ZBIERKA UZNESENÍ Z 12. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
VO SVODÍNE KONANÉHO DŇA 10.5.2016
Uznesenie č. 213/10052016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A . b e r i e na vedomie
návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
Vo Svodíne, dňa 17.5.2016
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 214/10052016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
schvaľuje
Dodatok č. 1
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Svodín na roky 2014 – 2020, ktorý tvorí
prílohu tohto uznesenia
Vo Svodíne, dňa 17.5.2016
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 215/10052016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A/ berie na vedomie
žiadosť zo dňa 30.3.2016 žiadateľa Erika Szilassiová, dátum narodenia 16.10.1974, r.č. ,
trvalý pobyt 943 54 Svodín, Morušová ulica 167/18, o prenájom rodinného domu so súp.
č. 47, vedľajšie budovy a pozemky vo vlastníctve Obce Svodín,
B/ schvaľuje
spôsob prenájmu a zámer na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Obce Svodín,
vedených na LV č.1 pre Obec Svodín, k.ú. Maďarský Svodín ako:
- rodinný dom so súp. č. 47 na parcele registra „C“ p.č. 1239/1,
- sklad so súp. č. 1294 na parcele registra „C“ p.č. 1239/5,
- letná kuchyňa so súp. č. 1295 na parcele registra „C“ p.č. 1239/6,
- parcela registra „C“ p.č. 1239/1 o výmere 1762 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela registra „C“ p.č. 1239/5 o výmere 27 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela registra „C“ p.č. 1239/6 o výmere 40 m2, zastavané plochy a nádvoria,
formou priameho prenájmu za nasledovných podmienok:

nájomná zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods. 9 v spojení s § 9a ods.1 písm.
c), ods.2 a 5 zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,
- prenajaté nehnuteľnosti nájomca bude využívať pre účely bývania,
- nájomná zmluva bude uzatvorená od 1.9.2016 na dobu neurčitú,
- min. výška nájomného je 100,-eur/mesiac,
- nájomné sa každoročne zvyšuje k 1. januáru o 2% oproti nájomnému platnému
v predchádzajúcom kalendárnom roku,
- v nájomnom nie sú zahrnuté náklady na služby spojené s užívaním prenajatých
nehnuteľností, ktoré hradí nájomca,
- nájomca pred uzatvorením zmluvy o nájme zloží na účet prenajímateľa zábezpeku vo
výške trojnásobku mesačného nájomného, ktorú sumu prenajímateľ môže použiť na
úhradu nedoplatku nájomného alebo na náklady spojené s uvedením prenajatých
nebytových priestorov do pôvodného stavu,
obec svoj zámer na prenájom nehnuteľného majetku obce formou priameho
prenájmu zverejní v súlade s § 9a ods. 9 v spojení s § 9 ods. 2 a 5 zákona NR SR číslo
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
C/ žiada
starostu obce
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu B/ tohto uznesenia
2. vyhodnotenie cenových ponúk a návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností
na základe cenovej ponuky následne predložiť na zasadnutie obecného zastupiteľstva
na rozhodnutie vo veci prenájmu.
Termín: 15.8.2016
-

Vo Svodíne, dňa 17.5.2016
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 216/10052016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A/ schvaľuje
1. zrušenie /vyradenie/ zariadenia Školská jedáleň, Školská 2, Svodín, ako súčasť
Základnej školy Lajosa Csongrádyho s vyučovacím jazykom maďarským –
Csongrády Lajos Alapiskola, Školská 1, Svodín - Szőgyén
Adresa zariadenia: Školská ulica 1172/2, 943 54 Svodín
2. zriadenie /zaradenie/ zariadenia Školská jedáleň, Školská 2, Svodín pod
zriaďovateľa Obec Svodín, Hlavná 1, Svodín
Adresa zariadenia: Školská ulica 1172/2A, 943 54 Svodín
B/ žiada
starostu obce
vykonať potrebné úkony v súlade s bodom A/ tohto uznesenia
Termín: 31.08.2016
Vo Svodíne, dňa 17.5.2016
Gabriel Vígh
starosta obce

Uznesenie č. 217/10052016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. konštatuje, že
1. na základe žiadosti žiadateľov Monika Jakabová, rodné priezvisko Nagyová, dátum
narodenia 13.12.1980, rodné číslo, adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín,
Hlavnosecká ulica 158/18, a František Jakab, rodné priezvisko Jakab, dátum narodenia
7.2.1980, rodné číslo, adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Hlavnosecká ulica
158/18, uznesením Obecného zastupiteľstva vo Svodíne číslo 205/04042016 zo dňa
4.4.2016 bol schválený zámer na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce Svodín,
vedených na LV č.1 pre Obec Svodín, k.ú. Maďarský Svodín, ako:
- rodinný dom so súp. č. 158 na parcele registra „C“ p. č. 152
- parcela registra „C“ p. č. 152 o výmere 622 m2, zastavané plochy a nádvoria
v celosti, pre kupujúcich manželov
- Monika Jakabová, rodné priezvisko Nagyová, dátum narodenia 13.12.1980,rodné
číslo, adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Hlavnosecká ulica 158/18, a
- František Jakab, rodné priezvisko Jakab, dátum narodenia 7.2.1980, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Hlavnosecká ulica 158/18,
do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich manželov v celosti,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR
číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko predmetnú
nehnuteľnosť Obec Svodín zabezpečila pre žiadateľov za účelom bývania a pod
podmienkou, že ju v budúcnosti odkúpia, s tým, že prevod sa uskutoční po zaplatení
celej kúpnej ceny, pričom na základe Dohody o uzatvorení splátkového kalendára na
úhradu kúpnej ceny zo dňa 1.10.2003 v znení dodatku žiadatelia z kúpnej ceny
5.377,41 eur (162.000,- Sk) zaplatili ku dňu 31.3.2016 sumu vo výške 4.016,99 eur,
a prevod sa uskutoční po zaplatení kúpnej ceny v celej výške,
2. zámer na predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s uznesením
Obecného zastupiteľstva vo Svodíne číslo 205/04042016 zo dňa 4.4.2016, bol
zverejnený v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
B. berie na vedomie
informáciu, že po zverejnení zámeru nebolo podané žiadne podanie, ktoré by vyjadrovalo
výhrady alebo akékoľvek pripomienky k zverejnenému zámeru na prenájom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
C. schvaľuje
predaj a uzatvorenie kúpnej zmluvy s manželmi
- Monika Jakabová, rodné priezvisko Nagyová, dátum narodenia 13.12.1980, rodné
číslo, adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Hlavnosecká ulica 158/18, a
- František Jakab, rodné priezvisko Jakab, dátum narodenia 07.02.1980, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Hlavnosecká ulica 158/18 ,
o predaji nehnuteľností vo vlastníctve Obce Svodín, vedených na LV č.1 pre Obec
Svodín, k.ú. Maďarský Svodín, ako:
- rodinný dom so súp. č. 158 na parcele registra „C“ p. č. 152
- parcela registra „C“ p. č. 152 o výmere 622 m2, zastavané plochy a nádvoria,
v celosti, do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich manželov, za nasledovných
podmienok:
- kúpna zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
nakoľko predmetnú nehnuteľnosť Obec Svodín zabezpečila pre žiadateľov za účelom
bývania a pod podmienkou, že ju v budúcnosti odkúpia, s tým, že prevod sa

-

-

uskutoční po zaplatení celej kúpnej ceny, pričom na základe Dohody o uzatvorení
splátkového kalendára na úhradu kúpnej ceny zo dňa 1.10.2003 v znení dodatku
žiadatelia z kúpnej ceny 5.377,41 eur (162.000,- Sk) zaplatili ku dňu 31.3.2016 sumu
vo výške 4.016,99 eur, a prevod sa uskutoční po zaplatení kúpnej ceny v celej výške,
predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo
schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
predaj sa uskutoční za kúpnu cenu 5.377,41 eur,
viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 60 dní od doručenia návrhu zmluvy.

D. žiada
starostu obce
zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu C/ tohto
uznesenia
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
Hlasovanie poslancov:
Prítomných poslancov: 6
Potrebné kvórum na schválenie: trojpätinová väčšina všetkých poslancov, t. j. 6 a viac
za:
6
proti:
0
zdržal sa:
0
Vo Svodíne, dňa 17.5.2016
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 218/10052016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. konštatuje, že
1. uznesením Obecného zastupiteľstva vo Svodíne číslo 208/04042016 zo dňa
04.04.2016 bol schválený zámer na prenájom nehnuteľnosti, garáže so súp.č. 1310 na
parcele registra „C“ p. č. 1554/12, vedenej na LV č. 1 v katastri obce Svodín k.ú.
Nemecký Svodín, vo vlastníctve obce Svodín v podiele 1/1 k celku, pre spoločnosť
ALZO s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 47 047 178, sídlo
943 54 Svodín, Ulica Bieleho kríža 54/37, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo 3381/N, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,
2. zámer na prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s uznesením
Obecného zastupiteľstva vo Svodíne číslo 208/04042016 zo dňa 04.04.2016 bol
zverejnený v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
B. berie na vedomie
informáciu, že po zverejnení zámeru nebolo podané žiadne podanie, ktoré by vyjadrovalo
výhrady alebo akékoľvek pripomienky k zverejnenému zámeru na prenájom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
C. schvaľuje
prenájom nehnuteľnosti a uzatvorenie nájomnej zmluvy pre spoločnosť ALZO s.r.o.,
spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 47 047 178, sídlo 943 54 Svodín, Ulica Bieleho
kríža 54/37, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka
číslo 3381/N:

- o nájme nehnuteľnosti, garáže so súp.č. 1310, na adrese 943 54 Svodín, Škovránková
ulica 95B, na parcele registra „C“ p. č. 1554/12, vedenej na LV č. 1 v katastri obce
Svodín k.ú. Nemecký Svodín, vo vlastníctve Obce Svodín, v podiele 1/1 k celku,
za nasledovných podmienok:
- prenájom z dôvodu hodného zreteľa, v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
- nájomná zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR číslo
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorým je vytvorenie nových pracovných miest na území obce
Svodín,
- nájomca prenajatú nehnuteľnosť bude využívať pre podnikateľské účely,
- nájomca spolu s prenajatou nehnuteľnosťou je oprávnený spoločne využívať
- dvor na parcele registra „C“ p. č. 1554/13 o výmere 2757 m2, zastavané plochy a
nádvoria,
- sociálne zariadenia v objekte vrátnice so súp. č. 1308 na parcele registra „C“ p. č.
1554/7,
vedené na LV č.1 v katastri obce Svodín k.ú. Nemecký Svodín, vo vlastníctve obce
Svodín v podiele 1/1 k celku,
- výška nájomného bude stanovená v celkovej výške 50,- €/mesiac, v nájomnom nie sú
zahrnuté náklady služby spojené s užívaním nebytových priestorov (elektrina, kúrenie,
voda),
- nájomné sa každoročne zvyšuje k 1. januáru o 2% oproti nájomnému platnému
v predchádzajúcom kalendárnom roku,
- nájomca pred uzatvorením nájomnej zmluvy zloží na účet prenajímateľa zábezpeku vo
výške trojnásobku mesačného nájomného, ktorú sumu prenajímateľ môže použiť na
úhradu nedoplatku nájomného alebo na náklady spojené s uvedením prenajatých
nebytových priestorov do pôvodného stavu,
- nájomná zmluva bude uzatvorená na neurčitý čas,
- viazanosť návrhu nájomnej zmluvy je 30 dní od doručenia návrhu zmluvy.
D. žiada starostu obce
zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy v zmysle bodu C/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Vo Svodíne, dňa 17.5.2016
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 219/10052016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. konštatuje, že
1. uznesením Obecného zastupiteľstva vo Svodíne číslo 209/04042016 zo dňa
04.04.2016 bol schválený zámer prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve Obce Svodín,
vedeného na LV č.1 v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín ako:
- rodinný dom so súp.č. 1087 na parcele registra „C“ p. č. 441/6,
- parcela registra „C“ p.č. 441/6 o výmere 320 m2, zastavané plochy a nádvoria,
pre nájomcov
- Július Balázs, dátum narodenia 15.01.1956, r.č. , trvalý pobyt 943 54 Svodín, Dlhý
rad 1033/15, a
- Renáta Fleischerová, dátum narodenia 10.08.1972, r.č. , trvalý pobyt 943 54
Svodín, Morušová ulica 173/30, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §

9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,
2. zámer na prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s uznesením
Obecného zastupiteľstva vo Svodíne číslo 209/04042016 zo dňa 04.04.2016 bol
zverejnený v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
B. berie na vedomie
informáciu, že po zverejnení zámeru nebolo podané žiadne podanie, ktoré by vyjadrovalo
výhrady alebo akékoľvek pripomienky k zverejnenému zámeru na prenájom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
C. schvaľuje
prenájom nehnuteľností a uzatvorenie nájomnej zmluvy pre nájomcov
- Július Balázs, dátum narodenia 15.01.1956, r.č. , trvalý pobyt 943 54 Svodín, Dlhý rad
1033/15, a
- Renáta Fleischerová, dátum narodenia 10.08.1972, r.č. , trvalý pobyt 943 54 Svodín,
Morušová ulica 173/30:
o spoločnom nájme nehnuteľností
- rodinného domu so súp.č. 1087 na parcele registra „C“ p. č. 441/6 a
- parcely registra „C“ p. č. 441/6 o výmere 320 m2, zastavané plochy a nádvoria,
vedených na LV č. 1 v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín vo vlastníctve Obce
Svodín v podiele 1/1 k celku
za nasledovných podmienok:
- prenájom z dôvodu hodného zreteľa, v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
- nájomná zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR číslo
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, nakoľko súčasný nájomca nepotrebuje celú nehnuteľnosť pre svoje
účely, a výška nájomného za celú nehnuteľnosť je pre neho vysoká, a nehnuteľnosť
v ďalšom období budú využívať spoločne súčasný nájomca a nový nájomca,
- prenajaté nehnuteľnosti nájomcovia budú využívať pre účely bývania (miestnosť č. 1 Július Balázs, miestnosť č. 3 – Renáta Fleischerová, miestnosť č. 2 a dvor – spoločne)
- výška nájomného bude stanovená v celkovej výške 70,- eur/mesiac,
- v nájomnom nie sú zahrnuté náklady na služby spojené s užívaním prenajatých
nehnuteľností, ktoré hradia nájomcovia priamo dodávateľom,
- nájomcovia pred uzatvorením nájomnej zmluvy zložia na účet prenajímateľa
zábezpeku vo výške trojnásobku mesačného nájomného, ktorú sumu prenajímateľ
môže použiť na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného a úhrad za služby
spojené s užívaním rodinného domu a odstránenia ich neprimeraného opotrebovania a
poškodenia,
- zmluva o spoločnom nájme nehnuteľností bude uzatvorená od 01.07.2016 na neurčitý
čas,
- súčasne s uzatvorením zmluvy o spoločnom nájme nehnuteľností so žiadateľmi od
01.07.2016, bude uzatvorená dohoda o skončení nájmu so súčasným nájomcom dňom
30.06.2016,
- viazanosť návrhu nájomnej zmluvy je 30 dní od doručenia návrhu zmluvy.
D. žiada
starostu obce
zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu:
- dohody na ukončenie nájmu so súčasným nájomcom,
- na uzatvorenie zmluvy o spoločnom nájme nehnuteľností so žiadateľmi,

v zmysle bodu C/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Vo Svodíne, dňa 17.5.2016
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 220/10052016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
1. žiadosť zo dňa 9.5.2016 žiadateľa Július Csicsó, dátum narodenia 15.04.1975, r.č. ,
trvalý pobyt 943 54 Svodín, Dolná mlynská ulica 426/18, o prenájom nehnuteľnosti,
rodinného domu so súp. č. 456 na parcele registra „C“ p. č. 3700/30,
2. informáciu, že nehnuteľnosti uvedené v bode A.1. tohto uznesenia na základe Zmluvy
o výpožičke č. 3/2012 zo dňa 20.9.2013 boli prenechané Obci Svodín ako
vypožičiavateľovi na dočasné užívanie na dobu určitú 50 rokov, na účely ubytovania
fyzických osôb,
3. informáciu, že nehnuteľnosti uvedené v dobe A.1. tohto uznesenia boli na základe
Zmluvy č. 67/456/2014 o podnájme rodinného domu a pozemku zo dňa 27.6.2014
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.12.2014 prenechané podnájomníkovi Angelika
Kiššová, nar. 3.6.1989, trvale bytom 943 54 Svodín, Kamenárska ulica 758/12, na
účely bývania na dobu určitú do 31.12.2017, pričom nájom skončil na základe
výpovede zo dňa 18.1.2016 dňom 28.2.2016.
B. schvaľuje
zámer prenájmu nehnuteľností a uzatvorenie nájomnej zmluvy, o nájme nehnuteľností
vedených na LV č. 266 v katastri obce Svodín, k.ú. Maďarský Svodín ako:
- rodinný dom so súp. č. 456 na parcele registra „C“ p. č. 3700/30,
- parcela registra „C“ p.č. 3700/30 o výmere 1039 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela registra „C“ p.č. 3700/31 o výmere 245 m2, záhrady,
pre nájomcu Július Csicsó, dátum narodenia 15.04.1975, r.č. , trvalý pobyt 943 54 Svodín,
Dolná mlynská ulica 426/18, za nasledovných podmienok:
- nájomná zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR číslo
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, z dôvodu, že nájomca zabezpečí údržbu nehnuteľností, ochranu
pred poškodením a odcudzením vecí a pred obsadením nehnuteľností nepovolenými
osobami,
- prenajatú nehnuteľnosť nájomca bude využívať pre účely bývania,
- výška nájomného bude stanovená v celkovej výške 100,- eur/mesiac,
- v nájomnom nie sú zahrnuté náklady na služby spojené s užívaním prenajatých
nehnuteľností, ktoré hradí nájomca priamo dodávateľom,
- nájomca pred uzatvorením nájomnej zmluvy zloží na účet prenajímateľa zábezpeku vo
výške trojnásobku mesačného nájomného, ktorú sumu prenajímateľ môže použiť na
zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného a úhrad za služby spojené s užívaním
rodinného domu a odstránenia ich neprimeraného opotrebovania a poškodenia,
- nájomná zmluva bude uzatvorená od 01.07.2016 na určitý čas do 31.12.2045,
- obec svoj zámer na uzatvorenie nájomnej zmluvy zverejní v súlade s § 9a ods. 9 písm.
c) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
C. žiada starostu obce
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu B/ tohto uznesenia
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
2. predložiť na schválenie návrh

- na uzatvorenie nájomnej zmluvy so žiadateľom v súlade s bodom B/ tohto
uznesenia.
Termín: ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
Vo Svodíne, dňa 17.5.2016
Gabriel Vígh
starosta obce

