
                                               OBEC Svederník 
 

 
 

UZNESENIA  č.  8 –16 /2014 
  zo  zasadnutia Obecného  zastupiteľstva  č. 2/2014 obce Svederník,  

konaného dňa 7. 5. 2014 
 

 
 
Uznesenie č. 8/2014 
Schválenie programu rokovania a voľba návrhovej komisie 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku:  
 
Schvaľuje: 
 a/ Program rokovania podľa pozvánky zo dňa 29.04.2014 
      Za: 6     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
b/ Voľbu návrhovej komisie: Ing. Ján Majerčák, Ing. Pavol Králik 
      Za: 6     Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
 
Uznesenie č. 9/2014  
Komunitný plán sociálnych služieb 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku: 
 
Schvaľuje:  
a) Komunitný plán sociálnych služieb 2014 – 2020 

Za: 6        Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
 
 
Uznesenie č. 10/2014 
Zmluva o nájme vodovodu SEVAK a.s. (rozšírenie) 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku:  
 
Schvaľuje:   

a) Nájom majetku obce Svederník z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v súlade s § 9a 
odst. 9 písm. c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – časť verejného vodovodu 
umiestneného na parc. reg. C č.734/87 (ostatné plochy) kat. územie obce Svederník 
v dĺžke 373,07 m DN 110  spoločnosti SEVAK a.s.  

 
b) Prípad hodný osobitného zreteľa je v tom, že nájomca spoločnosť SEVAK a.s. je 

zároveň prevádzkovateľom verejného vodovodu. Podmienky prenájmu sú stanovené 
v Zmluve o nájme, uzatvorenej dňa 2. 2. 2007 a následných dodatkov. 
Za: 6        Proti: 0        Zdržal sa: 0 



Uznesenie č. 11/2014 
Schválenie zmluvy o dielo so zhotoviteľom ČOV Svederník 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku: 
 
Schvaľuje: 

a) Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa § 356 – 565 Obchodného zákonníka medzi 
objednávateľom: Obec Svederník a zhotoviteľom ESPO BB spol. s.r.o. Banská 
Bystrica s predmetom zmluvy, zo dňa 21.2.2014, z dôrazom na ustanovenie čl.12 
ods.12.1 tejto zmluvy.  
Za: 5        Proti: 0        Zdržal sa: 0 

 
 
Uznesenie č. 12/2014 
Schválenie konej zmluvy so ŽSK ( pozemok pod chodník pre peších při ceste II/507)  
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku: 
 
Schvaľuje:  

a) V súlade s čl. V. ods. V 2 Zásad hospodárenia s majetkom obce Svederník 
nadobudnutie nehnuteľného majetku – novovytvoreného pozemku v kat. území 
Svedernik, KN-C parc. č.495/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 782 m2, ktorý 
je vymedzení geom. plánom č. 43665225-08/2014, ktorý bude prevedený na základe 
kúpenej zmluvy, predávajúceho ŽSK. Účelom využitia nadobudnutého majetku bude 
výstavba chodníka v obci Svederník, z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov pri ceste 
II/507, z dôrazom na ochranu verejného záujmu.  
Za: 7        Proti: 0        Zdržal sa: 0  

 
 
Uznesenie č. 13/2014 
Vyhlásenie výberového konania na vymenovanie riaditeľa Materskej školy vo 
Svederníku  
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku: 

Berie na vedomie:  

a) Vyhlásenie výberového konania pre  vymenovanie riaditeľa Materskej školy vo 

Svederníku bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, z dôvodu 

končenie funkčného obdobia súčasnej riaditeľky MŠ Svederníku, ku dňu 25.9.2014. 

 
 
Uznesenie č. 14/2014 
Rozpočtové opatrenie č. 2/2014  
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku: 

Schvaľuje:  

a) Rozpočtové opatrenie č. 2/2014  
Za: 7      Proti: 0       Zdržal sa: 0       

 
 
 
 



 
Uznesenie č. 15/2014 
Riešenie  stavu miestnej komunikácie v časti  Marček 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku: 

Schvaľuje:  

a) Pre pretrvávajúci nepriaznivý technický stav miestnej komunikácie v časti obce 
Marček (parc. č.1137,1132) dočasne obmedzenie výdaja povoleniek na vjazd 
motorových vozidiel nad 7,5 t,  len na dopravnú obsluhu rezidentov v danej časti obce. 
Za: 5      Proti: 0       Zdržal sa: 1      

  
 
 Uznesenie č. 16/2014 
Doplnenie Uznesenia 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) Doplnenie Uznesenia č. 4/2014 tak, aby boli naplnené legislativne podmienky pre 
zámenu v zmysle odporúčaní Správy katastra  a schvaľuje dodatok č.1 k Zámennej 
mluve, k zámene pozemkov pre výstavbu ČOV Svedernik, medzi obcou Svedernik a 
spoločnosťou BEL-HOUSE a.s.  
Za: 7      Proti: 0     Zdržal sa: 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ________________________________________ 
 
                                                                                          Bc. Roman Lisický  
                                                                                                starosta obce v.r. 


