
 

 

Zápisnica zo zasadnutia č. 1/2015 
Obecného zastupiteľstva obce Svederník, 

konaného dňa 11.02.2015 
 
 
 
Prítomní:   Ing. Peter Zajac,  Ing. Eva Chrustová,  Ing. Pavol Králik,  p. Anton Koraus,  
                 p. Eva Maťková,  Ing. Marián Beniač, p. Peter Beniač 
 
Hostia:       Ing. Elena Šuteková – hlavný kontrolór obce 
                    Ing. Peter Funtík – občan obce  
                    Peter Ušák – konateľ spoločnosti EKOFIT s.r.o. (záhradníctvo) 
                    Mária Smrekovská – zamestnanec obce - zapisovateľka 
 
Štátna hymna 
Všetci prítomní povstali – zaznela štátna hymna Slovenskej republiky z titulu, že jeden z poslancov 
dodatočne skladal sľub 
 
 
K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Po  odznení  štátnej  hymny  SR  starosta  obce Bc. Roman Lisický  privítal  všetkých  prítomných 
a skonštatoval,  že  OZ  je  spôsobilé  rokovať a je schopné uznášať sa,  nakoľko sú prítomní všetci 
zvolení poslanci. 
a/  starosta obce určil:  

� zapisovateľku – Mária Smrekovská  
� overovateľov zápisnice – Ing. Marián Beniač, p. Eva Maťková 

b/  do návrhovej komisie bol zvolený Ing. Pavol Králik 
 
K bodu 2/  Schválenie programu rokovania OZ 
Starosta  obce  predložil   poslancom  OZ  Návrh  programu  rokovania  podľa pozvánky  zo  dňa  
29.01.2015 s doplňujúcimi a pozmeňujúcimi návrhmi na schválenie. Poslanci pristúpili 
k hlasovaniu, odsúhlasili doplňujúce a pozmeňujúce návrhy a následne odhlasovali o Programe 
rokovania OZ ako celku, ktorý bol  jednohlasne schválený. 
 
K bodu 3/  Zloženie sľubu poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva obce 
Nakoľko na Ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Svederník bol ospravedlnený  
z  neúčasti  novozvolený  poslanec  Ing. Peter  Zajac,  dodatočne  sa  pristúpilo  k  zloženiu   sľubu 
poslanca  v  zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Sľub  prečítal  starosta  obce  v  znení:  „Sľubujem  na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť  
svoje  povinnosti,  ochraňovať   záujmy  obce,  dodržiavať   Ústavu  Slovenskej  republiky,   ústavné 
zákony,  zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie  poslanca 
obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 
Potom   novozvolený   poslanec Ing. Peter  Zajac   pristúpil  k   podpisu   sľubu  a  starosta obce mu 
odovzdal osvedčenie o zvolení. 
 
K bodu 4/  Voľba predsedov komisií obecného zastupiteľstva 
Na  Ustanovujúcom  zasadnutí  OZ obce  Svederník,  konanom dňa 10.12.2014 boli vytvorené  štyri 
komisie, ktorých predsedov poslanci volili na tomto rokovaní   OZ nasledovne: 
 
 



 

 

Komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva 
− za predsedu komisie bol jednohlasne zvolený Ing. Pavol Králik 

 
Finančná komisia a správa majetku obce 

− za predsedu komisie bola jednohlasne zvolená Ing. Eva Chrustová 
 
Kultúrno – športová komisia 

− za predsedu komisie bol jednohlasne zvolený Ing. Peter Zajac 
 
Sociálno – zdravotná komisia a ochrana mládeže 

− za predsedu komisie bola jednohlasne zvolená p. Eva Maťková 
 
 
K bodu 5/  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Svederník za rok 2014 
V tomto bode programu hlavná kontrolórka obce Svederník Ing. Elena Šuteková predložila správu  
o kontrolnej činnosti za rok 2014. 
Hlavná   kontrolórka  vykonávala  kontrolu  z hľadiska   dodržiavania  zákonných   ustanovení  so 
zameraním sa predovšetkým na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 
nakladaní s majetkom obce a obci zvereným majetkom štátu. 
V   hodnotenom   období  boli  hlavným  kontrolórom  obce  splnené  všetky  zákonné   povinnosti 
vo vzťahu k dodržiavaniu  § 18 f  zákona   č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
Hlavná  kontrolórka na záver konštatovala, že obec Svederník pri výkone samosprávy v roku 2014 
primerane  dodržiavala príslušné  zákonné predpisy pri hospodárení  a nakladaní s  majetkom obce 
a hospodárne a efektívne nakladala so svojím majetkom. 
 
 
K bodu 6/  Doplnok č. 1 k VZN  č. 2/2012 o príspevku,  ktorý  je určený na úhradu nákladov 
                   v školskej  jedálni 
Príspevok   na   stravovanie  je  určený   na  nákup  potravín  podľa  vekových  kategórií stravníkov             
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Na základe príslušnej legislatívy, zákonný zástupca 
dieťaťa uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín 
podľa vekových kategórii v súlade s finančnými pásmami.  
Kalkuláciou  nákladov  vedúca ŠJ zistila, že doteraz platné  finančné   pásmo – 1,12 €/1 dieťa/deň, 
ktoré bolo platné od 9/2008  je  nepostačujúce,  z dôvodu rastúcich nákladov na nákup potravín na 
výrobu jedál a nápojov, je potrebné finančné pásmo zvýšiť.  Poslanci  hlasovali  za  zmenu  VZN  
jednohlasne. Schválené  finančné    pásmo  predstavuje čiastku 1,19 €/1 dieťa / zverejnený 
poslanecký návrh bol 1,27 €/1 dieťa /. Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.04.2015. 
V tomto bode programu bolo taktiež navrhnuté, aby finančná komisia skontrolovala hlavné položky  
pri nákupe potravín v cenovej oblasti a tiež porovnala cenové ponuky viacerých dodávateľov 
potravín. Poslanec Ing. Marián Beniač  navrhol možnú spoluprácu pri obstarávaní tovaru pre ŠJ 
s viacerými subjektami. 
 
 
K bodu 7/  Doplnok Územného plánu obce Svederník 
V  tomto  bode  programu  konateľ  spoločnosti  EKOFIT –  záhradníctvo  Kotešová  p. Peter Ušák 
informoval prítomných o svojom investičnom zámere vybudovať záhradné centrum vo Svederníku.  
Plánom investora je tiež  vybudovanie predajno-administratívnej budovy, skladu, fóliovníka a 
spevnených plôch. Súčasťou projektu by bola veľká okrasná  záhrada s vodopádmi, jazierkami, 
oddychovou  zónou a rastlinami.  Záhrada by bola sprístupnená aj verejnosti. Prioritou je 
vybudovanie príjazdovej cesty. Obci Svederník investor  ponúka  možnosť  spolupráce – údržba 
trávnika na ihrisku,  vstupná výsadba stromov medzi miestnou časťou Marček a Svederníkom. 



 

 

Poslanec  Ing. Peter Zajac  navrhol  posunúť  tento  bod  programu  na rokovanie komisii  životného 
prostredia  a  výstavby,  lesného a vodného  hospodárstva,  znova rokovať aj so spoločnosťou BEL -  
HOUSE, vyhodnotiť prínosy uvedeného projektu s odborníkmi a tento prerokovať na najbližšom 
zasadnutí OZ. Všetci poslanci i konateľ spoločnosti EKOFIT p. Peter Ušák s návrhom súhlasili. 
 
 
K bodu 8/  Odsúhlasenie zápisu vecného bremena / podzemné vedenie elektrického vedenia 
                   spoločnosti  EKOFIT,  s.r.o.  / pod  chodníkom  pre  peších  vo  vlastníctve   obce  
                   Svederník  
V   r. 2014  bola  uzatvorená   zmluva  o zriadení vecného bremena. V miestnej časti  Zarieč je pod  
vybudovaným  chodníkom pre peších vo vlastníctve obce Svederník umiestnené podzemné 
elektrické vedenie k spoločnosti EKOFIT, s.r.o. Vzhľadom na skutočnosť, že v minulosti aj keď 
o tomto bode rokovania OZ rozhodlo – súhlasilo, nebolo naformulované uznesenie takého obsahu, 
ktorý by bol vyhovujúci pre správu katastra, z toho titulu bolo o predmetnom bode opätovne 
hlasované.  Zápis vecného bremena bol poslancami jednohlasne odsúhlasený. 
 
 
K bodu 9/  Zásady odmeňovania poslancov  OZ 
Zásady odmeňovania poslancov boli schválené v r.2010. Tieto nezodpovedali reálnym požiadavkám 
a ani  potrebám výkonu funkcie poslanca obecného zastupiteľstva (cestovné, telefón, časové 
hľadisko). 
Starosta obce spolu s návrhovou komisiou navrhol zvýšiť odmeny poslancom za výkon ich funkcie 
nasledovne: 
a/   poslancovi menovanému za zástupcu starostu obce z pôvodných 45,- EUR na 50,- EUR brutto 
      mesačne 
b/   poslancovi  za zasadnutie obecného zastupiteľstva  z pôvodných 10,- EUR na 30,- EUR brutto 
c/   poslancom  i  neposlancom  –  členom komisií OZ za účasť na zasadnutí komisie z pôvodných 
      3,32 EUR na 10,- EUR brutto za zasadnutie 
Návrh bol poslancami OZ jednohlasne schválený. 
Hlavná kontrolórka obce ďalej navrhla, aby odmeny poslancov i neposlancov – členov komisií boli 
vyplácané  na  ich osobné účty  na  konci  kalendárneho roka.  Odmena  zástupcu  starostu  zostáva  
vyplácaná  v  mesačných cykloch  vo výplatnom termíne ostatných zamestnancov obce. 
Návrh bol poslancami OZ jednohlasne schválený. 
Posledná veta v § 3 ods. 4 „ Zásad odmeňovania ...“ sa vypúšťa. 
Tieto zásady odmeňovania poslancov OZ a komisií OZ nadobúdajú účinnosť dňom 01.03.2015. 
 
 
 
K bodu 10/  Určenie platu starostu obce 
Poslanci obecného zastupiteľstva sa s príslušnou legislatívou oboznámili vopred zo zaslaných 
podkladov. V zmysle zákona   č. 253/1994 Zb. a zákona  č. 154/2011 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, obecné zastupiteľstvo plat starostu obce 
raz ročne prerokuje. Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1(alebo násobku podľa  § 4 ods.7)  
V zmysle hore uvedených právnych predpisov je plat starostu obce Svederník stanovený zákonom 
vo výške 1,98 násobku priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve k 1.1. príslušného 
kalendárneho roka. Obecné zastupiteľstvo môže rozhodnutím plat starostu zvýšiť až o 70%. 
Starosta obce stručne zhodnotil svoje predchádzajúce obdobie na poste starostu, dosiahnuté úspechy 
a predstavil vytýčené ciele do ďalšieho obdobia. Uviedol, že jeho zvýšenie platu 
v predchádzajúcom roku činilo 20%. 
 



 

 

P. Anton Koraus  ako  zástupca  starostu  obce  zhodnotil  doterajšie  pôsobenie starostu obce a jeho 
pracovné výsledky. Uviedol,  že  starosta  vykonáva svoju prácu vo vysokom nasadení a svedomite 
v  prospech  občanov  obce. Poslanci obecného zastupiteľstva konštatovali, že  rozsah  a  náročnosť  
úloh  starostu  obce sa  neustále zvyšujú a starosta obce dosiahol v uplynulom období pri 
zabezpečovaní výkonu prenesenej pôsobnosti štátnej správy ako aj pri výkone samosprávnej 
pôsobnosti obce veľmi dobré výsledky 
Poslanec  Ing. Peter Zajac  konštatoval,  že počas  funkcie    terajšieho starostu  stúpla  autorita  
obecného  úradu. Poslanci spoločne zhodnotili pôsobenie starostu obce na svojom poste za uplynulé 
volebné obdobie. Následne sa  uzniesli  na nasledovnom závere: 
� základný plat starostu obce je zo zákona 1,98 násobok priemernej mzdy v národnom 

hospodárstve, t. j. 1631,52 EUR 
� zvýšiť  plat starostu   vo výške 40% zo základného platu, t. j. 652,61EUR 
� plat starostu obce po zaokrúhlení na celé euro hore je 2285 EUR brutto s účinnosťou od 

01.02.2015 
 
Na schvaľovaní tohto a ďalších bodov programu nebol prítomný poslanec p. Peter Beniač, nakoľko 
o 19,20 hod. odišiel za pracovnými povinnosťami. 
 
 
K bodu 11/  Schválenie vykonania auditu obce za r. 2014 
Starosta obce a  návrhová komisia v tomto bode programu predložila na schválenie výkon auditu 
obce za r. 2014 audítorkou Ing. Jozefínou Smolkovou-EkoKONT 
Návrh bol jednohlasne prítomnými poslancami schválený. 
 
 
K bodu 12/  Nájomná zmluva so spoločnosťou  AJZA s.r.o. /cukrárenská výroba Marček/ 
Starosta obce informoval prítomných o porušovaní zmluvných podmienok spoločnosťou AJZA     
s.r.o. - cukrárenská výroba Marček. Nakoľko nájomca nedodržiava zmluvné podmienky, neplatí 
nájom v zmysle nájomnej zmluvy, i po viacerých rokovaniach a urgenciách zo strany starostu obce 
s nájomcom, je daný návrh na výpoveď nájomnej zmluvy. Právny zástupca obce pripraví písomnú 
výpoveď zmluvy s tým, že nájomca bude mať ešte možnosť do 7  dní nájomné uhradiť. V prípade, 
že nájomca dlžnú čiastku neuhradí, obec odstupuje od nájomnej zmluvy. Prítomní poslanci 
jednohlasne schválili ukončenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou AJZA s.r.o. 
 
 
K bodu 13/  Rôzne 
 
Plat  a úväzok hlavného kontrolóra obce 
 
Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny 
rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. 
Úväzok hlavného kontrolóra v obci bol v minulosti stanovený na 0,06 t.j. 2,5 hod. týždenne 
s odmenou 77,- €/mesiac. Tento úväzok v súčasnosti nepostačuje na plnenie úloh, ktoré má hlavný 
kontrolór zverené. Preto bol vyslovený návrh na zvýšenie  úväzku  hlavnej  kontrolórky  obce. 
Vzhľadom na rozsah činnosti je navrhované zvýšiť úväzok na 0,1. Plat hlavného kontrolóra obce by 
v tomto prípade predstavoval 127,- EUR/mesiac. 
Návrh bol poslancami OZ jednohlasne schválený s účinnosťou od 01.03.2015.     
 
 
 
 



 

 

Ďalej v tomto bode starosta obce informoval prítomných poslancov, že k 31.3.2015 dôjde 
k ukončeniu činnosti Spoločného stavebného úradu so sídlom v Žiline pod Mestom Žilina. Uvedený 
stavebný úrad bol zriadený na zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy na úseku 
územného plánovania a stavebného poriadku. Od  01.04.2015 vniká nový Spoločný obecný úrad 
(stavebný úrad) so sídlom v Strečne, s vysunutým pracoviskom v Žiline, na Štefánikovom nám. 
(budova Lesy SR), ktorého členom je Obec Svederník. Ďalšími zakladajúcimi obcami sú Strečno, 
Stráňavy, Hôrky, Brezany, Bitarová, Ovčiarsko, Horný Hričov, Dlhé Pole, Divina a Divinka. 
Poslanci boli oboznámení s uvedeným riešením a návrhom zmluvy o zriadení spoločného 
stavebného úradu. So zriadením úradu a znením zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu 
prítomní poslanci jednohlasne súhlasili. 
 
Starosta obce v tomto bode programu podal prítomným nasledovné stručné informácie: 

− 26.02.2015 začína na OÚ Svederník kontrola z NKÚ /na základe podnetu, ktorý smeroval 
k obchodnej verejnej  súťaži v r. 2014 na prenájom kultúrneho domu    

− 11.02.2015 bola vykonaná kontrola v MŠ Svederník /Inšpektorát práce Žilina – p. Cudrák/ 
− naďalej sa vedú dva súdne spory z minulosti – so spoločnosťou VULCANUS s.r.o. Žilina     

            a so štátnym podnikom Lesy SR – zvoz dreva po miestnych komunikáciách 
− zo zákona o verejnom obstarávaní – povinnosť nakupovať prostredníctvom elektronického  

trhoviska a s tým spojené nové povinnosti miest a obcí 
 
K bodu 14/  Diskusia 
 
V  rámci  tohto bodu  sa  diskutovalo o zámeroch, ktoré sa plánujú v obci zrealizovať. Prioritou 
naďalej zostáva výstavba chodníka cez obec (1. etapa, z miestnej časti Zarieč po most cez rieku 
Dlhopoľku) a výhľadovo výstavba domu smútku. Najvhodnejšou lokalitou je časť záhrad (Štepnice) 
pri cintoríne vo Svederníku. S rozšírením  cintorína  na  tieto  parcely už počíta  aj platný územný  
plán obce. Na hranici pozemkov je miestna komunikácia a inžinierske siete. 
Starosta  obce s poslancami o uvedenom projekte diskutoval. Záverom rokovania je návrh osloviť  
spoluvlastníkov  parciel v susedstve cintorína,  aby  tieto  darovali  obci a to presne za účelom 
rozšírenia cintorína a budúcej výstavby domu smútku. Je spoločným záujmom všetkých obyvateľov 
obce, aby sme akútny nedostatok hrobových miest na cintoríne vo Svederníku vyriešili rozšírením 
cintorína. Zároveň by to bol predpoklad k výstavbe domu smútku vo Svederníku. Poďakovaním a 
zároveň motiváciou  pre darcov by  bolo  budúce oslobodenie  darcu  od  platenia  cintorínskych  
poplatkov a poďakovanie darcom – obcou, obyvateľmi obce a budúcimi generáciami.  
  
Ďalšie zámery a informácie uviedol a prerokoval starosta obce a prítomní poslanci: 

− vybudovanie ČOV v spolupráci so spoločnosťou BEL-HOUSE  /starosta obce/ 
− vybudovanie vodovodu v miestnej časti Keblov /Ing. Marián Beniač/ 
− oplotenie ihriska v miestnej časti Marček /p. Anton Koraus/ 
− dokončenie oplotenia cintorína v miestnej časti Marček /p. Anton Koraus/ 
− vybudovanie prístrešku nad spoločenskou miestnosťou v miestnej časti Marček /budova 

KD/ - p. Anton Koraus 
− zakúpiť technický koberec na dlažbu v spoločenskej miestnosti v miestnej časti Marček 

            /p. Anton Koraus/ 
− oprava zničeného mostíka po zvoze dreva v miestnej časti Marček na komunikácii pod 

bytovkou - /p. Anton Koraus/ 
− vybavenie OÚ potrebnou mechanizáciou – traktor, nákladné vozidlo, fekálne vozidlo, pluh 

na ohŕňanie snehu /p. Anton Koraus, Ing. Pavol Králik/ 
− oprava najkritickejších úsekov miestnych komunikácií 
− spevnenie cesty popri kanáli od miestnej časti Marček /krechty/ do Svederníka /školská 

ulica/ po vykonanom mulčovaní spoločnosťou LKV Svederník - /Ing. Pavol Králik/ 



 

 

− zámer zriadiť múzeum v rodnom dome Vincenta Hložníka /Ing. Marián Beniač/ 
− premostenie rieky Dlhopoľka v časti Zarieč – Štepnica – v blízkosti športového areálu 

           /dôležité je rokovanie s jednotlivými vlastníkmi pozemkov – spoločnosť BEL-HOUSE, SPF,            
            p. Miloslav Mičura, poslanec Ing. Marián Beniač navrhol dohodnúť so spoločnosťou BEL- 
           HOUSE vecné bremeno pre budúcu cestu. 
 
 
K bodu 15/  Záver 
Nakoľko bol vyčerpaný posledný bod programu zasadnutia OZ,  starosta obce poďakoval 
prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
 
Vo Svederníku dňa 11.02.2015 
Zapísala: Mária Smrekovská                                            …........................................................ 
 
 
 
 
 
Zápisnicu overili:  
 
 
Ing. Marián Beniač                                                          ….......................................................... 
 
 
p. Eva Maťková                                                               ….......................................................... 
 
 
 
 
 


