Uznesenie č. 45/2014
zo 45. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesvadoch konaného dňa 25. 9. 2014.
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
informatívnu správu hlavnej kontrolórky z kontroly k Správe o hospodárení príspevkovej
organizácie Miestne kultúrne stredisko Nesvady k 30.6.2014,
B/ s c h v a ľ u j e Správu o hospodárení príspevkovej organizácie Miestne kultúrne stredisko
Nesvady za 1. polrok 2014 v predloženom znení.
III.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ b e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu hlavnej kontrolórky z kontroly k Správe o hospodárení a činnosti príspevkovej
organizácie Verejnoprospešné služby obce Nesvady k 30.6.2014,
B/ s c h v a ľ u j e
1. Správu o hospodárení a činnosti príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby
obce Nesvady ( ďalej len VPS) za 1. polrok 2014 v predloženom znení
2. Rozpočtové opatrenie č. 1 príspevkovej organizácie VPS Nesvady na rok 2014.
IV.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ b e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu hlavnej kontrolórky z kontroly k Správe o plnení rozpočtu príspevkovej
organizácie Športové a turistické služby obce Nesvady za 1. polrok 2014,
B/ s c h v a ľ u j e
1. Správu o plnení rozpočtu príspevkovej organizácie Športové a turistické služby (ďalej len ŠaTS)
obce Nesvady za 1. polrok 2014 v predloženom znení,
2. Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 príspevkovej organizácie ŠaTS obce Nesvady.
V.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
berienavedomie
Správu o činnosti ZPOZ obce Nesvady k 31. 8. 2014 v predloženom znení.
VI.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch

A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. Žiadosť manželov Angel Spasov Rangelov a manž. Ing. Margita Rangelovová (ďalej len
manželia Rangelovoví), obaja trvale bytom 946 51 Nesvady, Nová ulica č. 394/11 o
odkúpenie pozemku z majetku obce Nesvady, vedeného na Katastrálnom odbore
Okresného úradu Komárno, na liste vlastníctva č. 2462 ako parcela registra “C“
evidovaná na katastrálnej mape, a to pozemok parc. č. 4/3 ostatné plochy o výmere 79
m2.Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v k. ú. Nesvady, na Novej ulici a je v celosti
vlastníctvom obce Nesvady.
2. Všeobecnú hodnotu predmetného pozemku, ktorá v zmysle znaleckého posudku
číslo 74/2014 vypracovaného dňa 09.09. 2014 Ing. Ladislavom Ferenczom, znalcom v
odbore stavebníctvo činí 1 490,-€.
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B/ k o n š t a t u j e , ž e :
1. Pozemok parc.
č. 4/3 ostatné plochy o výmere 79 m2 manželia Rangelovoví
dlhodobo užívajú ako záhradu pri svojom rodinnom dome, súpisné číslo 394
nachádzajúcom sa v k. ú. Nesvady, obci Nesvady, Nová ulica č. 11.
2. Predajom predmetného pozemku sa vysporiadajú vlastnícke vzťahy k pozemku,
ktorý manželia Rangelovoví majú oplotený a užívajú ho ako záhrada.
3. Vzhľadom na skutočnosti uvedené vo vyššie uvedených bodoch 1. a 2. sa jedná
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov o predaj pozemku, ktorý je priľahlou plochou k pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov (manželov Rangelovových),
ktorý svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, čo
je dôvodom na priamy predaj nehnuteľnosti bližšie popísanej v bode C/ tohto uznesenia.
C/ s c h v a ľ u j e
1. V zmysle § 9 ods. 2 písm. c) a písm. e) s prihliadnutím na § 9a ods. 8 písm. b) a
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy predaj
pozemku parc. č. 4/3 ostatné plochy o výmere 79 m2, ktorý sa nachádza v k. ú.
Nesvady, je vedený na Katastrálnom odbore Okresného úradu Komárno, na liste
vlastníctva č. 2462 ako parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape,
ktorý je vo výlučnom vlastníctve Obce Nesvady, do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov Angela Spasova Rangelova, rodné priezvisko Rangelov, dátum narodenia
27. 10. 1953 a manž. Ing. Margity Rangelovovej, rodné priezvisko Babiczová, dátum
narodenia 21. 01. 1951, obaja trvale bytom 946 51 Nesvady, Nová ulica č. 394/11.
2. Predajnú cenu za vyššie uvedenú nehnuteľnosť vo výške 1 490,-Eur.
3. Všetky náklady spojené s predajom predmetnej nehnuteľnosti vrátane poplatku za vklad
do katastra nehnuteľností hradí kupujúci.
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.
VII.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch

A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. Žiadosť manželov Tibor Dibúz a manž. Edita Dibúzová (ďalej len manželia Dibúzoví),
obaja trvale bytom 946 51 Nesvady, Aňala č. 1681 o odkúpenie pozemku z majetku
obce Nesvady, vedeného na Katastrálnom odbore Okresného úradu Komárno, na liste
vlastníctva č. 2462 ako parcela registra “C“ evidovaná na katastrálnej mape, a to
pozemok parc. č. 16146/3 orná pôda o výmere 200 m2.
Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v k. ú. Nesvady, obci Nesvady, časť Aňala a je
v celosti vlastníctvom obce Nesvady.
2. Všeobecnú hodnotu predmetného pozemku, ktorá v zmysle znaleckého posudku
číslo 73/2014 vypracovaného dňa 09.09. 2014 Ing. Ladislavom Ferenczom, znalcom v
odbore stavebníctvo činí 1 250,-€.
B/ k o n š t a t u j e , ž e :
1. Pozemok parc. č. 16146/3 orná pôda o výmere 200 m2 manželia Dibúzoví dlhodobo
užívajú ako záhradu pri svojom rodinnom dome, súpisné číslo 1681 nachádzajúcom sa
v k. ú. Nesvady, obci Nesvady, časť Aňala.
2. Predajom predmetného pozemku sa vysporiadajú vlastnícke vzťahy k pozemku,
ktorý manželia Dibúzoví majú oplotený a dlhodobo ho užívajú ako záhrada.
3. Vzhľadom na skutočnosti uvedené vo vyššie uvedených bodoch 1. a 2. sa jedná
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov o predaj pozemku, ktorý je priľahlou plochou k pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov (manželov Dibúzových),
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ktorý svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou , čo je
dôvodom na priamy predaj nehnuteľnosti bližšie popísanej v bode C/ tohto uznesenia.
C/ s c h v a ľ u j e
1. V zmysle § 9 ods. 2 písm. c) a písm. e) s prihliadnutím na § 9a ods. 8 písm. b) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy predaj pozemku
parc. č. 16146/3 orná pôda o výmere 200 m2, ktorý sa nachádza v k. ú. Nesvady, je
vedený na Katastrálnom odbore Okresného úradu Komárno, na liste vlastníctva
č. 2462 ako parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, ktorý je vo
výlučnom vlastníctve Obce Nesvady, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Tibora Dibúza, rodné priezvisko Dibúz, dátum narodenia 16. 04. 1958 a manž. Edity
Dibúzovej, rodné priezvisko Gerhátová, dátum narodenia 14. 02. 1957, obaja trvale
bytom 946 51 Nesvady, Aňala č. 1681.
2. Predajnú cenu za vyššie uvedenú nehnuteľnosť vo výške 1 250,--Eur.
3. Všetky náklady spojené s predajom predmetnej nehnuteľnosti vrátane poplatku za vklad
do katastra nehnuteľností hradí kupujúci.
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.
VIII.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch

A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. Žiadosť Pavla Turana, trvale bytom 946 51 Nesvady, Gaštanový rad č. 346/20 o
odkúpenie pozemku z majetku obce Nesvady, vedeného na Katastrálnom odbore
Okresného úradu Komárno, na liste vlastníctva č. 2462 ako parcela registra “E“
evidovaná na mape určeného operátu, a to pozemok parc. č. 3579/2 orná pôda o výmere
112 m2.Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v k. ú. Nesvady, na ulici Gaštanový rad a je
v celosti vlastníctvom obce Nesvady.
2. Všeobecnú hodnotu predmetného pozemku, ktorá v zmysle znaleckého posudku
číslo 72/2014 vypracovaného dňa 09. 09. 2014 Ing. Ladislavom Ferenczom, znalcom v
odbore stavebníctvo činí 1 140,-€.
B/ k o n š t a t u j e , ž e :
1. Pozemok parc. č. 3579/2 orná pôda o výmere 112 m2 Pavol Turan dlhodobo užíva ako
záhradu pri svojom rodinnom dome, súpisné číslo 346 nachádzajúcom sa v k. ú.
Nesvady, obci Nesvady, Gaštanový rad č. 20.
2. Predajom predmetného pozemku sa vysporiadajú vlastnícke vzťahy k pozemku,
ktorý Pavol Turan má oplotený a dlhodobo ho užíva ako záhrada.
3. Vzhľadom na skutočnosti uvedené vo vyššie uvedených bodoch 1. a 2. sa jedná
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov o predaj pozemku, ktorý je priľahlou plochou k pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, ktorý svojim umiestnením a
využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou , čo je dôvodom na priamy predaj
nehnuteľnosti bližšie popísanej v bode C/ tohto uznesenia.
C/ s c h v a ľ u j e
1. V zmysle § 9 ods. 2 písm. c) a písm. e) s prihliadnutím na § 9a ods. 8 písm. b) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy predaj pozemku
parc. č. 3579/2 orná pôda o výmere 112 m2, ktorý sa nachádza v k. ú. Nesvady, je
vedený na Katastrálnom odbore Okresného úradu Komárno, na liste vlastníctva č.
2462 ako parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, ktorý je vo
výlučnom vlastníctve Obce Nesvady, do výlučného vlastníctva Pavla Turana, rodné
priezvisko Turan, dátum narodenia 21. 02. 1962, trvale bytom 946 51 Nesvady,
Gaštanový rad č. 346/20.
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2. Predajnú cenu za vyššie uvedenú nehnuteľnosť vo výške 1 140,--Eur.
3. Všetky náklady spojené s predajom predmetnej nehnuteľnosti vrátane poplatku za vklad
do katastra nehnuteľností hradí kupujúci.
Za toto uznesenie z 12 zvolených poslancov bolo prítomných11 poslancov, z toho za
hlasovalo 11 poslancov, proti bolo 0 poslancov, zdržali sa 0 poslanci.
IX.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. Žiadosť Márie Harisovej, trvale bytom 946 51 Nesvady, Vinohradnícka ulica č. 1222/1
o odkúpenie pozemku z majetku obce Nesvady, vedeného na Katastrálnom odbore
Okresného úradu Komárno, na liste vlastníctva č. 2462 ako parcela registra “C“
evidovaná na katastrálnej mape, a to pozemok parc. č. 3194/239 záhrady o výmere 196
m2. Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v k. ú. Nesvady, na Tureckej a Vinohradníckej
ulici a je v celosti vlastníctvom obce Nesvady.
2. Všeobecnú hodnotu predmetného pozemku, ktorá v zmysle znaleckého posudku
číslo 75/2014 vypracovaného dňa 09. 09. 2014 Ing. Ladislavom Ferenczom, znalcom v
odbore stavebníctvo činí 2 750,-€.
B/ k o n š t a t u j e , ž e :
1. Pozemok parc. č. 3194/239 záhrady o výmere 196 m2 Mária Harisová dlhodobo užíva
ako záhradu a dvor pri svojom rodinnom dome, súpisné číslo 1222 nachádzajúcom sa
v k. ú. Nesvady, obci Nesvady, Vinohradnícka ulica č. 1
2. Predajom predmetného pozemku sa vysporiadajú vlastnícke vzťahy k pozemku,
ktorý Mária Harisová má oplotený a dlhodobo ho užíva ako záhrada a dvor.
3. Vzhľadom na skutočnosti uvedené vo vyššie uvedených bodoch 1. a 2. sa jedná
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov o predaj pozemku, ktorý je priľahlou plochou k pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľky, ktorý svojim umiestnením a
využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou , čo je dôvodom na priamy predaj
nehnuteľnosti bližšie popísanej v bode C/ tohto uznesenia.
C/ s c h v a ľ u j e
1. V zmysle § 9 ods. 2 písm. c) a písm. e) s prihliadnutím na § 9a ods. 8 písm. b) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy predaj pozemku
parc. č. 3194/239 záhrady o výmere 196 m2, ktorý sa nachádza v k. ú. Nesvady, je
vedený na Katastrálnom odbore Okresného úradu Komárno, na liste vlastníctva č.
2462 ako parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, ktorý je vo
výlučnom vlastníctve Obce Nesvady, do výlučného vlastníctva Márii Harisovej, rodné
priezvisko Mlinkovicsová, dátum narodenia 15. 08. 1953, trvale bytom 946 51 Nesvady,
Vinohradnícka ulica č. 1222/1.
2. Predajnú cenu za vyššie uvedenú nehnuteľnosť vo výške 2 750,--Eur.
3. Všetky náklady spojené s predajom predmetnej nehnuteľnosti vrátane poplatku za vklad
do katastra nehnuteľností hradí kupujúci.
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.
X.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
schvaľuje
predĺženie nájmu a uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku na
Jarmočnej ulici č. 14 – na miestnom trhovisku pozemok č. 2 o celkovej výmere 36 m2 ,
vytvoreného z pozemku parc. č. 3201/266 ostatné plochy o výmere 3435 m2, vedeného na
LV č. 2462 vo vlastníctve Obce Nesvady, pre spoločnosť Pekáreň Dóža s.r.o., so sídlom 941 22
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Zemné č. 839, IČO: 47 655 364, zastúpenú Dóža Jurajom, konateľom spoločnosti,
04.09.1949, trvale bytom 941 22 Zemné č. 671, za nasledovných podmienok:
1. výška nájomného 15,-- €/m2/rok, platba nájomného mesačne,
2. doba prenájmu - 5 rokov, t. j. od 01. 12. 2014 do 30.11.2019,
3. vrátenie alikvotnej časti finančných prostriedkov.

nar.

XI.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
nesúhlasí
so žiadosťou Simony Fujaszovej, trvale bytom 946 51 Nesvady, Na kopci č. 1517/16
o odkúpenie nasledovných nehnuteľností z majetku obce Nesvady nachádzajúcich na
Komenského ulici č. 30 a 32 v Nesvadoch:
- stavba obchodného objektu so súpisným číslom 867, nachádzajúca sa na parc. č.
3201/265,
- prislúchajúca časť pozemku parc. č. 3201/265 nachádzajúca sa pod stavbou obchodného
objektu súpisné číslo 867.
XII.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť firmy Recro, s.r.o. so sídlom 940 59 Nové Zámky, Šoltésovej 29 na prenájom
nebytových priestorov v objekte Predajná jednotka, Novozámocká cesta č. 1,
B/ o d k l a d á
žiadosť firmy Recro, s.r.o. so sídlom 940 59 Nové Zámky, Šoltésovej 29 na prenájom
nebytových priestorov v objekte Predajná jednotka, Novozámocká cesta č. 1 na prejednanie na
októbrové zasadnutie obecného zastupiteľstva.
XIII.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ s c h v a ľ u j e
predložený poradovník žiadateľov o pridelenie bytu č.18 o výmere 34,95 m2, nachádzajúci
sa na poschodí v budove 27 b. j. na Športovej ulici č. 1529/4, Nesvady, na pozemku parc.
č. 3201/310 v k. ú. Nesvady, podľa poradia doporučeného komisiou výstavby, územného
plánu, verejného poriadku a životného prostredia a komisiou sociálneho a zdravotného
zabezpečenia, takto:
Priezvisko a meno

Trvalý pobyt

Maráz Jozef
Lengváriová Helena
Fedor Štefan

Nesvady, Sady 1853
Nesvady, Novozámocká 14
Nesvady, Sládkovičova 10

Poradie
schválené
OZ
1.
2.
3.

pridelenie bytu č. 16 o výmere 65,8526 m2, nachádzajúci sa na 2. poschodí v budove 18
b. j. blok A, na Obchodnej ulici č. 748/11A, Nesvady, na pozemku parc. č. 58/13 v k. ú.
Nesvady pre Denisu Tamášovú nar. 08.03.1976, trvale bytom 946 51 Nesvady, Nitriansky
rad č. 1147/14.
2. predložený poradovník žiadateľov o pridelenie bytu č. 8 o výmere 45,8174 m2,
nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove 18 b. j. blok B na Obchodnej ulici č. 775/11B,
Nesvady, na pozemku parc. č. 58/16 v k. ú. Nesvady, podľa poradia doporučeného komisiou
výstavby, územného plánu, verejného poriadku a životného prostredia a komisiou
sociálneho a zdravotného zabezpečenia, takto:
1.
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Priezvisko a meno

Trvalý pobyt

Poradie
schválené
OZ
1.
2.

Orišková Klára
Nesvady, Komenského 1
Simonics Viktor
Nesvady, Taránska 10
B/ s t a n o v u j e
1. podmienky prenájmu pre byt č. 18 v 27 b. j. :
1.1 výška nájomného – 29,8745 €/m2/rok,
1.2 doba prenájmu – od 01.10.2014 do 31.07.2015,
1.3 zloženie finančnej zábezpeky vo výške 6-mesačného nájomného,
1.4 prihlásenie sa k trvalému pobytu minimálne počas platnosti nájomnej zmluvy.
2. podmienky prenájmu pre byt č. 16 v 18 b. j. blok A :
2.1 výška nájomného – 35,09 €/m2/rok,
2.2 doba prenájmu – od 01.10.2014 do 30.11.2016,
2.3 zloženie finančnej zábezpeky vo výške 6-mesačného nájomného,
2.4 prihlásenie sa k trvalému pobytu minimálne počas platnosti nájomnej zmluvy.
3. podmienky prenájmu pre byt č. 8 v 18 b. j. blok B :
3.1 výška nájomného – 33,22 €/m2/rok,
3.2 doba prenájmu – od 01.10.2014 do 31.12.2015,
3.3 zloženie finančnej zábezpeky vo výške 6-mesačného nájomného,
3.4 prihlásenie sa k trvalému pobytu minimálne počas platnosti nájomnej zmluvy.
XIV.

Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
schvaľuje
predĺženie nájmu a uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku – verejného
priestranstva, na Novozámockej ceste o celkovej výmere 131,70 m2 , vytvoreného z pozemku
parc. č. 1169/165 ostatné plochy o výmere 1005 m2, vedeného na LV č. 2462 vo vlastníctve
Obce Nesvady, pre Enesa Faikiho - Korčula, nar. 08.06.1989, trvale bytom 940 01 Nové
Zámky, Letomostie č. 4941/15, za nasledovných podmienok:
1. výška nájomného
1.1 ostatná plocha o výmere 81,20 m2 0,15 €/m2/rok,
1.2 pozemok pod stavbou o výmere 22,50 m2 15,-- €/m2/rok,
1.3 letná terasa o výmere 28 m2 6,50 €/m2/rok,
t. j. spolu o výmere 131,70 m2 ,
2. doba prenájmu - 5 rokov, t. j. od 01. 03. 2015 do 29.02.2020,
3. vyrovnanie finančných prostriedkov vo výške 3-mesačného nájomného.
XV.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
schvaľuje
predĺženie nájmu a uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku – verejného
priestranstva, na Novozámockej ceste o celkovej výmere 76,82 m2 , vytvoreného z pozemku
parc. č. 1169/165 ostatné plochy o výmere 1005 m2, vedeného na LV č. 2462 vo vlastníctve
Obce Nesvady, pre Zoltána Dobiho, nar. 20.09.1985, trvale bytom 946 51 Nesvady,
Budovateľská ulica č. 1920/51, za nasledovných podmienok:
1.výška nájomného
1.1 ostatná plocha o výmere 35,82 m2 0,15 €/m2/rok,
1.2 pozemok pod stavbou o výmere 20 m2 15,-- €/m2/rok,
1.3 celoročná terasa o výmere 21 m2 10,-- €/m2/rok,
t. j. spolu o výmere 76,82 m2 ,
2. doba prenájmu - 5 rokov, t. j. od 01. 03. 2015 do 29.02.2020,
3. vyrovnanie finančných prostriedkov vo výške 3-mesačného nájomného.
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XVI.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ s c h v a ľ u j e
predĺženie nájmu a uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku – verejného
priestranstva, na Novozámockej ceste o celkovej výmere 20 m2 , vytvoreného z pozemku parc.
č. 1169/165 ostatné plochy o výmere 1005 m2, vedeného na LV č. 2462 vo vlastníctve Obce
Nesvady, pre Ing. Barta Andreja Videopožičovňa - ABAR, nar. 21.10.1974, trvale bytom 941
06 Komjatice, Dolná č. 44, za nasledovných podmienok:
1. výška nájomného 15,-- €/m2/rok, platba ročne vždy do 31.3. bežného roka,
2. doba prenájmu - 5 rokov, t. j. od 01. 03. 2015 do 29.02.2020,
B/ stanovuje podmienky prenájmu nasledovne:
stavebne a esteticky upraviť predajnú jednotku a okolie vrátane smetných nádob
s prihliadnutím na schválené úpravy miestnou komisiou výstavby a územného plánu,
verejného poriadku a životného prostredia a komisiou poľnohospodárstva, miestneho rozvoja
a podnikateľských aktivít.
Termín: 28. 2. 2015
XVII.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
A/ b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť spoločnosti SOLID Nesvady, s.r.o. so sídlom Novozámocká 1, 946 51 Nesvady,
IČO: 36 561 223, v zastúpení Pavolom Kováčom, konateľom spoločnosti, nar. 24. 02.
1961, trvale bytom 946 51 Nesvady, Blatná 30, o odkúpenie nehnuteľností z majetku
obce Nesvady, a to stavbu Predajnej jednotky so súpisným číslom 900, nachádzajúcu sa na
parc. č. 927/2 zastavané plochy a nádvoria, na Novozámockej ceste a pozemku, na
ktorom je stavba parc. č. 927/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 400 m2 a pozemok
parc. č. 927/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 597 m2.
B/ o d k l a d á
prejednanie žiadosti spoločnosti SOLID Nesvady, s.r.o. so sídlom Novozámocká 1, 946 51
Nesvady, IČO: 36 561 223, v zastúpení Pavolom Kováčom, konateľom spoločnosti, nar.
24. 02. 1961, trvale bytom 946 51 Nesvady, Blatná 30, o odkúpenie nehnuteľností
z majetku obce Nesvady, a to stavbu Predajnej jednotky so súpisným číslom 900, na
októbrové zasadnutie obecného zastupiteľstva.
XVIII.
Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesvady č. 3/2014 o vymedzení miest na vylepovanie
volebných plagátov, názornú agitáciu a volebnú kampaň politických strán, hnutí a nezávislých
kandidátov pre voľby do samosprávnych orgánov konaných dňa 15. novembra 2014
v upravenom znení.

JUDr. Jozef Haris
starosta obce
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