ZBIERKA UZNESENÍ ZO 6. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
VO SVODÍNE KONANÉHO DŇA 3.8.2015

Uznesenie č. 110/03082015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
b e r i e na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 23.7.2015 a správu
o uzneseniach v sledovaní
Vo Svodíne, dňa 5.8.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 111/03082015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
b e r i e na vedomie
Správu o plnení rozpočtu a plánu výnosov a nákladov v podnikateľskej činnosti obce za I.
polrok 2015
Vo Svodíne, dňa 5.8.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 112/03082015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
odporúča
riaditeľstvu Základnej školy Lajosa Csongrádyho s vyučovacím jazykom maďarským –
Csongrády Lajos Alapiskola, Školská 1, Svodín – Szőgyén, so sídlom Školská ulica 1125/1,
943 54 Svodín, IČO: 37864084, a vedúcej Školskej jedálne, Školská 2, Svodín - Szőgyén ako
súčasť Základnej školy Lajosa Csongrádyho s vyučovacím jazykom maďarským – Csongrády
Lajos Alapiskola, Školská 1, Svodín – Szőgyén, prijať úsporné opatrenia, týkajúce sa zníženia
nákladov školskej jedálne.
Zodpovední: riaditeľstvo školy a vedúca školskej jedálne
Termín: predložiť správu obci do 30.9.2015
Vo Svodíne, dňa 5.8.2015
Gabriel Vígh
starosta obce

Uznesenie č. 113/03082015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
schvaľuje
1. použitie prostriedkov rezervného fondu Obce Svodín v roku 2015 v celkovej výške
5.962,48 eur nasledovne:
1.1 modernizácia strechy kultúrneho domu vo výške 5.962,48 eur
2. zmenu schváleného rozpočtu na financovanie investičných akcií na rok 2015 nasledovne:
2.1 zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 454001 Prevod prostriedkov z rezervného
fondu obce o 5.962,48 eur
2.2 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 10.1 Kultúrny dom na oddieli
08.2.0/09 na položke 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia o 5.962,48 eur
Vo Svodíne, dňa 5.8.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 114/03082015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
schvaľuje
finančné prostriedky (dotáciu) z rozpočtu obce na rok 2015 (642001 bežné transfery
organizáciám) vo výške 15.000,- eur pre
Názov:
Športový klub Svodín
IČO :
34009809
Sídlo :
943 54 Svodín, Novovieska 1122
Štatutárny zástupca: Tomáš Kunyik
Občianske združenie zapísané v registri vedenom na Ministerstve vnútra SR pod číslom
VVS/1-900/90-2114
(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)

Vo Svodíne, dňa 5.8.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 115/03082015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
schvaľuje
finančné prostriedky (dotáciu) z rozpočtu obce na rok 2015 (642001 bežné transfery
organizáciám) vo výške 1.000,- eur pre
Názov:
Dobrovoľný hasičský zbor Svodín
IČO :
00177474/2403
Sídlo :
943 54 Svodín, Hlavná ulica 1117/1
Štatutárny zástupca: Zoltán Porubszký, veliteľ zboru
(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)

Vo Svodíne, dňa 5.8.2015
Gabriel Vígh
starosta obce

Uznesenie č. 116/03082015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
schvaľuje
druhú zmenu rozpočtu obce na rok 2015
Zmena rozpočtu č. 2 tvorí prílohu uznesenia.
Vo Svodíne, dňa 5.8.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 117/03082015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
schvaľuje
Výročnú správu Obce Svodín za konsolidovaný celok za rok 2014 v predloženom znení
Vo Svodíne, dňa 5.8.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 118/03082015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
b e r i e na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce Svodín za rok
2014
Vo Svodíne, dňa 5.8.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 119/03082015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
schvaľuje
Náplň práce komisie finančnej a legislatívno – právnej
Vo Svodíne, dňa 5.8.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 120/03082015
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

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 5.8.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 121/03082015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A/ konštatuje, že
budova Zdravotného strediska, vedená ako stavba so súp. č. 1140 na LV č.1 pre Obec
Svodín k.ú. Maďarský Svodín, leží na parcele registra „C“ p. č. 236 o výmere 583 m2,
zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV č.1 pre Obec Svodín k.ú. Maďarský Svodín, sú
vo vlastníctve Obce Svodín, pričom susedné sú vo vlastníctve fyzických osôb:
- parcela registra „C“, p.č. 229/1 o výmere 271 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela registra „C“ p.č. 229/2 o výmere 69 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela registra „C“ p.č. 229/3 o výmere 110 m2, zastavané plochy a nádvoria,
vedené na LV č. 1187 pre Obec Svodín, kú. Maďarský Svodín
vo vlastníctve vlastníkov
- Kornel Molnár, rodné priezvisko Molnár, dátum narodenia 13.12.1950, trvalý pobyt
943 42 Gbelce, Nový rad 175/3, v podiele 1/4 k celku
- Štefan Molnár, rodné priezvisko Molnár, dátum narodenia xx.xx.xxxx, r.č.
xxxxxx/xxxx, v podiele 1/4 k celku
- Gabriela Molnárová, rodné priezvisko Molnárová, dátum narodenia 09.10.1932,
v podiele 2/4 k celku
B/ schvaľuje
v záujme majetkoprávneho usporiadania susedných pozemkov vedľa Zdravotného strediska so
súp. č. 1140 na parcele registra „C“ p.č. 236, vedených na LV č.1 pre Obec Svodín, k.ú.
Maďarský Svodín vo vlastníctve Obce Svodín, odkúpenie susedných nehnuteľností do
vlastníctva Obce Svodín a uzatvorenie kúpnej zmluvy o kúpe nehnuteľností, vedených ako
- parcela registra „C“, p.č. 229/1 o výmere 271 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela registra „C“ p.č. 229/2 o výmere 69 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela registra „C“ p.č. 229/3 o výmere 110 m2, zastavané plochy a nádvoria,
na LV č. 1187 pre Obec Svodín, kú. Maďarský Svodín
od spoluvlastníkov
- Kornel Molnár, rodné priezvisko Molnár, dátum narodenia 13.12.1950, trvalý pobyt 943
42 Gbelce, Nový rad 175/3, v podiele 1/4 k celku
- Gabriela Molnárová, rodné priezvisko Molnárová, dátum narodenia 09.10.1932, v podiele
2/4 k celku
za nasledovných podmienok:
- kúpna cena bude stanovená vo výške 1,85 €/m2 a je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy,
- náklady za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci.
C/ žiada starostu obce
vykonať potrebné úkony v súlade s bodom B/ tohto uznesenia
Termín: 30.09.2015
Hlasovanie poslancov:
Prítomných poslancov: 7
za:
7
proti:
0
zdržal sa:
0

Vo Svodíne, dňa 5.8.2015
Gabriel Vígh
starosta obce

Uznesenie č. 122/03082015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
schvaľuje zmenu uznesenia č. 100/08062015 nasledovne:
A. berie na vedomie
žiadosť žiadateľa, podnikateľa s obchodným menom Ing. Dezső Nágel – Drofex, IČO:
37308106, miesto podnikania: 943 54 Svodín, Horná mlynská 613/29, zapísaný
v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky, číslo živnostenského registra:
404-18900, zo dňa 13.5.2015, o prenájom nebytových priestorov na adrese 943 54
Svodín, Hlavná ulica 1170/3A v Dome služieb
B. schvaľuje
zámer prenájmu nebytových priestorov a uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových
priestorov v Dome služieb na adrese 943 54 Svodín, Hlavná 1170/3A, vedenom na LV
č.1 pre Obec Svodín, k.ú. Maďarský Svodín ako dom služieb so súp. č. 1170 na p.č. 220/1
vo vlastníctve Obce Svodín, pre podnikateľa menom Ing. Dezső Nágel – Drofex, IČO:
37308106, miesto podnikania: 943 54 Svodín, Horná mlynská 613/29, zapísaný
v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky, číslo živnostenského registra:
404-18900, miestnosť č. 7–P7 s podlahovou plochou 9,88 m2, za nasledovných
podmienok:
- 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 nájomca prenajaté priestory poskytne
a zabezpečí podmienky na pravidelné stretnutia obyvateľov obce - dôchodcov vo
Svodíne,
- nájomca prenajaté nebytové priestory bude využívať pre účely kancelárie,
- nájomca súčasne s prenajatými priestormi môže užívať spoločné priestory (chodba,
záchod) bezplatne,
- výška nájomného bude stanovená v celkovej výške 30 eur/mesiac, v ktorej sú zahrnuté
náklady za 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 nebytových priestorov 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,
- zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená od 1.11.2015 na neurčitý čas,
- obec svoj zámer na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov 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
2. predložiť na schválenie návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov
na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
Termín: ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
Vo Svodíne, dňa 5.8.2015
Gabriel Vígh
starosta obce

Uznesenie č. 123/03082015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A/ berie na vedomie
žiadosť žiadateľa Júliusa Balázsa, dátum narodenia 15.01.1956, trvalý pobyt 943 54
Svodín, Dlhý rad 1033/15 o prenájom rodinného domu so súp. č. 1087 vo vlastníctve
Obce Svodín.
B/ berie na vedomie
stanovisko komisie výstavby, rozvoja, investície a územného plánovania
C/ schvaľuje
spôsob prenájmu a zámer na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Obce Svodín,
vedených na LV č.1 pre Obec 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,
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,
- nájomná zmluva bude uzatvorená dňom 1. novembra 2015 na dobu určitú 3 roky,
- min. výška nájomného je 70,-eur/mesiac,
- 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 prenajatej
nehnuteľnosti do pôvodného stavu,
- v nájomnom nie sú zahrnuté náklady na služby spojené s užívaním prenajatých
nehnuteľností, ktoré hradí nájomca,
- prenajaté nehnuteľnosti nájomca bude využívať pre účely bývania,
- 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,
D/ 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: 15.09.2015
Hlasovanie poslancov:
Prítomných poslancov: 7
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t. j. 4 a viac
za:
6
proti:
0
zdržal sa:
1
Vo Svodíne, dňa 5.8.2015
Gabriel Vígh
starosta obce

Uznesenie č. 124/03082015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. zriaďuje
Komisiu pre vybavovanie sťažností
B. volí
členov Komisie pre vybavovanie sťažnosti nasledovne:
- Ing. Gabriel Laczkó, predseda komisie
- Ing. Gergely Bartos, člen komisie
- Ing. Ladislav Blahovics, člen komisie
dňom 4.8.2015
Vo Svodíne, dňa 5.8.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 125/03082015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
schvaľuje
Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach samosprávy obce Svodín
Vo Svodíne, dňa 5.8.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 126/03082015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A/ berie na vedomie
žiadosť žiadateľov Tomáš Balázs, dátum narodenia 07.12.1987, trvalý pobyt 943 54
Svodín, Dlhý rad 1074/24, a Kinga Kóšová, dátum narodenia 28.6.1985, trvalý pobyt 943
56 Bíňa 224, 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 pre Obec 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,
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,
- nájomná zmluva bude uzatvorená 1.11.2015 na dobu určitú 3 roky,
- min. výška nájomného je 100,- eur/mesiac,
- nájomné sa každoročne zvyšuje k 1. januáru o 2% oproti nájomnému platnému
v predchádzajúcom kalendárnom roku,
- nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi zábezpeku vo výške 3-násobku výšky
mesačného nájomného najneskôr pri podpise zmluvy na všetky peňažné pohľadávky
prenajímateľa, ktoré môžu vzniknúť prenajímateľovi voči nájomcovi počas trvania
nájmu,

v nájomnom nie sú zahrnuté náklady na služby spojené s užívaním prenajatých
nehnuteľností, ktoré hradí nájomca,
- prenajaté nehnuteľnosti nájomca bude využívať pre účely bývania,
- 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,
Oznámenie zámeru na prenájom nehnuteľností formou priameho prenájmu tvorí prílohu
uznesenia
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: 15.09.2015
Hlasovanie poslancov:
Prítomných poslancov: 7
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t. j. X a viac
za:
7
proti:
0
zdržal sa:
0
-

Vo Svodíne, dňa 5.8.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 127/03082015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A/ berie na vedomie
žiadosť zo dňa 29.7.2015 žiadateľa Kitty Frantová, dátum narodenia 27.6.1996, trvalý
pobyt 943 54 Svodín, Veterná ulica 845/16, budúceho podnikateľa, o prenájom
nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na prvom poschodí v nehnuteľnosti, vedenej v
katastri nehnuteľností v kat. úz. Maďarský Svodín na LV č. 3226, na parc. č. 245/4 –
Nákupné stredisko pod súpisným č. 1225, Maďarskosvodínska cesta 4, miestnosti č. 601,
602 o celkovej výmere 43,94 m² (38,24+5,70) a spoločné miestnosti 704, 707 a 709
o celkovej výmere 6,89 m2 (2,23+2,27+2,39) vo vlastníctve Obce Svodín v podiele
30/100 k celku na obchodné účely.
B/ schvaľuje
spôsob prenájmu a zámer na prenájom nebytových priestorov v Nákupnom stredisku
na adrese 943 54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 1225/4, vedenom na LV č. 3226
pre Obec Svodín, k.ú. Maďarský Svodín, ako nákupné stredisko so súp. č. 1225 na p.č.
245/4, vo vlastníctve Obce Svodín v podiele 30/100 k celku, miestnosti č. 601, 602
s celkovou podlahovou plochou 43,94 m² (38,24+5,70) a spoločné miestnosti 704, 707
a 709 s celkovou podlahovou plochou 6,89 m2 (2,23+2,27+2,39), 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,
- nájomca prenajaté nebytové priestory bude využívať pre obchodné účely,
- zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená od 01.11.2015 na neurčitý
čas,
- min. výška nájomného je 130,- eur/mesiac,
- nájomné sa každoročne zvyšuje k 1. januáru o 2% oproti nájomnému platnému
v predchádzajúcom kalendárnom roku,
- nájomca pred uzatvorením zmluvy o nájme nebytových priestorov 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,
- v nájomnom nie sú zahrnuté náklady na služby spojené s užívaním prenajatých
nehnuteľností, ktoré hradí nájomca,
- žiadateľ predloží platný doklad o živnostenskom oprávnení na vykonávanie činností,
- 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 nebytových
priestorov na základe cenovej ponuky následne predložiť na zasadnutie obecného
zastupiteľstva na rozhodnutie vo veci prenájmu.
Termín: 15.09.2015
Hlasovanie poslancov:
Prítomných poslancov: 7
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t. j. X a viac
za:
7
proti:
0
zdržal sa:
0
Vo Svodíne, dňa 5.8.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 128/03082015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie informáciu, že
- úrok z omeškania z nájomných zmlúv v zmysle platných predpisov, § 517
Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a § 3
Nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, je o päť
percentuálnych bodov vyšší ako základná sadzba ECB, t.j. 5,05 %,
- v nájomných zmluvách a zmluvách o nájme nebytových priestorov, uzatvorených do
31.7.2015, je namiesto úroku z omeškania v zmysle platných predpisov uvedená
zmluvná pokuta vo výške 0,05 %, t.j. 18,5 % ročne
B. schvaľuje
uzatvorenie dodatku k platným nájomným zmluvám a zmluvám o nájme nebytových
priestorov na doplnenie ustanovenia o úroku z omeškania v zmysle platných predpisov,
namiesto zmluvnej pokuty, s tým, že obec nebude uplatňovať zmluvnú pokutu ani za
obdobie pred účinnosťou dodatku, ale úrok z omeškania
(zoznam tvorí prílohu uznesenia)
C. žiada starostu obce
vykonať potrebné úkony v súlade s bodom A/ a B/ tohto uznesenia
Termín do 31.12.2015
Vo Svodíne, dňa 5.8.2015
Gabriel Vígh
starosta obce

Uznesenie č. 129/03082015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
schvaľuje
1. zámer na umiestnenie špeciálnych antén na odber mikrovlnného internetu na streche
nehnuteľnosti, vedenej v katastri nehnuteľností v kat. úz. Maďarský Svodín na LV č. 1,
na parc. č. 214/1 – viacúčelová budova pod súpisným č. 1117 vo vlastníctve Obce
Svodín, pre spoločnosť Zodiac IT Solutions s.r.o., so sídlom Dunajské nábrežie 10, 945
01 Komárno, IČO: 47 969 440,
2. zámer na umiestnenie retranslačného miesta na poskytovanie internetových služieb na
streche nehnuteľnosti, vedenej v katastri nehnuteľností v kat. úz. Maďarský Svodín na
LV č. 1, na parc. č. 214/1 – viacúčelová budova pod súpisným č. 1117 vo vlastníctve
Obce Svodín, pre spoločnosť SEVENET s.r.o., so sídlom Továrenská 1, 943 01 Štúrovo,
IČO: 36 671 754.
Vo Svodíne, dňa 5.8.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 130/03082015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
schvaľuje
zámer vybudovať pult centrálnej ochrany s nepretržitou 24-hodinovou monitorovacou službou
v nehnuteľnosti, vedenej v katastri nehnuteľností v kat. úz. Maďarský Svodín na LV č. 1, na
parc. č. 214/1 – viacúčelová budova pod súpisným č. 1117 vo vlastníctve Obce Svodín,
miestnosť č. 101, pre spoločnosť PT SECURITY SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Družstevná 8,
945 01 Komárno, IČO: 45 892 962.
Vo Svodíne, dňa 5.8.2015
Gabriel Vígh
starosta obce

