

 žiadosti pani Boženy Zemanovej o odkúpenie časti parcely KN-E  č. 2-212 o výmere             54 

m², alebo aspoň o zriadenie vecného bremena na právo prechodu k nehnuteľnosti – 

rekreačnej chate v chatovej oblasti Marček 

 žiadosti pána Vladimíra Petríka o odkúpenie časti parcely číslo KN-C č. 734/43 o výmere      

30 m² v miestnej časti Lipová Alej 

 

 Poslanci OZ odložili 

 

             Žiadosť pána Vladimíra Petríka o odkúpenie časti pozemku na parcele KN-C č. 734/43 na 

             dobu pokiaľ nebude vypracovaná štúdia na rozvoj oddychovej zóny v miestnej časti 

             Lipová  Alej.   

             Žiadosť bude prerokovaná až po dôkladnom posúdení vypracovanej štúdie poslancami OZ, 

             či je predmetná parcela prebytočným majetkom obce, alebo je potrebná na plnenie zámeru 

             pri realizácii oddychovej zóny v miestnej časti Lipová Alej. 

 

 

 

 

 



 Poslanci OZ sa zhodli, že je potrebné  

             Poskytnúť prísľub na možné usporiadanie predmetnej lokality s cieľom zhodnotiť pozemky 

v predmetnej lokalite spôsobom predaja pri zachovaní princípu rovnosti príležitosti, pričom bude 

prihliadať na skutočnosť -  vytvoriť priestor na právo prechodu a prejazdu pre pani Boženu Zemanovú  

na právo k jej nehnuteľnosti v chatovej oblasti Marček, ktorá susedí s parcelou  

KN-E č.2-212, pričom nesmú byť narušené záujmy obce.  

 

K bodu 10/  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021 

 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Šuteková predložila poslancom OZ plán kontrolnej činnosti na 

1. polrok 2021, ktorý bude zameraný v kontrolnej činnosti na kontrolu v zmysle návrhu a to : 

 

 Kontrolu plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu obce a vedenia účtovníctva a kontrolu 

Inventarizácie majetku obce k 31.12.2020 

 Kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri posudzovaní dotácií 

z rozpočtu obce v priebehu roku 2020 

 Kontrolu sledovania stavu vývoja dlhu obce Svederník 

 

 

Poslanci OZ schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021  

 

Poslanci OZ poverili hlavnú kontrolórku obce Ing. Elenu Šutekovú vykonať kontroly v súlade so 

schváleným Plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 

 

 

 

K bodu 11/ Rôzne 

 

Starosta obce Mgr. Roman Lisický informoval poslancov OZ o : 

 

 Žiadosti  o odpustenie platby za nájom nebytových priestorov reštaurácie Maryša, 

predloženou  pani Marikou  Gauríkovou  za obdobie od 15.10.2020 do 15.12.2020 vzhľadom 

na pokles tržieb  a tiež nepriaznivú  situáciu v spojitosti s nariadením Vlády SR o zamedzení 

šírenia nákazy COVID -19  

 Žiadosti  o odpustenie platby za nájom nebytových priestorov obchodu Želka, predloženou 

pani Katarínou Králikovou za obdobie od 15.10.2020 do 15.12.2020 vzhľadom na pokles 

tržieb  a tiež nepriaznivú  situáciu v spojitosti s nariadením Vlády SR o zamedzení šírenia 

nákazy COVID -19 

 

Poslanci OZ schválili odpustenie platby nájomného za prenájom nebytových priestorov reštaurácie 

Maryša pani Marike Gauríkovej a tiež odpustenie platby nájomného za prenájom nebytových 

priestorov obchodu Želka pani Kataríne Králikovej na obdobie od 15.10.2020 do 15.12.2020 

vzhľadom na nepriaznivý vývin situácie v spojitosti s nariadením Vlády SR o zamedzení šírenia 

nákazy COVID 19.    

 

 

 

K bodu 12/ Diskusia 

 

Ing. Eva Chrústová  informovala o pozitívnom  ohlase  občanov obce na akciu pre našich najmenších 

- Mikuláša, ktorý tento rok zavítal kvôli pandémii netradične do našej obce na koníkoch a za 

dodržania prísnych hygienických opatrení rozdával darčeky deťom po celej obci aj  v jej miestnych 



častiach.   

Taktiež vyzdvihla fakt, že sa nezabudlo ani na našich seniorov a aj oni dostali malý darček, ktorý ich 

iste potešil v týchto neľahkých časoch.  

 

 

Ing. Peter Zajac sa poďakoval v mene všetkých poslancov OZ za dobre vykonávanú  prácu počas 

celého roku 2020 nielen pánovi starostovi obce Mgr. Romanovi Lisickému, ale aj všetkým 

zamestnancom obecného úradu aj keď ich práca bola sťažená v súvislosti s celosvetovou pandémiou 

šírenia nákazy COVID – 19.  

 

 

 

 

K bodu 13/ Návrh na uznesenie 

 

Členka  návrhovej komisie Ing. Eva Chrustová prečítala všetky návrhy uznesení, ktoré boli prijaté na 

riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

K bodu 14/ 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 09.12.2020 

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

Zápisnicu overil: 

 

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

 

  

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


