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UZNESENIE  zo  zasadnutia 

Obecného  zastupiteľstva č. 39-46/2014  
Obce Svederník, konaného dňa 7.11.2014 

 
 
Uznesenie č. 39/2014 : 
Schválenie programu rokovania OZ 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku: 
Schvaľuje: 
a) pozmeňujúce návrhy k Programu rokovania OZ 
b) Program rokovania OZ  ako celku s  pozmeňujúcimi návrhmi 
 
Za:  8   proti: 0  Zdržal sa: 0 
  
 
Uznesenie č. 40/2014 : 
Programový rozpočet obce Svederník  na roky 2015 - 2017 
Obecné zastupiteľstvo v obci Svederník 

1.   berie na vedomie 
      a)  odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Programového  rozpočtu   
           obce Svederník  na roky 2015 - 2017 
2. schvaľuje 

a) Rozpočet obce Svederník  na rok 2015 v jeho finančnom vyjadrení podľa  
programov vrátane ukazovateľov a cieľov 

      3.   berie na vedomie  
            a)    návrh Rozpočtu na roky 2016 - 2017  
 
Za:  8   proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
 
 
Uznesenie č. 41/2014 : 
Rozpočtové opatrenie č. 5/2014 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku: 
Schvaľuje: 
a)  Rozpočtové opatrenie č. 5/2014 



b) možnosť vykonať úpravu rozpočtu obce starostom obce na konci roka 2014 presunmi  
    medzi programami, podprogramami, položkami a podpoložkami v záujme dodržania  
    rozpočtovej disciplíny bez možnosti navýšenia  výdavkovej časti rozpočtu.  
 
Uznesenie č. 42/2014 : 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Svederník č.4/2005 o používaní miestnych 
komunikácii na území obce Svederník v znení dodatku č.1, č.2, č.3 a č.4. – zrušenie 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku: 
Ruší: 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Svederník č. 4/2005 o používaní miestnych komunikácií 
na území obce Svederník zo dňa 06.06.2005 v znení jeho dodatkov č. 1 zo dňa 01.01.2009,  
č. 2 zo dňa 09.09.2009, č. 3 zo dňa 20.09.2009 a č. 4 zo dňa 12.03.2010. 
 
 
Uznesenie č. 43/2014 : 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 - ,,Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania 
pitnej vody v čase jej nedostatku a spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd v obci Svederník“ 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku: 
Schvaľuje: 
a) pozmeňujúce návrhy -  vypustenie bodu 5 a 6 a následnom prečíslovaní ďalších bodov  

predloženého návrhu VZN   
b) Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014 - ,,Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania 

pitnej vody v čase jej nedostatku a spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd v obci Svederník“ ako celok vrátane pozmeňujúcich 
návrhov. 

 
 
Uznesenie č. 44/2014 : 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 - ,,O trhovom poriadku a podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Svederník“ 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku: 
Schvaľuje: 
a) pozmeňujúce návrhy -  § 8 zmeniť podľa platnej legislatívy a doplniť § 9 priestupky  a 

ostatné body prečíslovať a § 4  doplniť o výraz nebalené výrobky 
b) Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 - ,,O trhovom poriadku a podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Svederník“  ako celok 
vrátane pozmeňujúcich návrhov.  

 
 
 
Uznesenie č. 45/2014 : 
Doplnok č. 2 Územného plánu obce Svederník 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku: 
Zamieta  
predložený návrh investora na úpravu Doplnku č. 2 Územného plánu obce Svederník, s 
poukazom na nerešpektovanie zámerov obce v danej lokalite  
 
 



 
Uznesenie č. 46/2014 : 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku: 
Berie na vedomie:  
informácie v časti rôzne programu rokovania OZ, tak ako sú uvedené v Zápisnici z rokovania 
OZ dňa 7. 11. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Bc. Roman Lisický 
                                                                                          starosta obce 
                          


