
Uznes en ieč, 15:
- Schvaiuje za zapisovateíku p. Darinu Ňulasyovú a za navrhovatel'ov Marta Bugošová,
lng. Bartolomej Vasiť a za overovatel'ov: Marek Molnar a Slavomír Štovčík
Za: 7 Proti:O

Uznesenie ě. 16:
- oz berie na vedomie kontrolu uznesení

Za,. 7 Proti:0

Uznesenie č. 17:
- OZ stihlasí s predloženým pripravovaným zámerom p. JUDr. Juhása na rozšírenie IBV
katastra obce Svinica, parcela č. E - 871/2,871l3,871/4,815/17

Za: 7 Proti:O

Uznesenie č. 18:
- oZ schvafuje záVereěný účet obce a celoročné hospodárenie bez Výhrad
Za: '7 Proti: 0

Uznesenie č. 19:
- oZ schvaluje previest' prebytok rozpoótového hospodárenia Vo Výške 140 123,64 € do rezervného
fondu obce

Za:'l Proti: 0

Uznesenieč.20:
- OZ schval'uje:
- zabezpečenie spolufinancovania projektu:
..Záchvtné parkovisko Svinica"

Ce|kové oprávnené náLklady: 28 200,72 €
Výška spolufinancovania: 1 410,03ó €
Aktivita : B2
Niázov aktivity: Zr,yšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
Kód výzvy: IROP-CLLD-Q066-512,002
Za:7 Proti: 0

Uznesenieč.2l:
- OZ berie na vedomie infomáciu o podaných projektoch a informáciu ohťadom nečerpanie
finančných prosfuiedkov z Environmentálneho fondu na výstavbu vodovodu
Za:7 Proti:0

Uznes enieó.22:
- OZ schvafue ponuku ťrrmy VLARO s.r.o. na odkúpenie časti budovy s pozemkom
o výmere l40 m2 za cenu 33 000,- €, ktorá bude vyrrživaná ako skladovacie priestory
a odstavné plochy pre hnuteťný majetok vo vlastnictve obce
Za:1 Proti:0

Uznesenieč.23:
- OZ schval'uje žiadosti o odkúpenie pozemkov pre:
Mária Reptová, parcela č. 265/15 ,,C* o výmere l04 m2 - Viničný wch v cene 15,- €llría
Za:1 Proti:O



Uznesenieč.24:
- OZ schvaIuje žiadosti o odkúpenie pozemkov pre:
I]uboš Sabatula, parcela č. 26511 ,,C*, k.ú. Svinica o výmere 4'18 m2 * Viničný vrch v oene
15,- €llm2
Za:1 Proti:0

Uznesenieč.25:
- OZ schvaílje žiadosť o odkúpenie pozemkov pre:
Petel Mul'aí a Ing. Viera Mul'arová, paťcela č. 203/2,205/2,,C*, k.ú. Svinica o výmere 51m2

- Viničný wch z dóvodu dlhodobého uživaria za cenu 15,- €/1m2
Za: 7 Proti:0

IJznesenieč.26:
- OZ nesúhlasí s odpredajom parce|y č- 264,,C" žiadateťov:
- Tomáš Kardoš
- Peter Mičian
- Viliam Kamenický
- Štefan pihulič
Za: ] Proti:0

Uznesenieě.27:
- OZ súhlasí s dlhodobým prenájmom parcely č. 264 ,,C* pre uživateťov pril'ahlých
nehnutel'ností : Tomriš Kardoš, Peter Mičian, Viliam Kamenický po v}tvorení GP na uvedenú
nehnuteťnosť /nriklady zníša nájomca/, na dobu 5 rokov za 1,- €
Za: 7 Proti:0

Uznesenieč.28:
- OZ súhlasí s finančnými prostriedkami na dobudovanie kamerového systému v obci
Za:7 Proti: 0

Uznesenieč.29:
- OZ poveruje starostu obce na upozomenie občanov o dodžiavaní VZN o verejnom poriadku
na verejných priestranstvách obce
Za: 7 Proti:0

Uznesenieč.30:
-OZ berie na vedomie informáciu o pripravovaných kulturnych akciách a schvaluje finančné
prostriedky potrebné na lykonanie uvedených akcii

Mafia Bugošová
Zástupkyňa staíostu obca

Ing. Lubomír Šimko
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Marek Molnar
slavomir Štovčík

Darina Nulasyová - zapisovatel'ka

Navrhovatelia ápisnice:
Marla Bugošová
Bartolomej Vasiť


