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UZNESENIA č. 17 - 25/2014 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 3/2014 
obce Svederník, konaného dňa 25.06.2014 

 
 
Uznesenie č. 17/2014 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku 
 
schvaľuje: 

a) Zmenu programu rokovania  
b) Program rokovania OZ ako celok  vrátane schválených  zmien  
c) Zloženie návrhovej komisie 

 
 
Uznesenie č. 18/2014 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014  
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku 
 
1. schvaľuje: 
a) plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014 
  
 2. poveruje:  
a) hlavnú kontrolórku vykonať kontroly v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014   
 
Uznesenie č. 19/2014  
Záverečný účet obce Svederník za rok 2013, Hodnotiaca správa rozpočtu za rok 2013,  
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Svederník za rok 2013  
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku 
  
1. konštatuje, že:  
a) hospodárenie obce Svederník zistené podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)  
    zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene  
    a doplnení niektorých zákonov skončilo prebytkom rozpočtu, ktorý predstavuje sumu  
    + 20 140,52 €  
 
 
 



2. berie na vedomie: 
a) správu audítora za rok 2013 
b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Svederník za rok  
    2013 
 
3. schvaľuje:  
a) celoročné hospodárenie obce Svederník za rok 2013 bez výhrad  
b) použiť prostriedky z prebytku  vo výške 20 140,52 € na tvorbu rezervného fondu obce 
c) zapojiť  prostredníctvom príjmových finančných operácií do rozpočtu  a použiť na krytie  
    kapitálových výdavkov v roku 2014 a to vo výške celého prebytku na  krytie nákladov  
    spojených s plánovanými investičnými akciami obce. 
 
 
Uznesenie č. 20/2014  
Audit, Hodnotiaca správa k rozpočtu a Výročná správa obce Svederník za rok 2013 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku 
 
1. berie na vedomie:  
a) Audit účtovnej závierky vykonaný audítorom za rok 2013  
b) Hodnotiacu správu k rozpočtu za rok 2013 
c) Výročnú správu obce Svederník za rok 2013  
  
 
Uznesenie č. 21/2014  k bodu Rôzne 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku 
 
1. berie na vedomie:  
a) Harmonogram výberového konania na riaditeľa Materskej školy vo Svederníku 
b) Prípravu akcie Výročia obce Svederník  
c) Výsledky konania štátneho stavebného dohľadu v prevádzke spoločnosti FILATECH s.r.o. 
 
 
Uznesenie č. 22/2014  - Miestna komunikácia – dočasné obmedzenia výdaja povoleniek 
v časti obce Marček 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku 
 
1. berie na vedomie:  
a) Všetky informácie ohľadom problematiky dočasného obmedzenia výdaja povoleniek  
     na vjazd motorových vozidiel nad 7,5 t v časti obce Marček, informáciu z rokovania  
     s vlastníkmi lesov, stanovisko právneho zástupcu Hadbabna a spol s.r.o. Žilina,  
     vyjadrenie  LESOV SR, š.p. listom zo dňa 27.5.2014 
 
2. potvrdzuje 
a) Opätovnú zhodu a trvá na postupe v zmysle  uznesenia  č. 16/2014 
 
 
 
 
 
 



 
 
Uznesenie č. 23/2014  - Nájomná zmluva – Dominika Bzdýlová 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku 
 
poveruje: 
a) Starostu obce k ukončeniu – odstúpeniu od Zmluvy o nájme nebytových priestorov       
    s nájomcom Dominika Bzdýlová podľa čl. IV.2 písm. a) až c)  Uznania dlhu a dohodách     
 o splátkach podpísanej dňa 10.3.2014.  V bode IV.2. sa uvádza: pokiaľ nájomca  

a) nedodrží splátkový kalendár podľa bodu III.1 tejto dohody, 
b) poruší povinnosť platiť riadne a včas nájomné 
c) poruší povinnosť riade a včas uhradiť zálohovú platbu poplatkov za plnenia (služby) 

spojené s nájmom,                                                                                                                                            
veriteľ ako prenajímateľ je oprávnený bez ďalšieho odstúpiť od nájomnej zmluvy. Veriteľ je 
oprávnený odstúpiť od nájomnej zmluvy v prípade porušenia čo i len jednej povinnosti podľa 
písm. a) až c) tohto bodu. Nárok na vymáhanie dlžnej čiastky a nárok na náhradu škody 
ostávajú odstúpením od nájomnej zmluvy nedotknuté. 
Prenajímateľ odstupuje od zmluvy ku dňu 30.6.2014. 
 
Uznesenie č. 23/2014  - Obchodná verejná súťaž 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku 
 
schvaľuje: 
a) Zámer vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov v majetku obce -

reštaurácia v kultúrnom dome vo Svederníku po úspešnom doručení oznámenia 
o odstúpení od zmluvy k 30.6.2014 

b) Podmienky obchodnej verejnej súťaže, tak ako boli nastavené v r.2013 + garancie 
 
Uznesenie č. 24/2014  
Rozpočtové opatrenie č. 3/2014  
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku  
 
1. schvaľuje  
a) Rozpočtové opatrenie č. 3/2014  
 
 
Uznesenie č. 25/2014 – Projekt Alino  
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku  
 
1. schvaľuje  
a) Zmenu zmluvnej strany z neziskovej  organizácie  Alino na spoločnosť  RMB 

správcovská spoločnosť s.r.o. Svederník, Zarieč – Keblov  pri projekte Alino podľa 
Uznesenia č. 7/2014 po odsúhlasení právnym zástupcom obce. 

 
 
 
 
 
                                                                                    Bc. Roman   L i s i c k ý 
                                                                                              starosta obce 


