Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesvadoch
konaného dňa 30. 5. 2019 v Nesvadoch.

Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesvadoch
konaného dňa 30. 5. 2019 v Nesvadoch.
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, RNDr. Litauská S. – vedúca odd., Holop F. –riaditeľ
MKS, Kezesová Darina – účtovníčka obce, Šuba O. – vedúci odd., Ing. Hengerics Gabriel – vedúci
ŠaTS obce Nesvady, Ing. Kristián Vrábel – konateľ Thermál Nesvady s.r.o., Jozef Daráž – náčelník
OP a pozvaní hostia.
P. starosta po zistení uznášaniaschopnosti privítal prítomných a oboznámil poslancov s programom
jednania 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v reči slovenskej aj maďarskej.
Zároveň navrhol doplniť bod rôzne o bod j) Csókás Attila DALLAS – žiadosť o prenájom dvoch
voľných predajných stánkov.
P. starosta dal hlasovať o doplnení ním navrhnutého bodu do programu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
P. starosta sa opýtal poslancov, či k programu jednania majú ďalšie návrhy.
Poslanci k programu nemali ďalšie návrhy.
P. starosta dal hlasovať o doplnenom programe jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Zoltán Kelemen, Ing. Juraj Miškovič, Ing. Marianna Kesziová
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
Za overovateľov zápisnice p. starosta určil: Alžbeta Patakyová, PhDr. Mária Zuberová.
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. Kontrola plnenia úloh, uznesení a interpelácií poslancov
2. Správa o plnení rozpočtu obce k 31.3.2019
3. Správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti pri Obecnom zastupiteľstve Nesvady za rok 2018
4. Rôzne:
a) Zápasnícky klub Nesvady – žiadosť o prenájom nebytových priestorov
b) Vyhlásenie podmienok OVS na predaj pozemkov na ulici Gaštanový rad
c) Schválenie výsledkov OVS na prenájom predajných stánkov v areáli termálneho kúpaliska
d) Žiadosť o finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SR-HU
e) Informácia o rozpočtovom opatrení obce Nesvady č. 1/2019
f) Rozpočtové opatrenie Športových a turistických služieb obce Nesvady č. 2/2019
g) Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Nesvady
– II. etapa“
h) Organizačné zabezpečenie podujatia Prijatie zaslúžilých darcov krvi
ch) Návrh uznesenia na realizáciu projektu „Bezpečne na cestách“
i) Základná škola Nesvady – žiadosť o 5%-nú spoluúčasť obce pri realizovaní úspešného projektu
j ) Csókás Attila DALLAS – žiadosť o prenájom dvoch voľných predajných stánkov
5. Rozprava a interpelácia poslancov

6. Návrh uznesenia
7. Záver
Jednanie:
1. Kontrola plnenia úloh, uznesení a interpelácií poslancov
Predkladá: Ing. Luca, prednosta obecného úradu
- priložená k originálu zápisnice
P. prednosta – predniesol správu o kontrole plnenia úloh a uznesení ako aj správu o činnosti obecnej
polície od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
P. Patakyová – pri stavaní mája okrem už spomenutých organizácií svojím dielom prispeli aj
zamestnanci MKS a VPS.
Iné pripomienky neodzneli.
P. starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
2. Správa o plnení rozpočtu obce k 31.3.2019
Predkladá: RNDr. Litauská, vedúca ekon.odd.
- priložená k zápisnici
JUDr. Haris – finančná komisia konštatovala pozitívne výsledky za 1. štvrťrok a doporučila
schváliť túto správu bez pripomienok.
Iné pripomienky zo strany poslancov neodzneli, p. starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto
bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
3. Správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti pri Obecnom zastupiteľstve Nesvady za rok
2018
- priložená k zápisnici
PhDr. Tóthová – sociálna komisia úzko spolupracuje so ZPOZ a dúfa, že sa bude v nej bude naďalej
pokračovať. Komisia navrhla pre jubilujúce manželské páry pokiaľ budú mať záujem, zorganizovať k
výročiu sobáša spomienkovú slávnosť. Sociálna komisia pri organizovaní takejto slávnosti bude ZPOZ
nápomocná.
Iné pripomienky neodzneli, p. starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
4. Rôzne:
a) Zápasnícky klub Nesvady – žiadosť o prenájom nebytových priestorov
- fotokópia priložená k originálu zápisnice
P. starosta – nakoľko v CVČ sú nevyužité priestory, predseda zápasníckeho klubu požiadal o využitie
týchto priestorov na činnosť klubu. Navrhol prenájom týchto priestorov schváliť pod podmienkou, že
v prípade záujemcu o prenájom týchto priestorov klub ich vráti.
PaedDr. Molnár – komisia športu a mládeže doporučuje schváliť prenájom priestorov pre zápasnícky
klub.
Ing. Kesziová – finančná komisia doporučuje schváliť prenájom. Priestory na poschodí tiež ponúknuť
na prenájom a na jógu by ženy tiež mohli využiť telocvičňu v tejto budove.
P. starosta – cvičiteľka jógy nech sa dohodne s p. Gálom.
Mgr. Pinkeová – sa opýtala p. Gála, či zo školskej telocvične zoberie koberec.
P. Gál – pre žiakov bude tréning prebiehať v škole, aby zbytočne nemuseli chodiť cez obec do bývalej
budovy CVČ.
Ing. Luca – v zmluve bude ošetrená otázka priestoru, kde sa konajú voľby.
P. Gál –v prípade potreby, treba včas oznámiť a členovia klubu miestnosť vyprázdnia do 48 hodín.

Pretože iné otázky, návrhy ani pripomienky zo strany poslancov neodzneli, p. starosta dal hlasovať
o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
b) Vyhlásenie podmienok OVS na predaj pozemkov na ulici Gaštanový rad
- priložené k originálu zápisnice
P. starosta – na pondelňajšej pracovnej porade odznela pripomienka k bodu 6.3 – najvyššia ponuka.....
doplniť sumu do návrhu uznesenia minimálnu cenu vo výške 14,95€/m2.
Ing. Miškovič – komisia výstavby doporučuje predložený materiál schváliť.
JUDr. Haris – finančná komisia doporučuje vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž.
Iný návrh zo strany poslancov neodznel, p. starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu
jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
c) Schválenie výsledkov OVS na prenájom predajných stánkov v areáli termálneho kúpaliska
- priložené k originálu zápisnice
P. starosta – do termínu podania ponúk sa neprihlásil žiadny záujemca, preto doporučuje tento bod
brať na vedomie. Zároveň dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
d) Žiadosť o finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SR-HU
- priložené k originálu zápisnice
P. starosta – spoločne sa plánuje podanie projektu s obcou Nagyigmánd. Maximálne ide o sumu 50
tis.€, v rozdelení 50=50%, kde spoluúčasť obce je 15%.
Ing. Luca – dnes sa uskutočnilo pracovné jednanie v Nagyigmánde. V rámci bodu B/ je možné podať
projekt. Z našej strany to bude smerované na 750. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci a budú
tam zahrnuté aj školské aktivity pre deti. Finančné prostriedky sa môžu využiť od 1.8.2019 do
31.7.2020.
Pripomienky neodzneli, p. starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
e) Informácia o rozpočtovom opatrení obce Nesvady č. 1/2019
- priložené k originálu zápisnice
P. starosta – do príjmovej aj výdavkovej časti kapitálového rozpočtu boli zapracované príjmy zo
štátneho rozpočtu.
Ing. Miškovič – sa opýtal, prečo škola dostáva o 128 tis.€ vyššiu dotáciu.
JUDr. Haris – je to prefinancovanie činnosti školy podľa počtu detí zo štátneho rozpočtu.
Ing. Luca – taktiež došlo k úprave miezd pedagogických a nepedagogických pracovníkov.
Ospravedlnil neprítomnosť p. Bryndzovej na OZ. Informácia bude podaná na najbližšom zasadnutí
OZ.
Iné otázky ani pripomienky zo strany poslancov neodzneli, p. starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia
k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
f) Rozpočtové opatrenie Športových a turistických služieb obce Nesvady č. 2/2019
- priložené k originálu zápisnice
P. starosta – 2 490,-€ bolo vynaložené na nákup čistiaceho prístroja parkiet.
Ing. Kesziová – finančná komisia doporučuje schváliť toto rozpočtové opatrenie.
PaedDr. Molnár – doporučuje schváliť rozpočtové opatrenie.
Ing. Miškovič – tento rok by bolo potrebné povrchový náter parkiet obnoviť. V tomto roku má ŠH 30

rokov. V letnom období doporučil šatne opraviť a vymaľovať.
P. starosta – odznelé návrhy bude s vedúcim ŠH konzultovať.
Iné pripomienky nedozneli, p. starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
g) Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Nesvady – II. etapa“
- priložený k originálu zápisnice
Ing. Miškovič – komisia výstavby sa zaoberala týmto návrhom, I. etapa sa bude realizovať tento rok vo
výške 30 tis.€ a toto by bolo pokračovanie, v priebehu dvoch rokov by hasičská zbrojnica bola úplne
zrekonštruovaná a na patričnej úrovni.
P. starosta – tieto finančné prostriedky je potrebné vyúčtovať do 5 rokov a na budúci rok by obec
chcela opäť podať projekt. V prípade že by bola obec úspešná, obec by musela tiež prispieť.
Iné pripomienky neodzneli, p. starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
h) Organizačné zabezpečenie podujatia Prijatie zaslúžilých darcov krvi
- priložené k originálu zápisnice
PhDr. Tóthová – prijatie zaslúžilých darcov sa uskutoční už 2x a to 14.6.2019 na medzinárodný deň
darcov krvi a 100. výročia vzniku červeného kríža.
P. starosta – je pozvaných 20 darcov, rozpočet podujatia je 336,-€, požiadal poslancov o schválenie
predloženého návrhu. Zároveň dal o predloženom návrhu hlasovať.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
ch) Návrh uznesenia na realizáciu projektu „Bezpečne na cestách“
P. starosta – ide o zakúpenie meračov rýchlosti motorových vozidiel pri vstupoch do obce, čím by sa
dosiahla bezpečnejšia premávka v našej obci. Obec sa môže uchádzať o 10 tis.€ s 5% spoluúčasťou
obce.
Ing. Miškovič – komisia výstavby – doporučuje tento návrh na podanie projektu schváliť.
Iný návrh zo strany poslancov neodznel, p. starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu
jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.
i) Základná škola Nesvady – žiadosť o 5%-nú spoluúčasť obce pri realizovaní úspešného
projektu
- priložené k originálu zápisnice
P. starosta – ide o zakúpenie lyží, podmienkou je 5%-ná spoluúčasť obce.
Mgr. Sárai – získané finančné prostriedky by sa použili na vybavenosť detí na lyžiarske kurzy.
Okrem toho je podmienkou aj 10%-ná spoluúčasť ZRPŠ. Požiadal poslancov o schválenie.
Ing. Kelemen – poukázal na potrebnú opravu v tabuľke na poslednej strane.
Ing. Kesziová – sa pýtala, či potom ostatné čísla sedia.
Mgr. Sárai – ano.
Iný návrh ani pripomienky zo strany poslancov neodzneli, p. starosta dal hlasovať o návrhu
uznesenia k tomuto bodu jednania.
Hlasovanie: všetci prítomní poslanci hlasovali za.

-

j ) Csókás Attila DALLAS – žiadosť o prenájom dvoch voľných predajných stánkov
priložená k originálu zápisnice

P. starosta – so súhlasom poslancov bola žiadosť zaradená do programu jednania OZ. V rámci OVS
sa nikto neprihlásil na prenájom týchto stánkov a preto z hľadiska osobitného zreteľa sa navrhuje
tieto dve stánky prenajať záujemcovi, ktorý sa prihlásil až po vyhodnotení OVS.
JUDr. Haris – finančná komisia vzhľadom na skutočnosti ktoré uviedol aj starosta obce, doporučuje
schváliť prenájom týchto stánkov.
Iný návrh zo strany poslancov neodznel, p. starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia k tomuto bodu
jednania.
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 – informoval o činnosti komisie ktorej je predsedom. Komisia každý mesiac zasadá, aj na
dnešnom zasadnutí komisia konštatovala, že nedošlo k porušeniu zákona ani k podaniam, ktoré by bolo
potrebné prejednať.
P. Patakyová - v dome smútku je potrebné obnoviť umelé kvety, ktoré majú už 23 rokov.
Ing. Miškovič – obnoviť reklamné panely pred OcÚ na propagáciu 750. výročia prvej zmienky o našej obci.
- Vyzval obecnú políciu, aby upozorňovali občanov, aby verejné priestranstvá nevyužívali na skladovanie
rôzneho materiálu – pri benzinke, Kalinčiakova, Studená.
- Obnoviť vodorovné nátery prechodov na miestnych komunikáciách v obci.
- Zamedziť vodenie psov do parku, mládeži užívať alkohol, ktorí potom robia neporiadok. Tabuľa je
nepostačujúca. Piktogramom označiť pri vchodoch do parku čo sa môže a čo nie.
P. starosta – verejné priestranstvá – postupne sa to rieši. Napr. na Novozámockej ul., Mlynskej...Poprosil
občanov, aby takéto veci nahlásili obecnej polícii. Taktiež riešia aj poriadok v parku. Každý deň podávajú
hlásenie o službách.
- Vodenie psov – do budúcna sa bude park riešiť oplotením, aby bol uzatvoriteľný. Súhlasí s tým, že aj
tabule na viditeľných miestach sú potrebné. Ale aj OP nemôže byť neustále v parku.
Ing. Luca – bol zakúpený certifikovaný tester na alkohol v krvi. Je to preventívny krok voči mladistvým.
Vodorovné značenie prechodov na MK sa bude riešiť.
Ing. Kelemen – v letných mesiacoch bude obnova vodorovné značenie zrealizované.
JUDr. Haris – nedostatočne využívame služby internetu, čo sa týka propagácie OVS, navrhol osloviť
organizácie zaoberajúcich sa propagáciou.
Napojiť sa na firmy, ktoré propagáciu vedia sprostredkovať účinnejšie – napr. na predaj
pozemkov. Urobiť väčšiu stratégiu na propagáciu. Informácia sa nedostane k záujemcom.
Ing. Kesziová – začína sa sezóna festivalov, navrhla na nich propagovať formou letákov otvorenie kúpeľov
a predaj stavebných pozemkov.
P. starosta – bude sa tým zaoberať. Momentálne propagácia je nepostačujúca.
Ing. Luca – dvojstránka sa vytvorí do nitrianskych novín.
JUDr. Haris – novozámockú televíziu tiež využiť na propagáciu predaja pozemkov a kúpaliska. Síce by to
nebolo zadarmo, ale veľa ľudí by bolo oslovených.
P. starosta – na budúci týždeň sa uskutoční stretnutie so zástupcom tejto televízie.
PaedDr. Dibusz – požiadal p. starostu aby pre občanov podal informáciu o plánovanom otvorení kúpeľov.
Na stránke obce je uvedené staré volebné obdobie.
Ing. Luca – oznámil, že 19.5.2019 ženy úspešne reprezentovali obec na Rétesfesztivale v Kiskőrösi.
P. starosta – osobne sa týchto osláv zúčastnil, naše ženy upiekli najlepšiu štrúdľu, z ktorej sa mu ani neušlo.
Futbalisti získali 2. miesto.
- Termálne kúpele - minulý týždeň prebehli posledné kolaudácie, momentálne bola odobratá voda na
rozbor. Ak budú všetky povolenia vydané, pristúpi sa ku skúšobnej prevádzke a až potom by sa
naplánovalo slávnostné odovzdanie kúpeľov. Je to nové zariadenie a je potrebné vychytať chyby. Osobne
by zorganizovanie slávnostného otvorenia kúpeľov zveril agentúre.
Iné pripomienky zo strany poslancov neodzneli.

6. Uznesenie
P. starosta konštatoval, že každý bod uznesenia bol odsúhlasený a preto považuje uznesenie zo 7. zasadnutia
obecného zastupiteľstva za schválené. Napriek tomu sa však opýtal návrhovej komisie, či má nejaký dodatok ku
schválenému uzneseniu.
Ing. Kelemenm – 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. 7/2019
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesvadoch
konaného dňa 30. 5. 2019.
I.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
berie na vedomie
správu o plnení úloh, uznesení a interpelácií poslancov v predloženom znení.
II.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Správu hlavnej kontrolórky z kontroly k materiálu Správa o plnení rozpočtu Obce Nesvady
k 31.3.2019,
B/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení rozpočtu obce k 31. 3. 2019 v predloženom znení.
III.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
berie na vedomie
predloženú správu o činnosti Zboru pre občianske záležitosti Obce Nesvady k 31.12.2018.
IV.
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 nachádzajúce sa na prízemí budovy bývalého Centrumu voľného času
Nesvady, Novozámocká cesta č. 904/21 sú od 01. 09. 2018 nevyužívané.
3. Zámer obce Nesvady prenajať vyššie uvedené nebytové priestory je od 03.10.2018
zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce a od tejto doby sa nenašiel žiadny záujemca
o prenájom predmetných nebytových priestorov.
4. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 2. a 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 na rozvíjanie výchovy a rozvoja telesnej kultúry a športu pre mládež a dospelých.
B/ s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v budove bývalého Centrumu voľného času Nesvady, na
Novozámockej ceste č. 21, súpisné číslo 904, nachádzajúcich sa v k. ú. Nesvady, na parc. č.
947/1, a to prízemné miestnosti č. 03 až 05; 07 až 12 o celkovej výmere 198,27 m2, pre
Zápasnícky klub Nesvady, o. z., so sídlom Jókaiho č. 308/31, 946 51 Nesvady, v zastúpení

Jánom Gálom, predsedom klubu, IČO: 42208769, za účelom vykonania športovej klubovej
činnosti, vytvorenia kancelárskych a skladových priestorov, za nasledovných podmienok:
1. výška nájomného 1,- €/rok, platba do 30.06. bežného roka,
2. doba prenájmu - na dobu neurčitú, od 01.06.2019 s 3 mesačnou výpovednou lehotou,
3. hradenie režijných nákladov z rozpočtu obce.

V.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ b e r i e n a v e d o m i e
predloženú dokumentáciu potrebnú k vyhláseniu obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov vytvorených
na individuálnu výstavbu rodinných domov na ulici Gaštanový rad, vrátane znaleckého posudku č. 51/2016 zo
dňa 24.06.2016 vyhotoveného znalcom Ing. Ladislavom Ferenczom, podľa ktorého je všeobecná hodnota
pozemkov parc. č. 3639/193, 3639/194, 3639/195 a 3639/196 stanovená vo výške 14,95 €/m2.
B/ s c h v a ľ u j e
1. Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže podľa § 9 ods. 2 písm. a), písm. b) a písm. e) a v zmysle
§ 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a podľa §
281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na odpredaj
nasledovných nehnuteľností:
1.1 pozemok parc. reg. C KN č. 3639/193 záhrady o výmere 665 m2 - najmenšie podanie 14,95€/m2,
1.2 pozemok parc. reg. C KN č. 3639/194 záhrady o výmere 665 m2 - najmenšie podanie 14,95€/m2,
1.3 pozemok parc. reg. C KN č. 3639/195 záhrady o výmere 665 m2 - najmenšie podanie 14,95€/m2,
1.4 pozemok parc. reg. C KN č. 3639/196 záhrady o výmere 665 m2 - najmenšie podanie 14,95€/m2.
Pozemky sú umiestnené na ulici Gaštanový rad, obec Nesvady, okres Komárno, katastrálne
územie Nesvady a sú zapísané na liste vlastníctva č. 7450, vo výlučnom vlastníctve obce
Nesvady.
2. Výzvu na podávanie návrhov na uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve ( Súťažné
podmienky obchodnej verejnej súťaže), ktorá je prílohou tohto uznesenia.

VI.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
berie na vedomie
že do lehoty na predkladanie návrhov do Obchodnej verejnej súťaže nebol predložený žiadny
súťažný návrh na uzatvorenie Zmluvy o nájme predajných stánkov v Primárnom areáli Kúpeľného
centra termálneho kúpaliska Nesvady.
VII.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
schvaľuje
predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v rámci výzvy Fondu malých projektov
v západnom pohraničnom regióne z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –
Maďarsko.
VIII.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
b e r i e n a v e d o m i e
informáciu starostu obce o Rozpočtovom opatrení Obce Nesvady č. 1/2019 v predloženom znení.
IX.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
s c h v a ľ u j e
Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 príspevkovej organizácie Športové a turistické služby obce Nesvady
v predloženom znení.

X.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
schvaľuje
1.
podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi
prostredníctvom rekonštrukcie hasičskej zbrojnice pre projekt „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Nesvady - II. etapa“ v zmysle výzvy číslo VI. P HaZZ 2019,
2.
vyčlenenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu z rozpočtu
obce vo výške 2 000,- eur t. j. najmenej 5 % z celkových predpokladaných oprávnených výdavkov vo
výške 32 000,- eur.
XI.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
schvaľuje
organizačné zabezpečenie podujatia Prijatie zaslúžilých darcov krvi v predloženom znení.
XII.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
schvaľuje
1. podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej
premávky pre projekt „Bezpečne na cestách“ v rámci výzvy č. III. Prezídia Policajného zboru 2019,
2. vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na spolufinancovanie projektu vo výške
601,20 € t. j. min. 5 % z celkových predpokladaných výdavkov projektu vo výške 10 501,20 €.
XIII.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Základnej školy v Nesvadoch o spolufinancovanie projektu na rozvoj športu „Lyže na
nohách a úsmev na perách“,
B/ s c h v a ľ u j e
vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na spolufinancovanie projektu vo výške 225,-€
t.j. min. 5 % z celkových predpokladaných výdavkov projektu vo výške 4 500,- €.
XIV.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Attilu Csókása, trvale bytom 943 54 Svodín, Kopcová ulica č. 790/31, IČO: 14 083 256,
o prenájom dvoch voľných predajných stánkov nachádzajúcich sa v areáli termálneho kúpaliska.
B/ k o n š t a t u j e , ž e
1. na predajné stánky nachádzajúce sa v Primárnom areáli Kúpeľného centra termálneho kúpaliska
Nesvady bola vypísaná obchodná verejná súťaž trikrát, bol vysúťažený jeden predajný stánok, a to
stánok č. 2. Na prenájom stánkov č. 1 a č. 3 neprejavil záujem žiadny záujemca.
2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 1. tohto uznesenia na prenájom majetku obce Nesvady
sú 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 voľné predajné stánky sa ku
dňu otvorenia termálneho kúpaliska dávajú do prenájmu za účelom podávania občerstvenia pre
návštevníkov.
C/ s c h v a ľ u j e
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
priamy prenájom nasledovných predajných stánkov nachádzajúcich sa v Primárnom areáli Kúpeľného
centra termálneho kúpaliska Nesvady:
1. predajný stánok č. 1, súpisné číslo 2046 s celkovou plochou 30,86 m2, nachádzajúci sa na pozemku
parc. č. 6867/143, vrátane pozemku (terasy) pred predajným stánkom rozmerov 9 x 6 m o výmere
54 m2,

2. predajný stánok č. 3, súpisné číslo 2048 s celkovou plochou 30,86 m2, nachádzajúci sa na pozemku
parc. č. 6867/145, vrátane pozemku (terasy) pred predajným stánkom rozmerov 9 x 6 m o výmere
54 m2,
pre fyzickú osobu Attila Csókás DALLAS, rodné priezvisko Csókás, dátum narodenia 25.11.1962,
rodné číslo 621125/6700, trvale bytom 943 54 Svodín, Kopcová ulica č. 790/31, IČO: 14 083 256,
za účelom predaja tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na
priamu konzumáciu, na dobu určitú:
- od 01.06.2019 do 31.12.2019 za nájomné vo výške 1 755,00 Eur vrátane DPH + zálohy za
poskytnuté služby (elektrická energia, plyn, vodné, stočné), t. j. 2 805,-Eur,
za jeden predajný stánok,
- od 01.01.2020 do 31.12.2020 za nájomné vo výške 3 005,00 Eur vrátane DPH + zálohy za
poskytnuté služby (elektrická energia, plyn, vodné, stočné), t. j. 4 805,-Eur,
za jeden predajný stánok.

7. Záver
P. starosta - na záver poďakoval všetkým za účasť a občanom za pozornosť pri TV-obrazovkách
a ukončil 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesvadoch.
D.

a.

h.

Ing. Ján Luca
prednosta OcÚ

Zoltán Molnár
starosta obce
Overovatelia:
Alžbeta Patakyová
PhDr. Mária Zuberová

Zapísala: Bc. Margita Ryšavá

