
 

 

  Zápisnica z riadneho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva obce Svederník, 

konaného dňa 12.12.2019 

 

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

p. Ján Štrba, Ing. Marián Beniač, Ing. Pavol Králik 

 

 

Prítomní pracovníci obce:    Ing. Elena Šuteková – hlavná kontrolórka obce  

                                                 Mája Babišová – zamestnankyňa 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 7-mi poslanci 

a/  starosta obce určil:  

 zapisovateľku – Máju Babišovú 

 overovateľov zápisnice – pani Evu Maťkovú a Ing. Romana Ďuračíka 

b/  do návrhovej komisie bol zvolený Ing. Peter Zajac 

 

 

K bodu 2/ Schválenie programu rokovania OZ 

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

04.12.2019 a navrhol doplniť jeden bod programu za bod 8. Bod 9. Zmluva o budúcej zmluve na 

zriadenie vecného bremena. Poslanci pristúpili k hlasovaniu a odsúhlasili doplňujúci bod programu 

a následne  Program rokovania OZ ako celok vrátane doplňujúceho bodu rokovania, čo bolo 

jednohlasne schválené  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. 5/2019 

5.   Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné      

      stavebné  odpady 

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

7.   Návrh  Programového rozpočtu obce Svederník na roky 2020-2022 

8.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020  

9.   Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena 

10.  Rôzne 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13.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:   

  zaradení výstavby vodovodu v miestnej časti Keblov do investičného plánu spoločnosti  

 Sevak, a.s, ktoré je podmienené s odovzdaním vodovodu do majetku spoločnosti Sevak,a.s. 

  príprave  projektu na spoločnú kanalizáciu v obciach Dlhé Pole, Svederník, Divinka a Divina 

v časovom horizonte 2-3 rokov by sa mohla začať realizácia tohto projektu. 

  projekte výstavby chodníka pre peších v miestnej časti Svederník, ktorý bol odložený kvôli 

oprave mostného prepojenia cez rieku Dlhopolku. V apríli 2020 bude realizovaná II.etapa 

výstavby chodníka pre peších spoločnosťou Skanska, SK. Úverové zdroje na výstavbu chodníka 

budú čerpané až v roku 2020. 

  úspešne ukončenej rekonštrukcii materskej školy vo Svederníku. 

  dokončení výstavby multifunkčného ihriska, ktoré bude skolaudované do konca roku 2019. 

  nákladoch na údržbu ČOV v časti Lipová Alej. Po finančnom vyúčtovaní budú prepočítané 

náklady a v prípade vysokých nákladov, bude  na OZ predložený návrh na schválenie podania 

žiadosti  na ÚRSO o zvýšenie poplatku za odvod splaškových vôd. 

 

Poslanci OZ zobrali na vedomie informácie o plnení uznesení za rok 2019.  

 

 

K bodu 4/ Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 

 

Ekonómka obce pani Božena Kocianová oboznámila poslancov OZ  s návrhom  na úpravu rozpočtu, 

ktoré zapracovala do rozpočtového opatrenia č. 5/2019. Materiály k tomuto bodu programu boli 

poslancom OZ zaslané vopred a budú prílohou tejto zápisnice. 

 

Rozpočtovým opatrením č. 5/2019 došlo k nasledovným zmenám programového rozpočtu 

 

Plánované rozpočtové  príjmy  v roku 2019 

vo výške 708 665,30€ boli upravené na .............................................599 365,30€. 

Plánované rozpočtové výdavky v  roku 2019 

vo výške  708 433,61€ boli upravené na ............................................598 933,61 €. 

 

 Hospodárenie celkom prebytok vo výške 431,69 €. 

 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Šuteková zhodnotila zložitú finančnú situáciu obce Svederník 

vzhľadom na realizovaný projekt rozšírenia kapacít v materskej škole a s tým súvisiacu potrebu prijať 

nové pracovné sily od 1.9.2019 t.j. dve učiteľky a jednu upratovačku, ktorých krytie mzdových 

nákladov je potrebné financovať  z bežného rozpočtu obce bez finančného krytia v rámci podielových 

daní, čo bude až od 01. 01. 2020, keďže rozšírená kapacita bola od 09/2019 a tieto potreby sa vždy 

zohľadňujú podľa počtu detí prihlásených do štatistických výkazov k 15. 09. Na nasledujúci 

kalendárny rok. Zároveň poznamenala, že  pri predloženom návrhu  rozpočtu na rok 2020 sú tieto 

potreby kryté, nakoľko sa vychádza z počtu prihlásených detí k 15. 09. 2019, čo tvorí základ pre 

výpočet podielových daní pre rok 2020. 

 

a) Poslanci OZ jednohlasne schválili úpravu rozpočtu na základe Rozpočtového opatrenia č.5/2019  

b)  Poverili starostu obce Mgr. Romana Lisického vykonať úpravy v Rozpočtovom opatrení č. 

6/2019  Rozpočtu obce Svederník k 31.12.2019 presunmi medzi programami, podprogramami, 

položkami a podpoložkami s dôrazom na dodržanie rozpočtovej disciplíny 

 

 



 

 

K bodu 5/ Dodatok č.1 k VZN č.1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné               

stavebné odpady 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ vzhľadom na avizované zvýšenie poplatku za skládkovanie 

komunálneho odpadu a zvýšenie manipulačných poplatkov na vývoz komunálneho odpadu na rok 

2020  spoločnosťou T+T, a.s. o návrhu dodatku č.1  k VZN č.1/2018, ktorý navrhuje zvýšenie 

poplatku za vývoz komunálneho a drobného stavebného odpadu. Návrh dodatku č.1 k VZN č.1/2018 

bol poslancom OZ vopred doručený a bol prerokovaný aj finančnou komisiou OZ dňa 28.11.2019. 

 

Poslanci OZ schválili jednohlasne dodatok č.1 k VZN č.1/2018 s jedným pozmeňujúcim návrhom  

v znení : tento dodatok č.1 VZN v časti štyri nahrádza   §29 a §30 a v časti  päť nahrádza § 33 

namiesto pôvodného návrhu, ktorý bol v znení : tento Dodatok č.1 VZN  nahrádza štvrtú a piatu časť 

(§29- § 33). 
 

 

K bodu  6/Dodatok č.1 k VZN č.1/2015 o miestnych daniach na území obce Svederník 

 

Materiály k dodatku č.1 k VZN č.1/2015 o miestnych daniach na území obce Svederník boli 

poslancom OZ doručené vopred a tiež boli predmetom prerokovania finančnou komisiou OZ dňa 

28.11.2019. 

 

Starosta obce Svederník Mgr. Roman Lisický informoval poslancov OZ o dlhodobom 

poddimenzovaní v oblasti výberu daní  z nehnuteľností v obci Svederník. V súčasnej dobe, kedy 

stúpajú náklady na poskytované  služby, energie, pohonné hmoty, údržbu a mzdy, je nevyhnutné 

pristúpiť k zvýšeniu daní z nehnuteľností, aby bolo možné aj pri stúpajúcich cenách poskytovať 

štandardné služby a tiež pokračovať v rozpracovaných projektoch, ktoré zabezpečia občanom  lepšie 

podmienky pre život v obci. 

 

Poslanci OZ schválili Dodatok č.1 k VZN č.1/2015 o miestnych daniach nasledovne 

 s jedným pozmeňujúcim návrhom a to v §6 odsek 1 časť a) sa mení sadzba dane z  0,15€ na 0,14€ 

za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 

Hlasovali : 7    za: 7   proti : 0  zdržal sa : 0 

 

 s jedným doplňujúcim návrhom v časti tri dopĺňa § 7 kde poplatok za psa sa zo 6 € mení na  

poplatok  na10 € 

 

Hlasovali : 7   za : 6   proti : 0  zdržal sa : 1 

 

 Dodatok č.1 k VZN č. 1/2015 bol schválený poslancami OZ ako celok s jedným pozmeňovacím 

s jedným doplňujúcim návrhom   

 

 Hlasovali : 7    za : 7   proti : 0  zdržal sa : 0 

 

 

 

K bodu  7/Návrh  Programového rozpočtu obce Svederník na roky 2020-2022 

 

Ekonómka obce Božena Kocianová oboznámila poslancov OZ s Návrhom programového rozpočtu 

obce Svederník na roky 2020-2022, materiály k tomuto bodu programu boli poslancom OZ zaslané 

vopred. 

 

K Návrhu programového rozpočtu obce Svederník na roky 2020-2022 predložila odborné stanovisko 



 

 

aj hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Šuteková s  konštatovaním, že Návrh programového rozpočtu 

obce Svederník na roky 2020-2022 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 2020-2022 

  návrh Rozpočtu na roky 2021-2022 

 

Poslanci OZ schválili 

 Programový rozpočet na rok 2020 

 Možnosť robiť úpravy v rozpočte v kompetencii starostu v zmysle uznesenia 

 

 

 

K bodu 8/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 

 

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

hlavného kontrolóra obce Svederník na I. polrok 2020, ktorý bude  zameraný v kontrolnej činnosti na 

kontrolu v zmysle návrhu. 

 

Poslanci OZ schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 a poverili hlavnú 

kontrolórku obce vykonať kontroly v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 

2020 

 

 

K bodu  9/ Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena 

 

Starosta obce informoval o :   

 

žiadosti spoločnosti Mipestav, s.r.o. o uzavretie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 

spočívajúcej v práve uloženia, zemného vedenia, opráv a údržby inžinierskych sietí – stavby ( 

vodovodná prípojka, prípojka NN, plynová prípojka ) na parcele  KN-C,  č. 481 k.ú. Svederník 

o výmere 1920 m2,  ktorý súvisí s realizáciou stavby OS IBV Svederník – Podháj. 

 

Poslanci OZ diskutovali o podmienkach predloženého návrhu Zmluvy, predložili návrhy na zmeny, 

ktoré je povinný žiadateľ strpieť a s týmito podmienkami schválili podmienky Zmluvy o budúcej 

zmluve o zriadenie vecného bremena so spoločnosťou Mipestav, s.r.o. so sídlom v Bancíkovej 1/A , 

Bratislava v zastúpení Michalom Pekárom, konateľom spoločnosti. Hlavné zmeny boli, že vecné 

bremeno musí byť odplatné a budú spresnené ďalšie podmienky v Zmluve o zriadení vecného 

bremena. 

 

 

K bodu  10/  Rôzne 

 

 Žiadosti Slovenského zväzu telesne postihnutých so sídlom vo Svederníku o príspevok na činnosť 

 

Poslanci OZ schválili príspevok pre Slovenský zväz telesne postihnutých so sídlom vo Svederníku  

vo výške 80€ 

 Poslanci OZ diskutovali o prejave solidarity okolitých obcí v súvislosti s tragickou udalosťou 

výbuchu bytovky v Prešove a možnosti prispieť obetiam výbuchu a rozhodli sa  poslať na 

transparentný účet mesta Prešov príspevky na zmiernenie následkov tejto tragickej udalosti 



 

 

 

Poslanci OZ schválili jednohlasne príspevok vo výške 200€, ktorý bude zaslaný na transparentný účet 

mesta Prešov vytvorený pre obete výbuchu bytovky v Prešove. 

 

 

K bodu  11/ Diskusia 

 

Ing. Pavol Králik poukázal na neporiadok a nahromadený komunálny odpad pri unimobunke, kde  

prebýva pán Peter Rovňan. 

 

- Starosta Mgr. Roman Lisický sľúbil zjednať nápravu v čo najkratšom čase 

 

Ing. Eva Chrustová predložila žiadosť na doplnenie vianočnej výzdoby v miestnej časti Svederník. 

 

- Nákup vianočnej výzdoby bude naplánovaný v budúcom kalendárnom roku 

 

Starosta obce informoval poslancov o : 

 

 Zahájení prác na budovaní prekrytia zastávky v miestnej časti Marček smer Žilina. 

 

 Skrátení otváracích hodín počas zimného obdobia v reštaurácii Marysha. 

 

 

 Záujme vykonávať rekonštrukčné práce v budove KD Marček na prvom poschodí nájomcom 

pánom Radoslavom Gašom.  

 

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

 

 

K bodu 12/Návrh na uznesenie 
 

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

riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

K bodu 12/ 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 12.12.2019 

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

Zápisnicu overili: 

 

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

 

p. Eva Maťková............................................................                         


