ZBIERKA UZNESENÍ ZO 16. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
VO SVODÍNE KONANÉHO DŇA 31.10.2016
Uznesenie č. 273/31102016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
schvaľuje
zámer obstarať doplnok a zmenu územného plánu obce
Vo Svodíne, dňa 2.11.2016
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 274/31102016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
schvaľuje
A.
predloženie žiadosti na základe výzvy Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská
republika – Maďarsko, PO1 – Príroda a kultúra, špecifický cieľ 1.1. – Zvýšenie atraktivity
pohraničnej oblasti na projekt „Cross-border greenway development in the Pons-Danubii
Region“
B.
zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
C.
spolufinancovanie projektu vo výške 1.000,- eur a výšku celkových výdavkov na projekt
19.500,- eur s DPH
D.
spôsob financovania projektu z vlastných zdrojov z rozpočtu
Vo Svodíne, dňa 2.11.2016
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 275/31102016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
schvaľuje
A.
predloženie žiadosti na základe výzvy Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská
republika – Maďarsko, PO1 – Príroda a kultúra, špecifický cieľ 1.1. – Zvýšenie atraktivity
pohraničnej oblasti na projekt „CULTPLAY – Interactive Thematic Parks for Innovative Use
of Cultural Heritage“

B.
zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
C.
spolufinancovanie projektu vo výške 1.800,- eur a výšku celkových výdavkov na projekt
30.000,- eur s DPH
D.
spôsob financovania projektu z vlastných zdrojov z rozpočtu
Vo Svodíne, dňa 2.11.2016
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 276/31102016
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. konštatuje, že
1. na základe žiadosti žiadateľa Helena Zelenaiová, rodné priezvisko Újhelyiová, dátum
narodenia 24.08.1956, rodné číslo, adresa trvalého pobytu 940 80 Nové Zámky,
T. Vansovej 5157/5, uznesením Obecného zastupiteľstva vo Svodíne číslo
271/03102016 zo dňa 03.10.2016 bol schválený zámer na prevod nehnuteľnosti vo
vlastníctve Obce Svodín, zámenou nehnuteľností:
- parcely registra „C“ p.č. 544/1 o výmere 1012 m2, zastavané plochy a nádvoria,
vedenej na LV č.1 v katastri obce Svodín, k.ú. Maďarský Svodín, vo vlastníctve
obce Svodín v celosti, a
- spoluvlastníckeho podielu ½ k celku, parcely registra „E“ p. č. 2544 o výmere
3316 m2, orná pôda, vedenej na LV č. 3962 v katastri obce Svodín k.ú. Maďarský
Svodín vo vlastníctve žiadateľa Helena Zelenaiová, rodné priezvisko Újhelyiová,
dátum narodenia 24.08.1956, rodné číslo, adresa trvalého pobytu 940 80 Nové
Zámky, T. Vansovej 5157/5,
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
- zamieňaný pozemok vo vlastníctve obce je susedným pozemkom k nehnuteľnosti
vedenej na LV č. 756 v katastri obce Svodín k.ú. Maďarský Svodín ako parcela
registra „C“, p.č. 668/72 o výmere 354 m2, záhrada, v podielovom
spoluvlastníctve žiadateľa a nie je samostatne využiteľný, pričom ponúkané
pozemky sú v prenájme u miestneho poľnohospodárskeho družstva, za ktorý
prináleží ročné nájomné, a
- Obec Svodín je ďalším spoluvlastníkom v podiele ½ celku nehnuteľností registra
„E“ p. č. 2544 o výmere 3316 m2, orná pôda, vedenej na LV č. 3962 v katastri
obce Svodín k.ú. Maďarský Svodín vo vlastníctve žiadateľa v podiele 1/2 k celku
a vo vlastníctve Obce Svodín v podiele 1/2 k celku,
2. zámer na prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s uznesením
Obecného zastupiteľstva vo Svodíne číslo 271/03102016 zo dňa 03.10.2016, 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. schvaľuje
prevod a uzatvorenie zámennej zmluvy so zamieňajúcim Helena Zelenaiová, rodné
priezvisko Újhelyiová, dátum narodenia 24.08.1956, rodné číslo, adresa trvalého pobytu
940 80 Nové Zámky, T. Vansovej 5157/5, o prevode nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce
Svodín, zámenou nehnuteľností:

parcely registra „C“ p.č. 544/1 o výmere 1012 m2, zastavané plochy a nádvoria,
vedenej na LV č.1 v katastri obce Svodín, k.ú. Maďarský Svodín, vo vlastníctve
obce Svodín v celosti, a
- spoluvlastníckeho podielu ½ k celku, parcely registra „E“ p. č. 2544 o výmere
3316 m2, orná pôda, vedenej na LV č. 3962 v katastri obce Svodín k.ú. Maďarský
Svodín vo vlastníctve žiadateľa Helena Zelenaiová, rodné priezvisko Újhelyiová,
dátum narodenia 24.08.1956, rodné číslo, adresa trvalého pobytu 940 80 Nové
Zámky, T. Vansovej 5157/5,
za nasledovných podmienok:
- zámenná 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
- zamieňaný pozemok vo vlastníctve obce je susedným pozemkom k nehnuteľnosti
vedenej na LV č. 756 v katastri obce Svodín k.ú. Maďarský Svodín ako parcela
registra „C“, p.č. 668/72 o výmere 354 m2, záhrada, v podielovom spoluvlastníctve
žiadateľa a nie je samostatne využiteľný, pričom ponúkané pozemky sú
v prenájme u miestneho poľnohospodárskeho družstva, za ktorý prináleží ročné
nájomné, a
- Obec Svodín je ďalším spoluvlastníkom v podiele ½ celku nehnuteľností registra
„E“ p. č. 2544 o výmere 3316 m2, orná pôda, vedenej na LV č. 3962 v katastri
obce Svodín k.ú. Maďarský Svodín vo vlastníctve žiadateľa v podiele 1/2 k celku
a vo vlastníctve Obce Svodín v podiele 1/2 k celku,
- prevod 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,
na prevod zamieňaného spoluvlastníckeho podielu 1/2 k celku žiadateľa v zmysle
§ 4 ods. 1 písm. b) sa nevzťahujú ust. § 4 ods.3 až 10 a § 5 a 6 zákona č. 140/2014
Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko obec je ďalším
spoluvlastníkom uvedených nehnuteľností, poľnohospodárskych pozemkov,
v podiele ½ k celku,
zámena sa uskutoční bez finančnej náhrady,
viazanosť návrhu zámennej zmluvy je 60 dní od doručenia návrhu zmluvy.
-

C. žiada
starostu obce
zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu zámennej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenie do 30 dní od schválenia uznesenia
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Vo Svodíne, dňa 2.11.2016
Gabriel Vígh
starosta obce

