
  Zápisnica z riadneho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva obce Svederník, 

konaného dňa 16.09.2020 

 

 

 
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 5-ti poslanci 

a/  starosta obce určil:  

 zapisovateľku – Máju Babišovú 

 overovateľov zápisnice – Ing .Romana Ďuračíka a p. Jána Štrbu 

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  

09.09.2020 a navrhol doplniť jeden bod programu ako  

bod 5. Podmienky použitia verejných prostriedkov poskytnutých zo štátnych finančných aktív 

formou návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR a ostatné body posunúť 

v číslovaní podľa poradia.  

Poslanci pristúpili k hlasovaniu a odsúhlasili  doplňujúci bod programu a následne Program 

rokovania OZ ako celok vrátane doplňujúceho bodu, 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.    Kontrola plnenia uznesení 

  4.    Rozpočtové opatrenie č.4/2020 

  5.    Podmienky použitia verejných prostriedkov poskytnutých zo štátnych finančných aktív  

         formou návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR  

  6.    Žiadosti združení a občanov  

  7.    Rôzne 

  8.    Diskusia 

  9.    Návrh na uznesenie 

 10.   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 :  

 

 ešte nepodpísanej zmluve ohľadom odpredaja pozemku na parcele C-KN č. 478 na ktorom 

bude umiestnená prečerpávacia stanica potrebná pri odkanalizovaní obce Svederník   

 

 riešení problému, ktorý vyvstal pri prevode verejného vodovodu do vlastníctva spoločnosti 

SEVAK, a.s., kde v miestnej časti Lipová Alej podľa súčasne platnej zmluvy uzatvorenej so 

spoločnosťou BEL-HOUSE, a.s. nie je možné v tejto miestnej časti odstúpiť vodovod tretej 

osobe. Po objasnení konkrétnej situácie ohľadom vodovodu a jeho prevodu na spoločnosť 

SEVAK, a.s .zástupca konateľa spoločnosti BEL-HOUSE, a.s. prehodnotil vzniknutý problém 

a bude spísaný dodatok k zmluve v ktorej spoločnosť povolí prevod vodovodu v miestnej 

časti na spoločnosť SEVAK, a.s. nakoľko táto spoločnosť je jediným strategickým 

dodávateľom pitnej vody a je predpoklad, že v budúcnosti bude zabezpečovať opravy 

vodovodu a tiež rozšírenie a pokrytie dodávkou pitnej vody aj do miestnej časti Keblov 

v ktorej ešte vodovod nie je zavedený. 

Po podpísaní dodatku k zmluve  so spoločnosťou BEL-HOUSE, a.s. tak bude možný prevod 

verejného vodovodu na spoločnosť SEVAK, a.s.   

 

 projekte PODHÁJ, kde nie sú zatiaľ skolaudované inžinierske siete. Prebehla len kolaudácia 

chodníkov a miestnej komunikácie, kde sa vyskytli drobné nedostatky, ktoré bude potrebné 

odstrániť. Predpokladaný termín začiatku výstavby rodinných domov je jar 2021 

 

 o skolaudovaní chodníka pre peších v miestnej časti Svederník, kde sa vyskytli dva 

nedostatky, ktoré boli stanovené ako podmienky a bude potrebné odstrániť:  

 

a) doasfaltovanie časti medzi chodníkom a vozovkou   

     

b) na prechode pre chodcov je potrebné zosilniť intenzitu osvetlenia pre bezpečné 

prechádzanie chodcov  cez označený prechod  

 

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

 

 

K bodu 4/  Rozpočtové opatrenie č.4/2020 

 

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

spracovala a zapracovala do rozpočtového opatrenia č.4/2020 ekonómka obce pani Božena 

Kocianová. Materiály k tomuto bodu programu boli poslancom OZ zaslané vopred a tvoria prílohu 

tejto zápisnice. 

Rozpočtovým opatrením č.4/2020 došlo k nasledovným zmenám programového rozpočtu 

 

Plánované rozpočtové príjmy v roku 2020 

vo výške 740 185,43€ boli upravené na ....................................................763 183,43€  

                           

Plánované rozpočtové výdavky v roku 2020 

vo výške 740 165,25€ boli upravené na ....................................................760 842,04€ 

 

Hospodárenie celkom prebytok vo výške 2 341,39€. 

Poslanci OZ schválili úpravu rozpočtu na základe Rozpočtového opatrenia č.4/2020 



K bodu 5/ Podmienky použitia verejných prostriedkov poskytnutých zo štátnych finančných 

aktív formou návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR 

 

Starosta obce Mgr. Roman Lisický informoval poslancov OZ o možnosti získať verejné prostriedky 

zo štátnych finančných aktív formou návratnej finančnej výpomoci vo výške 25 827,00 € na výkon 

samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 

2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 

Návratnú finančnú výpomoc je možné použiť výlučne a v plnom rozsahu len na financovanie výkonu 

samosprávnych pôsobností obce – na nehospodársku činnosť, ako aj na kompenzáciu výdavkov už 

čerpaných v priebehu roka 2020. Začiatok splácania je 1/2024 a splatnosť NFV je do roku 2027 

v rovnomerných ročných splátkach.  NFV je bezúročná  a nie je viazané žiadnym zabezpečením. 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Šuteková predložila: 

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k stavu a vývoju dlhu obce Svederník k 30. 06. 2020  a následne 

b) S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce Svederník k dodržaniu podmienok pre prijatie 

návratnej finančnej výpomoci z verejných zdrojov z Ministerstva financií SR  na kompenzáciu 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v predloženom znení. 

Materiály tvoria prílohu zápisnice.  

 

Hlavná kontrolórka obce Svederník odporučila  poslancom OZ uchádzať sa o návratnú finančnú 

výpomoc z Ministerstva financií, ktorá bude kompenzovať výpadok dane z príjmov fyzických osôb 

v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19. 

 

Následne poslanci hlasovali o predloženom návrhu na uznesenie, ktoré schválili pomerom 4 : 1 

z celkového počtu 5 prítomných poslancov.  

 

 

 

K bodu 6/ Žiadosti združení a občanov 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o žiadosti : 

 

 Pána Ing. Vrablca v zastúpení zdravotne postihnutého pána Pavla Oravčíka o materiálny 

príspevok vo forme kúpy dreva alebo uhlia na zimné obdobie 2020/2021 

 

Starosta obce zabezpečí dovoz odpadového dreva, ktoré vznikne pri výrube drevín v obci.  

 

 

 Pani Šmehílovej Kataríny o vysporiadanie parcely  C-KN č.1298 o výmere 840 m² a parcely C-

KN č. 830/2 o výmere 16 m²  

 

Poslanci OZ poverili starostu obce, aby predmetnú žiadosť postúpil právnikovi na posúdenie  a vyzval 

žiadateľku o predloženie dokladov v listinnej podobe, že informovala podielových spoluvlastníkov 

o možnosti uplatnenia predkupného práva.  

 

 

 Pani Králikovej Kataríny o zníženie časti  nájomného za mesiac marec vzhľadom na vzniknutú 

situáciu s nariadením vlády SR v snahe zamedziť šíreniu nákazy COVID – 19, ktorá  musela svoju 

prevádzku uzavrieť v období od 15.3.2020 do 31.3.2020 

 

Poslanci OZ schválili  vzhľadom na vzniknutú situáciu s nariadením Vlády SR o zamedzení šírenia 

nákazy COVID-19, žiadosť o zníženie nájmu pani Králikovej Kataríne v rozsahu 50 % z nájmu za 

obdobie marec 2020. 



 

 Slovenského zväzu telesne postihnutých so sídlom v Dlhom Poli o finančný príspevok na činnosť 

zväzu na rok 2020 

 

Poslanci OZ schválili žiadosť Slovenského zväzu telesne postihnutých o finančný príspevok na 

činnosť  v roku 2020 vo výške 60€. 

 

 

 

 

K bodu 7/ Rôzne 

 

Starosta Mgr. Roman Lisický informoval poslancov OZ o : 

 

 výzve okresného súdu Žilina, ktorý zastupuje  žalobkyňu pani Zemanovú Boženu vo veci 

zriadenia vecného bremena o doloženie písomného stanoviska obce Svederník 

 

Písomné stanovisko obce Svederník bolo na okresný súd v Žiline už zaslané. 

 

 

 sťažnosti pána Fizíka Dezidera ohľadom susedských vzťahov s jeho bezprostredným susedom 

pánom Krupom Františkom 

 

Na základe sťažnosti nariadi starosta obce Mgr. Roman Lisický ústne pojednávanie oboch 

zúčastnených strán. 

 

 

 výsledku kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia Žilina, ktorá vykonala kontrolu 

podaného podnetu na znečisťovanie ovzdušia prenikavým zápachom z prevádzky Čistiarne 

odpadových vôd v miestnej časti Lipová Alej 

 

Starosta informoval poslancov OZ, že spoločnosť PURECO bude dňa 23.9.2020 inštalovať chýbajúce 

rozvody na tvorbu jemných bublín do oboch nádrží v ČOV a problém prenikavého zápachu bude 

odstránený 

 

 

 Prvej fáze elektronického štatistického sčítania domov a bytov 2020 k rozhodujúcemu 

dátumu 1.1.2021, samotné sčítanie domov a bytov prebieha od 1.6.2020 do 12.2.2021. 

Po tomto termíne bude prebiehať druhá fáza projektu, sčítanie obyvateľov, kde rozhodujúcim   

okamih sčítania bude dátum 1.1.2021. 

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15.2.2021 do 31.3.2021 

              

Starosta obce informoval poslancov OZ, že naša obec v prvej fáze štatistického zisťovania spracovala  

10,5 % potrebných dát. Obecný úrad využíva aktívnu pomoc občanov našej obce pri sčítaní domov 

a bytov. Občanom boli rozposlané formuláre, ktoré sa už vypísané vracajú späť na obecný úrad a sú 

postupne spracovávané do elektronickej podoby. 

   

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

 

 

 

 



 

K bodu 8/ Diskusia 

 

 

 Poslankyňa p. Eva Maťková dala podnet na zakúpenie certifikovanej  detskej zostavy na malé 

detské ihrisko v miestnej časti Marček 

 

Starosta obce preverí cenové ponuky a na ďalšom zastupiteľstve bude poslancov informovať 

o výsledku prieskumu.    

 

 

 Poslankyňa p. Eva Maťková prišla s návrhom na zakúpenie obrusov do miestnosti bývalej 

požiarnej zbrojnice v miestnej časti Marček, nakoľko sa miestnosť využíva na odbavenie 

životných jubileí, oslavy krstín novonarodených detí, hostín mladomanželov po svadbách 

a smútočných hostín po pohreboch. Staré obrusy už neboli vhodné na používanie pri takýchto 

dôstojných oslavách. Novokúpenými obrusmi obec prispeje k spríjemneniu strávených chvíľ 

občanov našej obce v týchto priestoroch. 

 

Starosta obce Svederník poveril drobným nákupom obrusov pani Evu Maťkovú.  

 

 

 

K bodu 9/ Návrh na uznesenie 

 

Členka  návrhovej komisie Ing. Eva Chrustová prečítala 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 16.09.2020 

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

 

 

 

Zápisnicu overili: 

 

Ing. Roman Ďurčík                                                              ............................................................ 

 

  

Pán Ján Štrba                                                                       ............................................................            

 

 


