
 

 

  Zápisnica z riadneho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva obce Svederník, 

konaného dňa 11.12.2018 

 

 

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

Ďuračík, p. Eva Maťková, p. Ján Štrba, poslanec Ing. Marián Beniač sa ospravedlnil 

                                    

 

Prítomní pracovníci obce:    Ing. Elena Šuteková – hlavný kontrolór obce  

                                                 Ing. Mária Smrekovská – zamestnanec obce – zapisovateľka 

                                                 Božena Kocianová – ekonómka obce 

                                                                                          

 

                        

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 6-ti poslanci zo 7-mich. 

a/  starosta obce určil:  

 zapisovateľku – Ing. Mária Smrekovská  

 overovateľov zápisnice –  p. Eva Maťková, Ing. Peter Zajac 

b/  do návrhovej komisie bol zvolený Ing. Roman Ďuračík, p. Ján Štrba 

 

 

 

K bodu 2/ Schválenie programu rokovania OZ 

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

04.12.2018. Poslanci pristúpili k hlasovaniu a odsúhlasili  Program rokovania OZ ako celok                   

bez doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov,  ktorý bol  jednohlasne schválený  nasledovne:  

1.   Otvorenie zasadnutia 

a)    určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

b)    voľba návrhovej komisie 

2.  Schválenie programu rokovania OZ      

3.   Programový rozpočet obce Svederník na roky 2019 - 2021       

4.   VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

5.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019     

6.   Určenie platu starostu 

7.   Výsledky kontrol HK – Sledovanie stavu a vývoja dlhu obce v súlade s § 17 zákona č.    

      583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy   

8.   Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

9.   Rôzne 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver                  

   

 
K bodu 3/ Programový rozpočet obce Svederník na roky 2019 - 2021 

V tomto bode programu ekonómka obce p. Božena Kocianová oboznámila prítomných poslancov 

OZ s Programovým rozpočtom obce Svederník na roky 2019 – 2021 / 13 programov/. 



 

 

Programový rozpočet je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy 

v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, 

s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. 

Z odborného stanoviska hlavnej kontrolórky obce Ing. Eleny Šutekovej vyplýva, že Programový 

rozpočet obce Svederník na roky 2019 – 2021 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými  

právnymi predpismi SR. Na základe uvedených skutočností hlavná kontrolórka obce Ing. Elena 

Šuteková odporučila OZ v obci Svederník po zapracovaní odporúčaní schváliť Programový 

rozpočet obce Svederník na roky 2019 – 2021. 

          

          

 

K bodu 4/ VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  

                  odpady 

V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický predložil prítomným poslancom OZ     

na prerokovanie a schválenie návrh VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, ktoré bolo v zákonnej lehote zverejnené na úradnej tabuli obce.  Potreba 

vypracovania nového VZN vyplynula z dôvodu rastúcich cien na likvidáciu odpadov. 

Obec Svederník týmto nariadením vymedzuje v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva 

podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Svederník s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov obce 

a životného prostredia v obci. 

Toto VZN je záväzné pre všetky fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a pre všetky fyzické osoby – podnikateľov, právnické 

osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi odpadmi pochádzajúcimi z územia obce 

Svederník. 

Obec Svederník stanovuje sadzbu poplatku fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný 

pobyt vo výške 20,- EUR/kalendárny rok,                                                                                        - 

pre chatovú oblasť 25,- EUR za nehnuteľnosť/kalendárny rok 

právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území obce na účel podnikania za 1 ks odpadovej nádoby o objeme 120 l poplatok vo výške                              

65,- EUR/kalendárny rok (poslanecký návrh namiesto predloženého návrhu                                              

63,- EUR/kalendárny rok). 

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi ako celok vrátane pozmeňujúcich návrhov a uložili komisii pre 

životné prostredie zaoberať sa problematikou vyplývajúcou z VZN č. 1/2018, preveriť jeho 

funkčnosť, vymožiteľnosť a nastaviť nové podmienky. 

Poslanec Ing. Peter Zajac navrhol, aby sa v priebehu roka 2019 vyriešila problematika odpadového 

hospodárstva a zmapovala sa situácia v obci, aby bolo možné skvalitniť odpadové hospodárstvo 

v obci.  

 

 

K bodu 5/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019 

V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Šuteková predložila na schválenie OZ 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019, v ktorom podrobne vymenovala 

základné úlohy hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019 a obsah kontrolnej a ostatnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce. Prítomní poslanci OZ po prerokovaní predloženého materiálu Plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019 jednohlasne schválili a zároveň 

poverili hlavnú kontrolórku obce vykonať kontroly v zmysle Plánu kontrolnej činnosti. 

V rámci predkladaného bodu rokovania hlavná kontrolórka zhodnotila výkon kontrolnej činnosti     

za 2. polrok 2018 a oboznámila prítomných poslancov OZ s výsledkami z vykonaných kontrol. 

 



 

 

K bodu 6/ Určenie platu starostu 
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 horeuvedených právnych predpisov je plat starostu obce Svederník stanovený zákonom 

vo výške 2,20 násobku priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve k 1.1. príslušného 

kalendárneho roka. Obecné zastupiteľstvo môže rozhodnutím plat starostu zvýšiť až o 60%. 

Starosta obce stručne zhodnotil svoje predchádzajúce obdobie na poste starostu, dosiahnuté úspechy 

a predstavil vytýčené ciele do ďalšieho obdobia. Poslanci OZ 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. 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 2,20 násobok priemernej mzdy v národnom 

hospodárstve, t. j. 2098,80 EUR 

- zvýšiť plat starostu vo výške 35 % zo základného platu, t. j. 734,58 EUR 

- plat starostu obce po zaokrúhlení na celé euro hore je 2834 EUR brutto s účinnosťou od  

platnosti novely zákona č. 253/1994 Zb. , čo je od 01.12.2018  

Poslanec Ing. Peter Zajac zároveň navrhol, aby starosta obce predložil na najbližšom rokovaní OZ 

plán investičných akcií na súčasné volebné obdobie, k čomu bude pracovné rokovanie s obhliadkou 

jednotlivých miestnych častí a majetku obce v nich.  

 

 

K bodu 7/ Výsledky kontrol HK – Sledovanie stavu a vývoja dlhu obce v súlade s § 17 zákona 

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

V tomto bode programu hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Šuteková predniesla správu z výsledku 

kontroly – Sledovanie stavu a vývoja dlhu obce v súlade s § 17 zákona č.  583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podmienky na prijatie návratných zdrojov 

financovania sú upravené v § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. Hlavná kontrolórka obce Ing. 

Elena Šuteková skonštatovala, že zákonné podmienky podľa § 17 ods. 6 písm. a) a b) sú k termínu 

30.09.2018 kontrolovaným subjektom splnené a obec dodržiava podmienky a pravidlá pri používaní 

návratných zdrojov financovania. 

Prítomní poslanci OZ správu z výsledku kontroly zobrali na vedomie. 

 

 

K bodu 8/ Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

Zásady odmeňovania poslancov boli naposledy schválené v r. 2015. Tieto nezodpovedajú 

legislatívnym  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 50,- EUR na 100,- EUR brutto  

    mesačne 

b/ poslancovi za zasadnutie obecného zastupiteľstva z pôvodných 30,- EUR na 50,- EUR brutto 

c/ poslancom i neposlancom – členom komisií OZ za účasť na zasadnutí komisie /podmienené  

    podpisom na prezenčnej listine a zápisnicou/ z pôvodných 10,- EUR na 25,- EUR brutto za  

    zasadnutie 

Poslancovi môže byť vyplatená odmena za výkon osobitných úloh v prospech obce v maximálnej 

výške najviac 1500,- EUR za kalendárny rok. 

Zásady odmeňovania poslancov  nadobúdajú platnosť od 01.01.2019. 



 

 

Zároveň v tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický navrhol udeliť hlavnej 

kontrolórke obce Ing. Elene Šutekovej odmenu za rok 2018 vo výške 200,- EUR a od 01.01.2019 

vzhľadom na rozsah činnosti zvýšiť mesačný plat hlavného kontrolóra obce o 30%, čo v plnom 

rozsahu odporučila v podaní predsedníčky finančnej komisie Ing. Evy Chrústovej aj finančná 

komisia. Návrhy boli prítomnými poslancami OZ jednohlasne schválené. 

 

K bodu 9/ Rôzne 

V tomto bode programu boli poskytnuté nasledovné informácie: 

- dňa 28.12.2018 o 14,00 hod. sa v sále KD vo Svederníku uskutoční vianočný koncert, 

súčasťou ktorého bude prezentácia knihy o Adamovi Vanochovi a zrekonštruovanej zvonice 

vo Svederníku 

- poslankyňa p. Eva Maťková informovala o oslovení neposlancov z miestnej časti Marček 

o členstvo v komisiách OZ, ktoré menovaní prijali: 

Ing. Peter Adamčík – komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného 

hospodárstva 

p. Renáta Hlaváčová – sociálno – zdravotná komisia a ochrana mládeže 

 

 

K bodu 10/ Diskusia 

V rámci tohto bodu poslanec Ing. Peter Zajac navrhol uskutočniť neformálne stretnutie, na ktorom 

by sa určili priority pre budúce obdobie – chodník pre peších II. etapa, rekonštrukcia priestorov MŠ, 

rozšírenie cintorína vo Svederníku, dokončenie priestorov KD vo Svederníku, škola v Keblove. 

Predbežný termín stretnutia je určený na 22.01.2019. 

 

 

K bodu 11/ Návrh na uznesenie 

Návrhová komisia prečítala návrhy uznesení, ktoré boli prijaté na riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

 

            

K bodu 12/ Záver 
Nakoľko bol vyčerpaný posledný bod programu riadneho zasadnutia OZ, starosta obce Mgr. Roman 

Lisický poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

Vo Svederníku dňa 11.12.2018 

 

Zapísala: Ing. Mária Smrekovská                                         ............................................................ 

 

 

Zápisnicu overili: 

 

 

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

 

 

 

Ing. Peter Zajac                                                                   ..............................................................  


