Zápisnica č. 4

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svinnej konaného
dňa 9.8.2017
Overovatelia:

Ing. Illa Jozef, Púčik Marián

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Neprítomní:

Ing. Belej Milan, Brožek Vladimír, Krajčík Ján

P R O G R A M:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu OZ
3. Schválenie overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
5. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na prístavbu hasičskej
zbrojnice
6. VZN o organizácii miestneho referenda
7. Pozemok parc. č. 456 a 457 v k.ú. Svinná
9. Rôzne
19. Záver

J E D N A N I E:
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Ing. Sýkorová, privítala
prítomných poslancov.
2. Starostka predložila poslancom na schválenie program jednania, ktorý bol jednohlasne
schválený.
U z n e s e n i e č. 59/17:
OZ schvaľuje jednohlasne program zasadnutia OZ.
3. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci Ing. Jozef Illa
a Marián Púčik.
U z n e s e n i e č. 60/17:
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice Ing. Jozefa
Illu a Mariána Púčika.
4. Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia previedla starostka obce Ing. Anna
Sýkorová, skonštatovala, že všetky uznesenia boli splnené okrem uznesenia č. 141/16,
ktoré zostáva v platnosti.
U z n e s e n i e č. 61/17:
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení

z predchádzajúceho zasadnutia OZ, všetky uznesenia
boli splnené a vzaté na vedomie.
5. Starostka obce oboznámila poslancov so Žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na
prístavbu hasičskej zbrojnice.
U z n e s e n i e č. 62/17:
OZ schvaľuje spolufinancovanie realizácie projektu
„Prístavba hasičskej zbrojnice Svinná“ z vlastných
zdrojov minimálne vo výške 5% z celkových výdavkov
projektu.
6. Starostka obce predložila poslancom na schválenie Všeobecne záväzné nariadenie obce
o organizácii miestneho referenda. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce od
14.7.2017 a zvesený 7.8.2017.
U z n e s e n i e č. 63/17:
OZ schvaľuje VZN obce o organizácii miestneho
referenda. VZN tvorí prílohu zápisnice.
7. Starostka obce informovala poslancov o možnosti odkúpenia pozemku vedľa križovatky
v časti obce Malá Neporádzka „C“ parc. č. 456 záhrada o výmere 370 m2 a „C“ parc.
č. 457 záhrada o výmere 192 m2 vedené na LV č. 1355 od p. Heleny Nezníkovej, bytom
Cintorínska 984/15, Trenčín. Cena uvedených pozemkov by podľa dohody bola
3,60 €/1 m2, čiže celková suma by činila 2 023,20 €.
U z n e s e n i e č. 64/17:
OZ schvaľuje kúpu pozemku „C“ parc. 456 záhrada
o výmere 370 m2 a „C“ parc. 457 záhrada o výmere
192 m2 vedené na LV č. 1355 v k.ú. Svinná, ktorých
vlastníkom je p. Helena Nezníková, bytom Cintorínska
984/15, 911 01 Trenčín. Cena uvedených pozemkov je
stanovená dohodou a to 3,60 € za 1 m2, čiže celková
suma za kúpu obidvoch pozemkov je 2 023,20 € /562 m2
á 3,60 €/.
8. Rôzne
- Starostka obce oboznámila poslancov s vyjadrením Trenčianskeho samosprávneho kraja
ohľadom pozemkov pod chodníkmi v obci, a to pozemkov „C“ č. 895/1, 935 a 556/2
zapísaných na LV č. 2079 a ktoré sú vo vlastníctve TSK, že do vydania kolaudačného
rozhodnutia je potrebné majetko-právne vysporiadať tieto pozemky – časti, ktoré sa
nachádzajú pod dotknutými stavebnými objektami. Majetkové vysporiadanie je možné
kúpou uvedených častí pozemkov alebo zámenou za iné obecné pozemky.
U z n e s e n i e č. 65/17:
OZ berie na vedomie vyjadrenie Trenčianskeho
samosprávneho kraja ohľadom pozemkov

pod chodníkmi v obci, a to pozemkov „C“ č. 895/1, 935
a 556/2 zapísaných na LV č. 2079 a ktoré sú
vo vlastníctve TSK, že do vydania kolaudačného
rozhodnutia je potrebné majetko-právne vysporiadať
tieto pozemky – časti, ktoré sa nachádzajú
pod dotknutými stavebnými objektami. Majetkové
vysporiadanie je možné kúpou uvedených častí
pozemkov alebo zámenou za iné obecné pozemky.
-

Starostka obce informovala poslancov o anonymnom liste, v ktorom sa pisateľ
sťažuje na spaľovanie chemicky znečistených odrezkov dreva – odpadu pri výrobe
nábytku u občanov Martina Furdana a Jozefa Brachtýra.
U z n e s e n i e č. 66/17:
OZ berie na vedomie anonymnú sťažnosť na spaľovanie
chemicky znečistených odrezkov dreva - odpadu pri
výrobe nábytku u p. Martina Furdana a Jozefa Brachtýra
a poveruje starostku obce vykonaním kontroly u p.
Furdana, ktorý vykonáva stolárske práce v dielni
vedľa svojho rodinného domu.

13. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce, ktorá poďakovala
prítomným poslancom za účasť.

.....................................................
starostka obce

...................................................
zástupca starostky

overovatelia: ...............................................
1. overovateľ

..............................................
2. overovateľ

