
  Zápisnica zo zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva obce Svederník, 

konaného dňa 15.06.2022 

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

a Ing. Marián Beniač  

 

Ospravedlnení poslanci:  

Ján Štrba 

 

Prítomní pracovníci obce:    
Mája Babišová – zamestnanec obce – zapisovateľka 

 

Ospravedlnení pracovníci obce:  

Ing. Elena Šuteková – hlavná kontrolórka obce – z dôvodu PN 

 

 

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 poslanci, 1 poslanec ospravedlnený, 1 poslanec príchod 

o 17:25 hod. 

a/  starosta obce určil:  

 zapisovateľku – Máju Babišovú 

 overovateľov zápisnice – Ing. Evu Chrustovú a Ing. Romana Ďuračíka 

b/  do návrhovej komisie bola zvolený Ing. Peter Zajac 

 

K bodu 2/ Schválenie programu rokovania OZ 

Starosta obce predložil poslancom OZ Návrh programu rokovania podľa pozvánky zo dňa 08.06.2022 

s rozšírením bodu č. 7. Poslanci pristúpili k hlasovaniu a odsúhlasili Program rokovania OZ ako celok 

s doplňujúcim návrhom, ktorý bol jednohlasne schválený v nasledovnom znení :   

    

   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 2021, 

          stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2021 

   4.    Výročná správa obce Svederník za rok 2021, Audit 

   5.    Rozpočtové opatrenie č.3/2022 

   6.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 

   7.    Určenie volebných obvodov pre komunálne voľby 2022 a návrh na rozsah výkonu 

          funkcie -  úväzku starostu obce na funkčné obdobie 2022-2026 

   8.    Majetok obce – zámena pozemku na základe žiadosti občana  

           - vyradenie odpísaného ( prebytočného ) majetku (  os. mot. vozidlo Fiat Punto, predaj) 

   9.     Prenájom obecného majetku – schválenie zmluvy so spoločnosťou LKV, spol. s.r.o. 

  10.    Žiadosť o udelenie súhlasu so zriadením optickej siete ( Kinet s.r.o. ) 

  11.    Diskusia 

  12.    Návrh na uznesenie 

  13.    Záver      

  



 K bodu 3/   

Záverečný účet obce Svederník a rozpočtové hospodárenie za rok 2021, stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2021 

   

Materiály k tomuto bodu programu boli poslancom OZ zaslané vopred. 

 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ o Záverečnom účte Obce Svederník, ktorý 

vypracovala ekonómka obce pani Božena Kocianová a ktorý bol zverejnený v zákonom 

stanovenej lehote. 

 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov predložil starosta obce Svederník Odborné stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Svederník a rozpočtového 

hospodárenia za rok 2021, ktoré vypracovala hlavná kontrolórka obce Svederník Ing. Elena 

Šuteková  

 

Východiskovým spracovaním odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce za rok 

2021 boli skúmané nasledovné kritéria : 

 Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu obce za rok 2021  
Návrh Záverečného účtu obce Svederník za rok 2021 je predložený na prerokovanie do 

obecného zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote.  

 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi  
Záverečný účet obce za rok 2021 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.  

 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce  
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonom 

stanovenej lehote a to najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy.  

 Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce  
Obec má povinnosť dať si účtovnú závierku overiť audítorovi. Táto povinnosť vyplýva z § 9 

ods. 4 zákona o obecnom zriadení, § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

(ďalej len „zákon o účtovníctve“) a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. V súlade s § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

audítor overuje tiež hospodárenie obce v súlade so schváleným alebo upraveným rozpočtom, 

hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie 

pravidiel používania návratných zdrojov financovania. Obec Svederník pri prerokovaní ZÚ 

prerokuje aj Správu nezávislého audítora a Výročnú správu, z čoho vyplýva, že si obec túto 

povinnosť splnila už pri schvaľovaní Záverečného účtu.  

 Metodická správnosť predloženého Záverečného účtu obce Svederník za rok 2021  
Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do 

záverečného účtu obce.  

Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

            Záverečný účet obce Svederník za rok 2021 je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o RPÚS.  

            Záverečný účet v zmysle § 9 os. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v 

súlade s ustanovením § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 



samosprávy bol zverejnený v zákonnej lehote pred jeho prerokovaním - 15 dní, spôsobom v 

obci obvyklým.  

            Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2021 bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 

Z. z. o účtovníctve v z. n. p., vyjadruje vo všetkých významných súvislostiach finančnú 

situáciu obce. Vykázaný výsledok finančného hospodárenia za uvedený rok bol zistený v 

súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy.  

            Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2021 a hospodárenie obce za rok 2021 boli v 

súlade s § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade § 16 ods. 3 zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pri spracovaní stanoviska 

hlavného kontrolóra overené audítorom a výrok audítora bude predložený na rokovanie OZ 

k prerokovaniu ZÚ.  

            Na základe vlastného zhodnotenia konštatovala hlavná kontrolórka obce Svederník                 

Ing. Elena Šuteková, že Záverečný účet obce Svederník za rok 2021 je spracovaný primerane 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a objektívne vyjadruje rozpočtové 

hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov a pohľadávok obce Svederník, že obec v roku 

2021 vynakladala finančné prostriedky efektívne, účelne, hospodárne a účinne a že obec 

naplnila svoje základné poslanie, zabezpečiť financovanie stanovených úloh a naplnila 

zámery rozpočtu v rozsahu schválených zámerov.  

            Na základe uvedených skutočností, predložený návrh Záverečného účtu obce 

Svederník a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 odporučila hlavná kontrolórka Ing. Elena 

Šuteková  obecnému zastupiteľstvu schváliť v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách s 

výrokom  

         Celoročné hospodárenie obce za rok 2021 sa schvaľuje bez výhrad. 
Poslanci OZ zobrali na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

Záverečného účtu obce Svederník a rozpočtového hospodárenia za rok 2021, konštatovali, že 

prerokovali Záverečný účet obce Svederník a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 a zároveň 

schválili :  

a) Celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad  

b) Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v celkovej výške 

27 904,02 € 

c) Použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky v roku 2022 podľa 

rozhodnutia OZ  

 

  

K bodu 4/  Výročná správa obce Svederník za rok 2021, Audit 

 

Materiály k tomuto bodu programu boli poslancom OZ zaslané vopred. 

 

Starosta obce Svederník Mgr. Roman Lisický predložil Hodnotiacu správu plnenia 

programového rozpočtu Obce Svederník za rok 2021, ktorú vypracovala ekonómka obce pani 

Božena Kocianová. 

 

Výročná správa obce Svederník za rok 2021 je komplexná správa s popisom o fungovaní obce 

v roku 2021. Zahŕňa základnú charakteristiku obce, geografické, demografické a ekonomické 

údaje. Zaoberá sa všetkými oblasťami a časťami života obce v súvislosti s princípmi 

fungovania samosprávy, hodnotí priebeh a výsledok hospodárenia obce za dané účtovné 

obdobie a navrhuje budúce vízie rozvoja a riešenia rozvoja obce.  

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o výsledku auditu účtovnej závierky k 31.12.2021   

Audítorka Ing. Jozefína Smolková vyhodnotila účtovnú závierku podľa zákona č. 423/2015 

o štatutárnom audite a o zmene a doplnení 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 

2021 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, že obec Svederník konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových 

pravidlách.  

 

OZ zobralo na vedomie Výročnú správu za rok 2021 a výsledok  nezávislého audítora Správy 

o audite účtovnej závierky za rok 2021. 

 

 

 

 

 

K bodu 5/  Rozpočtové opatrenie č.3/2022 

 

Materiály k tomuto bodu programu boli poslancom OZ zaslané vopred. 

 

Starosta obce Mgr. Roman Lisický predložil návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2022, ktoré 

vypracovala ekonómka obce pani Božena Kocianová. 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku schválilo dňa 16.12.2021 uznesením č. 34/2021 

Programový rozpočet na roky 2022-2024, ktorý bol zostavený na rok 2022 ako prebytkový 

v príjmovej časti  vo výške 752 550,26 € vo výdavkovej časti vo výške 737 466,00 €.  

 

 

Rozpočtovým opatrením č. 3/2022 

 

dochádza k zmenám v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sú rozdelené na tri 

časti  

a predstavujú:  

  

• „A“ - zapracovanie  a  zmenu  účelovo  určených   finančných   prostriedkov  zo štátneho  

rozpočtu  

      a  z Európskej  únie  do  rozpočtu  obce,  pričom  zvýšenie  je  v príjmovej a vo 

výdavkovej časti rozpočtu  v rovnakej  výške.  Zmeny  rozpočtu  v  súvislosti   s   

uvedenými   účelovo   určenými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu a z 

Európskej únie nepodliehajú schvaľovaniu  orgánmi   obce – v  zmysle  § 14,  ods.  1  

Zákona  č. 583/2004  Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení 

neskorších predpisov.  

 

• „B“– zmeny   rozpočtu  uskutočnené  presunmi   finančných   prostriedkov,   na  základe   

reálnych potrieb. Táto úprava nepredstavuje zmenu celkovej výšky rozpočtu obce.  

     

• „C“ – zmeny  rozpočtu  zvýšením,   príp.  znížením   výšky  pôvodne  rozpočtovaných  

finančných prostriedkov,  pričom   celkové   zvýšenie  rozpočtu   je   v   príjmovej   aj   

vo  výdavkovej časti  v rovnakej výške.  

 

 

 

 

 



Rozpočtovým opatrením č. 3/2022 došlo k nasledovným zmenám programového 

rozpočtu 

 

Plánované  rozpočtové    príjmy  v   roku   2022 vo  výške 758 328,26 € boli upravené na 

758 328,26€. 
Plánované  rozpočtové výdavky v  roku  2022 vo  výške 741 249,00 € boli upravené  

na 755 149,00 €. Hospodárenie celkom prebytok vo výške 3 179,16 €.                            

 

 

Poslanci OZ schválili rozpočtové opatrenie č. 3/2022 

 

 

 

K bodu 6/  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 

 

Materiály k tomuto bodu programu boli poslancom OZ zaslané vopred. 

 

Starosta obce Svederník Mgr. Roman Lisický predložil poslancom OZ Návrh plánu kontrolnej  

činnosti na II. polrok 2022, ktorý vypracovala hlavná kontrolórka obce Svederník Ing. Elena 

Šuteková, kde v  súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 z. z. o 

finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov obce, činnosť hlavnej 

kontrolórky vychádza hlavne z analýzy aktuálneho stavu a z toho vyplývajúcich požiadaviek 

pre zameranie kontrolnej činnosti a z analýzy výsledkov hospodárenia obce a organizácií 

zriadených obcou a je zameraná na:   



 Finančné kontroly s cieľom preveriť povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov,  

 Vykonanie kontrol na základe požiadania obecného zastupiteľstva v súlade s 

ustanoveniami § 18f ods. 1 písm. h/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov.  

 

Poslanci OZ schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022 

a poverili hlavnú kontrolórku obce vykonať kontroly v súlade so schváleným Plánom 

kontrolnej činnosti na  2. polrok 2022  

 

 

 

 

K bodu 7/  Určenie volebných obvodov pre komunálne voľby 2022 a návrh na rozsah 

výkonu  funkcie -  úväzku starostu obce na funkčné obdobie 2022-2026 

 

Starosta obce Svederník informoval poslancov OZ , že predseda národnej rady Slovenskej 

republiky rozhodnutím 209/2022 Z. z. vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy obcí 

a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na  sobotu 

29.októbra 2022 od 7:00 hod. do 20:00 hod.  

Obecné zastupiteľstvo v zmysle §11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990/Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov má povinnosť v stanovenom časovom limite určiť počet 

poslancov pre budúce volebné obdobie.  Poslanecký zbor sa zhodol s názorom starostu obce, 

keď po vzájomnej diskusii k predmetnému bodu dospeli prítomní k záveru, že zastúpenie 

občanov bude v obecnom zastupiteľstve tak ako doteraz, počet poslancov  „ 7 “ na celé 

volebné obdobie 2022-2026.  



Voliči budú voliť v jenom volebnom obvode a v dvoch volebných okrskoch  ( okrsok č.1 

Svederník – sála kultúrneho domu vo Svederníku, okrsok č.2 Marček – spoločenská miestnosť 

Marček) 

 

Obecné zastupiteľstvo je povinné v zmysle § 11 ods. 4 pís. i) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v lehote 90 dní pred dátumom konania 

volieb určiť a schváliť rozsah výkonu funkcie starostu obce resp. úväzok. Poslanci OZ dospeli 

k jednohlasnému názoru, že pri výkone práce vo funkcii starostu aj vzhľadom na pribúdajúce 

kompetencie miest a obcí a z toho vyplývajúce povinnosti, nie je opodstatnené uvažovať 

o krátení úväzku starostu obce pre budúce volebné obdobie 2022-2026 

 

 

Poslanci OZ schválili  : 

  

a) Vytvorenie jedného volebného obvodu a dvoch volebných okrskov ( okrsok č.1 Svederník 

– sála kultúrneho domu vo Svederníku, okrsok č.2 Marček – spoločenská miestnosť 

Marček)  

 

b) V zmysle § 11 ods. 3  zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov na celé budúce volebné obdobie 2022-2026, počet 

poslancov Obecného zastupiteľstva obce Svederník : 7 poslancov 

  

c) V zmysle § 11 ods. 4 pís. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné  2022-2026, bude rozsah výkonu 

funkcie starostu obce Svederník na plný úväzok 

 

 

 

K bodu 8/   

Majetok obce – zámena pozemku na základe žiadosti občana - vyradenie odpísaného  

( prebytočného ) majetku (  os. mot. vozidlo Fiat Punto, predaj) 

 

V tomto bode programu oboznámil starosta obce prítomných poslancov OZ o : 

 

 žiadosti pána Jaroslava Rovňana o kúpu časti pozemku  nachádzajúceho sa v miestnej 

časti Svederník na parcele  KN-C číslo 484/1. Predmetná parcela sa nachádza vedľa 

pozemkov vo vlastníctve pána Jaroslava Rovňana a zámerom kupujúceho by bolo 

postavenie prístrešku pre dve motorové vozidlá. V prípade kladného vybavenia 

žiadosti, je pán Jaroslav Rovňan ochotný darovať obci Svederník  pozemok KN-C 

číslo parcely 906 o výmere 11 m² v miestnej časti Marček, na tejto parcele je osadená 

autobusová zástavka 

 

 žiadosti pána Ing. Stanislava Rieckeho o odkúpenie alebo dlhodobý prenájom 

pozemku nachádzajúceho sa v chatovej oblasti Marček, kde je pán Ing. Stanislav 

Riecky majiteľom nehnuteľnosti – rekreačnej chaty číslo popisné 707 jedná sa o 

parcelu   KN-E číslo 2-212  vo výmere 155 m², predmetná parcela sa nachádza vedľa 

pozemkov pána Ing. Stanislava Rieckeho a chcel by ju využívať ako záhradu 

 

 žiadosti pani Heleny Bergerovej o odkúpenie časti pozemku parcely KN-E číslo 2-

212 v chatovej oblasti Marček, kde je majiteľkou rekreačnej chaty číslo 646, 

predmetný pozemok pani Helena Bergerová dlhodobo užíva. 

Pani Helena Bergerová si kúpou tohto pozemku chce vysporiadať majetkové pomery, 



nakoľko prišlo pri kúpe a prepise pozemku kúpeného v roku 2015, dnes už jej 

zomrelým synom pánom Pavlom Bergerom k zámene pozemkov a pozemok na 

parcele                    KN-E číslo 2- 213 ktorého je vlastníčkou nevyužíva, lebo tento 

pozemok sa nachádza pri inej nehnuteľnosti. Zámerom jej už zosnulého syna, ktorý 

pozemok kupoval bolo kúpiť pozemok susediaci s jeho nehnuteľnosťou.  

 

 zámere predať osobný automobil Fiat Punto s evidenčným číslom ZA 089 DM,  kúpou 

nového služobného automobilu sa stal osobný automobil Fiat Punto s evidenčným 

číslom  ZA 089 DM, rok výroby 2007 prebytočným majetkom obce Svederník 

 

 

 

Poslanci OZ splnomocnili starostu obce na rokovanie s pánom Jaroslavom Rovňanom na 

zámenu pozemku KN-C parcelné číslo 484/1 len na zarovnanie pozemku vo výmere približne  

22 m² z čoho 11 m² bude zámena za pozemok KN-C číslo parcely 484/1 a 11m² za pozemok 

KN-C  číslo parcely 906.  Zarovnaním pozemku  vznikne miesto na parkovanie pre dva osobné 

automobily a zároveň na pozemku, ktorý je majetkom obce Svederník bude možná aj naďalej 

bezproblémová obslužná manipulácia a zároveň bude majetkové usporiadanie v časti 

pozemku pod autobusovou zastávkou. Náklady na vytvorenie Geometrického plánu ako aj 

náklady za návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať žiadateľ  pán Jaroslav 

Rovňan. 

 

 

Poslanci OZ odložili žiadosť pána Ing. Stanislava Rieckeho, pokiaľ sa nevyjasnia užívateľské 

práva pani Heleny Bergerovej, majiteľky susediacej s predmetnou parcelou. Poslanci 

OZ  nevylučujú vrátiť sa k prerokovaniu žiadosti Ing. Rieckeho na niektorom z budúcich 

zasadaní OZ obce Svederník s cieľom majetkovo usporiadať pozemky vo vlastníctve obce 

s poukazom na skutočnosť, že ich občania využívajú a je potrebné pre hospodárne a efektívne 

nakladanie s majetkom obce tieto skutočnosti poriešiť.  

 

 

Poslanci OZ  schválili zámer odpredať prebytočný majetok obce, časť parcely KN-E číslo 2-

213 o výmere v nevyhnutnom rozsahu prislúchajúceho k užívaniu k nehnuteľnosti vo 

vlastníctve žiadateľky pani Helene Bergerovej,  spôsobom  podľa prípadu osobitného zreteľa. 

Prípad hodný osobitného zreteľa je zdôvodnený nasledovne :  Pozemok sa nachádza 

v chatovej oblasti Marček, obec Svederník neplánuje na tomto pozemku v budúcnosti 

budovať žiadne stavby ani iným spôsobom využívať uvedený pozemok,  žiadateľka ho 

dlhodobo užíva a tiež sa o pozemok riadne stará a udržiava ho, je daňovníčkou s dobrou 

platobnou disciplínou. Kúpou pozemku si žiadateľka vysporiada majetko - právne vzťahy 

z minulosti, nakoľko tento pozemok užívali nepretržite od doby vlastníctva nehnuteľnosti – 

rekreačnej chaty číslo 646 v chatovej oblasti Marček. Predbežne schválená cena za m²  je 54,-  

€ .  

Zároveň poslanci OZ poverili starostu  obce prerokovať s pani Helenou Bergerovou,  aby si  

objednala u geodeta zameranie a vytvorenie nového Geometrického plánu k časti pozemku 

parcely KN-E číslo 2-213 o výmere v nevyhnutnom rozsahu prislúchajúceho k užívaniu 

k nehnuteľnosti vo vlastníctve, ktoré je predmetom jej záujmu.  

   

  

 

Poslanci OZ schválili predaj prebytočného majetku obce Svederník osobného automobilu Fiat 

Punto s evidenčným číslom  ZA 089 DM, rok výroby 2007,  zamestnancovi obce Svederník 

pánovi Františkovi Mokošákovi  za cenu 200,00 € s povinnosťou platby do pokladne 



obecného úradu. 

K bodu 9/   

Prenájom obecného majetku – schválenie zmluvy so spoločnosťou LKV, spol. s.r.o. 
 

Starosta obce Mgr. Roman Lisický predložil poslancom OZ návrh zmluvy na prenájom 

nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v kultúrnom dome vo Svederníku spoločnosti LKV, 

spol.s.r.o prípadom osobitného zreteľa. Jedná sa o priestory na východnej strane stavby a to 

dva kancelárske priestory s výmerou podlahovej plochy 33 m², sociálne zariadenia 

s umývadlom a toaletou o výmere 2,5 m²a chodba o výmere    10,5 m² . Nájom by bol 

dojednaný na dobu neurčitú. Nájomné bude určené  vo výške 142,00 € mesačne bez DPH za 

celý predmet nájmu za mesiac. Nájomné nebude zahŕňať náklady na služby spojené s nájmom, 

platby za elektrickú energiu, vodu a odvod splaškových vôd budú účtované osobitne na 

základe spotreby. Prenajímateľ bude oprávnený zvýšiť nájomné každoročne pričom výška 

nájomného bude prepočítaná podľa inflácie spotrebiteľských cien. 

  

Poslanci OZ schválili prenájom obecného majetku – nebytových priestorov, nachádzajúcich 

sa v kultúrnom dome vo Svederníku spoločnosti LKV, spol.s.r.o., na základe výsledkov 

verejnej obchodnej súťaže  vo výške 142,00 € mesačne 

 

 

 

K bodu 10/   Žiadosť o udelenie súhlasu so zriadením optickej siete ( Kinet s.r.o. ) 

 

Spoločnosť Kinet s.r.o. so sídlom Diviaky na Nitricou podala žiadosť o udelenie súhlasu 

s umiestnením rozvodov nad povrchom zeme na sprístupnenie optického internetového 

pripojenia s najmodernejšími technológiami pre obec Svederník a jej miestne časti pričom 

spoločnosť by rozvody realizovala po už existujúcej distribučnej sieti nakoľko ma uzavretú 

zmluvu o spolupráci so Stredoslovenskou distribučnou, a. s. uvedený spôsob realizácie 

optickej siete  je efektívny,  rýchly a osvedčil sa aj v iných lokalitách.  Po realizácii výstavby 

optickej siete bude spoločnosť Kinet, s.r.o. oprávnená poskytovať prístup k internetu aj 

obyvateľom našej obce, ktorí prejavia záujem o jej služby. Moderná optická sieť  by mala 

prispieť k zvýšeniu životného štandardu a skvalitneniu a zatraktívneniu života obyvateľom 

našej obce.  

 

Poslanci OZ odložili žiadosť spoločnosti Kinet s.r.o. o udelenie súhlasu s umiestnením 

rozvodov nad povrchom zeme na sprístupnenie optického internetového pripojenia v obci 

Svederník a jej priľahlých častiach, pre skutočnosť, že návrh uznesenia sa odvoláva na 

projektovú dokumentáciu, ktorá má determinovať technické a realizačné parametre, ktorá 

však na obec Svederník nebola doposiaľ predložená. Taktiež poslanci vzniesli námietku, že 

ide o líniovú stavbu, pri ktorej predpokladajú riadny proces územného konania v súlade so 

stavebným zákonom, čo podlieha správnemu konaniu v zmysle osobitného právneho predpisu 

a aj z toho dôvodu nie je možné bez príslušnej dokumentácie sa k predmetnej žiadosti 

vyjadriť. Pokiaľ budú zo strany spoločnosti Kinet s.r.o. splnené všetky zákonné podmienky 

poslanci  nevylučujú sa predmetným záujmom v obci budovať optickú sieť zo strany 

spoločnosti Kinet s.r.o. zaoberať. Je nevyhnutné zaistiť, aby všetci stávajúci ale aj potenciálni 

záujemcovia mali rovnaké podmienky.  

 

 

 

 

 

 



 

K bodu 11/ Diskusia   

 

 

Starosta obce Mgr. Roman Lisický informoval prítomných poslancov  v súvislosti 

s rekonštrukciou a vytvorením novej triedy v materskej škole vo Svederníku  o presťahovaní 

Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska z budovy materskej školy do budovy 

kultúrneho domu vo Svederníku do priestorov bývalej knižnice, táto miestnosť bude v prípade 

potreby k dispozícii po dohode s vedením obce aj miestnemu Klubu záhradkárov. 

 

Poslanci OZ schválili bezplatné užívanie priestorov bývalej knižnice na výkon svojej činnosti 

spolku Jednote dôchodcov a Klubu záhradkárov 

 

 

 

K bodu 12/  Návrh na uznesenie 

 

Člen návrhovej komisie Ing. Peter Zajac prečítal všetky návrhy uznesení, ktoré boli prijaté na  

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 15.06.2022 

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

Zápisnicu overil: 

 

Ing. Eva Chrustová                                                              ............................................................ 

 

 

Ing. Roman Ďuračík                                                             ............................................................ 

                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


