ZBIERKA UZNESENÍ Z 20. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
VO SVODÍNE KONANÉHO DŇA 5.6.2017

Uznesenie č. 336/05062017
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
b e r i e na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 3.4.2017 a správu
o uzneseniach v sledovaní.
Vo Svodíne dňa 7.6.2017
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 337/05062017
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
Správu o činnosti Nadácie Budúcnosť Svodína
B. schvaľuje
finančné prostriedky (dotáciu) z rozpočtu obce na rok 2017 (642 001 Bežné transfery
neziskovým právnickým osobám) vo výške 3.500,- eur pre
Názov:
Nadácia Budúcnosť Svodína
IČO :
36113646
Sídlo :
943 54 Svodín, Hlavná 1
Štatutárny orgán, Správca: Mária Haldová
Nadácia zapísaná v registri vedenom na Ministerstve vnútra SR pod číslom 203/Na-96/599
(Poskytnuté prostriedky podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce podľa §7 ods. 6
druhej vety zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
C. schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Svodín na rok 2017 nasledovne:
B.1. navýšenie rozpočtových prostriedkov v príjmovej časti:
- položka 111 003 Výnos dane z príjmov
B.2. navýšenie rozpočtových prostriedkov v príjmovej časti:
oddiel 01.1.1 Výdavky verejnej správy
- položka 642 001 Bežný transfer nadácii

+3.500 eur
+3.500 eur

Vo Svodíne dňa 7.6.2017
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 338/05062017
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. b e r i e na vedomie
1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu, k Záverečnému účtu
Obce Svodín za rok 2016,
2. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Obce Svodín za rok 2016.

B.

schvaľuje
1. Záverečný účet Obce Svodín za rok 2016 nasledovne:
príjmy vo výške
plnenie celkových výdavkov vo výške

1.764.726,00 eur
1.705.575,32 eur

2. tvorbu rezervného fondu obce vo výške 58.869,72 eur
Vo Svodíne dňa 7.6.2017
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 339/05062017
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
schvaľuje
1. použitie prostriedkov rezervného fondu Obce Svodín v roku 2017 v celkovej výške
58.869,72 eur nasledovne:
1.1. rekonštrukcia strechy kultúrneho domu vo výške 23.869,72 eur,
1.2. nákup autobusu vo výške 35.000,- eur.
2. zmenu schváleného rozpočtu na financovanie investičných akcií na rok 2017 nasledovne:
2.1. zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 454 001 Prevod prostriedkov z
rezervného fondu obce o 58.869,72 eur,
2.2. zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.2 Kapitálové výdavky KD
na oddieli 08.2.0 na položke 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia o 23.869,72 eur,
2.3. zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 12.3 Príspevok PO na oddieli
01.1.1 na položke 721 001 Transfer príspevkovej organizácii o 35.000,- eur účelovo
určené na nákup autobusu.
Vo Svodíne, dňa 7.6.2017
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 340/05062017
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. konštatuje, že
uznesením Obecného zastupiteľstva vo Svodíne číslo 329/03042017 zo dňa 03.04.2017
bol schválený zámer prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve Obce Svodín v celosti,
vedených na LV č. 1 v katastri obce Svodín, k.ú. Maďarský Svodín, ako:
 parcela registra „C“ p. č. 38/30 o výmere 181 m2, ostatná plocha,
 parcela registra „C“ p. č. 38/21 o výmere 555 m2, ostatná plocha,
 parcela registra „C“ p. č. 53/2 o výmere 410 m2, záhrada,
 parcela registra „C“ p. č. 38/29 o výmere 358 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 parcela registra „C“ p. č. 38/12 o výmere 199 m2, ostatná plocha,
 parcela registra „C“ p. č. 38/13 o výmere 133 m2, ostatná plocha,
 parcela registra „C“ p. č. 38/20 o výmere 238 m2, ostatná plocha,
pre žiadateľa Viktor Štefanka, rodné priezvisko Štefanka, dátum narodenia 28.07.1984,
adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Ulica sv. Floriána 99/15, 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,

B. berie na vedomie informáciu, že
1. zámer na prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s uznesením
Obecného zastupiteľstva vo Svodíne číslo 329/03042017 zo dňa 03.04.2017 bol
zverejnený v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
2. 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 a uzatvorenej nájomnej zmluvy v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre žiadateľa Viktor
Štefanka, rodné priezvisko Štefanka, dátum narodenia 28.07.1984, adresa trvalého pobytu
943 54 Svodín, Ulica sv. Floriána 99/15, o nájme nehnuteľností vo vlastníctve Obce
Svodín v celosti, vedených na LV č. 1 v katastri obce Svodín, k.ú. Maďarský Svodín, ako:
 parcela registra „C“ p. č. 38/30 o výmere 181 m2, ostatná plocha,
 parcela registra „C“ p. č. 38/21 o výmere 555 m2, ostatná plocha,
 parcela registra „C“ p. č. 53/2 o výmere 410 m2, záhrada,
 parcela registra „C“ p. č. 38/29 o výmere 358 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 parcela registra „C“ p. č. 38/12 o výmere 199 m2, ostatná plocha,
 parcela registra „C“ p. č. 38/13 o výmere 133 m2, ostatná plocha,
 parcela registra „C“ p. č. 38/20 o výmere 238 m2, ostatná plocha,
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 nájomca zabezpečí odstránenie nežiaduceho porastu a
priebežnú údržbu nehnuteľností,
- nájomca prenajaté nehnuteľnosti bude využívať ako záhrada,
- výška nájomného bude stanovená na 0,05 eur/m2/rok, t. j. 8,64 eur/mesiac,
- nájomné sa každoročne zvyšuje k 1. januáru o 2% oproti nájomnému platnému v
predchádzajúcom kalendárnom roku,
- nájomca bude prvých 5 rokov, t. j. do 30.6.2022, užívať predmet nájmu bezodplatne,
nakoľko zabezpečí odstránenie nežiadúceho porastu z predmetu nájmu,
- nájomná zmluva bude uzatvorená od 01.07.2017 na dobu neurčitú,
- 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 7.6.2017
Gabriel Vígh
starosta obce

Uznesenie č. 341/05062017
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. schvaľuje
zrušenie a ukončenie živnosti obce Svodín pod obchodným menom Obec Svodín, sídlo
podnikania Hlavná ulica 1117/1, 943 54 Svodín, vo všetkých predmetoch podnikania na
doklade o živnostenskom oprávnení, zapísaných v živnostenskom registri Okresného
úradu Nové Zámky, číslo živnostenského registra: 404-15412
B. žiada starostu obce
pripraviť všetky potrebné podklady a vykonať potrebné úkony v súlade s bodom A/ tohto
uznesenia
Termín: do 30.6.2017
Vo Svodíne dňa 7.6.2017
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 342/05062017
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
žiadosť zo dňa 22.5.2017 žiadateľov Attila Székely, dátum narodenia 16.1.1974, trvalý
pobyt 943 54 Svodín, Kopcová ulica 731/21, a Kapitány Hugóné, dátum narodenia
22.7.1971, trvalý pobyt 943 54 Svodín, Kopcová ulica 731/21, o prenájom rodinného
domu so súp. č. 661 vo vlastníctve Obce Svodín,
B. schvaľuje
spôsob prenájmu a zámer na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Obce Svodín,
vedených na LV č.1 v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín ako:
- rodinný dom so súp. č. 661 na parcele registra „C“ p.č. 417,
- parcela registra „C“ p.č. 417 o výmere 747 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela registra „C“ p.č. 418 o výmere 345 m2, záhrady,
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 15.8.2017 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 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,
- 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 nájomnej zmluvy nehnuteľností
na základe cenovej ponuky následne predložiť na nasledujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva na rozhodnutie vo veci prenájmu.
Termín: 14.07.2017
Vo Svodíne dňa 7.6.2017
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 343/05062017
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
žiadosť zo dňa 10.5.2017 žiadateľa Michaela Šalgová, dátum narodenia 13.08.1985,
trvalý pobyt 943 54 Svodín, o prenájom rodinného domu so súp. č. 1063 vo vlastníctve
Obce Svodín,
B. schvaľuje
spôsob prenájmu a zámer na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Obce Svodín,
vedených na LV č.1 v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín ako:
- rodinný dom so súp. č. 1063 na parcele registra „C“ p.č. 652/12,
- parcela registra „C“ p.č. 652/12 o výmere 471 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 15.8.2017 na dobu neurčitú,
- min. výška nájomného je 70,-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 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,
- 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 nájomnej zmluvy nehnuteľností
na základe cenovej ponuky následne predložiť na nasledujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva na rozhodnutie vo veci prenájmu.
Termín: 14.07.2017
Vo Svodíne dňa 7.6.2017
Gabriel Vígh
starosta obce

Uznesenie č. 344/05062017
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A/ berie na vedomie
zámer na rozšírenie rozlohy zberného dvoru separovaného odpadu na území obce Svodín
B/ konštatuje, že
plánovaným rozšírením zberného dvoru separovaného odpadu na území obce Svodín
sú dotknuté novovytvorené parcely, vytvorené geometrickým plánom číslo 44538359104/2017 zo dňa 18.4.2017, vyhotoviteľa Attila Vörös - geodet, Povodňová 529, Zlatná
na Ostrove, z nehnuteľností, vedených na LV č. 3076 v katastri obce Svodín, k.ú.
Nemecký Svodín, vo vlastníctve vlastníka Slovenská republika, v správe Slovenského
pozemkového fondu, v podiele 1/1 k celku:
1. novovytvorená parcela registra „C“ p. č. 1554/19 o výmere 380 m2, zastavané
plochy a nádvoria, (časť o výmere 380 m2 pôvodnej parcely registra „E“ p.č. 1557,
o výmere 29784 m2, orná pôda, vedenej na LV č. 3076 v katastri obce Svodín, k.ú.
Nemecký Svodín, geometrickým plánom označená ako diel č. 24 o výmere 380 m2) a
2. novovytvorená parcela registra „C“ p. č. 1554/20 o výmere 7.060 m2, zastavané
plochy a nádvoria, (časť o výmere 2772 m2 pôvodnej parcely registra „E“ p.č. 1557
o výmere 29784 m2, orná pôda, geometrickým plánom označená ako diel č. 25 o
výmere 2772 m2; časť o výmere 3391 m2 pôvodnej parcely registra „E“ p.č. 1558,
o výmere 41556 m2, orná pôda, geometrickým plánom označená ako diel č. 26 o
výmere 3391 m2 a časť o výmere 897 m2 pôvodnej parcely registra „E“ p.č. 1561
o výmere 112665 m2, orná pôda, geometrickým plánom označená ako diel č. 27 o
výmere 897 m2, vedených na LV č. 3076 v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín),
pričom susedná nehnuteľnosť – v súčasnosti využívaná ako zberný dvor - vedená ako
parcela registra „C“ p.č. 1554/13 o výmere 2757 m2, zastavané plochy a nádvoria, na LV
č. 1 v katastri obce Svodín v k.ú. Nemecký Svodín, je vo vlastníctve vlastníka Obec
Svodín v podiele 1/1 k celku.
C/ schvaľuje
v záujme rozšírenia rozlohy zberného dvoru separovaného odpadu v súlade s bodom A/
a B/ tohto uznesenia a majetkovoprávneho usporiadania dotknutých pozemkov,
odkúpenie do vlastníctva Obce Svodín a uzatvorenie kúpnej zmluvy o kúpe
nehnuteľností
1. novovytvorenej parcely registra „C“ p. č. 1554/19 o výmere 380 m2, zastavané
plochy a nádvoria, vytvorenej z časti pôvodnej parcely registra „E“ p.č. 1557 o
výmere 29784 m2, orná pôda, vedenej na LV č. 3076 v katastri obce Svodín, k.ú.
Nemecký Svodín, geometrickým plánom označenej ako diel č. 24 o výmere 380 m2, a
2. novovytvorenej parcely registra „C“ p. č. 1554/20 o výmere 7.060 m2, zastavané
plochy a nádvoria, vytvorenej z časti
- pôvodnej parcely registra „E“ p.č. 1557 o výmere 29784 m2, orná pôda,
geometrickým plánom označenej ako diel č. 25 o výmere 2772 m2;
- pôvodnej parcely registra „E“ p.č. 1558 o výmere 41556 m2, orná pôda,
geometrickým plánom označenej ako diel č. 26 o výmere 3391 m2 a
- pôvodnej parcely registra „E“ p.č. 1561 o výmere 112665 m2 m2, orná pôda,
geometrickým plánom označenej ako diel č. 27 o výmere 897 m2,
vedených na LV č. 3076 v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín,
od vlastníka
- Slovenská republika, v správe Slovenského pozemkového fondu,
v podiele 1/1 k celku,
za nasledovných podmienok:
- kúpna cena bude stanovená na základe znaleckého posudku 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: 31.12.2017
Vo Svodíne dňa 7.6.2017
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 345/05062017
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
žiadosť žiadateľa Jana Elšíková, Hlavnosecká 13, Svodín, SR, o úpravu príjazdovej uličky
k rodinným domom,
B. konštatuje, že
verejné priestranstvo na parcele registra „C“ p. č. 668/15 o výmere 120.984 m2, zastavané
plochy a nádvoria, vo vlastníctve Obce Svodín, konkrétne z miestnej komunikácie
Hlavnoseckej ulice k rodinným domom so súp. číslami 138 a 1164, nie je spevnená plocha
C. schvaľuje
spevnenie príjazdovej uličky drťou
Termín: do 31.12.2018
D. žiada starostu obce
zabezpečiť písomné vyrozumenie žiadateľa v súlade s bodom C/ tohto uznesenia
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
Vo Svodíne dňa 7.6.2017
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 346/05062017
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
žiadosť spoločnosti PROPP s.r.o., IČO: 44 392 681, sídlo 943 54 Svodín, Dolný koniec
1416/26, SR, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka
číslo 23187/N, o predaj nehnuteľnosti, vedenej na LV č. 1 v katastri obce Svodín k.ú.
Nemecký Svodín ako parcela registra „E“ p. č. 1192 o výmere 1568 m2, ostatné plochy,
vo výlučnom vlastníctve Obce Svodín, ktorá je susedným pozemkom k nehnuteľnosti
vedenej na LV č. 1906 v katastri obce Svodín k.ú. Nemecký Svodín ako parcela registra
„E“ p.č. 765/1 o výmere 205 m2, orná pôda, vo výlučnom vlastníctve žiadateľa.
B. schvaľuje
podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších spôsob prevodu vlastníctva a zámer na prevod vlastníctva
nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Svodín z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
vedenej na LV č. 1 v katastri obce Svodín k.ú. Nemecký Svodín, ako parcela registra „E“
p. č. 1192 o výmere 1568 m2, ostatné plochy, vo výlučnom vlastníctve Obce Svodín,
v podiele 1/1 k celku, pre kupujúceho:
- PROPP s.r.o., IČO: 44 392 681, sídlo Dolný koniec 1416/26, 943 54 Svodín, SR,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo
23187/N, v podiele 1/1 k celku,

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 predávaný pozemok je susedným pozemkom k nehnuteľnosti vedenej na LV
č. 1906 v katastri obce Svodín k.ú. Nemecký Svodín ako parcela registra „E“ p.č.
765/1 o výmere 205 m2, orná pôda, vo vlastníctve kupujúcej spoločnosti v podiele 1/1
k celku, a nie je samostatne využiteľný,
- predaj sa uskutoční za cenu vo výške 0,40 eur/m2, t. j. 627,20 eur,
- obec svoj zámer na predaj nehnuteľností z dôvodu hodného zreteľa a na uzatvorenie
kúpnej zmluvy zverejní v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) 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 kúpnej zmluvy na nasledujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Termín: nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Vo Svodíne dňa 7.6.2017
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 347/05062017
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
informáciu o vzdaní sa funkcie súčasného hlavného kontrolóra obce ku dňu 31.7.2017,
B. určuje
rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce na nasledujúce funkčné obdobie:
6 hodín týždenne (16%-ný úväzok),
C. vyhlasuje
v zmysle §18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra na 7. augusta 2017 o 18.00 h. na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Svodíne v zasadačke Obecného úradu vo Svodíne,
D. ustanovuje
1. spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Obce Svodín v zmysle §18a ods. 3
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov tajným
hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva vo Svodíne,
2. samotnému aktu konania volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia
jednotlivých kandidátov; kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli
doručené ich prihlášky na obecný úrad; každý kandidát má právo na vystúpenie
v obecnom zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom rozsahu max. 5 minút,
E. určuje
1. náležitosti prihlášky:
- meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje uchádzača,
- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený úradne overenou fotokópiou
príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením
pracovnej pozície,
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

-

písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na účely vykonania voľby v obecnom
zastupiteľstve.
2. kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického
zamerania
3. ďalšie požiadavky:
- znalosť základných noriem samosprávy
- bezúhonnosť deklarovaná výpisom z registra trestov
4. ukončenia podávania prihlášok: 24.7.2017 do 15.00 h.
5. miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými
dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo osobne na adresu: Obec Svodín,
Hlavná 1, 943 54 Svodín, s označením „Voľba hlavného kontrolóra 2017“.
D. žiada starostu obce
zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra podľa tohto uznesenia
Termín: do 15.6.2017
Vo Svodíne dňa 7.6.2017
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 348/05062017
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
berie na vedomie
návrh na výsadbu alejových drevín v uliciach Dolná mlynská, Horná mlynská a Hlavná
a predbežný rozpočet
Vo Svodíne dňa 7.6.2017
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 349/05062017
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
1. žiadosť žiadateľov Ing. Ladislav Blahovics, rodné priezvisko Blahovics, dátum
narodenia 05.12.1976, adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Lipová ulica 892/2, SR,
a manž. Mgr. Klaudia Blahovics, rodné priezvisko Fábianová, dátum narodenia
27.05.1979, adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Lipová ulica 892/2, SR, o zámenu
nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Svodín, geometrickým plánom číslo 44538359104/2017 zo dňa 18.04.2017 vyhotoviteľa Vörös Attila - geodet, Povodňová 529,
Zlatná na Ostrove, označených ako:
- diel č. 4 o výmere 337 m2, z pôvodnej parcely vedenej na liste vlastníctva č. 3034
v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín ako parcela registra "E" p.č. 1554 o
výmere 59361 m2, orná pôda, vo vlastníctve Obce Svodín v podiele 1/1 k celku
zlúčený do novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 1554/2 o výmere 337 m2,
zastavané plochy a nádvoria, a

diel č. 5 o výmere 338 m2, z pôvodnej parcely vedenej na liste vlastníctva č. 3034
v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín ako parcela registra "E" p.č. 1554 o
výmere 59361 m2, orná pôda, vo vlastníctve Obce Svodín v podiele 1/1 k celku,
zlúčený do novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 1554/3 o výmere 338 m2,
zastavané plochy a nádvoria, a
- diel č. 6 o výmere 329 m2, z pôvodnej parcely vedenej na liste vlastníctva č. 3034
v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín ako parcela registra "E" p.č. 1554 o
výmere 59361 m2, orná pôda, vo vlastníctve Obce Svodín v podiele 1/1 k celku,
zlúčený do novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 1554/4 o výmere 329 m2,
zastavané plochy a nádvoria, a
- diel č. 19 o výmere 8173 m2, z pôvodnej parcely vedenej na liste vlastníctva č.
3034 v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín ako parcela registra "E" p.č.
1554 o výmere 59361 m2, orná pôda, vo vlastníctve Obce Svodín v celosti, ktorý
je súčasťou novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 1554/14 o výmere 8173 m2,
zastavané plochy a nádvoria,
- za spoluvlastnícky podiel žiadateľov Ing. Ladislav Blahovics, rodné priezvisko
Blahovics, dátum narodenia 05.12.1976, adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín,
Lipová ulica 892/2, SR, a manž. Mgr. Klaudia Blahovics, rodné priezvisko Fábianová,
dátum narodenia 27.05.1979, adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín, Lipová ulica
892/2, SR,
- parcely registra „C“ p. č. 2183 o výmere 2090 m2, orná pôda, vedenej na LV č.
579 v katastri obce Svodín k.ú. Nemecký Svodín, v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov v podiele 1/4 k celku,
- parcely registra „E“ p. č. 1930 o výmere 698 m2, orná pôda, vedenej na LV č.
3482 v katastri obce Svodín k.ú. Nemecký Svodín, v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov v podiele 3/12 k celku,
- parcely registra „E“ p. č. 1929 o výmere 69538 m2, orná pôda, vedenej na LV č.
2356 v katastri obce Svodín k.ú. Nemecký Svodín, v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov v podiele 4164/34769 k celku,
- parcely registra „C“ p. č. 2367/8 o výmere 152 m2, zastavané plochy a nádvoria,
vedenej na LV č. 1516 v katastri obce Svodín k.ú. Nemecký Svodín,
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v podiele 1/1 k celku.
B. schvaľuje
spôsob prevodu vlastníctva a zámer na prevod vlastníctva nehnuteľnosti vo
vlastníctve Obce Svodín z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa § 9 ods. 2 písm.
a) a § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších,
zámenou nehnuteľností
1. geometrickým plánom číslo 44538359-104/2017 zo dňa 18.04.2017 vyhotoviteľa
Vörös Attila - geodet, Povodňová 529, Zlatná na Ostrove, označených ako:
- diel č. 4 o výmere 337 m2, z pôvodnej parcely vedenej na liste vlastníctva č. 3034
v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín ako parcela registra "E" p.č. 1554 o
výmere 59361 m2, orná pôda, vo vlastníctve Obce Svodín v celosti, ktorý je
súčasťou novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 1554/2 o výmere 337 m 2,
zastavané plochy a nádvoria, a
- diel č. 5 o výmere 338 m2, z pôvodnej parcely vedenej na liste vlastníctva č. 3034
v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín ako parcela registra "E" p.č. 1554 o
výmere 59361 m2, orná pôda, vo vlastníctve Obce Svodín v celosti, ktorý je
súčasťou novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 1554/3 o výmere 338 m 2,
zastavané plochy a nádvoria, a
- diel č. 6 o výmere 329 m2, z pôvodnej parcely vedenej na liste vlastníctva č. 3034
v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín ako parcela registra "E" p.č. 1554 o
výmere 59361 m2, orná pôda, vo vlastníctve Obce Svodín v celosti, ktorý je
súčasťou novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 1554/4 o výmere 329 m2,
zastavané plochy a nádvoria, a
-

diel č. 19 o výmere 8173 m2, z pôvodnej parcely vedenej na liste vlastníctva č.
3034 v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín ako parcela registra "E" p.č.
1554 o výmere 59361 m2, orná pôda, vo vlastníctve Obce Svodín v celosti, ktorý
je súčasťou novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 1554/14 o výmere 8173 m 2,
zastavané plochy a nádvoria,
a (za) nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov Ing. Ladislav Blahovics, rodné
priezvisko Blahovics, dátum narodenia 05.12.1976, adresa trvalého pobytu 943 54
Svodín, Lipová ulica 892/2, SR, a manželky Mgr. Klaudia Blahovics, rodné priezvisko
Fábianová, dátum narodenia 27.05.1979, adresa trvalého pobytu 943 54 Svodín,
Lipová ulica 892/2, SR:
- parcely registra „C“ p. č. 2183 o výmere 2090 m2, orná pôda, vedenej na LV č.
579 v katastri obce Svodín k.ú. Nemecký Svodín, v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov v podiele 1/4 k celku,
- parcely registra „E“ p. č. 1930 o výmere 698 m2, orná pôda, vedenej na LV č.
3482 v katastri obce Svodín k.ú. Nemecký Svodín, v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov v podiele 3/12 k celku,
- parcely registra „E“ p. č. 1929 o výmere 69538 m2, orná pôda, vedenej na LV č.
2356 v katastri obce Svodín k.ú. Nemecký Svodín, v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov v podiele 4164/34769 k celku,
- parcely registra „C“ p. č. 2367/8 o výmere 152 m2, zastavané plochy a nádvoria,
vedenej na LV č. 1516 v katastri obce Svodín k.ú. Nemecký Svodín,
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v podiele 1/1 k celku,
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 zamieňané pozemky vo vlastníctve obce sú pre obec nevyužiteľné,
pričom ponúknutý pozemok parcela registra „C“ p. č. 2367/8 o výmere 152 m2,
zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV č. 1516 v katastri obce Svodín k.ú.
Nemecký Svodín, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov - žiadateľov v podiele
1/1 k celku je pod miestnou komunikáciou ulice Horná jablčná, a ďalšie ponúkané
pozemky sú v prenájme u miestneho poľnohospodárskeho družstva, za ktoré prináleží
ročné nájomné,
- zámena sa uskutoční bez finančnej náhrady,
- správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva hradia žiadatelia,
- obec svoj zámer na zámenu nehnuteľností vo vlastníctve obce z dôvodu hodného
zreteľa a na uzatvorenie zámennej zmluvy zverejní v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 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 zámennej zmluvy na zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Termín: nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
-

Vo Svodíne dňa 7.6.2017
Gabriel Vígh
starosta obce

Uznesenie č. 350/05062017
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
žiadosť žiadateľa, podnikateľa s obchodným menom Tomáš Šípoš, IČO 37854135, miesto
podnikania Ulica Pála Pathóa 473/12, 943 54 Svodín, SR, zapísaný v Živnostenskom
registri Okresného úradu Nové Zámky, číslo živnostenského registra: 440-32899,
o prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve Obce Svodín,
B. konštatuje, že
1. na žiadané pozemky je uzatvorená Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov zo
dňa 8.10.2008 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 s nájomcom Poľnohospodárske
družstvo Svodín na dobu určitú na 10 rokov, t. j. do 31.12.2018,
2. podľa § 12 ods. 1 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) „Ak prenajímateľ alebo nájomca rok
pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, písomne nevyzve druhú zmluvnú
stranu na vrátenie a prevzatie prenajatého pozemku po skončení nájmu, zmluva sa
obnovuje na určitý čas podľa § 8 zákona; ...“
C. žiada starostu obce
1. nadviazať kontakt a rokovať so súčasným nájomcom za účelom výhodnejšieho
nájomného, t. j. za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle
prenecháva nehnuteľnosť do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu
Termín: do 31.7.2017
2. informovať obecné zastupiteľstvo o výsledku rokovania.
Termín: nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Vo Svodíne dňa 7.6.2017
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 351/05062017
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
žiadosť žiadateľov Július Babér, rodné priezvisko Babér, dátum narodenia 21.10.1949,
trvalý pobyt 943 54 Svodín, Hlavnosecká ulica 128/35, a manželka Terézia Babérová,
rodné priezvisko Skrovanová, dátum narodenia 08.12.1951, trvalý pobyt 943 54 Svodín,
Hlavnosecká ulica 128/35, o vydanie vyjadrenia obce za účelom vydržania pozemku,
parcely registra „C“ p.č. 668/84 o výmere 196 m2, zastavané plochy a nádvoria, a parcely
registra „E“ p.č. 668/115 o výmere 121 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedených na LV
č.1 v katastri obce Svodín, k.ú. Maďarský Svodín vo vlastníctve Obce Svodín, že
a) obec ako vlastník parcely registra „C“ p.č. 668/84 o výmere 196 m2, zastavané plochy
a nádvoria, a parcely registra „E“ p.č. 668/115 o výmere 121 m2, zastavané plochy
a nádvoria, vedených na LV č.1 v katastri obce Svodín, k.ú. Maďarský Svodín nemá
k vzniku vlastníckeho práva výhrady v prospech žiadateľov Július Babér, rodné
priezvisko Babér, dátum narodenia 21.10.1949, trvalý pobyt 943 54 Svodín,
Hlavnosecká ulica 128/35, a manž. Terézia Babérová, rodné priezvisko Skrovanová,
dátum narodenia 08.12.1951, trvalý pobyt 943 54 Svodín, Hlavnosecká ulica 128/35,
b) vznikom vlastníckeho práva nie sú dotknuté oprávnená záujmy obce Svodín,

B. konštatuje, že
- parcela registra „C“ p. č. 668/84 o výmere 196 m2, zastavané plochy a nádvoria, a parcela
registra „E“ p. č. 668/115 o výmere 121 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedené na LV
č.1 v katastri obce Svodín, k.ú. Maďarský Svodín, je vo vlastníctve Obce Svodín,
- uvedené parcely sú susednými pozemkami k parcele registra „C“ p. č. 22/1 o výmere 629
m2, zastavané plochy a nádvoria, a k parcele registra „C“ p. č. 105 o výmere 579 m2,
zastavané plochy a nádvoria, vedené na LV č. 2946 v katastri obce Svodín, k.ú. Maďarský
Svodín, vo vlastníctve žiadateľov, ku ktorým žiadatelia nadobudli vlastnícke právo
v zmysle platných predpisov, pričom nenadobudli súčasne vlastníckeho práva k parcele
registra „E“ p. č. 668/115, ktorú užívajú ako záhradu a k parcele registra „C“ p. č. 668/84,
ktorú užívajú ako predzáhradku k rodinnému domu.
- neboli žiadateľmi preukázané
o právny titul, od ktorého odvodzujú vznik vlastníckeho práva parcely registra „C“
p.č. 668/84 o výmere 196 m2, zastavané plochy a nádvoria, a parcely registra „E“
p.č. 668/115 o výmere 121 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedených na LV č.1
v katastri obce Svodín, k.ú. Maďarský Svodín, vo vlastníctve Obce Svodín
vydržaním,
o dobromyseľná držba, užívanie parcely registra „C“ p.č. 668/84 o výmere 196 m2,
zastavané plochy a nádvoria, a parcely registra „E“ p.č. 668/115 o výmere 121 m2,
zastavané plochy a nádvoria, vedených na LV č.1 v katastri obce Svodín, k.ú.
Maďarský Svodín, vo vlastníctve Obce Svodín, v domnení vlastníctva, teda
o splnenie podmienok na nadobudnutie vlastníckeho opráva vydržaním.
C. konštatuje, že
a) podľa bodu B/ tohto uznesenia nie sú splnené podmienky na vydanie kladného vyjadrenia
obce k vzniku vlastníckeho práva žiadateľov parcely registra „C“ p.č. 668/84 o výmere
196 m2, zastavané plochy a nádvoria, a parcely registra „E“ p.č. 668/115 o výmere 121
m2, zastavané plochy a nádvoria, vedených na LV č.1 v katastri obce Svodín, k.ú.
Maďarský Svodín, vo vlastníctve Obce Svodín,
b) bolo zistené, že nadobudnutím parcely registra „C“ p.č. 668/84 o výmere 196 m2,
zastavané plochy a nádvoria, a parcely registra „E“ p.č. 668/115 o výmere 121 m2,
zastavané plochy a nádvoria, vedených na LV č.1 v katastri obce Svodín, k.ú. Maďarský
Svodín, vo vlastníctve Obce Svodín do vlastníctva žiadateľov by boli dotknuté oprávnené
záujmy obce Svodín, nakoľko na parcele registra „E“ p.č. 668/115 o výmere 121 m2,
zastavané plochy a nádvoria, sa nachádza odvodňovací kanál ulíc Veľkolesná, Morušová
a Hlavnosecká.
D. odporúča
majetkovo-právne usporiadanie nehnuteľnosti, parcely registra „C“ p.č. 668/84 o výmere 196
m2, zastavané plochy a nádvoria, a parcely registra „E“ p.č. 668/115 o výmere 121 m2,
zastavané plochy a nádvoria, vedených na LV č.1 v katastri obce Svodín, k.ú. Maďarský
Svodín, vo vlastníctve Obce Svodín, riešiť predajom nehnuteľností do vlastníctva
žiadateľov po upresnení hranice pozemkov, za tým účelom zabezpečiť vypracovanie
geometrického plánu zo strany žiadateľov a na náklady žiadateľov, ktorým sa za účasti
zástupcu obce upresnia hranice pozemkov vo vlastníctve Obce Svodín na majetkovo-právne
usporiadanie a zároveň i nesprávny zákres konfigurácie rodinného domu so súp. číslom 128
s príslušenstvom.
E. žiada starostu obce
zaslať vyjadrenie obce a postupovať v súlade s bodom B/ C/ a D/ tohto uznesenia
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia

Vo Svodíne dňa 7.6.2017
Gabriel Vígh
starosta obce

Uznesenie č. 352/05062017
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. konštatuje, že
pozemok pod chodníkom pri miestnej komunikácii na Maďarskosvodínskej ceste,
geometrickým plánom č. 44538359-87/2017 zo dňa 26.5.2017, vyhotoviteľa Vörös Attila
– geodet, Povodňová 529, Zlatná na Ostrove, označený ako diel č. 16 o výmere 59 m 2,
vytvorený z pôvodnej parcely vedenej na LV č. 1810 v katastri obce Svodín, k.ú.
Maďarský Svodín, ako parcela registra "C" p.č. 668/59 o výmere 543 m2, zastavané
plochy a nádvoria, zlúčený do novovytvorenej parcely registra „C“ p. č. 668/182 o výmere
59 m2, zastavané plochy a nádvoria, je vo vlastníctve vlastníka Helena Zelenaiová, rodné
priezvisko Újhelyiová, dátum narodenia 24.8.1956, trvalý pobyt 940 58 Nové Zámky, T.
Vansovej 5157/5, v podiele 1/1 k celku.
B. schvaľuje
v záujme majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod chodníkom pri miestnej
komunikácii na Maďarskosvodínskej ceste, odkúpenie do vlastníctva Obce Svodín
a uzatvorenie kúpnej zmluvy o kúpe nehnuteľnosti, geometrickým plánom č.
44538359-87/2017 zo dňa 26.5.2017, vyhotoviteľa Vörös Attila – geodet, Povodňová 529,
Zlatná na Ostrove označenej ako diel č. 16 o výmere 59 m2, vytvorenej z pôvodnej
parcely vedenej na liste vlastníctva č. 1810 v katastri obce Svodín, k.ú. Maďarský Svodín,
ako parcela registra "C" p.č. 668/59 o výmere 543 m2, zastavané plochy a nádvoria,
zlúčenej do novovytvorenej parcely registra „C“ p. č. 668/182 o výmere 59 m2, zastavané
plochy a nádvoria, od vlastníka Helena Zelenaiová, rodné priezvisko Újhelyiová, dátum
narodenia 24.8.1956, trvalý pobyt 940 58 Nové Zámky, T. Vansovej 5157/5, v podiele 1/1
k celku,
za nasledovných podmienok:
- kúpa sa uskutoční v súlade s územným plánom obce,
- kúpna cena bude stanovená vo výške 1,85 €/m2,
- kúpna cena je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy,
- náklady za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí predávajúci.
C. žiada starostu obce
vykonať potrebné úkony v súlade s bodom B/ tohto uznesenia
Termín: 30.09.2017
Vo Svodíne dňa 7.6.2017
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 353/05062017
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. schvaľuje
1. rozšírenie predmetu činnosti príspevkovej organizácie Scheuden, IČO 50110900, sídlo
Hlavná 1, Svodín, o činnosť
- „ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností“
2. Dodatok č. 3 Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Scheuden s účinnosťou od
1.7.2017 (Dodatok č. 3 tvorí prílohu uznesenia)
B. žiada starostu
podpísať dodatok zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Scheuden v súlade
s bodom A/ tohto uznesenia

C. ukladá riaditeľovi príspevkovej organizácie
pripraviť všetky potrebné podklady a vykonať potrebné úkony v súlade s bodom A/ a B/
tohto uznesenia, najmä požiadať o živnostenské oprávnenie organizácie v súlade
so zriaďovacou listinou.
Termín: 30.6.2017
Vo Svodíne dňa 7.6.2017
Gabriel Vígh
starosta obce

Uznesenie č. 354/05062017
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
neschvaľuje
rozšírenie predmetu činnosti príspevkovej organizácie Scheuden, IČO 50110900, sídlo
Hlavná 1, Svodín, o činnosť
- „pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne“
Vo Svodíne dňa 7.6.2017
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 355/05062017
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie,
- že Obec Svodín uzavrela dňa 28.12.2016 Zmluvu o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/29 s Poskytovateľom
Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenskou
agentúrou životného prostredia na projekt „Modernizácia odpadového hospodárstva
v obci Svodín“. Kód projektu v ITMS2014+ 310011B179. Zmluva nadobudla
účinnosť dňa 11.01.2017.
- Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na predmetný projekt je
269 119,60 eur, z toho nenávratný finančný príspevok je maximálne 255 663,62 eur,
čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov. Obec Svodín uhradí 5%-nú
spoluúčasť, čo predstavuje 13 455,98 Eur.
- Obci Svodín v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/29 a článkom 13 ods. 1 „Zabezpečenie pohľadávky
a poistenie majetku“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, Všeobecné zmluvné
podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP, vyplýva povinnosť, ak tak určí Poskytovateľ,
zabezpečiť prípadnú budúcu pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP
č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/29.
- Obec Svodín bola vyzvaná Poskytovateľom zabezpečiť prípadnú budúcu pohľadávku
Poskytovateľa vo forme zriadenia záložného práva alebo vo forme vlastnej
blankozmenky.
B. schvaľuje
zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenskej agentúry životného prostredia, zo
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-201610/29 na projekt „Modernizácia odpadového hospodárstva v obci Svodín“, kód projektu
v ITMS2014+ 310011B179 formou vlastnej blankozmenky.

C. žiada starostu obce
vykonať prípadné potrebné úkony v súlade s bodom A/ a B/ tohto uznesenia
Vo Svodíne dňa 7.6.2017
Gabriel Vígh
starosta obce

Uznesenie č. 356/05062017
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
predložený návrh k 20. výročiu partnerstva s družobným mesto Tata na udelenie
čestného občianstva Obce Svodín a Ceny Obce Svodín a termín udelenia čestného
občianstva a odovzdania cien na Dni obce v roku 2017 v dňoch 14. - 16.7.2017,
B. schvaľuje
1. podľa § 11 ods. 4 písm. o) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 37 Štatútu Obce Svodín udelenie čestného občianstva Obce
Svodín pre
- András Varga
- Imre Kun,
2. podľa § 11 ods. 4 písm. o) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 38 Štatútu Obce Svodín udelenie Ceny Obce Svodín pre
- László Dinga
- József Kaszál
- Zoltán Kőhalmi
- Szerafína Szabó
- Krisztina Sárközi.
C. žiada starostu obce
vykonať prípadné potrebné úkony v súlade s bodom A/ a B/ tohto uznesenia.
Termín: do 30.6.2017

Vo Svodíne dňa 7.6.2017
Gabriel Vígh
starosta obce

