
UZNESENIE  zo  zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva č. 4/2014 obce 

Svederník, konaného dňa 6.8.2014 
 
 

Uznesenie č.  26/2014  : 
Program rokovania OZ a voľba návrhovej komisie podľa pozvánky zo dňa 28.7.2014 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku: 
Schvaľuje:  

a) Program  rokovania OZ podľa návrhu v pozvánke bez pozmeňujúcich návrhov 
 
Uznesenie č.  27/2014  : 
Schválenie rozsahu  výkonu funkcie (úväzku) starostu obce Svederník na celé funkčné 
obdobie  (roky 2014-2018) 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku: 
Určuje:  

a) v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie 
starostu, starostovi obce Svederník na celé funkčné obdobie 2014-2018 rozsahu 
výkonu funkcie starostu na plný úväzok  

 
Uznesenie č.  28/2014  : 
Schválenie počtu  poslancov Obecného zastupiteľstva vo Svederníku na celé volebné 
obdobie 2014-2018   
Schválenie určenia volebných obvodov a počet poslancov v nich do Obecného 
zastupiteľstva vo Svederníku na celé volebné obdobie 2014-2018 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku: 
Určuje:  

a) v zmysle § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 7  poslancov obecného zastupiteľstva obce Svederník  
v 4 volebných obvodoch v nasledovnom členení:  
- Svederník – 3 poslanci 
- Marček   –   2 poslanci 
- Zarieč    –   1 poslanec 
- Keblov   –   1 poslanec 

 
 

Uznesenie č.  29/2014  : 
Príprava podujatia Slávnosť Obce Svederník, 15.9.2014 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku: 
Berie na vedomie:  

a) informáciu o príprave publikácie – monografia obce Svederník  
b) informáciu  o pripravovanej Slávnosti  Obce Svederník, dňa 14-15.9.2014 

 
Súhlasí: 

a) so zvýšenými výdavkami vyplývajúcimi z uvedených aktivít a že financovanie aktivít 
bude z časti kryté z prostriedkov obce, pričom konkrétne podiely spolufinancovania 
budú vykalkulované po vydaní monografie 

 



Uznesenie č.  30/2014  : 
Rozpočtové opatrenie č. 4/2014: 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku :  
 
Schvaľuje: 
a) Rozpočtové opatrenie č. 4/2014 
b) Úpravu rozpočtu   

• na strane príjmov – navýšenie podielové dane  v hodnote 850,- € 
• na strane výdavkov  -  nákup PC zostavy pre starostu obce v hodnote 850,-  € 

c) Výdavky vzniknuté z dôvodu odstraňovania kalamitnej situácie pri povodniach – do 
termínu rokovania OZ cca 2.200,- €, ktoré je potrebné prioritne riešiť a predložiť 
vyúčtovanie  tejto položky po  refundácii časti nákladov z OÚ na rokovanie OZ 

 
Berie na vedomie: 
a) Informáciu o príprave rozpočtu na rok 2015 vo forme Programového rozpočtu na úrovni 

programu a podprogramu v členení na úrovni hlavnej kategórie a 1. položky ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie  

 
 

Uznesenie č.  31/2014  : 
Rôzne 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku :  
Berie na vedomie: 

a) Informácie uvedené starostom obce  v bode rôzne bez zásadných pripomienok  
 

 
Uznesenie č.  32/2014  : 
Obchodná verejná súťaž – prenájom majetku obce - priestorov reštaurácie v kultúrnom 
dome vo Svederníku 
Obecné zastupiteľstvo vo Svederníku :  
Schvaľuje: 

a) Víťaza  obchodnej verejnej súťaže:  Marika Gauríková, trvale bytom Svederník, 
Zarieč- Keblov 61,  IČO 45257167 

b) Podmienky prenájmu v zmysle návrhu Zmluvy o nájme nebytových priestorov 
s podmienkou zákazu prevádzkovania hracích automatov  v prenajatých priestoroch  

 
 
 
 
 
Vo Svederníku  06. 08. 2014 
 
 
 
                                                                                                                                               
Bc. Roman Lisický v.r. 
                                                                                                                                                            
starosta obce 
 


