
Uznes en ieě. l:
- Schval'uje za zapisovatelkll p. Darinu Ňulasyovú a za navrhoyatel'ov Vincent Čigáš, Peter
Balla a za overovatel'ov: Ing. František Flrubovčák a Marta Bugošová
Za: 7 Proti:0

Uznesenie č.2:
- oz berie na vedomie kontrolu uznesení

Za: 7 Proti:O

Uznesenie č.3:
- OZ súhlasi s otvorením ÚPD obce a zahájením procesu VO na spracovatel'a

Za: '/ Proti: 0

Uznesenie č.4:
- oZ stihlasí s podaním ŽoNFP na projekt: Dobudovanie základnej infraštruktúry vobci Svinica -
rekonštrukcia MK, parcela č, 924,78813
- oZ schvaťuje spoluúčasť Vo Výške 5% z celkových nákladov projéktu
Za,. 7 Proti:O

Uznesen ie č.5:
- oZ súhlasí s podaním ŽoNFP na projekt: ,,Svinica-kanalizácia"
- oZ schval'uje spoluúčasť Vo Výške 5% z celkových nákladov pro]ektu

7,a,. 7 Proti: 0

Uznesenieč.6:
- OZ berie na vedomie spráru o hospodárení obce za rok 2021
Za:1 Proti: 0

Uznesenieč.7:
- OZ schval'uje žiadosti o odkúpenie pozemkov pre pp.
-Miloš Strenk, časť parcely 49l v cene 15,- € m2, po predložení GP
Za:1 Proti:3

Uznesenieč.8:
- OZ schval'uje žiadosti o odkúpenie pozemkov pre p.
- Ladislav Dancrák, parcela č. 588 , ,,C" o výmere 100 m2, v cene 15,- € m2, po predložení
GP
Za:'I Proti: 3

Uznesenieč.9l
- OZ schval'uje žiadosti o odkupenie pozemkov pre p,
- Vladimír Serečin, parcela č. 205 .,C" - Viničný vrch , v cene 15,- € m2, po predložení GP
Za:1 Proti:0

Uznesenieč. 10:
- OZ berie na vedomie žiadost'p. Lukáša Zajaca o odkúpenie parcely č. 453 ,,C" o výmere
l884 m2, podiel 36/144, ktorý je vo vlastníctve obce. Žiadosť bude prejednaná na najbližšom
oZ.
Za:1 Proti:0



Uznesenieč. 11:
_ OZ suhlasí s prenájmom časti parcely& 924 pre Mateja Bradovku o aýmere 90 m2, pre
zriadenie parkoviska pred podnikateťským objektom, za cenu 1,- €.
Za:1 Proti:O

Uznes enieč. 12:
- OZ beňe na vedomie informáciu starostu obce ohl'adom finančných prostriedkov pri
výstavbe vodovodu
Za:7 Proti:O

Uznes en ieč. 13:
- OZ berie na vedomie informáciu starostu obce ohl'adom plánu investičných a neinvestičných
akcií na rok 2022
Z.a: 7 Proti: 0

Uznesen ieč. 14:
- OZ schval uje finančné prostriedky na rekonštrukciu MK v novovybudovaných častiach
obce
Za:1 Proti:0

Marta Bugošová
Zastupkyňa staíostuobce

Darina Ňulasyová - zapisovatel'ka

Navrhovatelia zápisnice :

Vincent Čigáš
Peter Balla

Ing. IJubomír Šimko
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. František Hrubovčák
Marta Bugošová


