ZBIERKA UZNESENÍ ZO 14. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
VO SVODÍNE KONANÉHO DŇA 01.08.2016
Uznesenie č. 235/01082016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
b e r i e na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 6.6.2016 a správu
o uzneseniach v sledovaní
Vo Svodíne, dňa 04.08.2016
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 236/01082016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
b e r i e na vedomie
Správu o stave výrubu a inkase daní z nehnuteľností
Vo Svodíne, dňa 04.08.2016
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 237/01082016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
b e r i e na vedomie
Správu o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2016
Vo Svodíne, dňa 04.08.2016
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 238/01082016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
schvaľuje
1. použitie prostriedkov rezervného fondu Obce Svodín v roku 2016 v celkovej výške
13.519,42 eur nasledovne:
1.1 projektová dokumentácia kanalizácie obce Svodín vo výške 5.000,- eur a projektová
dokumentácia ČOV vo výške 8.519,42 eur
2. zmenu schváleného rozpočtu na financovanie investičných akcií na rok 2016 nasledovne:
2.1 zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 454001 Prevod prostriedkov z rezervného
fondu obce o 13.519,42 eur
2.2 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 6.4 Projekt kanalizácia na oddieli
05.1.0 na položke 716/01 Projektová dokumentácia kanalizácie obce Svodín o 5.000,- eur
2.3 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 6.5 Projekt čistička na oddieli
05.1.0 na položke 716/02 Projektová dokumentácia ČOV o 8.519,42 eur
Vo Svodíne, dňa 04.08.2016
Gabriel Vígh
starosta obce

Uznesenie č. 239/01082016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
schvaľuje
zmenu rozpočtu obce na rok 2016, ktorá tvorí prílohu uznesenia
Vo Svodíne, dňa 04.08.2016
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 240/01082016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
b e r i e na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce Svodín za rok
2015
Vo Svodíne, dňa 04.08.2016
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 241/01082016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
schvaľuje
Výročnú správu Obce Svodín za konsolidovaný celok za rok 2015 v predloženom znení
Vo Svodíne, dňa 04.08.2016
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 242/01082016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. schvaľuje
prolongáciu kontokorentného účtu „Superlinka“ Obce Svodín v Prima banke a. s. Komárno
vo výške 42.000,- € za účelom preklenutia prípadnej prechodnej platobnej neschopnosti
a vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky
banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad
banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru
pre prípad prolongácie prijatého úveru
B. súhlasí
aby sa Obec Svodín zaviazala počas trvania úverového vzťahu poukazovať podielové dane na
účet vedený v Prima banke a. s. Komárno
Vo Svodíne, dňa 04.08.2016
Gabriel Vígh
starosta obce

Uznesenie č. 243/01082016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
b e r i e na vedomie
Správu o činnosti komisie finančnej a legislatívno – právnej
Vo Svodíne, dňa 04.08.2016
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 244/01082016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. konštatuje, že
na základe žiadosti žiadateľa Viktor Štefanka, rodné priezvisko Štefanka, dátum narodenia
28.07.1984, rodné číslo, adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Ulica sv. Floriána 99/15,
uznesením Obecného zastupiteľstva vo Svodíne číslo 191/08022016 zo dňa 08.02.2016
bol schválený zámer na predaj formou priameho predaja, nehnuteľnosti vo vlastníctve
Obce Svodín, vedenej na LV č.1 v katastri obce Svodín, k.ú. Maďarský Svodín, ako
parcela registra „C“, p.č. 38/22 o výmere 717 m2, ostatné plochy, parcela registra „C“, p.č.
38/23 o výmere 185 m2, ostatné plochy, parcela registra „C“, p.č. 38/24 o výmere 576 m2,
ostatné plochy, parcela registra „C“, p.č. 38/28 o výmere 113 m2, zastavané plochy a
nádvoria, stavba – rodinný dom so súp. č. 106 na parcele registra „C“, p.č. 38/28,
v celosti.
B. berie na vedomie
informáciu Komisie na vyhodnotenie cenových ponúk na priamy predaj nehnuteľného
majetku vo vlastníctve obce Svodín, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva vo
Svodíne číslo 191/08022016 zo dňa 08.02.2016, o výsledkoch vyhodnotenia predložených
cenových ponúk.
C. konštatuje, že
do určeného termínu, t.j. do 06.07.2016 bola doručená 1 ponuka, ktorú podal pôvodný
záujemca Viktor Štefanka, rodné priezvisko Štefanka, dátum narodenia 28.07.1984, rodné
číslo, adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Ulica sv. Floriána 99/15, ktorý splnil
podmienky priameho predaja, s návrhom kúpnej ceny vo výške 5.010,- €.
D. schvaľuje
predaj a uzatvorenej kúpnej zmluvy so záujemcom Viktor Štefanka, rodné priezvisko
Štefanka, dátum narodenia 28.07.1984, rodné číslo, adresa trvalého pobytu 943 54
Svodín, Ulica sv. Floriána 99/15, o predaji nehnuteľností vo vlastníctve Obce Svodín,
vedených na LV č.1 v katastri obce Svodín, k.ú. Maďarský Svodín, ako:
- rodinný dom so súp. č. 106 na parcele registra „C“, p.č. 38/28,
- parcela registra „C“, p.č. 38/22 o výmere 717 m2, ostatné plochy,
- parcela registra „C“, p.č. 38/23 o výmere 185 m2, ostatné plochy,
- parcela registra „C“, p.č. 38/24 o výmere 576 m2, ostatné plochy,
- parcela registra „C“, p.č. 38/28 o výmere 113 m2, zastavané plochy a nádvoria,
v celosti,
v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva vo Svodíne č. 191/08022016 zo dňa
08.02.2016, so zverejneným zámerom priameho predaja zo dňa 01.06.2016 a na základe
výsledkov vyhodnotenia cenových ponúk zo dňa 25.07.2016, za nasledovných
podmienok:

-

-

kúpna zmluva bude uzatvorená podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods.1 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších,
kúpna cena bude stanovená vo výške 5.010,- eur,
kúpna cena je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy,
všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva, náklady na vypracovanie
znaleckého posudku na cenu nehnuteľnosti a správny poplatok za podanie návrhu na
vklad do katastra nehnuteľností hradí kupujúci,
viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní od doručenia návrhu zmluvy.

E. žiada
starostu obce
zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu D/ tohto
uznesenia
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Vo Svodíne, dňa 04.08.2016
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 245/01082016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. konštatuje, že
na základe žiadosti žiadateľov Jozef Bitter, rodné priezvisko Bitter, dátum narodenia
27.2.1953, rodné číslo, trvalý pobyt 943 54 Svodín, Nemeckosvodínska cesta 809/87,
a manželka Agneša Bitterová, rodné priezvisko Valková, dátum narodenia 1.10.1956,
rodné číslo, trvalý pobyt 943 54 Svodín, Nemeckosvodínska cesta 809/87, v súlade s
uznesením Obecného zastupiteľstva vo Svodíne číslo 230/06062016 zo dňa 06.06.2016
bol schválený zámer na predaj formou priameho predaja, nehnuteľností vo vlastníctve
Obce Svodín, vedených ako parcela registra „C“, p.č. 2248/3 o výmere 306 m2, ostatné
plochy, parcela registra „C“, p.č. 2248/4 o výmere 791 m2, ostatné plochy, na LV č.1
v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín, v celosti, a parcela registra „E“, p.č. 2249
o výmere 1625 m2, orná pôda, na LV č.3333 v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký
Svodín, v podiele 2/32 k celku.
B. berie na vedomie
informáciu Komisie na vyhodnotenie cenových ponúk na priamy predaj nehnuteľného
majetku vo vlastníctve obce Svodín, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva vo
Svodíne číslo 230/06062016 zo dňa 06.06.2016, o výsledkoch vyhodnotenia predložených
cenových ponúk.
C. konštatuje, že
do určeného termínu, t.j. do 13.07.2016 bola doručená 1 ponuka, ktorú podali pôvodní
záujemcovia Jozef Bitter, rodné priezvisko Bitter, dátum narodenia 27.2.1953, rodné číslo,
trvalý pobyt 943 54 Svodín, Nemeckosvodínska cesta 809/87, a manželka Agneša
Bitterová, rodné priezvisko Valková, dátum narodenia 1.10.1956, rodné číslo, trvalý pobyt
943 54 Svodín, Nemeckosvodínska cesta 809/87, ktorí splnili podmienky priameho
predaja, s návrhom kúpnej ceny vo výške 940 €.
D. schvaľuje
predaj a uzatvorenej kúpnej zmluvy so záujemcami Jozef Bitter, rodné priezvisko
Bitter, dátum narodenia 27.2.1953, rodné číslo, trvalý pobyt 943 54 Svodín,
Nemeckosvodínska cesta 809/87, a manželka Agneša Bitterová, rodné priezvisko
Valková, dátum narodenia 1.10.1956, rodné číslo, trvalý pobyt 943 54 Svodín,
Nemeckosvodínska cesta 809/87, o predaji nehnuteľností vo vlastníctve Obce Svodín,
vedených ako:

- parcela registra „C“, p.č. 2248/3 o výmere 306 m2, ostatné plochy,
- parcela registra „C“, p.č. 2248/4 o výmere 791 m2, ostatné plochy,
na LV č.1 v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín, v celosti, a
parcela registra „E“, p.č. 2249 o výmere 1625 m2, orná pôda, na LV č.3333
v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín, v podiele 2/32 k celku,
v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva vo Svodíne č. 230/06062016 zo dňa
06.06.2016, so zverejneným zámerom priameho predaja zo dňa 07.06.2016 a na základe
výsledkov vyhodnotenia cenových ponúk zo dňa 25.07.2016 za nasledovných
podmienok:
kúpna zmluva bude uzatvorená podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods.1 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších,
kúpna cena bude stanovená vo výške 940 eur,
kúpna cena je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy,
všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva, náklady na vypracovanie
znaleckého posudku na cenu nehnuteľnosti a správny poplatok za podanie návrhu na
vklad do katastra nehnuteľností hradí kupujúci,
viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní od doručenia návrhu zmluvy.
E. žiada
starostu obce
zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu D/ tohto
uznesenia
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Vo Svodíne, dňa 04.08.2016
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 246/01082016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A/ konštatuje, že
na základe žiadosti žiadateľa Erika Szilassiová, dátum narodenia 16.10.1974, r.č. , trvalý
pobyt 943 54 Svodín, Morušová ulica 167/18, v súlade s uznesením Obecného
zastupiteľstva vo Svodíne číslo 215/10052016 zo dňa 10.05.2016 bol zverejnený zámer
na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Obce Svodín, vedených na LV č.1 v katastri
obce 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 v súlade s § 9a ods. 9 zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov,
B/ berie na vedomie
informáciu Komisie na vyhodnotenie cenových ponúk na priamy prenájom nehnuteľného
majetku vo vlastníctve obce Svodín, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva vo
Svodíne číslo 215/10052016 zo dňa 10.05.2016 o výsledkoch vyhodnotenia predloženej
cenovej ponuky.
C/ konštatuje, že
do určeného termínu t.j do 15.7.2016 bola doručená 1 cenová ponuka, ktorú podal
záujemca Nóra Szilassiová, dátum narodenia 02.01.1996, r.č. , trvalý pobyt 943 54

Svodín, Morušová ulica 167/18, ktorá splnila podmienky priameho prenájmu, s návrhom
nájomného vo výške najmenej 100,- eur/mesiac.
D/ schvaľuje
prenájom a uzatvorenie nájomnej zmluvy so záujemcom Nóra Szilassiová, dátum
narodenia 02.01.1996, r.č. , trvalý pobyt 943 54 Svodín, Morušová ulica 167/18, o nájme
nehnuteľností vo vlastníctve Obce Svodín, vedených na LV č.1 v katastri obce 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
v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva vo Svodíne číslo 215/10052016 zo dňa
10.05.2016, so zverejneným zámerom priameho prenájmu zo dňa 17.05.2016 a na základe
výsledkov vyhodnotenie cenových ponúk zo dňa 25.07.2016 za nasledovných podmienok:
- nájomná zmluva bude uzatvorená podľa § 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 určitú 3 roky,
- nájomné bude stanovené vo výške 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,
- viazanosť návrhu nájomnej zmluvy je 30 dní od doručenia návrhu zmluvy.
E/ žiada
starostu obce
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy v súlade s bodom D/
uznesenia
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
Vo Svodíne, dňa 04.08.2016
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 247/01082016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. konštatuje, že
1. uznesením Obecného zastupiteľstva vo Svodíne číslo 221/06062016 zo dňa
06.06.2016 bol schválený zámer prenájmu nebytových priestorov na adrese 94354
Svodín, Hlavná 7, v dome so súp.č. 1170 na parcele registra „C“ p.č. 220/1, vedenom
na LV č.1 v katastri obce Svodín k.ú. Maďarský Svodín vo vlastníctve obce Svodín,
pre budúceho podnikateľa menom Mária Vargová, dátum narodenia 13.09.1982, r. č. ,
trvalý pobyt 943 54 Svodín, Novovieska cesta 219/26, 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 221/06062016 zo dňa 06.06.2016 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
1. prenájom nebytových priestorov a uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pre podnikateľa menom Mária Vargová, dátum narodenia 13.09.1982, r. č. , trvalý pobyt
943 54 Svodín, Novovieska cesta 219/26:
- nebytových priestorov na adrese 94354 Svodín, Hlavná 7, v dome so súp.č. 1170 na
parcele registra „C“ p.č. 220/1, vedenom na LV č.1 v katastri obce Svodín k.ú.
Maďarský Svodín vo vlastníctve obce Svodín, s celkovou podlahovou plochou 27,10
m² (16,6 m2 + 5,6 m2 + 4,9 m2),
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,
- zmluva o nájme nebytových priestorov 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 z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov vlastníka ako prenajímateľa, nájomca na vlastné náklady vykoná v roku
2016 opravu nebytových priestorov vopred odsúhlasenú prenajímateľom v celkovej
hodnote 4.273,04 eur,
- nájomca prenajaté nebytové priestory bude využívať pre obchodné účely –
poskytovanie služieb - kaderníctvo,
- žiadateľ predloží platný doklad o živnostenskom oprávnení na vykonávanie činností
v súlade s týmto uznesením,
- výška nájomného bude stanovená v celkovej výške 75,- €/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 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,
- čiastka vo výške 4.273,04 eur, vynaložená na opravu predmetu nájmu v roku 2016,
bude započítaná s nájomným za nájom nebytových priestorov v nasledujúcom období,
- v prípade ukončenia nájmu z dôvodov na strane nájomcu, nájomca nie je oprávnený
žiadať úhradu zvyšujúcej (nezapočítanej) časti, ktorá bola vynaložená na opravu
predmetu nájmu,
- zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená na neurčitý čas,
- viazanosť návrhu nájomnej zmluvy je 30 dní od doručenia návrhu zmluvy.
2. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov v súlade
s bodom B.1 tohto uznesenia s tým, že zmluva o nájme nebytových priestorov bude
uzatvorená do 15 dní po predložení živnostenského oprávnenia budúceho podnikateľa.

D. žiada starostu obce
1. uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov v súlade s bodom
C/1 a C/2 tohto uznesenia
Termín: do 15 dní od schválenia uznesenia
2. zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov
v zmysle bodu C/ tohto uznesenia
Termín: do 15 dní po predložení živnostenského oprávnenia budúceho podnikateľa
Vo Svodíne, dňa 04.08.2016
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 248/01082016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
žiadosť žiadateľov František Smidt, rodné priezvisko Smidt, rodné číslo, dátum
narodenia 03.07.1944, adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Kostolná ulica 637/27,
a manželka Rozália Smidtová, rodné priezvisko Kurczová, rodné číslo, dátum narodenia
13.04.1945, adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Kostolná ulica 637/27, o predaj
nehnuteľnosti, parcely registra „C“ p. č. 442/39 o výmere 18 m2, zastavané plochy
a nádvoria, vedenej na LV č. 1 v katastri obce Svodín, katastrálne územie Nemecký
Svodín, vo vlastníctve Obce Svodín v celosti.
B. konštatuje, že
parcela registra "C" p. č. 442/39 o výmere 18 m2, zastavané plochy a nádvoria, vo
vlastníctve Obce Svodín v celosti, je priľahlým pozemkom k parcele registra „C“ p. č.
374 o výmere 399 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorej leží rodinný dom so súp. č.
637, ktoré sú vedené na LV č. 145 v katastri obce Svodín k. ú. Nemecký Svodín
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v podiele 1/1
- František Smidt, rodné priezvisko Smidt, rodné číslo, dátum narodenia 03.07.1944,
adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Kostolná ulica 637/27, a manželka
- Rozália Smidtová, rodné priezvisko Kurczová, rodné číslo, dátum narodenia
13.04.1945, adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Kostolná ulica 637/27.
C. schvaľuje
spôsob prevodu vlastníctva a uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Svodín, podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
parcely registra „C“ p. č. 442/39 o výmere 18 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedené
na LV č.1 v katastri obce Svodín, k. ú. Nemecký Svodín, vo vlastníctve Obce Svodín
v celosti
pre kupujúcich manželov
- František Smidt, rodné priezvisko Smidt, rodné číslo, dátum narodenia 03.07.1944,
adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Kostolná ulica 637/27, a manželka
- Rozália Smidtová, rodné priezvisko Kurczová, rodné číslo, dátum narodenia
13.04.1945, adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Kostolná ulica 637/27,
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 za nasledovných
podmienok:
- kúpna zmluva bude uzatvorená podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na základe skutočnosti, že predávaná
nehnuteľnosť je priľahlým pozemkom k parcele registra „C“ p. č. 374 o výmere
399 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorej leží rodinný dom so súp. č. 637, ktoré
sú vedené na LV č. 145 v katastri obce Svodín k. ú. Nemecký Svodín
v bezpodielovom spoluvlastníctve kupujúcich manželov v podiele 1/1,

predaj sa uskutoční za kúpnu cenu 33,30 eur; 1,85 eur za 1 m2
kúpna cena je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy,
poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,
viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 60 dní od doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
návrh na vklad do katastra nehnuteľností podávajú kupujúci do katastra nehnuteľností,
najneskôr do 60 dní od podpísania kúpnej zmluvy, inak predávajúcemu vznikne právo
od kúpnej zmluvy odstúpiť,
D. žiada starostu obce
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu C/ tohto
uznesenia.
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
-

Hlasovanie poslancov:
Prítomných poslancov: 5
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t. j. 3 a viac
za:
5
proti:
0
zdržal sa:
0
Vo Svodíne, dňa 04.08.2016
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 249/01082016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
žiadosť spoločnosti TP NET, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 46412701,
so sídlo, 943 01 Štúrovo, Hlavná 22, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo 30235/N, o prenájom časti strechy za účelom umiestnenia
mikrovlnného zariadenia a umožnenia prístupu k zariadeniu,
B. schvaľuje
spôsob prenájmu, zámer na prenájom a na uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších,
- pre spoločnosť TP NET, s.r.o., IČO 46 412 701, sídlo 943 01 Štúrovo, Hlavná 22,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo
30235/N,
o nájme časti strechy o výmere 1 m2 nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Svodín na adrese
943 54 Svodín, Hlavná 1, vedenej na LV č.1 v katastri obce Svodín v k.ú. Maďarský
Svodín ako viacúčelová budova so súp.č. 1117 na parcele registra „C“ p. č. 214/1, , za
nasledovných podmienok:
- nájomná 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, za účelom umiestnenia mikrovlnného zariadenia a umožnenia prístupu
k zariadeniu, ktoré poslúži na verejnoprospešný účel obyvateľstvu,
- nájomné bude stanovené vo výške 18 eur/mesiac,
- v nájomnom nie sú zahrnuté náklady na elektrickú energiu, spotrebovanú na základe
submerania, ktoré hradí nájomca prenajímateľovi na základe vystavenej faktúry,
- nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov,
- obec svoj zámer na prenájom nehnuteľností z dôvodu hodného zreteľa a 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 podľa bodu B/ tohto uznesenia,
Termín: do 15 dní od schválenia uznesenia
2. predložiť na schválenie návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nasledujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Termín: nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Vo Svodíne, dňa 04.08.2016
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 250/01082016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
žiadosť nájomcu, podnikateľa s obchodným menom Renáta Mikula Dobra Plus, IČO:
50276981, miesto podnikania: 943 54 Svodín, Novovieska cesta 210/8, zapísaný
v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky, číslo živnostenského registra:
440-35062, o súhlas k oprave osvetľovacích telies v nebytových priestoroch, ktoré
prenajíma od prenajímateľa Obec Svodín, s možnosťou započítania nákladov opravy
s nájomným za prenájom nebytových priestorov
B. konštatuje, že
nebytové priestory v Nákupnom stredisku na adrese 943 54 Svodín, Maďarskosvodínska
cesta 1225/2, vedenom na LV č. 3226 v katastri obce Svodín, k.ú. Maďarský Svodín, ako
nákupné stredisko so súp. č. 1225 na p.č. 245/4, miestnosti č. 141, 135, 139, 136, 137,
133, 134, v súčasnosti užíva podnikateľ s obchodným menom Renáta Mikula Dobra Plus,
IČO: 50276981, miesto podnikania: 943 54 Svodín, Novovieska cesta 210/8, zapísaný
v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky, číslo živnostenského registra:
440-35062, na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 515/2016, uzatvorenej
dňa 12.04.2016
C. schvaľuje
opravu osvetľovacích telies v nebytových priestoroch v Nákupnom stredisku na adrese
943 54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 1225/2, vedenom na LV č. 3226 v katastri obce
Svodín, k.ú. Maďarský Svodín, ako nákupné stredisko so súp. č. 1225 na p.č. 245/4,
miestnosti č. 141, 135, 139, 136, 137, 133, 134,
za nasledovných podmienok:
- z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov prenajímateľa, nájomca na vlastné
náklady vykoná opravu osvetľovacích telies v nebytových priestorov v celkovej
hodnote 966,51 € do 31.12.2016,
- kontrolu realizácie opravy a výšku nákladov vykoná obecná príspevková organizácia
Scheuden
- čiastka vo výške 966,51 €, vynaložená na opravu, v súlade s týmto uznesením bude
započítaná s nájomným za nájom nebytových priestorov v nasledujúcom období,
- v prípade ukončenia nájmu z dôvodov na strane nájomcu, nájomca nie je oprávnený
žiadať úhradu zvyšujúcej (nezapočítanej) časti, ktorá bola vynaložená na opravu
predmetu nájmu.
D. žiada starostu obce
zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu dodatku k zmluve o nájme nebytových
priestorov v zmysle bodu C/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Vo Svodíne, dňa 04.08.2016
Gabriel Vígh
starosta obce

Uznesenie č. 251/01082016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A/ berie na vedomie
žiadosť žiadateľa, občianskeho združenia Klub KRÁSNEHO VEKU vo Svodíne Szőgyéni SZÉPKORÚAK Klubja, IČO: 50293753, sídlo 943 54 Svodín, Hlavná ulica
1170/3, zapísané v registri vedenom na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1900/90-48613, o výpožičku nebytových priestorov, v budove na adrese 943 54 Svodín,
Hlavná 3, vedenej ako dom služieb so súp. č. 1170 na parcele registra „C“ p.č. 220/1, na
LV č. 1 v obci Svodín, k.ú. Maďarský Svodín,
B/ schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o výpožičke nebytových priestorov v budove na adrese 943 54
Svodín, Hlavná 3, vedenej ako dom služieb so súp. č. 1170 na parcele registra „C“ p.č.
220/1, na LV č. 1 v obci Svodín, k.ú. Maďarský Svodín:
- miestnosť č. 13 o výmere 7,62 m2,
- miestnosť č. 14 o výmere 5,86 m2,
- miestnosť č. 15 o výmere 10,12 m2,
- miestnosť č. 16 o výmere 4,59 m2,
- miestnosť č. 17 o výmere 9,90 m2,
- miestnosť č. 18 o výmere 13,86 m2,
spolu
o výmere 51,95 m2,
so žiadateľom, občianskym združením Klub KRÁSNEHO VEKU vo Svodíne - Szőgyéni
SZÉPKORÚAK Klubja, IČO: 50293753, sídlo 943 54 Svodín, Hlavná 1170/3, zapísané
v registri vedenom na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-48613, za
nasledovných podmienok:
- nebytový priestor vypožičiavateľ bude využívať pre účely a činnosť občianskeho
združenia v súlade so Stanovami združenia,
- zmluva o výpožičke bude uzatvorená na čas určitý od 01.09.2016 do 31.12.2046,
s tým, že čas výpožičky sa predlžuje vždy do 31. decembra ďalšieho roka, ak niektorá
zo zmluvných strán do 15. decembra neoznámi druhej strane, že s predĺžením času
výpožičky podľa predchádzajúcej vety nesúhlasí,
- výpožičku môžu zmluvné strany vypovedať bez uvedenia dôvodu, jednomesačnou
výpovednou lehotou,
- vypožičiavateľ hradí náklady spojené s obvyklým udržiavaním predmetu výpožičky,
- ďalšie náklady spojené s užívaním predmetu výpožičky (dodávka elektrickej energie,
voda, kúrenie) hradí požičiavateľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
- viazanosť návrhu zmluvy o výpožičke je 30 dní od doručenia návrhu zmluvy,
C/ žiada
starostu obce
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu zmluvy o výpožičke v súlade s bodom B/
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Vo Svodíne, dňa 04.08.2016
Gabriel Vígh
starosta obce

Uznesenie č. 252/01082016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
žiadosť žiadateľa Erika Becseová, rodné priezvisko Becseová, rodné číslo, dátum
narodenia 04.08.1985, adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta
300/10, SR, o predaj nehnuteľnosti, parcely registra „C“ p.č. 1181/11 o výmere 334 m2,
záhrada, vedenej na LV č. 1686 v katastri obce Svodín, v k.ú. Maďarský Svodín, vo
vlastníctve obce Svodín v podiele 1/2 k celku.
B. konštatuje, že
parcela registra „C“ p.č. 1181/11 o výmere 334 m2, záhrada, vedená na LV č. 1686
v katastri obce Svodín, v k.ú. Maďarský Svodín, je priľahlým pozemkom k parcele
registra „C“ p. č. 1181/9 o výmere 129 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorej leží
rodinný dom so súp. č. 1259, ktoré sú vedené na LV č. 3280 v katastri obce Svodín k. ú.
Maďarský Svodín vo výlučnom vlastníctve v podiele 1/1 k celku
- Erika Becseová, rodné priezvisko Becseová, rodné číslo, dátum narodenia 04.08.1985,
adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 300/10, SR.
C. schvaľuje
spôsob prevodu vlastníctva a uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Svodín, podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
parcely registra „C“ p.č. 1181/11 o výmere 334 m2, záhrada, vedenej na LV č. 1686
v katastri obce Svodín, v k.ú. Maďarský Svodín, vo vlastníctve Obce Svodín v podiele
1/2 k celku
pre kupujúcu
- Erika Becseová, rodné priezvisko Becseová, rodné číslo, dátum narodenia 04.08.1985,
adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 300/10, SR.
do výlučného vlastníctva v podiele 1/1 za nasledovných podmienok:
- kúpna zmluva bude uzatvorená podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na základe skutočnosti, že predávaná
nehnuteľnosť je priľahlým pozemkom k parcele registra „C“ p. č. 1181/9 o výmere
129 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorej leží rodinný dom so súp. č. 1259,
ktoré sú vedené na LV č. 3280 v katastri obce Svodín k. ú. Maďarský Svodín vo
výlučnom vlastníctve kupujúcej v podiele 1/1 k celku,
- predaj sa uskutoční za kúpnu cenu 308,95 eur; 1,85 eur za 1 m2,
- kúpna cena je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúca,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 60 dní od doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
- návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúca do katastra nehnuteľností,
najneskôr do 60 dní od podpísania kúpnej zmluvy, inak predávajúcemu vznikne právo
od kúpnej zmluvy odstúpiť,
D. žiada starostu obce
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu C/ tohto
uznesenia.
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
Hlasovanie poslancov:
Prítomných poslancov: 5
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t. j. 3 a viac
za:
5
proti:
0
zdržal sa:
0
Vo Svodíne, dňa 04.08.2016
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 253/01082016

Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
žiadosť žiadateľov Adriana Beliková, rodné priezvisko Beliková, rodné číslo, dátum
narodenia 11.11.1970, adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Kostolná ulica 638/29, SR,
Veronika Schleichová, rodné priezvisko Schleichová, rodné číslo, dátum narodenia
12.03.1991, adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Malokostolná ulica 400/17, SR,
Ladislav Šchleich, rodné priezvisko Šchleich, rodné číslo, dátum narodenia 12.06.1992,
adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Kostolná ulica 638/29, SR, o predaj nehnuteľnosti,
parcely registra „C“ p.č. 442/40 o výmere 22 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej na
LV č. 1 v katastri obce Svodín, v k.ú. Nemecký Svodín, vo vlastníctve obce Svodín
v celosti.
B. konštatuje, že
parcela registra „C“ p.č. 442/40 o výmere 22 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej na
LV č. 1 v katastri obce Svodín, v k.ú. Nemecký Svodín, je priľahlým pozemkom
k parcele registra „C“ p. č. 375 o výmere 306 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorej
leží rodinný dom so súp. č. 638, ktoré sú vedené na LV č. 1290 v katastri obce Svodín
k. ú. Nemecký Svodín v podielovom spoluvlastníctve
- Adriana Beliková, rodné priezvisko Beliková, rodné číslo, dátum narodenia
11.11.1970, adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Kostolná ulica 638/29, SR,
v podiele 2/4 k celku,
- Veronika Schleichová, rodné priezvisko Schleichová, rodné číslo, dátum narodenia
12.03.1991, adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Malokostolná ulica 400/17, SR,
v podiele 1/4 k celku,
- Ladislav Šchleich, rodné priezvisko Šchleich, rodné číslo, dátum narodenia
12.06.1992, adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Kostolná ulica 638/29, SR,
v podiele 1/4 k celku.
C. schvaľuje
spôsob prevodu vlastníctva a uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Svodín, podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
parcely registra „C“ p.č. 442/40 o výmere 22 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej
na LV č. 1 v katastri obce Svodín, v k.ú. Nemecký Svodín, vo vlastníctve Obce Svodín
v celosti
pre kupujúcich
- Adriana Beliková, rodné priezvisko Beliková, rodné číslo, dátum narodenia
11.11.1970, adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Kostolná ulica 638/29, SR,
v podiele 2/4 k celku,
- Veronika Schleichová, rodné priezvisko Schleichová, rodné číslo, dátum narodenia
12.03.1991, adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Malokostolná ulica 400/17, SR,
v podiele 1/4 k celku,
- Ladislav Šchleich, rodné priezvisko Šchleich, rodné číslo, dátum narodenia
12.06.1992, adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Kostolná ulica 638/29, SR,
v podiele 1/4 k celku.
do podielového spoluvlastníctva za nasledovných podmienok:
- kúpna zmluva bude uzatvorená podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na základe skutočnosti, že predávaná
nehnuteľnosť je priľahlým pozemkom k parcele registra „C“ p. č. 375 o výmere
306 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorej leží rodinný dom so súp. č. 638, ktoré
sú vedené na LV č. 1290 v katastri obce Svodín k. ú. Nemecký Svodín v podielovom
spoluvlastníctve kupujúcich,
- predaj sa uskutoční za kúpnu cenu 40,70 eur; 1,85 eur za 1 m2,
- kúpna cena je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy,

poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci,
viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 60 dní od doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
návrh na vklad do katastra nehnuteľností podávajú kupujúci do katastra nehnuteľností,
najneskôr do 60 dní od podpísania kúpnej zmluvy, inak predávajúcemu vznikne právo
od kúpnej zmluvy odstúpiť,
D. žiada starostu obce
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu C/ tohto
uznesenia.
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
-

Hlasovanie poslancov:
Prítomných poslancov: 5
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t. j. 3 a viac
za:
5
proti:
0
zdržal sa:
0
Vo Svodíne, dňa 04.08.2016
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 254/01082016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A/ berie na vedomie
zámer majetkovoprávneho usporiadania susedného pozemku parcely registra „E“ p. č. 617
o výmere 68 m2, záhrada, na LV č. 3535 v katastri obce Svodín k.ú. Maďarský Svodín,
v záujme zväčšenia plochy na kultúrno-spoločenské podujatia pri Dome ľudových tradícií
so súp. č. 305 na parcele registra „C“ p. č. 611/2 o výmere 128 m2, zastavané plochy
a nádvoria, a pri rodinnom dome so súp. č. 304 na parcele registra „C“ p. č. 611/2
o výmere 128 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedených na LV č. 1 v katastri obce
Svodín k.ú. Maďarský Svodín, vo vlastníctve Obce Svodín v celosti
B/ konštatuje, že
Dom ľudových tradícií so súp. č. 305 na parcele registra „C“ p. č. 611/2 o výmere 128 m2,
zastavané plochy a nádvoria, a rodinný dom so súp. č. 304 na parcele registra „C“ p. č.
611/2 o výmere 128 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedené na LV č. 1 v katastri obce
Svodín k.ú. Maďarský Svodín, sú vo vlastníctve Obce Svodín v celosti, pričom susedná
nehnuteľnosť je vedená ako
- parcela registra „E“ p. č. 617 o výmere 68 m2, záhrada, na LV č. 3535 v katastri obce
Svodín k.ú. Maďarský Svodín, je vo vlastníctve vlastníka Juraj Dékány, v správe
Slovenského pozemkového fondu, v podiele 1/1 k celku.
C/ schvaľuje
v záujme majetkovoprávneho usporiadania susedného pozemku a zväčšenia plochy na
kultúrno-spoločenské podujatia pri Dome ľudových tradícií so súp. č. 305 na parcele
registra „C“ p. č. 611/2 o výmere 128 m2, zastavané plochy a nádvoria, a pri rodinnom
dome so súp. č. 304 na parcele registra „C“ p. č. 611/2 o výmere 128 m2, zastavané plochy
a nádvoria, vedených na LV č. 1 v katastri obce Svodín k.ú. Maďarský Svodín, vo
vlastníctve Obce Svodín v celosti, odkúpenie do vlastníctva Obce Svodín a uzatvorenie
kúpnej zmluvy o kúpe nehnuteľnosti, parcely registra „E“ p.č. 617 o výmere 68 m2,
záhrada, na LV č. 3535 v katastri obce Svodín k.ú. Maďarský Svodín,
od vlastníka
- Juraj Dékány, v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 1/1 k celku,
za nasledovných podmienok:
- kúpa sa uskutoční pre účely verejnoprospešné v súlade s územným plánom obce,
- kúpna cena stanovená znaleckým posudkom a je splatná do 30 dní od podpísania
kúpnej zmluvy,

- náklady za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci.
D/ žiada starostu obce
vykonať potrebné úkony v súlade s bodom C/ tohto uznesenia
Termín: 31.12.2016
Vo Svodíne, dňa 04.08.2016
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č.

255/01082016

Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A) konštatuje, že
1. vzhľadom na nízky počet detí v Materskej škole – Óvoda, Horná mlynská 4, Svodín,
a i napriek obmedzeným finančným možnostiam obce, v rozpočte obce Svodín boli schválené
finančné prostriedky na výdavky platov, odvodov a režijných nákladov nad rámec ako je
očakávaná skutočnosť v roku 2016 vo výške cca 18.000,- eur,
2. počet detí v materskej škole k 15.9.2015 bol 52 (v triede s výchovným jazykom
slovenským 20 detí a vo dvoch triedach s výchovným jazykom maďarským po 16 detí) a
možno očakávať ďalšie zníženie k 01.09.2016 podľa výsledkov tohtoročného zápisu,
3. za uvedených podmienok prevádzkovanie materskej školy s počtom troch tried v ďalšom
období nie je rentabilné,
4. podľa vyjadrenia riaditeľky materskej školy je k 1.8.2016 zapísaných 47 detí (v triede
s výchovným jazykom slovenským 20 detí a vo dvoch triedach s výchovným jazykom
maďarským 27 detí), pričom je možné triedy materskej školy s týždennou a nepretržitou
výchovou a vzdelávaním v poobedňajšej voľnočasovej aktivite spájať a zabezpečiť
bezproblémovú výchovno-vzdelávaciu činnosť s počtom pedagogických zamestnancov 5.
B) schvaľuje
počet tried v Materskej škole – Óvoda, Horná mlynská 4, Svodín, tri (1 trieda s výchovným
jazykom slovenským a 2 triedy s výchovným jazykom maďarským) so zníženým počtom
pedagogických zamestnancov zo 6 na 5 v školskom roku 2016/2017, t. j. od 1.9.2016
C) ukladá riaditeľke školy
1. zabezpečiť organizáciu a výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole od začiatku
školského roka 2016/2017 podľa bodu B/ tohto uznesenia, nadväzujúc na bod A/4. tohto
uznesenia
Termín: 31.8.2016
2. od začiatku školského roka 2016/2017 zaznamenávať každý pracovný deň počet
prítomných detí v materskej škole o 10.00 h. a predkladať starostovi obce
Termín: pravidelne mesačne v posledný pracovný deň
príslušného kalendárneho mesiaca
D) žiada starostu obce
1. opätovne pripraviť a predložiť na rokovanie obecného zastupiteľstva potrebné
podklady a informácie na prehodnotenie opodstatnenosti počtu tried v materskej
škole
Termín: decembrové zasadnutie obecného zastupiteľstva
2. vykonať potrebné úkony v súlade s bodom B/ tohto uznesenia
Vo Svodíne, dňa 04.08.2016
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 256/01082016

Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A/ berie na vedomie
žiadosť žiadateľa Ing. Ladislav Blahovics, rodné priezvisko Blahovics, rodné číslo, dátum
narodenia 05.12.1976, adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Lipová ulica 892/2, SR,
o zámenu nehnuteľnosti, časť parcely registra „E“ p.č. 1554 o výmere 12.600 m2, orná pôda,
vedenej na LV č. 3034 v katastri obce Svodín, v k.ú. Nemecký Svodín, vo vlastníctve obce
Svodín v celosti.
B/ konštatuje, že
k posúdeniu žiadosti o zámenu je potrebné:
- vypracovanie geometrického plánu, ktorého náklady platí žiadateľ
- doplnenie žiadosti žiadateľa o informáciu, aký pozemok ponúka Obci Svodín na
zámenu
C/ žiada starostu obce
1. informovať žiadateľa v súlade s bodom B/ tohto uznesenia,
2. predložiť opätovne žiadosť žiadateľa na rokovanie obecného zastupiteľstva
Termín: najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
po predložení úradne overeného geometrického plánu a doplnenia žiadosti
Vo Svodíne, dňa 04.08.2016
Gabriel Vígh
starosta obce

