ZBIERKA UZNESENÍ Z 28. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
VO SVODÍNE KONANÉHO DŇA 6.8.2018
Uznesenie č. 515/06082018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
b e r i e na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.6.2018,
z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 18.6.2018 a správu o uzneseniach
v sledovaní
Vo Svodíne dňa 8.8.2018
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 516/06082018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A . b e r i e na vedomie
Správu o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2018
B. schvaľuje
zmenu rozpočtu obce na rok 2018, ktorá tvorí prílohu uznesenia
Vo Svodíne dňa 8.8.2018
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 517/06082018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. schvaľuje
prijatie Municipálneho úveru – Superlinka (SL) (ďalej len „úver“) vo výške 42.000,- eur,
od peňažného ústavu Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina,
Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej
prolongácie zmluvy.
B. schvaľuje
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.
C. žiada starostu obce
vykonať potrebné úkony v súlade s bodom A a B tohto uznesenia
Termín: 31.10.2018
Vo Svodíne dňa 8.8.2018
Gabriel Vígh
starosta obce

Uznesenie č. 518/06082018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
b e r i e na vedomie
1. Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce Svodín
za rok 2017
2. Výročnú správu Obce Svodín za konsolidovaný celok za rok 2017 v predloženom
znení
Vo Svodíne dňa 8.8.2018
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 519/06082018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. konštatuje, že
na základe žiadosti žiadateľov Ing. Peter Birčák, rodné priezvisko Birčák, dátum
narodenia 1.6.1954, trvalý pobyt 943 54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 417/7,
a manželka Margita Birčáková, rodné priezvisko Kunyiková, dátum narodenia 19.6.1958,
trvalý pobyt 943 54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 417/7, o predaj nehnuteľností vo
vlastníctve Obce Svodín, uznesením Obecného zastupiteľstva vo Svodíne číslo
491/11062018 zo dňa 11.6.2018 bol schválený zámer na predaj nehnuteľností vo
vlastníctve Obce Svodín, geometrickým plánom číslo 44538359-77/2018 zo dňa
16.3.2018 vyhotoviteľa Vörös Attila – geodet, Povodňová 529, Zlatná na Ostrove,
označených ako:
- diel č. 3 o výmere 88 m2, časti pôvodnej parcely vedenej na LV č. 1 v katastri obce
Svodín, k.ú. Maďarský Svodín ako parcela registra "C" p.č. 668/15 o výmere
120800 m2, zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Obce Svodín v podiele 1/1 k
celku, zlúčený do novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 668/34 o výmere 1470 m 2,
zastavané plochy a nádvoria, a
- diel č. 4 o výmere 472 m2, časti pôvodnej parcely vedenej na LV č. 1 v katastri obce
Svodín, k.ú. Maďarský Svodín ako parcela registra "C" p.č. 668/15 o výmere
120800 m2, zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Obce Svodín v podiele 1/1 k
celku, zlúčený do novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 668/34 o výmere 1470 m2,
zastavané plochy a nádvoria,
pre kupujúcich manželov
- Ing. Peter Birčák, rodné priezvisko Birčák, dátum narodenia 1.6.1954, trvalý pobyt
943 54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 417/7, a
- Margita Birčáková, rodné priezvisko Kunyiková, dátum narodenia 19.6.1958, trvalý
pobyt 943 54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 417/7,
do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich manželov v podiele 1/1 k celku,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko predávané nehnuteľnosti sú susedné
pozemky nehnuteľností, vedených na LV č. 1109 v katastri obce Svodín k.ú. Maďarský
Svodín ako parcela registra „C“ p.č. 668/34 o výmere 792 m2, zastavané plochy
a nádvoria a parcela registra „C“ p.č. 668/35 o výmere 315 m2, zastavané plochy
a nádvoria, vo vlastníctve kupujúcich Ing. Peter Birčák, rodné priezvisko Birčák, dátum
narodenia 1.6.1954, trvalý pobyt 943 54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 417/7,
a manželky Margita Birčáková, rodné priezvisko Kunyiková, dátum narodenia 19.6.1958,
trvalý pobyt 943 54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 417/7, v bezpodielovom
spoluvlastníctve kupujúcich manželov v podiele 1/1 k celku, a nie sú samostatne
využiteľné, pričom diely č. 3 a 4 vznikli rekultiváciou,

B. berie na vedomie informáciu, že
1. zámer na prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s uznesením
Obecného zastupiteľstva vo Svodíne číslo 491/11062018 zo dňa 11.6.2018, bol
zverejnený v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
2. po zverejnení zámeru nebolo podané žiadne podanie, ktoré by vyjadrovalo výhrady
alebo akékoľvek pripomienky k zverejnenému zámeru na prevod z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
C. schvaľuje
prevod a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností, geometrickým plánom
číslo 44538359-77/2018 zo dňa 16.3.2018 vyhotoviteľa Vörös Attila – geodet, Povodňová
529, Zlatná na Ostrove, označených ako:
- diel č. 3 o výmere 88 m2, časti pôvodnej parcely vedenej na LV č. 1 v katastri obce
Svodín, k.ú. Maďarský Svodín ako parcela registra "C" p.č. 668/15 o výmere
120800 m2, zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Obce Svodín v podiele 1/1 k
celku, zlúčený do novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 668/34 o výmere 1470 m 2,
zastavané plochy a nádvoria, a
- diel č. 4 o výmere 472 m2, časti pôvodnej parcely vedenej na LV č. 1 v katastri obce
Svodín, k.ú. Maďarský Svodín ako parcela registra "C" p.č. 668/15 o výmere
120800 m2, zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Obce Svodín v podiele 1/1 k
celku, zlúčený do novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 668/34 o výmere 1470 m2,
zastavané plochy a nádvoria,
pre kupujúcich manželov
- Ing. Peter Birčák, rodné priezvisko Birčák, dátum narodenia 1.6.1954, trvalý pobyt
943 54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 417/7, a
- Margita Birčáková, rodné priezvisko Kunyiková, dátum narodenia 19.6.1958,
trvalý pobyt 943 54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 417/7,
do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich manželov, 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 predávané nehnuteľnosti sú susedné pozemky nehnuteľností,
vedených na LV č. 1109 v katastri obce Svodín k.ú. Maďarský Svodín ako parcela
registra „C“ p.č. 668/34 o výmere 792 m2, zastavané plochy a nádvoria a parcela
registra „C“ p.č. 668/35 o výmere 315 m2, zastavané plochy a nádvoria, vo
vlastníctve kupujúcich Ing. Peter Birčák, rodné priezvisko Birčák, dátum narodenia
1.6.1954, trvalý pobyt 943 54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 417/7, a manželky
Margita Birčáková, rodné priezvisko Kunyiková, dátum narodenia 19.6.1958, trvalý
pobyt 943 54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 417/7, v bezpodielovom
spoluvlastníctve kupujúcich manželov v podiele 1/1 k celku, a nie sú samostatne
využiteľné, pričom diely č. 3 a 4 vznikli rekultiváciou,
- 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,
- predaj sa uskutoční za cenu vo výške 0,185 eur/m2, t. j. 103,60 eur,
- 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 zmluvy,
- návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva predávajúci, najneskôr do 60 dní
od podpísania kúpnej zmluvy.
D. žiada starostu obce
zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu C/ tohto
uznesenia
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Hlasovanie poslancov:
Prítomných poslancov: 7
Potrebné kvórum na schválenie: trojpätinová väčšina všetkých poslancov, t. j. 6 a viac
za:
7
proti:
0
zdržal sa:
0
Vo Svodíne dňa 8.8.2018
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 520/06082018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. konštatuje, že
1. uznesením Obecného zastupiteľstva vo Svodíne číslo 510/11062018 zo dňa
11.06.2018 bol schválený zámer na prenájom nehnuteľností vedených na LV č. 631
v katastri obce Svodín, k.ú. Maďarský Svodín ako:
rodinný dom so súp. č. 439 na parcele registra „C“ p. č. 431,
parcela registra „C“ p.č. 431 o výmere 306 m2, zastavané plochy a nádvoria,
pre nájomcu
- Kristína Kuruczová, dátum narodenia 30.12.1992, trvalý pobyt 943 54 Svodín,
Dolná mlynská ulica 421/8,
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 510/11062018 zo dňa 11.6.2018 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 nehnuteľností a uzatvorenie nájomnej zmluvy pre nájomcu
- Kristína Kuruczová, dátum narodenia 30.12.1992, trvalý pobyt 943 54 Svodín, Dolná
mlynská ulica 421/8,
o nájme nehnuteľností vedených na LV č. 631 v katastri obce Svodín, k.ú. Maďarský
Svodín, ako
rodinný dom so súp. č. 439 na parcele registra „C“ p. č. 431,
parcela registra „C“ p.č. 431 o výmere 306 m2, zastavané plochy a nádvoria,
ktoré nehnuteľnosti boli prenechané Obci Svodín ako vypožičiavateľovi na základe
Zmluvy o výpožičke č. 1/2012 zo dňa 16.11.2012 na dočasné užívanie na dobu určitú
50 rokov, na účely ubytovania fyzických osôb,
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, z dôvodu, že nájomca zabezpečí údržbu nehnuteľností, ochranu
pred poškodením a odcudzením vecí a pred obsadením nehnuteľností nepovolenými
osobami,
- prenajaté nehnuteľnosti nájomca bude využívať pre účely bývania,
- výška nájomného bude stanovená v celkovej výške 100,- eur/mesiac,
- nájomné sa každoročne bude zvyšovať 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 priamo dodávateľom,
- nájomca pred uzatvorením nájomnej zmluvy zloží na účet prenajímateľa zábezpeku vo
výške trojnásobku mesačného nájomného, ktorú sumu prenajímateľ môže použiť na
zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného a odstránenia ich neprimeraného
opotrebovania a poškodenia,
- nájomná zmluva bude uzatvorená od 01.09.2018 na určitý čas do 31.12.2061,
- viazanosť návrhu nájomnej zmluvy je 30 dní od doručenia návrhu zmluvy.
D. žiada starostu obce
zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy so
žiadateľom, v zmysle bodu C/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Vo Svodíne dňa 8.8.2018
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 521/06082018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. konštatuje, že
na základe žiadosti žiadateľa Július Balázs, dátum narodenia 15.01.1956, trvalý pobyt 943
54 Svodín, Dlhý rad 15, v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva vo Svodíne číslo
465/09042018 zo dňa 9.4.2018 bol schválený zámer na predaj formou priameho predaja,
nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Svodín, vedeného 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, v podiele 1/1 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 465/09042018 zo dňa 9.4.2018, o výsledku vyhodnotenia predloženej
cenovej ponuky.
C. konštatuje, že
do určeného termínu, t.j. do 11.7.2018 bola doručená 1 ponuka, ktorú podal pôvodný
záujemca Július Balázs, dátum narodenia 15.01.1956, trvalý pobyt 943 54 Svodín, Dlhý
rad 15, ktorý splnil podmienky priameho predaja, s návrhom kúpnej ceny vo výške 3.920
eur so splatnosťou v mesačných splátkach po 50,- eur.
D. schvaľuje
predaj a uzatvorenej kúpnej zmluvy s kupujúcim Július Balázs, dátum narodenia
15.01.1956, trvalý pobyt 943 54 Svodín, Dlhý rad 15, o predaji nehnuteľnosti vo
vlastníctve Obce Svodín, vedenej 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, v podiele 1/1 k celku, v súlade
s uznesením Obecného zastupiteľstva vo Svodíne č. 465/09042018 zo dňa 9.4.2018 so
zverejneným zámerom priameho predaja zo dňa 8.6.2018 a na základe výsledkov
vyhodnotenia cenových ponúk zo dňa 30.7.2018 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 3.920,- eur,
- kúpna cena je splatná v mesačných splátkach po 50,- eur,
- 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: 60 dní od schválenia uznesenia
Vo Svodíne dňa 8.8.2018
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 522/06082018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. konštatuje, že
uznesením Obecného zastupiteľstva vo Svodíne číslo 511/11062018 zo dňa 11.6.2018
bol schválený zámer prenájmu nehnuteľností, vedených na LV č. 1 v katastri obce Svodín,
k.ú. Maďarský Svodín, ako:
- parcela registra „C“ p.č. 642/2 o výmere 658 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela registra „C“ p.č. 643/3 o výmere 332 m2, ostatné plochy,
vo vlastníctve obce Svodín v podiele 1/1 k celku,
pre víťazného uchádzača na základe výsledkov verejného obstarávania na realizáciu
výstavby bytového domu s 8 b.j. v obci Svodín, vrátane technickej vybavenosti
a spevnených plôch (ďalej len „Bytový dom 8 b.j. Svodín“), 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 511/11062018 zo dňa 11.6.2018 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 víťazného uchádzača na
základe výsledkov verejného obstarávania na realizáciu výstavby bytového domu s 8 b.j.
v obci Svodín, vrátane technickej vybavenosti a spevnených plôch (ďalej len „Bytový
dom 8 b. j. Svodín“), o nájme nehnuteľností, vedených na LV č. 1 v katastri obce Svodín,
k.ú. Maďarský Svodín, parcela registra „C“ p.č. 642/2 o výmere 658 m2, zastavané plochy
a nádvoria, parcela registra „C“ p.č. 643/3 o výmere 332 m2, ostatné plochy, vo výlučnom
vlastníctve Obce Svodín v podiele 1/1 k celku,
za nasledovných podmienok:
- prenájom z dôvodu hodného zreteľa, v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,
- nájomná zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR číslo
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, pre účely výstavby bytového domu v súlade s bodom B/ uznesenia
Obecného zastupiteľstva vo Svodíne číslo 511/11062018 zo dňa 11.6.2018, ktorý má
obec záujem odkúpiť v súlade s bodom D/ uznesenia Obecného zastupiteľstva vo
Svodíne číslo 511/11062018 zo dňa 11.6.2018,
- nájomca prenajaté nehnuteľnosti bude využívať ako stavebný pozemok,

-

výška nájomného bude stanovená na 1,- eur/rok so splatnosťou do 31.12. príslušného
roka,
- nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú 3 roky s tým, že odkúpením
nájomného bytového domu v súlade s bodom D/ uznesenia Obecného zastupiteľstva
vo Svodíne číslo 511/11062018 zo dňa 11.6.2018, nájomná zmluva zaniká,
- 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: 15 dní od výsledku verejného obstarávania
Hlasovanie poslancov:
Prítomných poslancov: 6
Potrebné kvórum na schválenie: trojpätinová väčšina všetkých poslancov, t. j. 6 a viac
za:
6
proti:
0
zdržal sa:
0
Vo Svodíne dňa 8.8.2018
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 523/06082018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. konštatuje, že
uznesením Obecného zastupiteľstva vo Svodíne číslo 509/11062018 zo dňa 11.06.2018
bol schválený zámer na prevod vlastníctva nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Svodín,
zámenou nehnuteľností
- novovytvorenej parcely registra „C“ p. č. 3666/3 o výmere 5226 m2, vytvorenej
geometrickým plánom číslo 65/2018 zo dňa 21.5.2018 vyhotoviteľa
AAAGEODET s.r.o., Podzámska 29, 940 01 Nové Zámky, z časti pôvodnej parcely
vedenej na LV č. 1 v katastri obce Svodín, k.ú. Maďarský Svodín ako parcela registra
"C" p.č. 3666/2 o výmere 16078 m2, zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Obce
Svodín v podiele 1/1 k celku, a
- parcely registra „C“ p. č. 849 o výmere 5226 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej
na LV č. 3381, vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja IČO 37861298, sídlo
Rázusova 2A, 949 01 Nitra, v podiele 1/1 k celku, pozemku pod miestnou
komunikáciou ulice Novovieska cesta v katastri obce Svodín, k.ú. Maďarský Svodín, ,
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, novovytvorená parcela registra „C“ p. č. 3666/3, vo vlastníctve
obce je zastavaný cestou II. triedy č. 588, ktorá, v zmysle § 3d ods. 2 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov, je vo vlastníctve samosprávneho kraja; a
- pozemok, parcela registra „C“ p. č. 849, vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho
kraja, je zastavaný miestnou komunikáciou ulice Novovieska cesta, ktorá, v zmysle §
3d ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov, je vo vlastníctve obce,
B. berie na vedomie informáciu, že
1. zámer na prevod vlastníctva nehnuteľností vo vlastníctve obce zámenou z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva vo
Svodíne číslo 509/11062018 zo dňa 11.06.2018, bol zverejnený v súlade s § 9a ods.
8 písm. e) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,
2. po zverejnení zámeru nebolo podané žiadne podanie, ktoré by vyjadrovalo výhrady
alebo akékoľvek pripomienky k zverejnenému zámeru na prevod vlastníctva
nehnuteľností vo vlastníctve obce zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

C. schvaľuje
prevod vlastníctva nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Svodín zámenou a uzatvorenie
zámennej zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom, IČO 37861298, sídlo Rázusova
2A, 949 01 Nitra, o prevode nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Svodín, zámenou
nehnuteľností:
1. novovytvorenej parcely registra „C“ p. č. 3666/3 o výmere 5226 m2, vytvorenej
geometrickým plánom číslo 65/2018 zo dňa 21.5.2018 vyhotoviteľa
AAAGEODET s.r.o., Podzámska 29, 940 01 Nové Zámky, z časti pôvodnej parcely
vedenej na LV č. 1 v katastri obce Svodín, k.ú. Maďarský Svodín ako parcela
registra "C" p.č. 3666/2 o výmere 16078 m2, zastavané plochy a nádvoria, vo
vlastníctve Obce Svodín, v podiele 1/1 k celku, a
2. parcely registra „C“ p. č. 849 o výmere 5226 m2, zastavané plochy a nádvoria
vedenej na LV č. 3381 v katastri obce Svodín, k.ú. Maďarský Svodín, vo vlastníctve
Nitrianskeho samosprávneho kraja 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 zamieňaný pozemok (novovytvorená parcela registra „C“ p. č.
3666/3) vo vlastníctve obce je zastavaný cestou II. triedy č. 588, ktorá, poukazujúc
na § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov, je vo vlastníctve samosprávneho kraja; a pozemok vo
vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja (parcela registra „C“ p. č. 849) je
zastavaný miestnou komunikáciou ulice Novovieska cesta, ktorá, poukazujúc na § 3d
ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov, je vo vlastníctve obce,
- 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,
- zámena sa uskutoční bez finančnej náhrady,
- správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva hradí Obec Svodín,
- viazanosť návrhu zámennej zmluvy je 90 dní od doručenia návrhu zmluvy.
D. žiada starostu obce
zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu zámennej zmluvy v zmysle bodu C/ tohto
uznesenia
Termín: do 31.12.2018
Hlasovanie poslancov:
Prítomných poslancov: 7
Potrebné kvórum na schválenie: trojpätinová väčšina všetkých poslancov, t. j. 6 a viac
za:
7
proti:
0
zdržal sa:
0
Vo Svodíne dňa 8.8.2018
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 524/06082018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. konštatuje, že
nehnuteľnosti, geometrickým plánom číslo 76/2018 zo dňa 15.6.2018 vyhotoviteľa
AAAGEODET s.r.o., Podzámska 29, 940 01 Nové Zámky, označené ako novovytvorená
parcela registra „C“ p. č. 1041/1 o výmere 1799 m2 a novovytvorená parcela registra
„C“ p. č. 1041/2 o výmere 287 m2; vytvorených z časti pôvodnej parcely vedenej na LV č.
3076 v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín ako parcela registra "E" p.č. 1041/1 o
výmere 3162 m2, ostatné plochy, vo vlastníctve Slovenská republika v celosti, sú

zastavané miestnou komunikáciou a ktoré v zmysle § 3d ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sú vo vlastníctve
Obce Svodín
B. žiada starostu obce
vykonať potrebné úkony súvisiace s protokolom o odovzdaní pozemkov do vlastníctva
Obce Svodín v súlade s bodom A tohto uznesenia
Termín: 31.12.2018
Vo Svodíne dňa 8.8.2018
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 525/06082018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
žiadosť žiadateľa PharmDr. Róbert Csókás, rodné priezvisko Csókás, dátum narodenia
22.02.1962, trvalý pobyt 943 55 Bruty 16,
o predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Svodín, vedenej na LV č. 1187
v katastri obce Svodín, v k.ú. Maďarský Svodín, parcely registra „C“ p.č. 229/3
o výmere 110 m2, zastavané plochy a nádvoria, v podiele 3/4 k celku, a o
vyporiadanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, vedených na LV č. 1187
v katastri obce Svodín, v k.ú. Maďarský Svodín, parcely registra „C“ p.č. 229/1
o výmere 271 m2, zastavané plochy a nádvoria, a parcely registra „C“ p.č. 229/2
o výmere 69 m2, zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve žiadateľa v podiele 1/4 k
celku
B. schvaľuje
podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Svodín podľa § 9a ods. 8
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (pozemok
zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou)
a uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Obce Svodín, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, parcely registra „C“ p. č. 229/3 o výmere 110 m2,
zastavané plochy a nádvoria, vedenej na liste vlastníctva č. 1187 v katastri obce Svodín,
k.ú. Maďarský Svodín, vo vlastníctve Obce Svodín v podiele 3/4 k celku,
pre kupujúceho:
- PharmDr. Róbert Csókás, rodné priezvisko Csókás, dátum narodenia 22.02.1962,
trvalý pobyt 943 55 Bruty 16,
do vlastníctva v podiele 3/4 k celku,
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 na predávanej
parcele registra „C“ p. č. 229/3 leží stavba so súp. číslom 1291 vo výlučnom
vlastníctve kupujúceho,
- predaj sa uskutoční za kúpnu cenu 1,85 eur/m2, t.j. 152,63 eur,
- kúpna cena je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy,
- náklady za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci
a predávajúci v rovnakom pomere,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní od doručenia návrhu kúpnej zmluvy.
C. schvaľuje
za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku v areáli zdravotného strediska,
odkúpenie do vlastníctva Obce Svodín a uzatvorenie kúpnej zmluvy o kúpe

nehnuteľností, vedených na LV č. 1187 v katastri obce Svodín, v k.ú. Maďarský Svodín,
parcely registra „C“ p.č. 229/1 o výmere 271 m2, zastavané plochy a nádvoria, a parcely
registra „C“ p.č. 229/2 o výmere 69 m2, zastavané plochy a nádvoria,
od spoluvlastníka
- PharmDr. Róbert Csókás, rodné priezvisko Csókás, dátum narodenia 22.02.1962,
trvalý pobyt 943 55 Bruty 16, v podiele 1/4 k celku,
za nasledovných podmienok:
- kúpa sa uskutoční v súlade s územným plánom obce,
- kúpna cena bude stanovená vo výške 1,85 €/m2, t. j. 157,25 eur
- kúpna cena je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy,
- náklady za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci
a predávajúci v rovnakom pomere,
D. žiada starostu obce
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ a C/ tohto
uznesenia
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
Vo Svodíne dňa 8.8.2018
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 526/06082018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
žiadosť žiadateľa Milan Antalec, rodné priezvisko Antalec, dátum narodenia 9.7.1948,
trvalý pobyt Nová Vieska, Arad 266, o predaj nehnuteľností, vedených na LV č. 1 v
katastri obce Svodín, k.ú. Maďarský Svodín, označených ako parcela registra "C" p.č. 443
o výmere 608 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra "C" p.č. 444 o výmere
154 m2, zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Obce Svodín v celosti.
B. neschvaľuje
podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších spôsob prevodu vlastníctva a zámer na prevod vlastníctva
nehnuteľností vo vlastníctve Obce Svodín z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
vedených na LV č. 1 v katastri obce Svodín, k.ú. Maďarský Svodín, označených ako
parcela registra "C" p.č. 443 o výmere 608 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela
registra "C" p.č. 444 o výmere 154 m2, zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Obce
Svodín v celosti,
pre žiadateľa Milan Antalec, rodné priezvisko Antalec, dátum narodenia 9.7.1948, trvalý
pobyt Nová Vieska, Arad 266.
Vo Svodíne dňa 8.8.2018
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 527/06082018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
1. žiadosť žiadateľa Bartosch Transport s.r.o., IČO: 47 937 769, sídlo 943 54 Svodín,
Dolná jablčná ulica 677/1, SR, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Oddiel Sro, Vložka číslo 37985/N, zo dňa 27.6.2018, a žiadateľa Brigita Babérová,
nar. 3.9.1994, trvale bytom Maďarskosvodínska cesta 298/6, 943 54 Svodín,
o prenájom nebytových priestorov o výmere 36 m² v suteréne domu na adrese 943 54

Svodín, Nemeckosvodínska cesta 1, vedeného na LV č. 1 v katastri obce Svodín, k.ú.
Nemecký Svodín, ako obecný dom so súp. č. 1111 na parcele registra „C“ p. č. 2/2,
2. informáciu, že nebytové priestory uvedené v bode A 1. tohto uznesenia nie sú
v súčasnosti prenajaté žiadnemu nájomcovi.
B. schvaľuje
podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 012018 na prenájom nebytových priestorov na
obchodné účely podľa priloženej prílohy na nebytové priestory o výmere 36 m² v suteréne
domu na adrese 943 54 Svodín, Nemeckosvodínska cesta 1, vedeného na LV č. 1
v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín, ako obecný dom so súp. č. 1111 na parcele
registra „C“ p.č. 2/2, vo vlastníctve Obce Svodín v podiele 1/1 k celku
C. žiada starostu obce
1. zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže č. 012018 v zmysle
bodu B/ tohto uznesenia
Termín: do 31.8.2018
2. predložiť na schválenie návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov
so žiadateľom v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže č. 012018.
Termín: ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
Vo Svodíne dňa 8.8.2018
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 528/06082018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. určuje
jeden volebný obvod pre voľby poslancov do orgánov samosprávy obce Svodín
v súlade s § 166 ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
B. určuje
počet deväť poslancov Obecného zastupiteľstva obce Svodín na celé nasledujúce
volebné obdobie 2018 - 2022 v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 166 ods. 3 zákona
NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
C. určuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na celé nasledujúce funkčné obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu
funkcie starostu obce Svodín na plný úväzok, t. j. 100%
Vo Svodíne dňa 8.8.2018
Gabriel Vígh
starosta obce

Uznesenie č. 529/06082018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. schvaľuje

zmenu uznesenia č. 511/11062018 v bode D. nasledovne:
„D. schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, za nasledovných podmienok:
a. zmluva o budúcej kúpnej zmluve bude uzatvorená s víťazným uchádzačom podľa
bodu B/1 tohto uznesenia,
b. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve podľa tohto uznesenia bude uzatvorená súčasne
so Zmluvou výstavbe v súlade s bodom C/ tohto uznesenia
c. predmetom zmluvy bude kúpa Bytového domu 8 b.j. Svodín na pozemkoch
vedených na LV č. 1 v katastri obce Svodín. k.ú. Maďarský Svodín, ako:
- parcela registra „C“ p.č. 642/2 o výmere 658 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela registra „C“ p.č. 643/3 o výmere 332 m2, ostatné plochy
- parcela registra „C“ p.č. 642/7 o výmere 290 m2, záhrady,
vo vlastníctve obce Svodín v podiele 1/1 k celku,
vrátane spevnených plôch a prislúchajúcich inžinierskych sietí, výstavbu ktorých
na základe Zmluvy o výstavbe v súlade s bodom C/ tohto uznesenia, realizuje
víťazný uchádzač podľa bodu B/1 tohto uznesenia,
d. kúpna cena bude stanovená do výšky 586.722,24 eur,
e. kúpna zmluva bude uzatvorená v prípade získania dotácie od Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a pôžičky od Štátneho fondu rozvoja
bývania,
f. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve, ktorá obsahuje podrobné podmienky, tvorí
prílohu uznesenia,“
B. žiada starostu obce
vykonať všetky potrebné úkony v súlade s bodom B/ až D/ uznesenia č. 511/11062018 v
znení tohto uznesenia
Termín: do 31.12.2018
Vo Svodíne dňa 8.8.2018
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 530/06082018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. konštatuje, že
1. cestička medzi miestnymi komunikáciami ulíc Škovránková a Malá škovránková je vo
vlastníctve fyzických osôb,
2. geometrickým plánom č. 85/2017 zo dňa 20.9.2017, vyhotoviteľa AAAGEODET
s.r.o., Podzámska 29, 940 01 Nové Zámky, bola zameraná cestička a určené práva
k nehnuteľnostiam, nachádzajúcich sa v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín.
B. schvaľuje
1. v záujme majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod cestičkou medzi miestnymi
komunikáciami ulíc Škovránková a Malá škovránková, odkúpenie do vlastníctva
Obce Svodín a uzatvorenie kúpnej zmluvy o kúpe nehnuteľnosti, geometrickým
plánom č. 85/2017 zo dňa 20.9.2017, vyhotoviteľa AAAGEODET s.r.o., Podzámska
29, 940 01 Nové Zámky, označenej ako novovytvorená parcela registra „C“ p. č.
1528/3 o výmere 180 m2, vytvorená z časti pôvodnej parcely vedenej na liste
vlastníctva č. 849 v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín ako parcela registra
"C" p.č. 1528/2 o výmere 1797 m2, záhrada, od spoluvlastníkov
- Mária Krajcárová, rodné priezvisko Kohútová, dátum narodenia 1.5.1951,
trvalý pobyt 943 54 Svodín, Ulica kopca Tenkesa 1195/25, v podielovom
spoluvlastníctve v podiele 4/24 k celku,

-

Monika Leboc, rodné priezvisko Kohútová, dátum narodenia 16.9.1961,
trvalý pobyt 943 54 Svodín, Škovránková ulica 934/89, v podielovom
spoluvlastníctve v podiele 4/24 k celku,
- Imrich Kohút, rodné priezvisko Kohút, dátum narodenia 7.1.1957, trvalý
pobyt 943 54 Svodín, Škovránková ulica 917/53, v podielovom
spoluvlastníctve v podiele 4/24 k celku,
- Valéria Hózová, rodné priezvisko Kohútová, dátum narodenia 15.4.1966,
trvalý pobyt 943 54 Svodín, Nemeckosvodínska cesta 670/15, v podielovom
spoluvlastníctve v podiele 4/24 k celku,
- Ing. Szabolcs Leboc, rodné priezvisko Leboc, dátum narodenia 19.7.1981,
trvalý pobyt 943 54 Svodín, Škovránková ulica 934/89, v podielovom
spoluvlastníctve v podiele 1/3 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 kupujúci.
C. žiada starostu obce
vykonať potrebné úkony v súlade s bodom B/ tohto uznesenia
Termín: do 31.12.2018
Vo Svodíne dňa 8.8.2018
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 531/06082018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou
štátu vo vlastníctve obce Svodín
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2018 o podmienkach nájmu bytov postavených s
podporou štátu vo vlastníctve obce Svodín
Vo Svodíne dňa 8.8.2018
Gabriel Vígh
starosta obce

Uznesenie č. 532/06082018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
žiadateľa Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, sídlo Čulenova 6, 916 47
Bratislava, SR, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa,
Vložka číslo 3879/B, zo dňa 6.8.2018 o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien
č. 180970-L13.0602.13.0001 v katastrálnom území Nemecký Svodín v prospech
Západoslovenská distribučná a. s. na nasledovné nehnuteľnosti:
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číslo
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Svodín

Nové Zámky

B. schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien č. 180970-L13.0602.13.0001 v katastrálnom
území Nemecký Svodín v prospech Západoslovenská distribučná a. s. na nasledovné
nehnuteľnosti:
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číslo

Register
KN
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1
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C

1
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Svodín

Nové Zámky

za nasledovných podmienok:
- vecné bremeno bude zriadené za jednorazovú odplatu vo výške 4,- eur/m2 výmery
zameraných vecných bremien vymedzených geometrickým plánom, t.j. za vecné
bremená vymedzené geometrickým plánom o výmere 485 m2 celkom vo výške 1940,eur,
- odplata je splatná do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania rozhodnutia o povolení
vkladu vecných bremien,
- všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena (vrátane poplatku za návrh na
vklad do katastra nehnuteľností) hradí oprávnený.

C. žiada starostu obce
zabezpečiť zaslanie návrhu zmluvy o zriadení vecných bremien v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Vo Svodíne dňa 8.8.2018
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 533/06082018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. schvaľuje
uzatvorenie Dohody o zrušení Kúpnej zmluvy č. M/194/2014 zo dňa 28.3.2014, ktorá tvorí
prílohu uznesenia
B. žiada starostu obce
vykonať potrebné úkony podľa bodu A/ tohto uznesenia
Termín: do 28.9.2018
Vo Svodíne dňa 8.8.2018
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 534/06082018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie

žiadosť žiadateľov Martina Kajanová, rodné priezvisko Kajanová, dátum narodenia
11.4.1985, trvalý pobyt 935 67 Málaš 196, a Kristian Benko, rodné priezvisko Benko,
dátum narodenia 10.4.1978, trvalý pobyt 935 67 Málaš 36, o predaj nehnuteľností vo
vlastníctve Obce Svodín, vedených na LV č. 16 v katastri obce Málaš, k.ú. Málaš, ako:
- rodinný dom so súp. č. 194 na parcele registra „C“ p.č. 218/12,
- parcela registra „C“ p.č. 218/12 o výmere 1119 m2, zastavané plochy a nádvoria,
v podiele 1/1 k celku.
B. schvaľuje
podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších spôsob prevodu vlastníctva a zámer na prevod vlastníctva
nehnuteľností vo vlastníctve Obce Svodín z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
nehnuteľností vedené na LV č. 16 v katastri obce Málaš, k.ú. Málaš, ako:
- rodinný dom so súp. č. 194 na parcele registra „C“ p.č. 218/12,
- parcela registra „C“ p.č. 218/12 o výmere 1119 m2, zastavané plochy a nádvoria,
v podiele 1/1 k celku,
pre žiadateľov:
- Martina Kajanová, rodné priezvisko Kajanová, dátum narodenia 11.4.1985, trvalý
pobyt 935 67 Málaš 196,
- Kristian Benko, rodné priezvisko Benko, dátum narodenia 10.4.1978, trvalý pobyt 935
67 Málaš 36,
do podielového spoluvlastníctva kupujúcich v rovnakom podiele po 1/2 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 kupujúci zabezpečia údržbu nehnuteľností, ochranu pred poškodením a
odcudzením vecí a pred obsadením nehnuteľností nepovolenými osobami,
- predaj sa uskutoční za cenu vo výške 10.000,- 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 podľa bodu B/ tohto
uznesenia.
Termín: nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Hlasovanie poslancov:
Prítomných poslancov: 8
Potrebné kvórum na schválenie: trojpätinová väčšina všetkých poslancov, t. j. 6 a viac
za:
8
proti:
0
zdržal sa:
0
Vo Svodíne dňa 8.8.2018
Gabriel Vígh
starosta obce

Uznesenie č. 535/06082018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie

žiadosť Obce Gbelce o uzatvorenie Zmluvy o spolupráci na základe § 20a zákona
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na zabezpečenie
podmienok pre umiestnenie drobného stavebného odpadu od fyzických osôb, obyvateľov
obce Gbelce s trvalým pobytom na území Gbelce
B. schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o spolupráci na základe § 20a zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na zabezpečenie podmienok pre umiestnenie
drobného stavebného odpadu od fyzických osôb, obyvateľov obce Gbelce s trvalým
pobytom na území Gbelce (ďalej len „zmluva“) za nasledovných podmienok:
1. uloženie drobného stavebného odpadu obyvateľa obce Gbelce za úhradu, ktorú uhradí
Obec Gbelce, vo výške rovnajúcej výške poplatku za drobný stavebný odpad určený
obcou Svodín pre obyvateľa obce Svodín aktuálne platne všeobecne záväzným
nariadením obce Svodín,
2. Zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú.
Návrh zmluvy tvorí prílohu uznesenia.
C. žiada starostu
uzatvoriť dohodu v súlade s bodom B/ tohto uznesenia.
Termín: do 15 dní od doručenia
uznesenia Obecného zastupiteľstva v Gbelciach
Vo Svodíne dňa 8.8.2018
Gabriel Vígh
starosta obce

