ZBIERKA UZNESENÍ Z 8. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
VO SVODÍNE KONANÉHO DŇA 7.12.2015
Uznesenie č. 153/07122015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
b e r i e na vedomie
kontrolu plnenia uznesení zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 5.10.2015 a správu
o uzneseniach v sledovaní
Vo Svodíne, dňa 8.12.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 154/07122015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. schvaľuje
Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej kompetencii obce Svodín za školský rok 2014/2015
B . o d p o r ú č a starostovi obce
na základe obdržanej žiadosti zo dňa 7.12.2015 od Základnej školy Lajosa Csongrádyho
s VJM – Csongrády Lajos Alapiskola, Školská 1, Svodín, nadviazať kontakt so všetkými
štatutárnymi orgánmi škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Svodín a nájsť východiskové
riešenie na získanie finančných prostriedkov na zvýšenie normatívu Školskej jedálne o sumu
vo výške 14.343,83 eur.
Termín: ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
Vo Svodíne, dňa 8.12.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 155/07122015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
podľa § 6 ods. 2 písm. e) 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
A/ schvaľuje
1. zrušenie /vyradenie/ zariadenia Výdajná školská jedáleň, Horná mlynská 4,
Svodín, ako súčasť Základnej školy Lajosa Csongrádyho s vyučovacím jazykom
maďarským – Csongrády Lajos Alapiskola, Školská 1, Svodín - Szőgyén
Adresa: Horná mlynská ulica 1141/4, 943 54 Svodín
2. zriadenie /zaradenie/ zariadenia Školská jedáleň, Horná mlynská 4, Svodín ako
súčasť Materskej školy – Óvoda, Horná mlynská 4, Svodín
Adresa: Horná mlynská ulica 1141/4, 943 54 Svodín

B/ žiada
starostu obce
vykonať potrebné úkony v súlade s bodom A/ tohto uznesenia
Termín: 31.03.2016
Vo Svodíne, dňa 8.12.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 156/07122015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
b e r i e na vedomie
Správu o činnosti komisie sociálnej, bytovej a ochrany zdravia občanov
Vo Svodíne, dňa 8.12.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 157/07122015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
neschvaľuje
návrh poslanca na zmenu zasadnutí zo 17.00 h. na 19.00 h.
Vo Svodíne, dňa 8.12.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 158/07122015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
schvaľuje
Plán práce Obecného zastupiteľstva vo Svodíne na rok 2016
Vo Svodíne, dňa 8.12.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 159/07122015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
ruší
uznesenie č. 254/24062013
Vo Svodíne, dňa 8.12.2015
Gabriel Vígh
starosta obce

Uznesenie č. 160/07122015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A/ berie na vedomie
1. žiadosť zo dňa 19.10.2015 žiadateľa Renáta Fleischerová, dátum narodenia
10.08.1972, r.č. 725810/xxxx, trvalý pobyt 943 54 Svodín, Morušová ulica 173/30, o
prenájom rodinného domu so súp. č. 47 vo vlastníctve Obce Svodín,
2. žiadosť zo dňa 11.11.2015 žiadateľa Alexandra Kardošová, dátum narodenia
01.09.1990, r.č. 905901/xxxx, trvalý pobyt 935 66 Farná 476, o prenájom rodinného
domu so súp. č. 47 vo vlastníctve Obce Svodín.
3. žiadosť zo dňa 25.11.2015 žiadateľa Michaela Šalgová, dátum narodenia 13.08.1985,
r.č. 855813/xxxx, trvalý pobyt 943 54 Svodín, Maďarskosvodínska cesta 299/8,
a Tomáš Podhorecký, dátum narodenia 01.08.1984, r.č. 840801/xxxx, trvalý pobyt 943
54 Svodín, Dlhý rad 1071/32, o prenájom rodinného domu so súp. č. 47 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. Maďarský Svodín ako:
- rodinný dom so súp. č. 47 na parcele registra „C“ p.č. 1239/1,
- sklad so súp. č. 1294 na parcele registra „C“ p.č. 1239/5,
- letná kuchyňa so súp. č. 1295 na parcele registra „C“ p.č. 1239/6,
- parcela registra „C“ p.č. 1239/1 o výmere 1762 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela registra „C“ p.č. 1239/5 o výmere 27 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela registra „C“ p.č. 1239/6 o výmere 40 m2, zastavané plochy a nádvoria,
formou priameho prenájmu za nasledovných podmienok:
- nájomná zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods. 9 v spojení s § 9a ods.1 písm.
c), ods.2 a 5 zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,
- prenajaté nehnuteľnosti nájomca bude využívať pre účely bývania,
- nájomná zmluva bude uzatvorená od 1.3.2016 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,
- v nájomnom nie sú zahrnuté náklady na služby spojené s užívaním prenajatých
nehnuteľností, ktoré hradí nájomca,
- nájomca pred uzatvorením zmluvy o nájme zloží na účet prenajímateľa zábezpeku vo
výške trojnásobku mesačného nájomného, ktorú sumu prenajímateľ môže použiť na
úhradu nedoplatku nájomného alebo na náklady spojené s uvedením prenajatých
nebytových priestorov do pôvodného stavu,
- obec svoj zámer na prenájom nehnuteľného majetku obce formou priameho prenájmu
zverejní v súlade s § 9a ods. 9 v spojení s § 9 ods. 2 a 5 zákona NR SR číslo 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
C/ žiada
starostu obce
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu B/ tohto uznesenia
2. vyhodnotenie cenových ponúk a návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností
na základe cenovej ponuky následne predložiť na zasadnutie obecného zastupiteľstva
na rozhodnutie vo veci prenájmu.
Termín: 15.01.2016
Vo Svodíne, dňa 8.12.2015
Gabriel Vígh
starosta obce

Uznesenie č. 161/07122015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A/ berie na vedomie
žiadosť o zriadenie vecného bremena na parcelu registra „C“ p. č. 442/13 o výmere 36 m2,
zastavané plochy a nádvoria, na LV č.1 pre Obec Svodín k.ú. Nemecký Svodín, vo
vlastníctve Obce Svodín (návrh zmluvy tvorí prílohu tohto uznesenia)
B/ konštatuje, že
nehnuteľnosť vedená ako parcela registra „C“ p. č. 442/13 o výmere 36 m2, zastavané
plochy a nádvoria, na LV č.1 pre Obec Svodín k.ú. Nemecký Svodín, je vo vlastníctve
Obce Svodín, pričom susedné sú vo vlastníctve fyzických osôb:
- parcela registra „C“, p.č. 228/1 o výmere 638 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela registra „C“ p.č. 228/2 o výmere 189 m2, záhrady,
vedené na LV č. 1037 pre Obec Svodín, kú. Nemecký Svodín
- parcela registra „C“ p.č. 226 o výmere 460 m2, záhrady,
vedená na LV č. 1337 pre Obec Svodín, kú. Nemecký Svodín
vo vlastníctve vlastníka:
- Eva BERÉNYI, rod. Ipolyiová, nar. 07.11.1975, r.č. 756107/xxxx,
trvale bytom 943 54 Svodín, Dlhý rad 1037/21, občan SR, v podiele 1/1 k celku
- parcela registra „C“ p.č. 222 o výmere 476 m2, zastavané plochy a nádvoria,
vedená na LV č. 727 pre Obec Svodín, kú. Nemecký Svodín
vo vlastníctve vlastníka:
- Tibor Škrován, rod. Škrován, nar. 27.09.1964, r.č. 640927/xxxx,
trvale bytom 943 54 Svodín 1036, občan SR, v podiele 1/1 k celku
K predmetným pozemkom, vedených ako
- parcela registra „C“, p.č. 228/1 o výmere 638 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcela registra „C“ p.č. 228/2 o výmere 189 m2, záhrady,
vedené na LV č. 1037 pre Obec Svodín, kú. Nemecký Svodín
- parcela registra „C“ p.č. 226 o výmere 460 m2, záhrady,
vedená na LV č. 1337 pre Obec Svodín, kú. Nemecký Svodín
je možný prístup výlučne cez parcely registra „C“ p. č. 442/13 a p.č. 222
C/ konštatuje, že
1. parcela registra „C“ p. č. 442/13 o výmere 36 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedená
na LV 1 v k.ú. Nemecký Svodín vo vlastníctve obce Svodín vznikla pri zameraní
právneho stavu pozemkov v danej lokalite a v skutočnosti je oplotený s pozemkom
parcela registra „C“ p.č. 222 o výmere 476 m2, zastavané plochy a nádvoria,vedená na
LV č. 727 pre Obec Svodín, kú. Nemecký Svodín vo vlastníctve a v užívaní:
- Tibor Škrován, rod. Škrován, nar. 27.09.1964, r.č. 640927/xxxx,
trvale bytom 943 54 Svodín 1036, občan SR, v podiele 1/1 k celku,
ďalej v užívaní:
- Eva BERÉNYI, rod. Ipolyiová, nar. 07.11.1975, r.č. 756107/xxxx,
trvale bytom 943 54 Svodín, Dlhý rad 1037/21, občan SR, v podiele 1/1 k celku
2. vecné bremene a tomu zodpovedajúce právo prechodu pešo podľa predloženého
návrhu zmluvy neposkytuje dostatočné riešenie stavu,
D/ neschvaľuje
za súčasných podmienok a na základe predložených podkladov zriadenie vecného
bremena na parcelu registra „C“ p. č. 442/13 o výmere 36 m2, zastavané plochy a nádvoria
a tomu zodpovedajúceho práva prechodu pešo cez pozemok v prospech oprávnených
z vecného bremena
E/ odporúča
majetkovoprávne usporiadanie parcely registra „C“ p. č. 442/13 o výmere 36 m2,
zastavané plochy a nádvoria, odkúpenie uvedenej nehnuteľnosti vlastníkmi, užívateľmi:
- Tibor Škrován, rod. Škrován, nar. 27.09.1964, r.č. 640927/xxxx,

trvale bytom 943 54 Svodín 1036, občan SR, v podiele 1/1 k celku,
ďalej v užívaní:
- Eva BERÉNYI, rod. Ipolyiová, nar. 07.11.1975, r.č. 756107/xxxx,
trvale bytom 943 54 Svodín, Dlhý rad 1037/21, občan SR, v podiele 1/1 k celku
F/ žiada starostu obce
zabezpečiť písomné vyrozumenie žiadateľov
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Vo Svodíne, dňa 8.12.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 162/07122015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A.

B.

b e r i e na vedomie
návrh Všeobecne záväzného nariadenia o financovaní materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Svodín v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Svodín a
inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2015 o financovaní materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Svodín v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Svodín a
inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby

Vo Svodíne, dňa 8.12.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 163/07122015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A . b e r i e na vedomie
návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Svodín č. 4/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Svodín č. 4/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Vo Svodíne, dňa 8.12.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 164/07122015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A . b e r i e na vedomie
návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení miest a ustanovení podmienok
na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej
kampane na území obce Svodín

B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok
na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej
kampane na území obce Svodín
Vo Svodíne, dňa 8.12.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 165/07122015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu k 30.9.2015
Vo Svodíne, dňa 8.12.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 166/07122015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. schvaľuje
založenie obecnej príspevkovej organizácie Obce Svodín
B. žiada starostu obce
pripraviť potrebné podklady na zriadenie príspevkovej organizácie
Termín: ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
Vo Svodíne, dňa 8.12.2015
Gabriel Vígh
starosta obce

Uznesenie č. 167/07122015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
berie na vedomie
návrh rozpočtu Obce Svodín a návrh plánu výnosov a nákladov v podnikateľskej činnosti
Obce Svodín na rok 2016, a návrh nezáväzného rozpočtu na roky 2017 a 2018
Vo Svodíne, dňa 8.12.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 168/07122015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
žiadosť Slovenského hydrometeorologického ústavu, štátna príspevková organizácia, IČO
156884, sídlo 833 15 Bratislava 37, Jeséniova 17, úplné znenie zriaďovacej listiny vydané
rozhodnutím číslo 23/2006-1.6 zo dňa 12.06.2006, o prenájom pozemku za účelom
umiestnenia merného (pozorovacieho) objektu a umožnenia vstupu pri prevádzke
pozorovacieho objektu

B. schvaľuje
spôsob prenájmu, zámer na prenájom a na uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších, pre Slovenský hydrometeorologický ústav, štátna
príspevková organizácia, IČO 156884, sídlo 833 15 Bratislava 37, Jeséniova 17, úplné
znenie zriaďovacej listiny vydané rozhodnutím číslo 23/2006-1.6 zo dňa 12.06.2006, o
nájme pozemku o nájme časti o výmere 1 m2 nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Svodín
vedenej na LV č.1 v k.ú. Nemecký Svodín ako parcela č. 1784, podľa situačného výkresu
(tvorí prílohu uznesenia), za nasledovných podmienok:
- nájomná 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, za účelom umiestnenia merného (pozorovacieho) objektu a umožnenia vstupu
pri prevádzke pozorovacieho objektu v súlade s ust. zákona č. 201/2009 Z.z. o štátnej
hydrologickej a štátnej meteorologickej službe v znení neskorších predpisov
- nájomné bude stanovené vo výške 30 €/rok,
- nájomná bude uzatvorená na dobu určitú 15 rokov,
- nájomca je oprávnený predmet nájmu dať do podnájmu len s predchádzajúcim
písomným súhlasom prenajímateľa,
- obec svoj zámer na prenájom nehnuteľností z dôvodu hodného zreteľa a na
uzatvorenie nájomnej zmluvy 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
3. zabezpečiť zverejnenie zámeru podľa bodu B/ tohto uznesenia,
Termín: do 15 dní od schválenia uznesenia
4. predložiť na schválenie návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Termín: nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Vo Svodíne, dňa 8.12.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 169/07122015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. berie na vedomie
žiadosť žiadateľa Ladislav Elzer, konateľa spoločnosti GAMMA FEED, s.r.o., IČO:
31433723, so sídlom 932 01 Veľký Meder, Mlynská 2, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 204/T, ako
nájomcu o výmenu vchodových dverí na prenajatých nebytových priestoroch na
1. poschodí Nákupného strediska.
B. schvaľuje
zámer výmeny štyroch kusov vchodových dverí na 1. poschodí Nákupného strediska
C. odporúča starostovi obce
vyžiadať cenové ponuky od viacerých dodávateľov
Termín: ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
Vo Svodíne, dňa 8.12.2015
Gabriel Vígh
starosta obce

Uznesenie č. 170/07122015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
berie na vedomie
zámer údržby a opravy všetkých okien na budove materskej školy v sume do 850,- eur za
účelom lepšieho tesnenia.
Vo Svodíne, dňa 8.12.2015
Gabriel Vígh
starosta obce
Uznesenie č. 171/07122015
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne
A. konštatuje, že
- na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej dňa 7.6.2010 v znení
dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 24.09.2010 (ďalej len „zmluva o nájme nebytových
priestorov“), užíva podnikateľ s obchodným menom Ing. Andrej Barta
Videopožičovňa ABAR, IČO 33459029, miesto podnikania 941 06 Komjatice, Dolná
167/44, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky, číslo
živnostenského registra: 404-12795, nebytové priestory na adrese 94354 Svodín,
Hlavná 4, v dome so súp.č. 1273 na parcele registra „C“ p.č. 2/1, vedenom na LV č.1
pre obec Svodín k.ú. Nemecký Svodín vo vlastníctve obce Svodín,
- nájom v zmysle čl. III ods.2 zmluvy o nájme nebytových priestorov sa skončí dňom
31.12.2015,
- nájomca z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov prenajímateľa, so súhlasom
prenajímateľa, na vlastné náklady vykonal v roku 2015 opravu prenajatých
nebytových priestorov v celkovej hodnote 12.588,16 eur, z ktorej čiastky časť vo
výške 578,78 € bude započítaná s nájomným podľa zmluvy o nájme nebytových
priestorov ku dňu skončenia.
B. berie na vedomie
žiadosť žiadateľa zo dňa 20.05.2015, Ing. Andrej Barta Videopožičovňa ABAR, IČO
33459029, miesto podnikania 941 06 Komjatice, Dolná 167/44, zapísaný v živnostenskom
registri Okresného úradu Nové Zámky, číslo živnostenského registra: 404-12795,
o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v dome so súp. č. 1273 na parcele
registra „C“ p.č. 2/1, vedenom na LV č.1 pre obec Svodín k.ú. Nemecký Svodín, vo
vlastníctve obce Svodín, na ďalšie obdobie.
C. schvaľuje
zámer prenájmu nebytových priestorov a uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových
priestorov pre podnikateľa obchodným menom Ing. Andrej Barta Videopožičovňa
ABAR, IČO 33459029, miesto podnikania 941 06 Komjatice, Dolná 167/44, zapísaný
v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky, číslo živnostenského registra
404-12795:
- nebytových priestorov na adrese 94354 Svodín, Hlavná 4, v dome so súp. č. 1273 na
parcele registra „C“ p.č. 2/1, vedenom na LV č.1 pre obec Svodín k.ú. Nemecký
Svodín vo vlastníctve obce Svodín, s celkovou podlahovou plochou 44,08 m2
(predmet nájmu 40,18 m2 + 3,90 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 z dôvodu nedostatku finančných

prostriedkov prenajímateľa, so súhlasom prenajímateľa na vlastné náklady
vykonal v roku 2015 opravu prenajatých nebytových priestorov v celkovej hodnote
12.588,16 eur,
- nájomca prenajaté nebytové priestory bude využívať pre obchodné účely – predaj
novín, časopisov, cigariet, záznamy médií, doplnkového tovaru a sprostredkovateľskú
činnosť,
- výška nájomného bude stanovená v celkovej výške 200,- eur/mesiac, v nájomnom nie
sú zahrnuté náklady 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 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,
- čiastka vo výške 12.009,38 eur, vynaložená na opravu predmetu nájmu v roku 2015,
bude započítaná s nájomným za nájom nebytových priestorov v nasledujúcom období,
- zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená 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,
D. žiada
starostu obce
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu C/ 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 8.12.2015
Gabriel Vígh
starosta obce

