
Z^PlsNICA
Zo zasadnutia OZ vo Svinici konaného dňa 24.02.2022

Prítomní: Podl'a prezenčnej listiny

Program:
1 ) Privítanie
2) Určenie zapisovateťa a overovateťov žpisnice
3) Návrh zmien a doplnkov UPD
4) Správa o hospodárení obce zarok 202l
5) Schválenie projeLlov o NFP pre MRK v obci
6) Rózne

Starosta obce pťivítal pdtomných poslancov OZ na zasadnutí a obozruímil ich s programom.
Za navrhovatelov boli zvolení Vincent Čigáš a Peter Balla , za overovateťov Ing. František
Hrubovčrik a Marta Bugošová a zapisovateťka p. Darina Ňulasyová. V ďalšom bode starosta
obce prednieso1 kontrolu uznesení.

Starosta obce privítal p. Ing. arch. Kováča, aby predniesol návrh a podmienky na možné
otvorenie ÚPD obce, Ďalej áodnotil predložené žiadosti, ktoré sa dotýkajú otvorenia ÚPD ,

upozomil posiancov na nutnosť schválenia regulatívov, ktof,ými by sa riadila obec pri
výstavbe RD a záhradných chatiek. Starosta obce otvoril otazku spoluflnancovania UPD
žiadatel'mi o vykonanie zmien.

V ďalšom bode p. Jakabová oboznámila poslarrcov so správou o hospodárení obce za
rok 2021 . Správa woí prílohu zápisnice.

Starosta obce informoval poslancov o pripravených ŽoNP z prostriedkov MV SR na
výstavbu kanalizačného privádzača pre obec Svinica a rozvodov kanalizácie v časti obce
rómska osada a tiež na rekonštrukciu MK v časti obce rómska osada až po križovatku
k hlavnej ceste p.č. 924 ,,C".

V róznom starosta predniesol žiadosti občanov o odlópenie pozemkov vo vlastníctve
obce a to pp. Miloš Strenk, Ladislav Dancák a Slavomír Serečin. Takliež žiadosť p. Bradovku
o prenájom časti parcely č. 924 o wýmere 90 m2,

Ďalej starosta obomámil posiancov o jednaní ohťadom dotácie z Environmentálneho
fondu. Do dnešného Dňa obec nedostala žiadnu písomnú správu o výsledku kontroly
a pozastavení ťrnančných prostriedkov na výstavbu vodovodu v obci. Ďalej informoval
poslancov o rokovaniach medzi obcou a posk}tovateťom dotácie v dňoch I9.1. a 16.2.2022.
Starosta oboznámil poslancov o činnosti obce a s plíinom činností na rok 2022 po uvol'není
pandemických opatrení. Starosta obce informoval o potrebe rekonštrukcie MK
v novolybudovaných častiach obce /Tanorky, Sekča/, ktoré sú vo vlastníctve obce. Uvedená
rekonštrukcia bude spočivať v zhutnení a následne úprave karnenivom.


