ZBIERKA UZNESENÍ Z 2. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
VO SVODÍNE KONANÉHO DŇA 13.12.2018

Uznesenie č. 15/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
schvaľuje
návrh programu dnešného zasadnutia
Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce
Uznesenie č. 16/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
určuje
za overovateľov zápisnice dnešného zasadnutia poslancov menom Ing. Szabolcs Leboc
a Ing. Antal Molnár
Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce
Uznesenie č. 17/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
b e r i e na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 1.10.2018
Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce
Uznesenie č. 18/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. prerokovalo
Správy o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej kompetencii obce Svodín za školský rok 2017/2018 za
prítomnosti riaditeľov škôl
B. schvaľuje
s poukazom na ustanovenie § 5 ods. 7 písm. f) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov Správy o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej kompetencii obce Svodín za školský rok
2017/2018
Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce

Uznesenie č. 19/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
b e r i e na vedomie
Správu o plnení rozpočtu k 30.9.2018
Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce
Uznesenie č. 20/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
schvaľuje
návrh poslancov na úpravu výšky sadzby poplatku stanovenej za osobu a kalendárny deň na
0,0600 eur v návrhu Všeobecne záväzné nariadenia o poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce
Uznesenie č. 21/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2018 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
C. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Svodín
D. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Svodín
Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce
Uznesenie č. 22/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a
školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Svodín
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2018 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a
školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Svodín
Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce

Uznesenie č. 23/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia o financovaní materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území obce Svodín v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Svodín
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2018 o financovaní materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Svodín v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Svodín
Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce
Uznesenie č. 24/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. prerokovalo
návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Svodíne
B. schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Svodíne
Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce
Uznesenie č. 25/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
žiadosť Nadácie Budúcnosť Svodína o poskytnutie pravidelného ročného príspevku vo výške
1.100,- eur
B. konštatuje, že
žiadosť Nadácie Budúcnosť Svodína je zohľadnená v návrhu rozpočtu Obce Svodín na roky
2019 až 2021
Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce
Uznesenie č. 26/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
1. návrh rozpočtu Obce Svodín na rok 2019 a návrh nezáväzného rozpočtu na roky 2020 a
2021
2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019
a k návrhu nezáväzného rozpočtu na roky 2020 a 2021
B. schvaľuje
rozpočet Obce Svodín na rok 2019
Príjmy:
1.880.327 eur
Výdavky:
1.880.327 eur
C. schvaľuje
programový rozpočet Obce Svodín a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na
rok 2019

D . b e r i e na vedomie
nezáväzný rozpočet Obce Svodín na roky 2020 a 2021
Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce
Uznesenie č. 27/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. konštatuje, že
Program odpadového hospodárstva obce Svodín na roky 2016 – 2020 s poukazom na
ustanovenie § 10 ods. 4 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je príslušným orgánom štátnej správy
odpadového hospodárstva posúdený s kladným výsledkom
B. schvaľuje
Program odpadového hospodárstva obce Svodín na roky 2016 – 2020 s poukazom na
ustanovenie § 10 ods. 4 písm. b) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce
Uznesenie č. 28/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. konštatuje, že
na základe žiadosti žiadateľov Ján Riedl, rodné priezvisko Riedl, dátum narodenia
14.01.1947, trvalý pobyt 943 54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 416/9, a manželka
Helena Riedlová, rodné priezvisko Stégmárová, dátum narodenia 11.06.1949, trvalý pobyt
943 54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 416/9, o predaj nehnuteľností vo vlastníctve
Obce Svodín, uznesením Obecného zastupiteľstva vo Svodíne číslo 537/01102018 zo dňa
01.10.2018 bol schválený zámer na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce Svodín,
geometrickým plánom číslo 44538359-257/2018 zo dňa 24.9.2018 vyhotoviteľa Vörös
Attila – geodet, Povodňová 529, Zlatná na Ostrove, označených ako:
- diel č. 15 o výmere 4 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 celosti,
zlúčený do novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 668/33 o výmere 117 m2,
zastavané plochy a nádvoria, a
- diel č. 24 o výmere 17 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 celosti,
zlúčený do novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 668/195 o výmere 675 m2,
zastavané plochy a nádvoria, a
- diel č. 23 o výmere 434 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 celosti,
zlúčený do novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 668/195 o výmere 675 m2,
zastavané plochy a nádvoria, a
- diel č. 18 o výmere 19 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 celosti,

zlúčený do novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 668/192 o výmere 24 m2,
zastavané plochy a nádvoria, a
- diel č. 17 o výmere 26 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 celosti,
zlúčený do novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 668/191 o výmere 26 m2,
zastavané plochy a nádvoria, a
- diel č. 20 o výmere 22 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 celosti,
zlúčený do novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 668/193 o výmere 22 m2,
zastavané plochy a nádvoria,
pre kupujúcich manželov
- Ján Riedl, rodné priezvisko Riedl, dátum narodenia 14.01.1947, trvalý pobyt 943 54
Svodín, Maďarskosvodínska cesta 416/9,
- a manželku Helena Riedlová, rodné priezvisko Stégmárová, dátum narodenia
11.06.1949, trvalý pobyt 943 54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 416/9,
do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich manželov v podiele 1/1 k celku,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko predávané nehnuteľnosti sú susedné
pozemky nehnuteľnosti, vedenej na LV č. 518 v katastri obce Svodín k.ú. Maďarský
Svodín ako parcela registra „C“ p.č. 668/33 o výmere 439 m2, zastavané plochy
a nádvoria, vo vlastníctve kupujúcich Ján Riedl, rodné priezvisko Riedl, dátum narodenia
14.01.1947, trvalý pobyt 943 54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 416/9, a manželka
Helena Riedlová, rodné priezvisko Stégmárová, dátum narodenia 11.06.1949, trvalý pobyt
943 54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 416/9, v bezpodielovom spoluvlastníctve
kupujúcich manželov v podiele 1/1 k celku, nie sú samostatne využiteľné a sú zastavané
stavbami vo vlastníctve nadobúdateľov,
B. berie na vedomie informáciu, že
1. zámer na prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s uznesením
Obecného zastupiteľstva vo Svodíne číslo 537/01102018 zo dňa 1.10.2018, 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 44538359-257/2018 zo dňa 24.9.2018 vyhotoviteľa Vörös Attila – geodet,
Povodňová 529, Zlatná na Ostrove, označených ako:
- diel č. 15 o výmere 4 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 celosti,
zlúčený do novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 668/33 o výmere 117 m2,
zastavané plochy a nádvoria, a
- diel č. 24 o výmere 17 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 celosti,
zlúčený do novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 668/195 o výmere 675 m2,
zastavané plochy a nádvoria, a
- diel č. 23 o výmere 434 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 celosti,
zlúčený do novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 668/195 o výmere 675 m2,
zastavané plochy a nádvoria, a

diel č. 18 o výmere 19 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 celosti,
zlúčený do novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 668/192 o výmere 24 m2,
zastavané plochy a nádvoria, a
- diel č. 17 o výmere 26 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 celosti,
zlúčený do novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 668/191 o výmere 26 m2,
zastavané plochy a nádvoria, a
- diel č. 20 o výmere 22 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 celosti,
zlúčený do novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 668/193 o výmere 22 m2,
zastavané plochy a nádvoria,
pre kupujúcich manželov
- Ján Riedl, rodné priezvisko Riedl, dátum narodenia 14.01.1947, trvalý pobyt 943
54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 416/9,
- a manželku Helena Riedlová, rodné priezvisko Stégmárová, dátum narodenia
11.06.1949, trvalý pobyt 943 54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 416/9,
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 nehnuteľnosti,
vedenej na LV č. 518 v katastri obce Svodín k.ú. Maďarský Svodín ako parcela
registra „C“ p.č. 668/33 o výmere 439 m2, zastavané plochy a nádvoria, vo
vlastníctve kupujúcich Ján Riedl, rodné priezvisko Riedl, dátum narodenia
14.01.1947, trvalý pobyt 943 54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 416/9,
a manželka Helena Riedlová, rodné priezvisko Stégmárová, dátum narodenia
11.06.1949, trvalý pobyt 943 54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 416/9,
v bezpodielovom spoluvlastníctve kupujúcich manželov v podiele 1/1 k celku, nie
sú samostatne využiteľné a sú zastavané stavbami vo vlastníctve nadobúdateľov,
- 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. 96,57 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: 8
Potrebné kvórum na schválenie: trojpätinová väčšina všetkých poslancov, t. j. 6 a viac
za:
8
proti:
0
zdržal sa:
0
Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce

Uznesenie č. 29/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. konštatuje, že
na základe žiadosti žiadateľa Attila Kurcz, rodné priezvisko Kurcz, dátum narodenia
17.03.1962, trvalý pobyt 943 54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 415/13, o predaj
nehnuteľností vo vlastníctve Obce Svodín, uznesením Obecného zastupiteľstva vo
Svodíne číslo 537/01102018 zo dňa 01.10.2018 bol schválený zámer na predaj
nehnuteľností vo vlastníctve Obce Svodín, geometrickým plánom číslo 44538359257/2018 zo dňa 24.9.2018 vyhotoviteľa Vörös Attila – geodet, Povodňová 529, Zlatná na
Ostrove, označených ako:
- diel č. 9 o výmere 254 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 celosti,
zlúčený do novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 493/3 o výmere 974 m2, zastavané
plochy a nádvoria, a
- diel č. 2 o výmere 149 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 celosti,
zlúčený do existujúcej parcely registra "C" p.č. 492 o pôvodnej výmere 729 m2,
záhrady, nová výmera podľa geometrického plánu 729 m2, a
- diel č. 3 o výmere 31 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 celosti,
zlúčený do existujúcej parcely registra "C" p.č. 492 o pôvodnej výmere 729 m2,
záhrady, nová výmera podľa geometrického plánu 729 m2, a
- diel č. 10 o výmere 21 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 celosti,
zlúčený do novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 493/3 o výmere 974 m2, zastavané
plochy a nádvoria,
pre kupujúceho
- Attila Kurcz, rodné priezvisko Kurcz, dátum narodenia 17.03.1962, trvalý pobyt 943
54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 415/13,
do výlučného vlastníctva kupujúceho v podiele 1/1 k celku,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko predávané nehnuteľnosti sú susedné
pozemky nehnuteľností, vedených na LV č. 1231 v katastri obce Svodín k.ú. Maďarský
Svodín ako parcela registra „C“ p.č. 492 o výmere 729 m2, záhrady a parcela registra „C“
p.č. 493/2 o výmere 657 m2, zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve žiadateľa Attila
Kurcz, rodné priezvisko Kurcz, dátum narodenia 17.03.1962, trvalý pobyt 943 54 Svodín,
Maďarskosvodínska cesta 415/13, vo výlučnom vlastníctve nadobúdateľa v podiele 1/1
k celku, nie sú samostatne využiteľné,
B. berie na vedomie informáciu, že
1. zámer na prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s uznesením
Obecného zastupiteľstva vo Svodíne číslo 537/01102018 zo dňa 1.10.2018, 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 44538359-257/2018 zo dňa 24.9.2018 vyhotoviteľa Vörös Attila – geodet,
Povodňová 529, Zlatná na Ostrove, označených ako:

diel č. 9 o výmere 254 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 celosti,
zlúčený do novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 493/3 o výmere 974 m2, zastavané
plochy a nádvoria, a
- diel č. 2 o výmere 149 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 celosti,
zlúčený do existujúcej parcely registra "C" p.č. 492 o pôvodnej výmere 729 m2,
záhrady, nová výmera podľa geometrického plánu 729 m2, a
- diel č. 3 o výmere 31 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 celosti,
zlúčený do existujúcej parcely registra "C" p.č. 492 o pôvodnej výmere 729 m2,
záhrady, nová výmera podľa geometrického plánu 729 m2, a
- diel č. 10 o výmere 21 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 celosti,
zlúčený do novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 493/3 o výmere 974 m2, zastavané
plochy a nádvoria,
pre kupujúceho
- Attila Kurcz, rodné priezvisko Kurcz, dátum narodenia 17.03.1962, trvalý pobyt
943 54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 415/13,
do výlučného vlastníctva kupujúceho 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. 1231 v katastri obce Svodín k.ú. Maďarský Svodín ako parcela
registra „C“ p.č. 492 o výmere 729 m2, záhrady a parcela registra „C“ p.č. 493/2
o výmere 657 m2, zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve žiadateľa Attila
Kurcz, rodné priezvisko Kurcz, dátum narodenia 17.03.1962, trvalý pobyt 943 54
Svodín, Maďarskosvodínska cesta 415/13, vo výlučnom vlastníctve nadobúdateľa
v podiele 1/1 k celku, nie sú samostatne využiteľné,
- 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. 84,18 eur,
- kúpna cena je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí 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: 8
Potrebné kvórum na schválenie: trojpätinová väčšina všetkých poslancov, t. j. 6 a viac
za:
8
proti:
0
zdržal sa:
0
-

Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce

Uznesenie č. 30/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. konštatuje, že
na základe žiadosti žiadateľa Imre Turcsik, rodné priezvisko Turcsik, dátum narodenia
29.04.1952, trvalý pobyt 943 54 Svodín, Dolný koniec 1099/17, o predaj nehnuteľnosti vo
vlastníctve Obce Svodín, uznesením Obecného zastupiteľstva vo Svodíne číslo
547/01102018 zo dňa 01.10.2018 bol schválený zámer na predaj nehnuteľností vo
vlastníctve Obce Svodín, geometrickým plánom číslo 44538359-258/2018 zo dňa
26.9.2018 vyhotoviteľa Vörös Attila – geodet, Povodňová 529, Zlatná na Ostrove,
označenej ako:
- diel č. 3 o výmere 206 m2, časti pôvodnej parcely vedenej na LV č. 1 v katastri obce
Svodín, k.ú. Nemecký Svodín ako parcela registra "C" p.č. 441/4 o výmere 4977 m2,
vodné plochy, vo vlastníctve Obce Svodín v celosti, zlúčený do novovytvorenej
parcely registra "C" p.č. 441/7 o výmere 206 m2, záhrady,
pre kupujúceho
- Imre Turcsik, rodné priezvisko Turcsik, dátum narodenia 29.04.1952, trvalý pobyt 943
54 Svodín, Dolný koniec 1099/17,
do výlučného vlastníctva kupujúceho v podiele 1/1 k celku,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko predávaná nehnuteľnosť je susedným
pozemkom k nehnuteľnosti, vedenej na LV č. 98 v katastri obce Svodín k.ú. Nemecký
Svodín ako parcela registra „C“ p.č. 342 o výmere 281 m2, záhrady, vo vlastníctve
žiadateľa Imre Turcsik, rodné priezvisko Turcsik, dátum narodenia 29.04.1952, trvalý
pobyt 943 54 Svodín, Dolný koniec 1099/17, vo výlučnom vlastníctve nadobúdateľa
v podiele 1/1 k celku, nie je samostatne využiteľná,
B. berie na vedomie informáciu, že
1. zámer na prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s uznesením
Obecného zastupiteľstva vo Svodíne číslo 547/01102018 zo dňa 1.10.2018, 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 44538359-258/2018 zo dňa 26.9.2018 vyhotoviteľa Vörös Attila – geodet,
Povodňová 529, Zlatná na Ostrove, označených ako:
- diel č. 3 o výmere 206 m2, časti pôvodnej parcely vedenej na LV č. 1 v katastri obce
Svodín, k.ú. Nemecký Svodín ako parcela registra "C" p.č. 441/4 o výmere 4977 m2,
vodné plochy, vo vlastníctve Obce Svodín v celosti, zlúčený do novovytvorenej
parcely registra "C" p.č. 441/7 o výmere 206 m2, záhrady,
pre kupujúceho
- Imre Turcsik, rodné priezvisko Turcsik, dátum narodenia 29.04.1952, trvalý pobyt 943
54 Svodín, Dolný koniec 1099/17,
do výlučného vlastníctva kupujúceho 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 predávaná nehnuteľnosť je susedným pozemkom k nehnuteľnosti,
vedenej na LV č. 98 v katastri obce Svodín k.ú. Nemecký Svodín ako parcela
registra „C“ p.č. 342 o výmere 281 m2, záhrady, vo vlastníctve žiadateľa Imre
Turcsik, rodné priezvisko Turcsik, dátum narodenia 29.04.1952, trvalý pobyt 943 54
Svodín, Dolný koniec 1099/17, vo výlučnom vlastníctve nadobúdateľa v podiele 1/1
k celku, nie je samostatne využiteľná,

-

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 1,85 eur/m2, t. j. 381,10 eur,
- kúpna cena je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí 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: 8
Potrebné kvórum na schválenie: trojpätinová väčšina všetkých poslancov, t. j. 6 a viac
za:
8
proti:
0
zdržal sa:
0
Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce
Uznesenie č. 31/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A/ berie na vedomie
návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Obce Svodín, geometrickým plánom
číslo 45237905-49/2018 zo dňa 21.11.2018 vyhotoviteľa Ing. Adriana Búri, 943 56 Bíňa
542, označenej ako:
- diel č. 3 o výmere 29 m2, časti pôvodnej parcely, vedenej na liste vlastníctva č. 952
v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín ako parcela registra "C" p.č. 610/15 o
výmere 400 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- diel č. 4 o výmere 16 m2, časti pôvodnej parcely, vedenej na liste vlastníctva č. 3082
v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín ako parcela registra "C" p.č. 610/34 o
výmere 109 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- diel č. 8 o výmere 20 m2, časti pôvodnej parcely, vedenej na liste vlastníctva č. 3082
v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín ako parcela registra "C" p.č. 625/3 o
výmere 20 m2, záhrady,
vo vlastníctve spoluvlastníkov
- Gizella Fazekas, rodné priezvisko Fazekas, dátum narodenia 18.06.1959, trvalý
pobyt 943 54 Svodín, Ulica kopca Tenkesa 1196/27, v podiele 1/2 k celku,
- Alexander Porubsky, rodné priezvisko Porubsky, dátum narodenia 18.09.1954,
trvalý pobyt 943 54 Svodín, Ulica kopca Tenkesa 1196/27, v podiele 1/2 k celku.
B/ schvaľuje
v záujme majetkovoprávneho vyporiadania verejného priestranstva a miestnej
komunikácie označených ako parcela registra „C“ p.č. 651 o výmere 3.000 m2, zastavané
plochy a nádvoria, vedených na LV č. 1 v katastri obce Svodín k.ú. Nemecký Svodín, vo
vlastníctve Obce Svodín, odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Obce Svodín
a uzatvorenie kúpnej zmluvy o kúpe nehnuteľností,
geometrickým plánom číslo 45237905-49/2018 zo dňa 21.11.2018 vyhotoviteľa Ing.
Adriana Búri, 943 56 Bíňa 542, označených ako:
- diel č. 3 o výmere 29 m2, časti pôvodnej parcely, vedenej na liste vlastníctva č. 952
v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín ako parcela registra "C" p.č. 610/15 o
výmere 400 m2, zastavané plochy a nádvoria,

diel č. 4 o výmere 16 m2, časti pôvodnej parcely, vedenej na liste vlastníctva č. 3082
v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín ako parcela registra "C" p.č. 610/34 o
výmere 109 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- diel č. 8 o výmere 20 m2, časti pôvodnej parcely, vedenej na liste vlastníctva č. 3082
v katastri obce Svodín, k.ú. Nemecký Svodín ako parcela registra "C" p.č. 625/3 o
výmere 20 m2, záhrady,
od spoluvlastníkov
- Gizella Fazekas, rodné priezvisko Fazekas, dátum narodenia 18.06.1959, trvalý
pobyt 943 54 Svodín, Ulica kopca Tenkesa 1196/27, v podiele 1/2 k celku,
- Alexander Porubsky, rodné priezvisko Porubsky, dátum narodenia 18.09.1954,
trvalý pobyt 943 54 Svodín, Ulica kopca Tenkesa 1196/27, v podiele 1/2 k celku.
za nasledovných podmienok:
- kúpna cena bude stanovená vo výške 1,85 eur/m2, t. j. 120,25 eur 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: 30.06.2019
-

Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce
Uznesenie č. 32/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. konštatuje, že
pozemky pod časťou miestnej komunikácie ulice Školská sú vo vlastníctve fyzických osôb
B. schvaľuje
v záujme majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod miestnou komunikáciou na ulici
Školská, odkúpenie do vlastníctva Obce Svodín a uzatvorenie kúpnej zmluvy o kúpe
nehnuteľnosti, vedenej na LV č. 3537 v katastri obce Svodín, k.ú. Maďarský Svodín ako
parcela registra „E“ p. č. 636/2 o výmere 267 m2, zastavané plochy a nádvoria, od
spoluvlastníkov
- Rozália Bajzová, rodné priezvisko Šáraiová, dátum narodenia 3.9.1939, trvale
bytom 943 54 Svodín, Horná mlynská ulica 601/57, SR, v podiele 1/4 k celku (na
základe právoplatného Uznesenia vydaného notárom JUDr. Jany Elzerovej so
sídlom v Nových Zámkoch pod sp. zn. 16D 710/2018-19, Dnot 209/2018 zo dňa
27.11.2018),
- Jozef Reicher, rodné priezvisko Reicher, dátum narodenia 18.11.1939, trvale
bytom Rimavská Sobota, Sídlisko Rimava 1065/14, SR, v podiele 1/8 k celku (na
základe právoplatného Uznesenia vydaného notárom JUDr. Janky Antalovej so
sídlom v Rimavskej Sobote pod sp. zn. 3D 670/2018, Dnot 184/2018 zo dňa
10.10.2018),
za nasledovných podmienok:
- kúpa sa uskutoční v súlade s územným plánom obce,
- kúpna cena bude stanovená pre predávajúceho Rozália Bajzová vo výške 1,85 €/m2
a pre predávajúceho Jozef Reicher vo výške 190,- eur.
- kúpna cena je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy,
- náklady za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a ostatné hotové
výdavky platí kupujúci.

C. žiada starostu obce
vykonať potrebné úkony v súlade s bodom B/ tohto uznesenia
Termín: 31.03.2019
Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce
Uznesenie č. 33/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
žiadosť žiadateľa František Šárai, rodné priezvisko Šárai, dátum narodenia 12.09.1992,
trvalý pobyt 943 54 Svodín, Hlavnosecká ulica 161/24, o predaj nehnuteľnosti vo
vlastníctve Obce Svodín, geometrickým plánom číslo 220/2018 zo dňa 27.9.2018
vyhotoviteľa AAAGEODET s.r.o., Podzámska 29, 940 01 Nové Zámky, označenej ako:
- diel č. 6 o výmere 20 m2, časti pôvodnej parcely vedenej na LV č. 1 v katastri obce
Svodín, k.ú. Maďarský Svodín ako parcela registra "C" p.č. 849 o výmere 5226 m2,
zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Obce Svodín v celosti, zlúčený do
novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 822/1 o výmere 521 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
B. konštatuje, že
nehnuteľnosť, geometrickým plánom číslo 220/2018 zo dňa 27.9.2018 vyhotoviteľa
AAAGEODET s.r.o., Podzámska 29, 940 01 Nové Zámky, označenej ako:
- diel č. 6 o výmere 20 m2, časti pôvodnej parcely vedenej na LV č. 1 v katastri obce
Svodín, k.ú. Maďarský Svodín ako parcela registra "C" p.č. 849 o výmere 5226 m2,
zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Obce Svodín v celosti, zlúčený do
novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 822/1 o výmere 521 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
sú priľahlými plochami (predzáhradkou) v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku
obcí, a ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou so súp.
č. 280 na novovytvorenej parcele registra „C“ p.č. 822/2, vedenej na LV č. 227, v katastri
obce Svodín, k.ú. Maďarský Svodín, vo vlastníctve žiadateľa.
C. schvaľuje
podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov 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 § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. b) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, geome geometrickým
plánom číslo 220/2018 zo dňa 27.9.2018 vyhotoviteľa AAAGEODET s.r.o., Podzámska
29, 940 01 Nové Zámky, označeného ako:
- diel č. 6 o výmere 20 m2, časti pôvodnej parcely vedenej na LV č. 1 v katastri obce
Svodín, k.ú. Maďarský Svodín ako parcela registra "C" p.č. 849 o výmere 5226 m2,
zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Obce Svodín v celosti, zlúčený do
novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 822/1 o výmere 521 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
pre kupujúceho:
- František Šárai, rodné priezvisko Šárai, dátum narodenia 12.09.1992, trvalý pobyt 943
54 Svodín, Hlavnosecká ulica 161/24, v podiele 1/1 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 diel č. 6 sa
zlučuje do novovytvorenej parcely registra "C" p.č. 822/1 o výmere 521 m2, zastavané
plochy a nádvoria, a je priľahlou plochou (predzáhradkou) v zmysle § 9a ods. 8 písm.
b) zákona o majetku obcí, ktorá svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný
celok so stavbou so súp. č. 280 na novovytvorenej parcele registra „C“ p.č. 822/2,
vedenej na LV č. 227, v katastri obce Svodín, k.ú. Maďarský Svodín,
- predaj sa uskutoční za kúpnu cenu 1,85 eur/m2, t. j. 37,- eur,
- kúpna cena je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní od doručenia návrhu kúpnej zmluvy.
D. žiada starostu obce
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia
Termín: do 30.6.2019
Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce
Uznesenie č. 34/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
žiadosť žiadateľov Vojtech Turcsik, rodné priezvisko Turcsik, dátum narodenia
11.05.1961, trvalý pobyt 943 54 Svodín, Dolný koniec 1, a manž. Mária Turcsiková,
rodné priezvisko Szászová, dátum narodenia 12.07.1965, trvalý pobyt 943 54 Svodín,
Dolný koniec 1, o predbežné vyjadrenie k predaji nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce
Svodín, časti verejného priestranstva z pôvodnej parcely registra „C“ p. č. 442/32
o približnej výmere 100 m2, vedenej na LV č. 1 v katastri obce Svodín, kú Nemecký
Svodín, ktorá sa nachádza vedľa parcely registra „C“ p. č. 419 o výmere 474 m2,
zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV č. 1060 v katastri obce Svodín, kú Nemecký
Svodín, v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov v podiele 1/1 k celku,
B. konštatuje, že
- časť verejného priestranstva z pôvodnej parcely registra „C“ p. č. 442/32 o približnej
výmere 100 m2, vedenej na LV č. 1 v katastri obce Svodín, kú Nemecký Svodín, je
susedným pozemkom k parcele registra „C“ p. č. 419 o výmere 474 m2, zastavané
plochy a nádvoria, vedenej na LV č. 1060 v katastri obce Svodín, kú Nemecký Svodín,
v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov v podiele 1/1 k celku,
- uvedenú časť verejného priestranstva žiadatelia užívajú ako záhradu k rodinnému
domu,
C. ukladá
- komisii rozvoja, výstavby, investície a podnikania miestne šetrenie za účelom
predbežného upresnenia hranice požadovaného pozemku zo strany žiadateľa
- predložiť stanovisko obecnému zastupiteľstvu na rokovanie
Termín: do 30.6.2019
Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce

Uznesenie č. 35/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
schvaľuje
Plán práce Obecného zastupiteľstva vo Svodíne na rok 2019
Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce
Uznesenie č. 36/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
žiadosť žiadateľa Angelika Kiššová, rodné priezvisko Kiššová, dátum narodenia 03.06.1989,
trvalý pobyt 943 54 Svodín, Kamenárska 12, o prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Svodín, označeného ako rodinný dom so súp. č. 1087 na parcele registra „C“ p. č. 441/6,
vedeného na LV č. 1 v katastri obce Svodín, kú Nemecký Svodín, v podiele 1/1 k celku
B. konštatuje, že
žiadateľ je ku dňu 11.12.2018 dlžníkom obce
C. neschvaľuje
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Svodín, označeného ako rodinný dom so súp. č.
1087 na parcele registra „C“ p. č. 441/6, vedeného na LV č. 1 v katastri obce Svodín, kú
Nemecký Svodín, v podiele 1/1 k celku
D. žiada starostu obce
zabezpečiť písomné vyrozumenie žiadateľa v súlade s bodom C/ tohto uznesenia
s podmienkou, že žiadateľ po uhradení všetkých svojich záväzkov voči obci Svodín sa
opätovne môže uchádzať o prenájom nehnuteľností vo vlastníctve obce Svodín
Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce
Uznesenie č. 37/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
žiadosť žiadateľa Simona Horváthová, rodné priezvisko Horváthová, dátum narodenia
5.9.1997, trvalý pobyt 943 56 Bíňa 221, o prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
Svodín, označeného ako rodinný dom so súp. č. 1087 na parcele registra „C“ p. č. 441/6,
vedeného na LV č. 1 v katastri obce Svodín, kú Nemecký Svodín, v podiele 1/1 k celku
B. konštatuje, že
predmetná stavba bude v blízkej budúcnosti odstránená
C. neschvaľuje
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Svodín, označeného ako rodinný dom so súp. č.
1087 na parcele registra „C“ p. č. 441/6, vedeného na LV č. 1 v katastri obce Svodín, kú
Nemecký Svodín, v podiele 1/1 k celku
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 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce

Uznesenie č. 38/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A/ schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov v rámci
výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –
Maďarsko na projekt EGTC Ister Granum: IG Heritage TAPE pod názvom „Rozvoj
regionálnych trhov miestnych produktov“
2. zabezpečenie realizácie projektu pod názvom „Rozvoj regionálnych trhov miestnych
produktov“ po schválení žiadosti
3. spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške do 15.000,- eur
B/ žiada starostu obce
zabezpečiť všetky potrebné úkony súvisiace s prípravou a realizáciou projektu
Termín: 31.12.2019
Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce
Uznesenie č. 39/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. deleguje
zástupcov obce Svodín do orgánov združenie obcí s názvom „Dvory a okolie – združenie
obcí“, IČO 37853813, so sídlom 941 31 Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 6, nasledovne:
1. do valného zhromaždenia združenia
Mgr. Szabolcsa Mériho, starostu obce Svodín,
Ing. Štefana Šimonku, poslanca Obecného zastupiteľstva vo Svodíne
2. do predsedníctva
Mgr. Szabolcsa Mériho, starostu obce Svodín,
3. do dozornej rady
Juditu Csókás, poslanca Obecného zastupiteľstva vo Svodíne
B. žiada starostu obce
zaslať uznesenie obecného zastupiteľstva o delegovaní zástupcov obce príslušným
orgánom združenia
Termín: do 31.12.2018
Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce
Uznesenie č. 40/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A/ berie na vedomie
žiadosť žiadateľa Tibor Štifner, nar. 02.01.1983, trvale bytom Morušová 24, 943 54
Svodín, o predaj prebytočného hnuteľného majetku obce označeného ako motorové
vozidlo značky Škoda typu Felícia, EČ NZ 228CZ, VIN TMBEGF613W0744167, za cenu
444,32 eur
B/ schvaľuje
podľa § 9 ods. 2 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojení § 11 ods. 1 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Svodín zo dňa 14.5.1999 a podľa § 9a ods. 8 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode

vlastníctva hnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Svodín, označeného ako motorové
vozidlo značky Škoda typu Felícia, EČ NZ 228CZ, VIN TMBEGF613W0744167
pre kupujúceho
Tibor Štifner, nar. 02.01.1983, trvale bytom Morušová 24, 943 54 Svodín
za nasledovných podmienok:
- kúpna zmluva bude uzatvorená podľa § 9a ods. 8 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v spojení § 11 ods. 1 písm. b) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Svodín zo dňa 14.5.1999 na základe
skutočnosti, že predmet zmluvy je pre obec prebytočný,
- predaj sa uskutoční za kúpnu cenu 444,32 eur,
- kúpna cena je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní od doručenia návrhu kúpnej zmluvy.
C/ žiada starostu obce
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia
Termín: do 31.1.2019
Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce
Uznesenie č. 41/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A/ berie na vedomie
žiadosť doterajšieho starostu Gabriel Vígh, nar. 21.10.1958, trvale bytom Novovieska
cesta 3, 943 54 Svodín, o predaj hnuteľného majetku obce označeného ako notebook
značky Lenovo model 80LT za zostatkovú cenu 191,77 eur
B/ schvaľuje
podľa § 9 ods. 2 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v spojení § 11 ods. 1 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Svodín zo dňa 14.5.1999 a podľa § 9a ods. 8 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode
vlastníctva hnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Svodín, označeného ako notebook
značky Lenovo model 80LT nadobudnutého dňa 31.8.2016
pre kupujúceho
Gabriel Vígh, nar. 21.10.1958, trvale bytom Novovieska cesta 3, 943 54 Svodín
za nasledovných podmienok:
- kúpna zmluva bude uzatvorená podľa § 9a ods. 8 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v spojení § 11 ods. 1 písm. b) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Svodín zo dňa 14.5.1999, na základe
skutočnosti, že predmet zmluvy je pre obec prebytočný,
- predaj sa uskutoční za kúpnu cenu 191,77 eur,
- kúpna cena je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy,
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní od doručenia návrhu kúpnej zmluvy.
C/ žiada starostu obce
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia
Termín: do 31.1.2019
Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce

Uznesenie č. 42/13122018
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A/ berie na vedomie
návrh Dodatku č. 6 k Zmluve č. 2-S/2010 na vykonávanie zberu, odvozu a ukladania TKO
spoločnosťou MIKONA plus, s.r.o., IČO 34 140 913, so sídlom Železničná 39, Želiezovce,
týkajúci sa zvýšenia cien manipulácie so zbernými nádobami, dopravy na území obce a
úložného
B/ neschvaľuje
návrh Dodatku č. 6 k Zmluve č. 2-S/2010 na vykonávanie zberu, odvozu a ukladania TKO
C/ žiada starostu obce
zabezpečiť písomné vyrozumenie spoločnosti v zmysle bodu B/ tohto uznesenia a nadviazať
kontakt so spoločnosťou za účelom dohody výhodnejšieho návrhu cien
Termín: 31.12.2018
Vo Svodíne dňa 17.12.2018
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce

