Zápisnica zo zasadnutia č. 3/2018
Obecného zastupiteľstva obce Svederník,
konaného dňa 13.06.2018

Prítomní poslanci: Ing. Eva Chrústová, p. Anton Koraus, Ing. Peter Zajac, p. Peter Beniač,
Ing. Marián Beniač – dostavil sa na rokovanie OZ o 17,42 hod.
Prítomní pracovníci obce:

Ing. Elena Šuteková – hlavný kontrolór obce
Ing. Mária Smrekovská – zamestnanec obce – zapisovateľka
p. Božena Kocianová – zamestnanec obce – ekonómka obce

Prítomní hostia: Michal Mičura - realitný maklér spoločnosti LICITOR
Mgr. Mária Zacharová – občan obce
K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce Mgr. Roman Lisický privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že OZ je
spôsobilé rokovať a je schopné uznášať sa, nakoľko v čase otvorenia zasadnutia OZ boli prítomní
4 poslanci zo 7-mich.
a/ starosta obce určil:
 zapisovateľku – Ing. Mária Smrekovská
 overovateľov zápisnice – Ing. Eva Chrustová, p. Peter Beniač
b/ do návrhovej komisie bol zvolený p. Anton Koraus

K bodu 2/ Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce predložil poslancom OZ Návrh programu rokovania podľa pozvánky zo dňa
04.06.2018 s pozmeňujúcim návrhom – bod 4 programu rokovania zaradiť ako bod 3. Poslanci
pristúpili k hlasovaniu a odsúhlasili Program rokovania OZ ako celok aj s pozmeňujúcim
návrhom. Program rokovania bol jednohlasne schválený v nasledovnej štruktúre:
1. Otvorenie zasadnutia
a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b) voľba návrhovej komisie
2. Schválenie programu rokovania OZ
3. Predstavenie projektu „IBV Štepnica“ (Ing. Miloslav Mičura)
4. Informácia o aktuálnom stave projektov (chodník pri cesteII/507, rozšírenie cintorína)
5. Záverečný účet obce Svederník a rozpočtové hospodárenie za rok 2017, stanovisko
hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2017
6. Výročná správa obce Svederník za rok 2017, Audit
7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
9. Schválenie prenájmu novej časti verejného vodovodu spoločnosti SEVAK a.s.,
súhlas so zriadením vecného bremena
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

K bodu 3/ Predstavenie projektu „IBV Štepnica“ (Ing. Miloslav Mičura)
V tomto bode programu v zastúpení Ing. Miloslava Mičuru predstavil prítomným poslancom OZ
p. Michal Mičura – realitný maklér spoločnosti LICITOR zamýšľaný projekt „IBV Štepnica“
Novostavba rodinných domov – 17 b. j., prípojky inžinierských sietí v lokalite „Štepnica – Zarieč
(II/507)“ v k. ú. Svederník.
Dňa 02.05.2018 Obec Svederník obdržala žiadosť Ing. Miloslava Mičuru o vyjadrenie k existencii
inžinierskych sietí a k možnosti pripojenia do čističky odpadových vôd v predmetnej lokalite.
Starosta obce Mgr. Roman Lisický adresoval Ing. Miloslavovi Mičurovi odpoveď na uvedenú
žiadosť s tým, že Obec Svederník nemá informácie o existencii inžinierskych sietí v danej lokalite
na parcelách uvedených v žiadosti.
Obec Svederník ako vlastník ČOV-ky požiadala o vyjadrenie k možnosti napojenia na ČOV
zmluvného prevádzkovateľa ČOV Svederník – spoločnosť W-Control, s. r. o. Poprad, ktoré Ing.
Miloslav Mičura obdržal.
Prítomní poslanci OZ zobrali zámer Ing. Miloslava Mičuru na vedomie.

K bodu 4/ Informácie o aktuálnom stave projektov (chodník pri ceste II/507, rozšírenie
cintorína)
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický informoval prítomných poslanco OZ
o aktuálnom stave projektov – chodník pri ceste II/507 a rozšírenie cintorína v časti Svederník –
Štepnica. V súčasnosti je spracovaný projekt vybudovanie chodníka pre peších pri ceste II/507,
2. etapa. Predpokladá sa, že v priebehu letných mesiacov (júl – august) bude vydané stavebné
povolenie a vyrieši sa verejné obstarávanie.
Naďalej sa pracuje na uzatváraní darovacích zmlúv s majiteľmi pozemkov v časti Svederník –
Štepnica pre plánované rozšírenie cintorína a budúcu výstavbu Domu smútku. Majitelia pozemkov
budú vyzvaní k začatiu prác na ich čistení – výrez stromov atď.

K bodu 5/ Záverečný účet obce Svederník a rozpočtové hospodárenie za rok 2017,
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2017
V tomto bode programu ekonómka obce p. Božena Kocianová predložila prítomným poslancom
OZ dokument Záverečný účet obce Svederník a rozpočtové hospodárenie za rok 2017. Hlavná
kontrolórka obce Ing. Elena Šuteková predložila Odborné stanovisko k Záverečnému účtu obce
Svederník za rok 2017.
Podkladom pre spracovanie odborného stanoviska bol:
- Záverečný účet obce Svederník a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
- Rozpočet obce Svederník za rok 2017 vrátane jeho následných úprav a RO
- Finančné výkazy obce k 31.12.2017
- Účtovná uzávierka k 31.12.2017
- Inventarizácia majetku obce k 31.12.2017
- ako aj ďalšie stanoviská zodpovedných pracovníkov obce
Záverečný účet obce Svederník za rok 2017 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
Verejnosti bol sprístupnený spôsobom v obci obvyklým – na úradnej tabuli, v zákonom stanovenej
lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho prerokovávaním a schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.
Podľa ustanovenia § 9 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 19 ods. 1 písm. c)
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve bola účtovná uzávierka overená audítorom.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. Obec v roku
2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením
č. 51/2016 ako programový rozpočet. Rozpočet bol zmenený šesťkrát, je zavedená metodika
operatívnej evidencie o všetkých rozpočtových opatreniach.
Podľa výstupov v ZÚ príjmy boli celkovo naplnené na úroveň 91 %, pričom podielové dane na
100 % a daň z nehnuteľností na 95 %.
Čerpanie výdavkov v priebehu roku 2017 bolo vykázané na 99 %, bežné výdavky na úrovni 98,56
%, kapitálové výdavky na úrovni 96 %. Prekročenie čerpania nad rámec schváleného alebo
upraveného rozpočtu nebolo zaznamenané.
Hospodárenie obce Svederník skončilo s prebytkom rozpočtu v sume 4 327,93 Eur – zistený podľa
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Obec navrhuje uvedenú sumu použiť na tvorbu rezervného fondu.
Aj vzhľadom na to, že hospodárenie obce bolo v roku 2017 prebytkové, možno konštatovať, že
obec vynakladala finančné prostriedky účelne a hospodárne. Hlavná kontrolórka obce Ing. Elena
Šuteková odporučila OZ schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad.

K bodu 6/ Výročná správa obce Svederník za rok 2017, Audit
V tomto bode programu ekonómka obce p. Božena Kocianová oboznámila prítomných poslancov
OZ s Výročnou správou obce za rok 2017 a vykonaným auditom k účtovnej uzávierke obce
Svederník audítorkou Ing. Jozefínou Smolkovou v mesiaci máj 2018.
Audítorka k účtovnej závierke obce Svederník, ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2017, výkaz ziskov
a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných
účtovných zásad konštatovala, že poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce
Svederník a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Audítorka Ing. Jozefína Smolková pre OZ obce Svederník taktiež vypracovala Správu
k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe a konštatovala, že informácie uvedené vo
výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok a výročná
správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Výročnú správu obce Svederník za rok 2017 vypracovala ekonómka obce p. Božena Kocianová.
Je to komplexná správa s popisom o fungovaní obce v roku 2017. Zahŕňa základnú charakteristiku
obce, geografické, demografické a ekonomické údaje. Zaoberá sa všetkými oblasťami a časťami
života obce v súvislosti s princípmi fungovania miestnej samosprávy, hodnotí priebeh a výsledok
hospodárenia obce za dané účtovné obdobie a navrhuje budúce vízie rozvoja a riešenia rozvoja
obce.
Prítomní poslanci OZ Výročnú správu obce Svederník za rok 2017 a Správu o audite účtovnej
uzávierky zobrali na vedomie.

K bodu 7/ Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
V tomto bode programu ekonómka obce p. Božena Kocianová oboznámila prítomných
s navrhovanou úpravou rozpočtu v príjmovej i vo výdavkovej časti z dôvodu plánovaných
a očakávaných finančných obratov. Prítomní poslanci skonštatovali, že uvedené rozpočtové

opatrenie treba doplniť poslaneckým návrhom zvýšením kapitálových výdavkov
vo výške 2 000,- € na rekonštrukciu budovy Materskej školy a to z dôvodu plánovanej
rekonštrukcie nového vstupu do priestoru školskej jedálne a ďalších 2 000,- € na vypracovanie
projektovej dokumentácie k výstavbe chodníka v časti Svederník. Uvedené finančné prostriedky
čerpať z rezervného fondu obce. Poslanci po tomto doplnení schválili rozpočtové opatrenie bez
pripomienok jednohlasne.
O 18,47 hod. odišiel z rokovania OZ poslanec Ing. Peter Zajac.
K bodu 8/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
Hlavná kontrolórka obce Ing. Elena Šuteková predložila prítomným poslancom OZ Návrh Plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Svederník na II. polrok 2018, ktorý poslanci
jednohlasne schválili bez pripomienok.

K bodu 9/ Schválenie prenájmu novej časti verejného vodovodu spoločnosti SEVAK a. s.,
súhlas so zriadením vecného bremena
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický predložil prítomným poslancom na
schválenie zámer prenajať novú časť vodovodu v novovybudovanej lokalite Lipová alej –
inžinierska stavba – verejný vodovod, 4. etapa spoločnosti SEVAK a.s.
Prítomní poslanci 0Z uvedený zámer jednohlasne schválili.
Súhlas o zriadení vecného bremena na trasovanie inžinierskej stavby v miestnej komunikácii bude
nasledovať po nadobudnutí miestnych komunikácií do majetku obce.
O 19,00 hod. odišiel z rokovania OZ poslanec Ing. Marián Beniač.
K bodu 10/ Rôzne
V tomto bode programu starosta obce Mgr. Roman Lisický predložil prítomným poslancom OZ
nasledovné informácie:
- Miestna občianka Mgr. Mária Zacharová (zúčastnila sa osobne zasadnutia OZ) predložila na
zváženie poslancom OZ možnosť využiť priestory obecnej knižnice, nachádzajúcej sa
v bezprostrednej blízkosti detského ihriska na materské centrum. Vzhľadom na momentálne
demografické zloženie obce Svederník, predovšetkým novej časti tzv. „Lipová alej“, v ktorej
prevažujú mladé rodiny, by stálo za zváženie poskytnúť ako priestor, v ktorom by sa mohli
stretávať rodiny s malými deťmi práve spomínanú knižnicu.
Prítomní poslanci zobrali na vedomie zámer zriadiť materské centrum v priestroch obecnej
knižnice.
- Realizácia projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácí v obci Svederník“je ukončená.
Dielo je prebraté. Bude potrebné doriešiť ešte menšie úpravy. Obec Svederník má schválený
návratný zdroj financovania – úver vo výške 70 tis. eur. Prípadná úspora finančných
prostriedkov bude použitá na vysprávky ciest (Hrnčiarska ulica....).
- VZN obce Svederník č. 1/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o určení
sumy úhrady, spôsobe určenia úhrady a platenia úhrady za sociálnu službu – opatrovateľskú
službu v obci Svederník je vypracovaný. Sociálne služby poskytované obcou sú financované
aj z úhrad za sociálne služby od prijímateľa sociálnej služby na základe zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby vo výške 1,00 euro/hodinu. Prítomní poslanci OZ navrhli
prehodnotiť túto výšku poplatku od prijímateľa sociálnej služby a poverili starostu obce
pripraviť nový návrh VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb.
- Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Dlhé Pole požiadal o poskytnutie finančného
príspevku na jeho činnosť pre rok 2018, nakoľko jeho členmi sú i občania zo Svederníka
(8). Prítomní poslanci OZ zobrali uvedenú žiadosť na vedomie a jednohlasne schválili

-

-

poskytnutie finančného príspevku na rok 2018 pre SZTP ZO Dlhé Pole vo výške 80,- €.
(navýšenie príspevku doplniť pozmeňovacím poslaneckým návrhom do rozpočtového
opatrenia č.2/2018 na strane výdavkov a na strane príjmov navýšiť položku bežného príjmu
Výnosu dane z príjmov poukázaných územnej samospráve – podielové dane)
Rieši sa vyúčtovanie stočného pre obyvateľov miestnej časti Zarieč – Lipová alej
Bola zrealizovaná elektrická prípojka na zvonicu a športové ihrisko v miestnej časti Marček.
Spoločnosť BenaS, spol. s r. o. informovala o zmene otváracích hodín vo svojej prevádzke
na adrese Svederník – Zarieč 72 s dátumom zmeny od 04.06.2018. Prítomní poslanci zobrali
uvedenú informáciu na vedomie.
Vo vzťahu k povinnosti ochrany osobných údajov v zmysle GDPR – Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 a Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri prevádzke informačných systémov bola
vypracovaná dokumentácia bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov pri ich
spracúvaní prevádzkovateľom Obec Svederník.

K bodu 11/ Diskusia
V rámci tohto bodu vystúpila poslankyňa Ing. Eva Chrústová s návrhom opravy 2 lávok (pri RD
rod. Veselovskej a Grambličkovej) a dreveného mosta ponad rieku Dlhopoľku.

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 13.06.2018
Zapísala: Ing. Mária Smrekovská
Zápisnicu overili:

............................................................

Ing. Ing. Eva Chrústová

............................................................

p. Peter Beniač

.............................................................

