
                                               OBEC Svederník 
 

 
 

UZNESENIA  č.  1 – 7/2014 
  zo  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  č. 1/2014 obce Svederník,  

konaného dňa 19.2.2014 
 

 
 
Uznesenie č. 1/2014 
Správa  hlavného kontrolóra o  kontrolnej činnosti  za rok 2013 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku: 
 
Berie na vedomie: 

a) Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce  Svederník za rok 2013 
 
 
Uznesenie č. 2/2014 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 (úprava rozpočtu r. 2014 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku: 
 
Schvaľuje: 

a) Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 
 
 
Uznesenie č. 3/2014 
Hospodárenie s majetkom obce (budovy, pozemky, nájomné zmluvy) 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku: 
 
1) Berie na vedomie: 

a) Hospodárenie s majetkom obce 
 

2) Schvaľuje:  
a) Pristúpiť k dodatku k nájomnej zmluve na priestory reštaurácie v KD, ktorým budú 

upravené podmienky nájomného vzťahu s určením splátkového kalendára za 
omeškané nájomné a upozornenie, že  v prípade neplnenia si povinnosti vyplývajúcich 
z nájomnej zmluvy a jej dodatku obec pristúpi k vypovedaniu  zmluvy o nájme 

 
3) Poveruje starostu obce:  

a) Rokovať  ohľadom pozemku, ktorý má obec Svederník v spoluvlastníctve s p. 
Richardom Lapšanským  so zámerom prevodu predmetného podielu vo vlastníctve 
obce  

    
Uznesenie č. 4/2014 



Schválenie zámennej zmluvy medzi obcou Svederník a spoločnosťou BEL.HOUSE, a.s. 
(zámena pozemku pre výstavbu ČOV) 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku: 
 
Schvaľuje: 

a) Zámennú zmluvu medzi obcou Svederník a spoločnosťou Bel-house a.s. Prešov 
 
 
 
Uznesenie č. 5/2014 
Kúpna zmluva medzi obcou Svederník a spoločnosťou Bel-House a.s. Prešov – prevod 
nehnuteľností a inžinierskych sieti 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku: 
 
Schvaľuje: 

a) Kúpnu zmluvu medzi obcou Svederník a spoločnosťou Bel-house a.s. Prešov,  
kúpa presne označených inžinierskych stavieb a nehnuteľnosti v zmysle zmluvy 

 
 
Uznesenie č. 6/2014 
Schválenie zmluvy so zhotoviteľom ČOV Svederník 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku: 
 
Berie na vedomie: 

a) Zmluvu o dielo (výstavba ČOV Svederník, zhotoviteľ ESPO BB spol. s r.o.,  
            ul. 29. augusta 35, Banská Bystrica v zast. konateľ Marián Čief 
  
 
Uznesenie č. 7/2014 
Schválenie zmluvy o spolupráci s neziskovou organizáciou ALINO  
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku: 
 
Schvaľuje: 

a) Uzatvorenie zmluvy o spolupráci s neziskovou organizáciou ALINO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ________________________________________ 
 
                                                                                          Bc. Roman Lisický v.r. 
                                                                                              starosta obce 
                          


