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Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesvadoch
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Prítomní:
Z 12 poslancov OZ Nesvady bolo prítomných 12 poslancov.
Prezenčná listina je priložená k zápisnici.
Okrem toho sa zasadnutia zúčastnil Zoltán Molnár - starosta obce, Ing. Ján Luca – prednosta úradu, Ing.
Ferenczová K.-hlavná kontrolórka obce, Holop F. –riaditeľ MKS, Šuba O. – vedúci odd., RNDr.
Litauská – vedúca ekonom. odd., Bryndzová Eva – vedúca odd., Ing. Hengerics Gabriel – vedúci ŠaTS
obce Nesvady, Jozef Daráž – náčelník OP a pozvaní hostia.
P. starosta po zistení uznášaniaschopnosti privítal prítomných a oboznámil poslancov s programom
jednania 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva v reči slovenskej aj maďarskej.
Zároveň navrhol program jednania rozšíriť o body: Poskytnutie finančnej pomoci pre mesto Prešov
a obce Kolíňany a Jelenec, kde došlo k tradickým nehodám.
P. starosta dal hlasovať o svojom návrhu.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
Potom sa p. starosta opýtal poslanco, či majú k rozšírenému programu jednania ďalšie návrhy
a pripomienky.
Pretože poslanci k programu jednania nemali ďalšie návrhy ani pripomienky, p. starosta dal hlasovať o
rozšírenom programe jednania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
Do návrhovej komisie boli zvolení: Mgr. Iveta Pinkeová, Zoltán Haris, PaedDr. Dibusz János.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
Za overovateľov zápisnice p. starosta určil: JUDr. Jozefa Harisa, PhDr. Máriu Zuberovú.
P. starosta konštatoval, že je prítomných 12 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Poslanci materiál ku každému bodu jednania obdržali v elektronickej aj vytlačenej forme.
Program:
1. Rozpočet obce Nesvady, vrátane programov a podprogramov na rok 2020 a výhľad na roky
2021 a 2022 a rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2020, s výhľadom
na roky 2021 a 2022
2. Návrh plánu práce obecného zastupiteľstva a hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesvady č. 7/2019 o zmene označenia obce na mesto
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesvady č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie obce Nesvady č. 7/2008 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov
5. Rôzne:
a) Kesziová Lívia – Reštaurácia Šport – žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme nebytových
priestorov
b) MO Csemadok – žiadosť o prenájom uvoľneného priestoru v suteréne zdravotného strediska
c) Klub dôchodcov Nesvady – žiadosť o prenájom nehnuteľnosti
(Poslanci materiál obdržali na októbrové zasadnutie obecného zastupiteľstva.)
d) Rozpočtové opatrenie obce Nesvady č. 9/2019
e) STL plynovod, priemyselný areál – návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme plynárenského
zariadenia

6. Rozprava a interpelácia poslancov
7. Uznesenie
8. Záver
Jednanie:
1. Rozpočet obce Nesvady, vrátane programov a podprogramov na rok 2020 a výhľad na roky
2021 a 2022 a rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2020, s výhľadom
na roky 2021 a 2022
Predkladá: RNDr. Litauská, vedúca ekonomického oddelenia
- priložený k originálu zápisnice
O slovo sa prihlásila Ing. Ferenczová, hlavná kontrolórka obce.
Ing. Ferenczová – predniesla odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Nesvady na roky 2020-2022
v jazyku slovenskom aj v maďarskom.
Po skončení p. starosta poďakoval hlavnej kontrolórke a otvoril diskusiu k rozpočtu obce.
JUDr. Haris – finančná komisia prejednala rozpočet, pripomienky k rozpočtu nemala a doporučuje
predložený návrh schváliť.
Podľa najnovšieho prehľadu sa majú znížiť príjmy z podielových daní o 50 tis.€, či je to
zohľadnené aj v predloženom návrhu a uznesení.
Doporučil upresniť bod D) v zmysle zákona.
RNDr. Litauská – oznámila, že návrh rozpočtu bol upravený – znížený o sumu 50 tis.€.
Iné pripomienky zo strany poslancov neodzneli, p. starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto
bodu jednania okrem bodu D/ s tým, že o bode D) sa bude hlasovať zvlášť po upresnení v zmysle zákona.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
2. Plán práce mestského zastupiteľstva a hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2020
Predkladá: prednosta OcÚ a hlavná kontrolórka obce
- priložené k originálu zápisnice
P. starosta – boli predložené 2 varianty plánu práce mestského zastupiteľstva, na pondelňajšej pracovnej
porade poslancov odzneli návrhy, aby MsZ zasadalo mesačne a nie každých 6 týždňov. Poslanci, ktorí sa
porady nezúčastnili, mohli vyjadriť svoj názor.
Poslanci navrhli v apríli preložiť zasadnutie na stredu, lebo vo štvrtok 30.5.2020 bude stavanie mája.
Ing. Luca – vyzval poslancov, aby do januárového programu si dopísali štatút obce, ktorý bude nanovo
vypracovaný a predložený na prejednanie.
Ing. Kelemen – finančná komisia navrhla aprílové zasadnutie presunúť na 29.4.2020 – streda.
Ing. Kesziová – upozornila na opravu slova obec na mesto.
P. starosta – doporučil plán schváliť a opravený bude predložený poslancom na januárové zasadnutie
mestského zastupiteľstva.
Iný návrh neodznel, p. starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesvady č. 7/2019 o zmene označenia obce na mesto
Predkladá: prednosta OcÚ
- priložené k originálu zápisnice
P. starosta – VZN je predložené na základe osvedčenia o vyhlásení obce Nesvady za mesto Nesvady.
Ing. Luca – po pripomienkovaní tohto nariadenia navrhol ešte prílohu č. 2 VZN rozšíriť o ďalšie
dokumenty a to: rozpočet obce, štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
a ostatné vnútroorganizačné dokumenty (zásady, smernice, nariadenia starostu atď.)
Ing. Kelemen – finančná komisia navrhuje schváliť predložený návrh VZN.
Iný návrh neodznel, p. starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.

3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesvady č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie obce Nesvady č. 7/2008 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších zmien a doplnkov
Predkladá: p. Šuba, ved. odd. výstavby
P. starosta – s firmou Brantner bol podpísaný dodatok č. 2 k zmluve o odvážaní TKO. Na pondelňajšej
pracovnej porade poslancov odznela požiadavka na vypracovanie tabuľky s predpokladaným
vývojom príjmov a výdavkov mesta na úseku odpadového hospodárstva.
Ing. Miškovič – oznámil, že polícia bude môcť v rámci kontroly dokladov zisťovať, či vodič nemá
podlžnosti voči mestu, pričom môže zadržať vodičský preukaz vodiča do doby, kým podlžnosť nezaplatí.
Bolo by potrebné zistiť, ako sa tento systém dá realizovať, čo by prispelo k úspešnejšiemu vymáhaniu
pohľadávok obce.
P. starosta – určite sa poinformujeme, akým spôsobom sa to dá riešiť. Je to nová kompetencia pre
obecných policajtov. Keď to bude viesť k efektívnejšiemu vymáhaniu pohľadávok obce, určite sa budeme
tým zaoberať.
Ing. Kelemen – finančná komisia doporučuje predložený návrh VZN schváliť. Zvýšenie je o 4,-€ na
osobu a rok, čo však nie je drastické zvýšenie poplatku.
P. starosta – snažili sme sa poplatky zvýšiť tak, aby to bolo únosné aj pre občanov, ale aby ani obec
nemusela doplácať na likvidáciu TKO. Apeloval na občanov, aby poplatky včas a disciplinovane platili,
pretože v opačnom prípade bude musieť obec doplácať na likvidáciu odpadov, čo by malo negatívny
vplyv na investičné zámery obce.
Iné pripomienky zo strany poslancov neodzneli, p. starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto
bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
4. Rôzne:
a) Kesziová Lívia – Reštaurácia Šport – žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme nebytových
priestorov
- fotokópia žiadosti je priložená k originálu zápisnice
Ing. Kesziová – finančná komisia doporučuje schváliť žiadosť p. Kesziovej ako aj požiadavku o zmene
splatnosti nájomného a to do 30. dňa príslušného mesiaca.
P. starosta – nepovažuje za potrebné do návrhu uznesenia uvádzať splatnosť, stačí keď tento údaj bude
uvedený v nájomnej zmluve.
Iný návrh zo strany poslancov neodznel, p. starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu
jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
b) MO Csemadok – žiadosť o prenájom uvoľneného priestoru v suteréne zdravotného strediska
- fotokópia žiadosti je priložená k originálu zápisnice
P. starosta – táto žiadosť bola na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva odročená na dnešné
zastupiteľstvo.
Ing. Miškovič – komisia výstavby doporučuje schváliť predložený návrh.
Iný návrh neodznel, p. starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
c) Klub dôchodcov Nesvady – žiadosť o prenájom nehnuteľnosti
- fotokópia je priložená k originálu zápisnice
P. starosta – na minulom zasadnutí sa žiadosť odročila na dnešné zasadnutie, pretože členovia klubu
dôchodcov sa nedohodli s poľovníkmi.

Súčasný stav je taký, že po vzájomnej dohode poľovníci a členovia klubu dôchodcov budú využívať
priestory bývalého Trio-shopu pre klubovú činnosť.
Ing. Kelemen – finančná komisia doporučuje schváliť tento prenájom.
P. starosta – doporučil schváliť dobu prenájmu od 16.12.2019, pretože už denný stacionár musel v zmysle
predpisov a požiadaviek VÚC upraviť miestnosti, aby dostali súhlas k prevádzkovaniu stacionára dňom
1.1.2020 od príslušných inštitúcií. Priestory sú pekne vynovené a pripravené na prevádzkovanie.
Iný návrh neodznel, p. starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
d) Rozpočtové opatrenie obce Nesvady č. 9/2019
- priložené k originálu zápisnice
P. starosta – rozpočtové opatrenie je potrebné schváliť z dôvodu rozpustenie rezervného fondu.
JUDr. Haris – finančná komisia doporučuje schváliť tak ako je to navrhnuté.
Iný návrh zo strany poslancov neodznel, p. starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu
jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
e) STL plynovod, priemyselný areál – návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme plynárenského
zariadenia
- priložený k originálu zápisnice
P. starosta – plynovod vybudovaný v priemyselnom areáli by sa prenajal plynárňam.
Ing. Miškovič – aby v plynovode tiekol plyn obec mohla plynárňam vybudovaný rozvod plynu darovať
alebo prenajať. Komisia výstavby navrhuje rozvod plynu prenajať plynárňam za symbolické 1,-€.
Upozornil na to, že v návrhu uznesenia chýba výpovedná lehota.
JUDr. Haris – postup plynární je v rozpore s ústavou, nakoľko plynárne sú monopol a preto nie je
potrebné uvádzať výpovednú lehotu. Obec vybudovala rozvod plynu a plynárne budú mať z neho zisk.
Tento rozpor s ústavou by bolo potrebné pripomienkovať na ZMOS-e. V zmysle obchodného zákonníka
zmluvy uzavreté na dobu neurčitú majú vlastnú výpovednú lehotu.
P. starosta – nepovažuje za potrebné uvádzať v zmluve výpovednú lehotu.
Pretože iný návrh zo strany poslancov neodznel, p. starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto
bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
f) Cenník služieb Športových a turistických služieb obce Nesvady
- priložený k originálu zápisnice
P. starosta – na pracovnej porade boli výhrady voči predloženému materiálu, tento bol prepracovaný
a predložený poslancom.
JUDr. Haris – fin. komisia prejednala návrh cenníka –k bodu 4.- zľavy z ubytovania – finančná komisia
navrhla fixnú sumu 15% aj v bode a) aj v bode b).
P. Patakyová – navrhla nechať priestor vedúcemu pri udeľovaní zliav, pretože vedúci vie najlepšie, kto
ako často využíva služby ŠaTS, prípadne podľa počtu získaných zákazníkov.
P. starosta – táto formulácia by mohla zostať v bode c) a d), kde sa odôvodní .
Ing. Miškovič – opraviť mimo obec na mimo mesto, v bode 4. uviesť primátor.
P. starosta – tieto opravy budú zapracované do cenníka.
Iný návrh neodznel, p. starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: 11 poslanci hlasovali za, 1poslanec - PaedDr. Molnár sa zdržal hlasovania.
g) Pomoc pre mesto Prešov
P. starosta – oznámil, že v zmysle zákona obecné zastupiteľstvo v prípade katastrofy môže odsúhlasiť
finančnú pomoc na transparentný účet. Aj iné obce a mestá tak urobili.

PhDr. Zuberová – aj ona mala rovnaký návrh, aby aj naša obec sa zapojila do pomoci a navrhla aby obec
prispela sumou uvedenou v predloženom návrhu uznesenia.
Ing. Miškovič – pripomenul, že aj občania môžu prispieť na transparentný účet, je možnosť poslať aj
SMS. Ide o súdržnosť celého Slovenska.
Ing. Luca – oznámil, že transparentné účty budú zverejnené aj na webovom sídle obce a úradnej tabuli
obce.
Iný návrh neodznel, p. starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
h) Pomoc obci Kolíňany a Jelenec
P. starosta – oznámil, že ide o podobný prípad ako v predošlom bode jednania. Aj k tomuto bodu jednania
poslanci obdržali návrh na uznesenie.
Poslanci k tomuto bodu nemali žiadne otázky, návrhy ani pripomienky, preto p. starosta dal hlasovať
o návrhu na uznesenie k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
P. starosta dal hlasovať o bode D) návrhu uznesenia k rozpočtu obce na rok 2020.
P. starosta prečítal upravený bod D) v zmysle zákona.
JUDr. Haris – tento návrh ešte doplnil o vlastný návrh, aby bol bod D) jasný a zrozumiteľný.
P. starosta dal hlasovať o doplnenom bode D) v zmysle návrhu JUDr. Jozefa Harisa.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
5. Rozprava a interpelácia poslancov
P. starosta konštatoval, že všetky body programu jednania OZ boli prejednané a vyzval poslancov, aby
svoje ďalšie návrhy, pripomienky a dotazy predniesli v rámci rozpravy a interpelácie poslancov.
PaedDr. Dibusz – na žiadosť rodiny Harisových, bývajúcich oproti baru Ibiza žiadal o informáciu
o riešení problému menovaných, ktorí viackrát poslali sťažnosť na obecný úrad a dodnes neobdržali
odpoveď.
P. starosta – viackrát prišla sťažnosť, tento problém sa snažíme riešiť prostredníctvom obecnej polície,
Ibiza bar má schválenú prevádzkovú dobu, ktorej dodržiavanie pravidelne policajti kontrolujú a v prípade
sťažnosti vyzývajú prevádzkovateľa, aby obmedzil hlučnosť. Sťažnosti boli riešené na mieste buď
obecnou alebo štátnou políciou.
Myslí si, že tento problém by sa nemal riešiť zo strany sťažovateľov odkazmi na facebook-u, ale mohli
prísť osobne za starostom obce a prejednať problémy. Boli už aj prípady, kedy majiteľ baru nedostal
povolenie na usporiadanie diskotéky.
Pre občanov nablízku to nie je príjemné, ale aj takéto zariadenie je potrebné, aby sa mladí mali kde
stretávať. Je to bežná prax aj iných obcí a miest.
Harisová Juliana – od mája podala 4 sťažnosti, ani na jednu nedostala odpoveď. Jej syn je pozbavený
svojprávnosti– 37-ročný syn napáda zo zúrivosti rodičov, pretože nikto nie je schopný tento problém
vyriešiť a už si s tým nevedia rady.
PaedDr. Dibusz – požiadal Harisových, aby krotili svoje emócie .
P. starosta – budeme sa snažiť riešiť tento problém. Požiadal ich, aby prišli na prejednanie k starostovi a
za prítomnosti náčelníka obecnej polície a prevádzkovateľa baru budú hľadať možnosti riešenia.
Obecné zastupiteľstvo nie je správne miesto na riešenie tohto problému.
P. Daráž, náčelník obecnej polície, konštatoval, že prevádzkovateľ baru si plní svoju oznamovaciu
povinnosť. Problematika je zložitá, čo sa týka hlučnosti, pretože polícia, ani obecná ani štátna
nedisponuje s certifikovaným hlukomerom. Upozornil na to, že dôkazový materiál nahratý na DVD
neobstojí. Je to na zvážení obecného úradu ako bude v riešení sťažnosti postupovať. Neodporučil však
sťažovateľom, aby natáčali alebo fotili, čo sa týka Ibiza baru resp. zákazníkov baru, lebo toto ich konanie
môže byť klasifikované aj ako trestná činnosť.

P. starosta – požiadal manželov Harisových, aby sa zajtra dostavili do jeho kancelárie.
PhDr. Zuberová – doporučila menovaným ponúknuť nájomný byt.
P. Harisová – odpovedala, že oni majú vlastný rodinný dom a nemieni sa sťahovať do nájmu.
P. starosta – doporučil manželom Harisovým zajtra prísť do jeho kancelárie o 9.00 hod a vyzval
poslancov aby v rámci dodržania rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva predniesli svoje ďalšie
otázky prípadne pripomienky.
PaedDr. Molnár – pozval občanov na futbalový turnaj starostu obce, ktorý sa uskutoční 4.1.2020. Turnaja
sa zúčastnia aj mužstvá z družobných obcí z Maďarska.
Ing. Miškovič – doporučil majiteľovi parku v Aňale poslať výzvu, aby dal do poriadku park.
Žiarovky z Osramu – ide o 40 vriec, ktoré sa už rozpadávajú a drobné sklenené
čiastočky môže vietor rozniesť po obci, čo by predstavovalo zdravotné nebezpečenstvo
pre občanov. Doporučil vyzvať majiteľa na odstránenie tejto skládky a oznámiť to
okresnému úradu, odboru ochrany životného prostredia.
Bol príjemne prekvapený z prístupu obyvateľov Aňale k životnému prostrediu, z ich
ochoty pomôcť pri čistení parku.
P. Šuba – oznámil, že dnes sa člen obecnej polície a pracovníčka oddelenia životného prostredia
obecného úradu zúčastnili prehliadky v Aňale.
Čo sa týka parku – majiteľom je katolícka cirkev.
Žiarovky – p. Konček vlastník pozemku má povolenie od Okresného úradu životného
prostredia na použitie žiaroviek do základov stavby.
Ing. Miškovič – p. Konček zavádza, lebo väčšina základov je načierno položená. Problém sa nerieši, úrad
ŽP má v kompetencii rozhodnúť, či je to nebezpečný odpad resp. nie. Preto doporučil
tento problém písomne ohlásiť okresnému úradu životného prostredia.
P. starosta – bolo to už oznámené na životné prostredie.
Ing. Miškovič – trval na opätovnom oznámení životnému prostrediu.
P. Daráž – poškodený nie je nikto, lebo je to uložené na súkromnom pozemku. Preto nie sú oprávnení vo
veci konať.
Ing. Miškovič – pripomenul, že môže nastať verejné ohrozenie obyvateľstva a preto je potrebné podať
podnet na úrad životného prostredia.
P. starosta – súhlasil so zopakovaním celého oznamovacieho procesu, čo sa týka žiaroviek v zmysle
návrhu Ing. Miškoviča.
JUDr. Haris – treba sledovať aj trestnoprávnu zodpovednosť, pretože z hľadiska zákona o nakladaní
s odpadmi sa určite majiteľ dopúšťa priestupku, nakoľko ukladá odpad tam, kde to nie je
prípustné.
P. starosta – informoval o tom, že doteraz vítanie nového roku sa konalo na Silvestra o 1.00 hod. Teraz sa
navrhuje vítanie nového roka 1.1.2020 o 17.00 hod., aby sa rodiny s deťmi mohli zúčastniť
tejto slávnosti na námestí pred obecným úradom. Bude pripravený krátky kultúrny program
a malé občerstvenie. Obec bude oficiálne predstavené ako mesto.
Iné pripomienky zo strany poslancov neodzneli.
6. Uznesenie
P. starosta konštatoval, že každý bod uznesenia bol odsúhlasený a preto považuje uznesenie z 13.
zasadnutia obecného zastupiteľstva za schválené. Napriek tomu sa však opýtal návrhovej komisie, či má
nejaký dodatok ku schválenému uzneseniu.
P. Haris Zoltán – iný návrh k uzneseniu návrhová komisia nemá a považuje uznesenie zo zasadnutia za
schválené.
P. starosta konštatoval, že uznesenie je platné, nakoľko o každom bode poslanci zvlášť hlasovali.

Uznesenie č. 13/2019
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesvadoch
konaného dňa 12. 12. 2019.
I.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
A / b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu Obce Nesvady na roky 2020 – 2022,
B / s c h v a ľ u j e
1. Rozpočet Obce Nesvady vrátane programov a podprogramov na rok 2020 v zmysle predloženého
návrhu v nasledovnej štruktúre:
Ukazovateľ
Príjmy bežného rozpočtu
Výdavky bežného rozpočtu
Bežný rozpočet (P-V)

Rozpočet 2020
3 806 831
3 590 531
216 300

Príjmy kapitálového rozpočtu
Výdavky kapitálového rozpočtu
Kapitálový rozpočet (P-V)

1 044 000

Bežné a kapitálové príjmy celkom
Bežné a kapitálové výdavky celkom
Príjmy - výdavky

4 850 831

1 044 000
0
4 634 531
216 300

Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Finančné operácie (P-V)

416 300
-216 300

Príjmy celkom
Výdavky celkom
Príjmy celkom - výdavky celkom

5 050 831
5 050 831
0

200 000

2. a) rozpočet príspevkovej organizácie Miestne kultúrne stredisko Nesvady na rok 2020 v predloženom
znení,
b) rozpočet príspevkovej organizácie Športové
v predloženom znení,

a turistické služby obce Nesvady na rok 2020

c) rozpočet Základnej školy s VJM – Alapiskola, Komenského 21, Nesvady – Naszvad na rok 2020
v predloženom znení,
d) rozpočet Základnej školy Komenského 21, Nesvady na rok 2020 v predloženom znení,
C / b e r i e n a v e d o m i e
1. Rozpočet Obce Nesvady vrátane programov a podprogramov na roky 2021 – 2022 v zmysle
predloženého návrhu v nasledovnej štruktúre:
Ukazovateľ
Príjmy bežného rozpočtu
Výdavky bežného rozpočtu

Rozpočet 2021

Rozpočet 2022

3 410 883

3 410 883

3 245 883

3 245 883

Bežný rozpočet (P-V)

165 000

165 000

0

0

0
0

0
0

3 410 883

3 410 883

3 245 883

3 245 883

165 000

165 000

0

0

165 000
-165 000

165 000
-165 000

Príjmy kapitálového rozpočtu
Výdavky kapitálového rozpočtu
Kapitálový rozpočet (P-V)
Bežné a kapitálové príjmy celkom
Bežné a kapitálové výdavky celkom
Príjmy - výdavky
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Finančné operácie (P-V)

3 410 883
3 410 883
Príjmy celkom
3 410 883
3 410 883
Výdavky celkom
0
0
Príjmy celkom - výdavky celkom
2. a) rozpočet príspevkovej organizácie Miestne kultúrne stredisko Nesvady na roky 2021 - 2022
v predloženom znení,
b) rozpočet príspevkovej organizácie Športové a turistické služby obce Nesvady na roky 2021 – 2022
v predloženom znení,
c) rozpočet Základnej školy s VJM – Alapiskola, Komenského 21, Nesvady – Naszvad na roky
2021 – 2022 v predloženom znení,
d) rozpočet Základnej školy Komenského 21, Nesvady na roky 2021 – 2022 v predloženom znení,
D / p o v e r u j e
starostu obce vykonávať, v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zmeny rozpočtu mesta v rámci každého programu
programového rozpočtu do výšky 10 000,-€ medzi jednotlivými programami navzájom v priebehu
celého rozpočtového roka za podmienky, že sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
v jednotlivých programoch a celkového rozpočtu.
O týchto zmenách informovať obecné zastupiteľstvo na nasledujúcom zasadnutí.

II.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
schvaľuje
1. Plán práce Mestského zastupiteľstva Nesvady na I. polrok 2020,
2. Plán práce hlavnej kontrolórky mesta Nesvady na I. polrok 2020.
III.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesvady č. 7/2019 o zmene označenia obce na mesto
s pripomienkou.
IV.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesvady č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie obce Nesvady č. 7/2008 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších zmien a doplnkov s účinnosťou od 1.1.2020.

V.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ k o n š t a t u j e , ž e
1. nebytové priestory ( kuchynská a reštauračná časť ) nachádzajúce sa v objekte Športová hala
Nesvady, Jarmočná ulica č. 8 nájomníčka Lívia Kesziová nepretržite prenajíma od 01.01.2007.
Od tej doby v uvedenom objekte prevádzkuje reštauráciu a zabezpečuje teplú stravu vo forme
výdajne stravy a poskytuje službu v oblasti rozvozu obedov pre obyvateľov obce Nesvady.
O prenajatý obecný majetok sa stará so starostlivosťou riadneho hospodára.
2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 1 tohto uznesenia na priamy prenájom
majetku obce Nesvady sú dané dôvody osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
B/ s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov – kuchynskej a reštauračnej časti v objekte Športová hala
Nesvady, Jarmočná ulica č. 8, súpisné číslo 660, na parc. č. 3201/232 v k. ú. Nesvady,
miestnosti č. 104 až 116 a 129 o celkovej výmere 235,81 m2 pre nájomníčku Líviu Kesziovú
– REŠTAURÁCIA ŠPORT, IČO: 43 463 452, so sídlom 946 51 Nesvady, Komenského 7,
dátum narodenia 25.08.1957, rodné číslo 575825/6350, trvale bytom 946 51 Nesvady,
Komenského ulica č. 845/7, za účelom prevádzkovania reštaurácie za nasledovných
podmienok:
1. výška nájomného za prenajaté priestory 18,- €/m2/rok (platba obci Nesvady),
2. výška nájomného za prenajaté hnuteľné veci 15% z hodnoty zariadenia/rok,
(platba príspevkovej organizácii Športové a turistické služby obce Nesvady)
3. doba prenájmu - na dobu určitú, od 01.01.2020 do 31.12.2024,
4. vyrovnanie finančných prostriedkov do výšky 3-mesačného nájomného.
Za toto uznesenie z 12 zvolených poslancov bolo prítomných 12 poslancov, z toho za hlasovalo 12
poslancov, proti bolo 0 poslancov, zdržali sa 0 poslanci.
VI.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ k o n š t a t u j e , ž e
1. v zmysle Čl. III C bod 1.) Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesvady č. 7/2007, ktorým sa
určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, v znení neskorších zmien, obec
Nesvady môže prenechať nebytové priestory Občianskym združeniam so sídlom v Nesvadoch na
plnenie svojich úloh nájomnou zmluvou za symbolické 1,-€,
2. nebytový priestor umiestnený v suteréne objektu Obecného zdravotného strediska Nesvady,
Obchodná ulica č. 7, súpisné číslo 226 na parc. č. 58/2, miestnosť č. 017 o výmere 43,71 m2 bude
uvoľnený dňom 31.12.2019,
3. vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 1. a 2. tohto uznesenia sú na prenájom majetku obce
Nesvady dané dôvody hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
B/ s c h v a ľ u j e
uzatvorenie Dodatku č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. j. 206/2009/1-SzI zo
dňa 07.01.2009 uzatvorenou medzi Obcou Nesvady, ako prenajímateľom a MO Csemadok
Nesvady, ako nájomcom na prenájom nebytového priestoru v suteréne objektu Obecného
zdravotného strediska Nesvady, Obchodná ulica č. 7, súpisné číslo 226 na parc. č. 58/2, časť
miestnosti č. 017 o celkovej výmere 43,71 m2, v k. ú. Nesvady, a to od 01.01.2020 za účelom
zriadenia skladu.
Výška nájomného 1,-€ a doba prenájmu neurčitá, s 3-mesačnou výpovednou lehotou zostáva
v zmysle platnej nájomnej zmluvy.

Za toto uznesenie z 12 zvolených poslancov bolo prítomných 11 poslancov, z toho za hlasovalo 11
poslancov, proti bolo 0 poslancov, zdržali sa 0 poslanci, t. j. uznesenie bolo schválené trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.
VII.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ k o n š t a t u j e , ž e
1. V zmysle Čl. III C bod 1.) Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesvady č. 7/2007, ktorým sa
určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, v znení neskorších zmien, obec Nesvady
môže prenechať nebytové priestory Občianskym združeniam so sídlom v Nesvadoch na plnenie
svojich úloh nájomnou zmluvou za symbolické 1,-€.
2. Nebytové priestory umiestnené v objekte Predajná jednotka nachádzajúca sa na Športovej ulici č. 1,
súpisné číslo 1525 na parc. č. 3201/53, miestnosti č. 1, a č. 4 až 10 o výmere 84 m2 (býv. Trio Shop)
a priľahlý pozemok (dvor) parc. č. 3201/54 o celkovej výmere 397 m2 boli uvoľnené dňom
30.09.2019.
3. Zámer obce Nesvady prenajať vyššie uvedené nehnuteľnosti je od 30.09.2019 zverejnený na úradnej
tabuli a na internetovej stránke obce a od tejto doby sa nenašiel žiadny záujemca o prenájom
predmetných nehnuteľností.
4. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 1. až 3. tohto uznesenia sú na prenájom majetku obce
Nesvady dané dôvody hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktoré spočívajú v tom, že sa nevyužívané priestory
dávajú do prenájmu za účelom organizovania kultúrnych, spoločenských, a klubových aktivít pre
občanov obce v dôchodkovom veku.
B/ s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v budove Predajná jednotka na Športovej ulici č. 1, súpisné
číslo 1525, nachádzajúcich sa na parc.č. 3201/53, miestnosti č. 1, a č. 4 až 10, o celkovej
výmere 84 m2 a priľahlý pozemok (dvor) parc. č. 3201/54 o celkovej výmere 397 m2 v k. ú.
Nesvady, pre občianske združenie Klub dôchodcov Nesvady, so sídlom Športová ulica č. 1530/2,
946 51 Nesvady, IČO: 37 857 321, v zastúpení Františekom Dudákom, predsedom občianskeho
združenia, za účelom organizovania kultúrnych, spoločenských, a klubových aktivít pre občanov
obce v dôchodkovom veku za nasledovných podmienok:
1. výška nájomného 1,-€/rok, platba do 30.06. bežného roka,
2. doba prenájmu - na dobu neurčitú, od 16.12.2019 s 3 mesačnou výpovednou lehotou,
3. hradenie režijných nákladov z rozpočtu obce.
Za toto uznesenie z 12 zvolených poslancov bolo prítomných 12 poslancov, z toho za hlasovalo 12
poslancov, proti bolo 0 poslancov, zdržali sa 0 poslanci, t. j. uznesenie bolo schválené trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.
VIII.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
s c h v a ľ u j e
Rozpočtové opatrenie č. 9/2019 Obce Nesvady na rok 2019 v predloženom znení.
IX.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ b e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu starostu obce o vybudovaní plynárenského zariadenia „SO-06
Zásobovanie plynom“ pre stavbu „Technická vybavenosť pre priemyselný areál Nesvady –
I. etapa“,
B/ s c h v a ľ u j e
uzatvorenie Zmluvy o nájme plynárenského zariadenia so spoločnosťou SPP - distribúcia, a. s.,
so sídlom Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava, na prenájom nasledovného plynárenského
zariadenia v majetku obce Nesvady:

SO - 06 Zásobovanie plynom
SO - 06.1 STL plynovod na komunikácii “B“ - 1. časť,
SO - 06.2 STL plynovod na komunikácii “A“ - 1. časť,
SO - 06.3 STL plynovod na komunikácii “A“ - 2. časť,
s celkovou dĺžkou 472,70 m, ktoré sa vybudovalo v rámci stavby „Technická vybavenosť pre
priemyselný areál Nesvady - I. etapa“ v účtovnej hodnote 65.642,15 Eur na pozemkoch parc. č.
2230/8, 2232/5, 2273/28 v k. ú. Nesvady.
Doba nájmu: neurčitá.
Výška nájomného: 1,-Eur/rok.
X.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
s c h v a ľ u j e
Cenník služieb poskytovaných príspevkovou organizáciou Športové a turistické služby obce Nesvady
s účinnosťou od 1.1.2020 v upravenom znení.
XI.
Obecné zastupiteľstvo obce Nesvady
A/ vyslovuje hlbokú sústrasť občanom postihnutým tragickým výbuchom bytového domu na
Mukačevskej ulici v Prešove dňa 6.12.2019,
B/ s ú h l a s í
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov paragraf 7, ods. 2 poskytuje dotáciu vo výške 500,- € z rozpočtu obce
Nesvady na rok 2019. Prostriedky budú poukázané na transparentný účet mesta Prešov.
Číslo účtu: SK90 7500 0000 0040 0859 1229
Variabilný symbol: 6122019.
XII.
Obecné zastupiteľstvo obce Nesvady
A/ vyslovuje hlbokú sústrasť pozostalým občanom postihnutým tragickou nehodou nákladného
auta a autobusu pravidelnej linky Nitra – Kolíňany – Jelenec, ktorá zasiahla do života 32 rodín
pri ktorej zahynulo 12 osôb,
B/ s ú h l a s í
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov paragraf 7, ods. 2 poskytuje dotáciu vo výške 200,- € z rozpočtu obce
Nesvady na rok 2019. Prostriedky budú poukázané na transparentný účet obce Kolíňany.
Číslo účtu: SK62 5600 0000 0008 0192 9012.
7. Záver
P. starosta - na záver poďakoval všetkým za účasť a občanom za pozornosť pri TV-obrazovkách.
Každému poprial šťastné a veselé vianoce a šťastný nový rok a ukončil 13. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Nesvadoch.
D. a. h.
Ing. Ján Luca
Zoltán Molnár
prednosta OcÚ
starosta obce
Overovatelia:
JUDr. Jozef Haris
PhDr. Mária Zuberová
Zapísala: Bc. Margita Ryšavá

