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Z á p i s n i c a 

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Dátum konania: 10. 2.  2017  

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

1. Otvorenie zasadnutia 

17. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Judita Valašková. 

Po privítaní všetkých prítomných, skonštatovala, že prítomná je nadpolovičná väčšina 

poslancov a OZ je uznášania schopné. Ospravedlnili sa poslanci Mgr. Boris Bátora, Mário 

Čebík a Jozef Sládeček, ostatní boli prítomní. 

Starostka navrhla zmenu programu a to pridanie nového bodu programu, ktorý sa omylom 

vynechal a to ako nový bod č. 6 navrhla pridať Ročnú správu hlavného kontrolóra obce za 

rok 2016 a tým by sa všetky ostatné programové body posunuli.   

Hlasovanie za vloženie tohto nového bodu programu do návrhu pôvodného programu pod 

č. 6: 

Prítomní: 8 za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 

Starostka predniesla zmenený program 17. zasadnutia OZ. 

Hlasovanie za schválenie nového programu. 

 

Prítomní: 8 za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 

2. Určenie zapisovateľa  

Starostka určila zapisovateľkou pani Eriku Együd.  

 

3. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: László Csepedi a Ing. Ladislav Dojčan. 
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Hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice: 

 

Prítomní: 8 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 2 

 

Zdržali sa:  László Csepedi a Ing. Ladislav Dojčan 

 

návrh bol schválený 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Dalibor Rampaško a Mgr. Róbert Szabó. 

 

Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie: 

 

Prítomní: 8 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 2 

 

Zdržal sa: Dalibor Rampaško a Mgr. Róbert Szabó 

 

návrh bol schválený 

 

Na zasadnutí je už prítomný poslanec Jozef Sládeček. 

 

4 . Kontrola uznesení 

Mgr. Ladislav Kottlík prečítal uznesenia z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Poslanci nemali pripomienky k uzneseniam. 

 

5. Rozpočtové opatrenie 6/2016 

Starostka informovala, že rozpočtové opatrenie obsahuje úpravu medzi rozpočtovými 

položkami ku koncu r. 2016: 

úprava príjmov za obec vo výške 78.944,83 €, výdavkov vo výške 12.425,43 €, tj. spolu za 

obec vo výške 91.370,26 € a  

za ZŠ na strane príjmov : prenesené kompetencie: 20.068,49€, originálne kompetencie: 

10.740,72 € - tj. spolu 30.809,21 € a na strane výdavkov za ZŠ: prenesené kompetencie: 

20.068,49, originálne kompetencie: 10740,72 € - tj. spolu 30.809,21 €. 

 

Hlasovanie za schválenie rozpočtového opatrenia č. 6/2016 : 

Prítomní: 9 za: 8 proti: 0 zdržali sa: 1 

Zdržal sa: Jozef Sládeček 

návrh bol schválený 
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U z n e s e n i e  

č. U-1/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e   

 

V zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úpravu rozpočtu 

nasledovne: 

Rozpočtové opatrenie č. 6/2016 

 

Úprava rozpočtu obce : 

Bežné príjmy     

Zábezpeka - Zberný dvor verejné obstaranie + 24 000,00 

Transfer CEDRON + 900,00 

Transfer zo ŠR - CO skladník + 5,80 

Transfer zo ŠR - ROEP + 13,03 

Transfer zo ŠR - oprava B pavilónu ZŠ + 47 712,00 

Príjmové finančné operácie     

Príjem zábezpeky - byty + 2 214,00 

Príjem zábezpeky - Zberný dvor + 4 100,00 

Úprava príjmov spolu   78 944,83 

   Bežné výdavky     

OÚ - Cedron + 900,00 

Aktivačná činnosť - úrazové poistenie + 3,25 

Aktivačná činnosť - materiál + 78,00 

ROEP - všeobecný materiál + 59,03 

Matrika - tarifný plat + 248,17 

Matrika - zdravotné poistenie + 12,09 

Matrika - nemocenské poistenie + 1,69 

Matrika - starobné poistenie + 16,92 

Matrika - úrazové poistenie + 0,96 

Matrika - invalidné poistenie + 3,62 

Matrika - poistenie v nezamestnanosti + 1,20 

Matrika - poistenie do RF + 5,87 

CO skladník - tarifný plat + 192,80 

ŠJ vrátenie nevyčerpané stravné soc.deti + 62,99 

OÚ - zdravotné poistenie + 9,00 
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OÚ - nemocenské poistenie + 48,40 

OÚ - prevádzkové stroje + 69,50 

OÚ - reprezentačné + 253,00 

Zastupiteľstvo - reprezentačné + 152,80 

OÚ - údržba budovy + 19,30 

OÚ - stravné lístky + 519,00 

OÚ - prídel do SF + 10,70 

Garáže - odmeny + 70,00 

Garáže - nemocenské poistenie + 63,50 

Garáže - starobné poistenie + 1 067,90 

Garáže - úrazové poistenie + 46,40 

Garáže - invalidné poistenie + 17,70 

Garáže - poistenie do RF + 393,70 

Garáže - všeobecné služby + 6,00 

Garáže - prídel do SF + 26,50 

Knižnica - tarifný plat + 156,60 

Knižnica - nemocenské poistenie + 2,61 

Knižnica - starobné poistenie + 26,80 

Knižnica - úrazové poistenie + 0,50 

Knižnica - invalidné poistenie + 1,80 

Knižnica - poistenie v nezamestnanosti + 1,90 

Knižnica - poistenie do RF + 9,70 

VKD - elektrina, plyn + 854,10 

DS - zdravotné poistenie + 130,60 

DS - nemocenské poistenie + 18,30 

DS - starobné poistenie + 182,80 

DS - úrazové poistenie + 10,40 

DS - poistenie do RF + 77,00 

Soc. služby - nemocenské poistenie + 5,60 

Soc. služby - starobné poistenie + 6,60 

Soc. služby - úrazové poistenie + 5,40 

Soc. služby - invalidné poistenie + 31,30 

Soc. služby - poistenie v nezamestnanosti + 5,40 

Soc. služby - poistenie do RF + 39,70 

OÚ - časopis, publikácie + 67,60 

9b.j. čerpanie z fondu opráv + 65,00 

Garáže - servis áut + 41,20 

Výdavkové finančné operácie     

Vrátenie zábezpeky - Zberný dvor + 4 100,00 

Kapitálové výdavky     

Cintorín - zakrytie odvodňovacieho kanála + 2 224,53 
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Úprava výdavkov spolu   12 425,43 

Úprava rozpočtu ZŠ (prenesené kompetencie): 

Bežné výdavky     

MŠ-tarifné platy-účelové prostr. - 133,00 

ZŠ-vzdel.poukazy-tar.platy - 664,00 

ZŠ-tarifný plat-niž.sek.vzdel. - 3 928,02 

ZŠ-príplatky-nižšie sek.vzdel. + 6 174,16 

ZŠ-poistné do VsZP-niž.sek.vzdel. + 3 756,97 

ZŠ-poistné do ost. ZP-niž.sek.vzdel. + 1 351,39 

ZŠ-nemocenské poist.-niž.sek.vzdel. + 1 964,99 

ZŠ-dôchodkové poist.-niž.sek.vzdel. + 1 459,90 

ZŠ-úrazové poist.-niž.sek.vzdel. - 1 156,21 

ZŠ-príspevok do FZ-niž.sek.vzdel. + 711,75 

ZŠ-príspevok do RF-niž.sek.vzdel. + 1 895,78 

ZŠ-cestovné náhrady - 186,67 

ZŠ-cestovné výdavky-niž.sek.vzdel. - 95,08 

ZŠ-energie-niž.sek.vzdel. - 6 733,57 

ZŠ-vodné, stočné-niž.sek.vzdel. + 115,98 

ZŠ-poštovné, telefon-niž.sek.vzdel. + 60,49 

MŠ-prev.stroje-účelové prostr. - 5,40 

ZŠ-vzdel.poukazy-vyb.prev.priest. - 414,4 

ZŠ-deti zo soc.znev.prostr-vyb.priestorov + 100,00 

ZŠ-vybavenie prev.priest.-niž.sek.vzdel. - 359,22 

MŠ-všeob.mater.-účelové prostr. + 126,01 

ZŠ-vzdel.poukazy-všeobecný materiál - 417,53 

ZŠ-všeobecný materiál-niž.sek.vzdel. - 875,51 

MŠ-knihy,uč.pomôcky-účel. prostr. + 12,25 

ZŠ-knihy,časopisy,uč.pomôcky - 546,30 

ZŠ-vzdel.poukazy-knihy,čas.,uč.pom. - 200,00 

ZŠ-deti zo soc.znev.prostr.-učeb.pomôcky - 100,00 

ZŠ-knihy, čas., učeb.pomôcky-niž.sek.vzdel. - 545,67 

ZŠ-pracovné odevy-niž.sek.vzdel. - 14,89 

ZŠ-benzín do kosačky-niž.sek.vzdel. - 21,37 

ZŠ-údržba inter.vybavenia - 10,00 

MŠ-všeob.služby-účel.prostr. + 0,14 

ZŠ-vzdel.poukazy-všeobecné služby + 1 695,93 

ZŠ-všeobecné služby-niž.sek.vzdel. - 2 935,95 

ZŠ-poplatky banke-niž.sek.vzdel. - 10,83 

ZŠ-stravovanie zamest.-niž.sek.vzdel. - 231,04 

ZŠ-poistné-niž.sek.vzdel. - 371,61 

ZŠ-prídel do SF-niž.sek.vzdel. + 642,75 
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ZŠ-dohody mimo prac.pomeru-niž.sek.vzdel. - 63,32 

ZŠ-nemocenské dávky-niž.sek.vzdel. - 48,9 

Bežné výdavky ZŠ splolu   0,00 

 

Úprava rozpočtu MŠ, ŠJ a ŠKD (originálne kompetencie): 

Bežné príjmy ŠJ, MŠ, ŠKD spolu     

MŠ-tarifné platy + 3 741,44 

ŠKD-tarifný plat - 89,48 

ŠJ-tarifný plat-primárne vzdel. - 2 337,63 

ŠJ-tarifný plat-nižšie sekund.vzdel. - 2 217,19 

MŠ-príplatky + 1 157,94 

ŠJ-príplatky-predprim.vzdel. + 257,74 

ŠJ-príplatky-primárne vzdel. + 7,37 

ŠJ-príplatky-nižšie sekund.vzdel. + 2,84 

MŠ-poistné do VšZP + 0,49 

ŠKD-poistné do VšZP + 10,22 

ŠJ-poistné do VšZP-predprim. vzdel. + 59,01 

ŠJ-poistné do VšZP-primárne vzdel. + 108,68 

ŠJ-poistné do VšZP-nižšie sekund. vzdel. + 71,20 

MŠ-poistné do ostatných ZP + 0,49 

ŠKD-poistné do ost.ZP - 50,60 

ŠJ-poistné do ost.ZP-predprim.vzdel. + 222,59 

ŠJ-poistné do ost. ZP-primárne vzdel. + 24,90 

ŠJ-poistné do ost. ZP-nižšie sekund. vzdel. + 16,31 

MŠ-nemocenské poistenie + 0,84 

ŠKD-nemocenské poistenie - 0,51 

ŠJ-nemocenské poistenie-predprim.vzdel. + 8,61 

ŠJ-nemocenské poist.-primárne vzdel. + 17,93 

ŠJ-nemocenské poist.-nižšie sekund.vzdel. + 10,87 

MŠ-dôchodkové poistenie + 622,98 

ŠKD-dôchodkové poistenie + 222,66 

ŠJ-dôchodkové poistenie-predprim.vzdel. + 215,76 

ŠJ-dôchodkové poistenie-primárne vzdel. + 148,24 

ŠJ-dôchodkové poistenie-nižšie 
sekund.vzdel. + 240,63 

MŠ-úrazové poistenie + 0,10 

ŠKD-úrazové poistenie - 1,94 

ŠJ-úrazové poistenie-predprim. vzdel. + 1,70 

ŠJ-úrazové poist.-primárne vzdel. + 2,91 

ŠJ-úrazové poist.-primárne vzdel. + 17,09 

ŠJ-úrazové poist.-nižšie sekund. vzdel. + 3,46 
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MŠ-príspevok do FZ + 0,62 

ŠKD-príspevok na FZ - 2,12 

MŠ-príspevok do RF + 10,43 

ŠKD-príspevok do RF + 27,35 

ŠJ-príspevok do RF-predprim. vzdel. + 301,30 

ŠJ-príspevok do RF-primárne vzdel. + 140,00 

ŠJ-príspevok do RF-nižšie sekund.vzdel. + 106,17 

MŠ-cestovné - 35,90 

MŠ-energie-elektrina,plyn - 4 360,99 

ŠKD-energie - 153,30 

ŠJ-energie-vl.príjem - 99,57 

ŠJ-energie-elektrina,plyn-predprim.vzdel. + 1 931,91 

MŠ-vodné, stočné + 23,37 

ŠJ-vodné, stočné-vlast. príjem + 16,46 

MŠ-poštovné,telefón + 71,08 

MŠ-prev.stroje,prístr.,zar. - 449,00 

ŠJ-prev.stroje,prístr.,zar.-vl.príjem - 21,78 

MŠ-všeobecný materiál - 199,50 

MŠ-údržba budov,priestorov-dopravné 
ihrisko - 451,00 

MŠ-všeobecné služby - 94,82 

ŠJ-všeobecné služby-vlast. príjem + 2,88 

MŠ-stravovanie zamestnancov + 0,16 

MŠ-prídel do sociálneho fondu + 1,27 

ŠKD-prídel do sociálneho fondu + 37,72 

ŠJ-prídel do SF-vl.príjem - 18,45 

ŠJ-doh.mimo prac.pomeru-vl.príjem + 875,00 

ŠJ-nemocenské dávky-vl.príjem - 156,94 

Bežné výdavky ŠJ, MŠ, ŠKD spolu 
 

0,00 

 

 

6. Ročná správa hlavného kontrolóra obce za rok 2016 

 

Hlavný kontrolór predniesol ročnú správu hlavného kontrolóra obce za rok 2016, ktorá je 

prílohou zápisnice. 

U z n e s e n i e  

č. U-2/2017 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

výročnú správu hlavného kontrolóra obce za rok 2016 
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7. Návrh na výplatu mimoriadnej odmeny poslancom OZ 

 

Starostka povedala, že za rok 2015 a 2016 sa poslanci zriekli odmien za účasť na 

zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Počas tohto obdobia pracovali bez honoráru, 

zúčastňovali sa pracovných porád a plnili svoje povinnosti, ktoré sa dohodli v rámci komisíí. 

Z tohto dôvodu navrhla vyplatiť každému poslancovi mimoriadnu odmenu vo výške 200 € 

v čistom a na pracovnej porade bola navrhnutá táto istá odmena aj hl. kontrolórovi obce. 

Nakoľko tento bod programu prebrali na prac.porade, starostka dala hlasovať. 

 

Hlasovanie za návrh na výplatu mimoriadnej odmeny poslancom OZ: 

 

              Prítomní : 9  Za: 9   Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

č. U-3/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 

 

a) výplatu mimoriadnej odmeny poslancom obecného zastupiteľstva vo februárovom 

výplatnom termíne vo výške 200,42 €/poslanca v čistom a to: 

Mgr. Bátora Boris 

Ing. Bottlik Erik 

Csepedi László 

Čebík Mário 

Ing. Dojčan Ladislav 

Ing. Gyepes Andrea 

Kevélyová Gizela 

Rampaško Dalibor 

Sládeček Jozef 

Mgr. Szabó Róbert 

b) výplatu mimoriadnej odmeny hlavnému kontrolórovi vo výške 200,42 € v čistom. 
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8.  Návrh na financovanie rekonštrukcie 4 b.j. na ulici Záhradná  

z úverových  zdrojov  

 

Starostka povedala, že minulý rok uvažovali o rekonštrukcií 4 bj. prostredníctvom ŠFRB, ale 

narazili na rôzne prekážky – musela by sa prerábať projektová dokumentácia, lebo neboli by 

oprávnené všetky výdavky, ktoré si vyžaduje rekonštrukcia a podľa jestvujúcej projektovej 

dokumentácie má obec už vydané platné stavebné povolenie. Predbežne sa poslanci zhodli 

na tom, že by obec finančne bez problémov utiahla rekonštrukciu z úveru, keďže obec nemá 

momentálne žiadne úverové zaťaženie. Rozpočet na rekonštrukciu vyšiel na 160.256 € - čiže 

počítali by s úverom na 160 000€, na základe  cenových ponúk z 3  rôznych bánk vybrali na 

prac. porade najvýhodnejšiu cenovú ponuku - VÚB banku, s dobou splácania na 5 rokov pri 

navrhovanej úrokovej sadzbe 0,9% p.a. a so zabezpečením obchodu bianko zmenkou, pričom 

sa zaplatí jednorazový poplatok vo výške 480€, čo je vlastne 0,3% z celkovej výšky. 

Jednotlivé mesačné splátky by boli podľa prepočtu na 5 rokov vo výške približne 2600-2700€ 

v závislosti od konečnej úrokovej sadzby. 

P.Sládeček mal otázku, či o rekonštrukcii sa uvažuje ešte tento rok, starostka odpovedala, že 

áno, čím skôr a ten, kto vzišiel z verejného obstarávania v roku 2010, bude v ňom 

pokračovať. 

 

Hlasovanie za návrh na financovanie rekonštrukcie 4 b.j. na ulici Záhradná  z úverových  

zdrojov: 

 

              Prítomní : 9  Za: 9   Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

č. U-4/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 

 

rekonštrukciu bytového domu 4b.j. na ulici Záhradná pri financovaní z úverových zdrojov 

VÚB Banky a.s. vo výške 160.000,- € s dobou splácania na 5 rokov pri navrhovanej úrokovej 

sadzbe 0,9% p.a. a so zabezpečením obchodu bianko zmenkou. 
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9.  Rôzne; interpelácie poslancov  a diskusia 

Nasledovali žiadosti občanov: 

1)Žiadosť p. Gabriely Holanovej – odkúpenie obecného pozemku 

V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov o žiadosti p. Gabriely 

Holanovej, Mlynská zem 464/85, Branč  o odkúpenie dielov 3 a 4 o celkovej výmere 3 m2 a 

novovytvorenej parcely registra „C“ parc.č. 1937/27 o výmere 297 m2, k.ú. Veľký Kýr podľa 

geometrického plánu č. 113/2016, úradne overeného pod č. 1752/16. V prípade dielov 3 a 4 

ide o pozemok pod rozostavanou stavbou vo vlastníctve žiadateľky (LV 1022, k.ú. Veľký Kýr 

v rozsahu podľa citovaného GP), prípade novovytvorenej parcely registra „C“ parc.č. 

1937/27 o pozemok nachádzajúci sa medzi stavebným pozemkom žiadateľky a záhradou jej 

rodičov, ktorý žiadateľka, resp. jej rodina dlhodobo užíva, prevodom sa zosúlaďuje užívací a 

právny stav. Keďže sa jedná o pozemok pod stavbou a pozemok medzi nehnuteľnosťami vo 

vlastníctve žiadateľky a jej rodičov, ktorý je žiadateľkou dlhodobo užívaný,  bolo navrhnuté, 

aby sa pri prevode dielov 3 a 4 postupovalo podľa § 9a ods.8 písm.b) a pri prevode parcely 

registra „C“ parc.č. 1937/27 podľa § 9a ods.8 písm.e)  zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov.  

Pán poslanec Kottlík sa opýtal, či jednala stavebná komisia. Starostka odpovedala, že nie, 

lebo predseda staveb. komisie je PN a v územnom pláne sa neplánuje s novou ulicou.  

Hlasovanie za schválenie zámeru odpredaja obecného majetku dielov 3 a 4 o celkovej 

výmere 3 m2 a novovytvorenej parcely registra „C“ parc.č. 1937/27 o výmere 297 m2, k.ú. 

Veľký Kýr: 

              Prítomní : 9  Za: 9   Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

č. U-5/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s ch v a ľ u j e 

 

zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to dielu 3 o výmere 1 m2 

a dielu 4 o výmere 2 m2, geometrickým plánom č. 113/2016, úradne overeným pod č. 1752/16 
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odčlenených z parcely registra „C“ parc.č. 1937/4, orná pôda o výmere 1670 m2, zapísanej na 

LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr formou kúpnej zmluvy podľa 

§ 9 a ods.8 písm.b) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 

25,- € /m² a parcely registra „C“ parc.č. 1937/27, orná pôda  o výmere 297 m2 podľa vyššie 

uvedeného geometrického plánu (tvorená dielom 1 o výmere 26 m2, odčleneným z parcely 

registra „C“ parc.č. 1937/3, orná pôda o výmere 1441 m2, dielom 2 o výmere 199 m2, 

odčleneným z parcely registra „C“ parc.č. 1937/4, orná pôda o výmere 1670 m2 a dielom 5 

o výmere 72 m2, odčleneným z parcely registra „C“ parc.č. 1937/5, orná pôda o výmere 705 

m2, ktoré sú zapísané na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve Obce Veľký Kýr) 

formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov za kúpnu cenu vo výške 10,- €/m²  kupujúcej  Gabriela Holanová, rod. Banyárová, 

nar. 19.3.1970, trvale bytom Mlynská zem 464/85, Branč do jej výlučného vlastníctva. 

 

Zdôvodnenie prevodu a osobitného zreteľa – diely 3 a 4 sa nachádzajú pod rozostavanou 

stavbou vo vlastníctve kupujúcej. Novovytvorená parcela registra „C“ parc.č. 1937/27 je 

pozemkom nachádzajúcim sa medzi stavebným pozemkom kupujúcej a záhradou jej 

rodičov, pričom predmetný pozemok kupujúca dlhodobo užíva. Prevodom sa zosúlaďuje 

užívací a právny stav.  
__________________________________________________________________________________ 

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo zámer previesť majetok obce a 

spôsob prevodu majetku obce, a to dielu 3 o výmere 1 m2 a dielu 4 o výmere 2 m2, 

geometrickým plánom č. 113/2016, úradne overeným pod č. 1752/16 odčlenených z parcely 

registra „C“ parc.č. 1937/4, orná pôda o výmere 1670 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr 

vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.b) 

zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 25,- € /m² a parcely 

registra „C“ parc.č. 1937/27, orná pôda  o výmere 297 m2 podľa vyššie uvedeného 

geometrického plánu (tvorená dielom 1 o výmere 26 m2, odčleneným z parcely registra „C“ 

parc.č. 1937/3, orná pôda o výmere 1441 m2, dielom 2 o výmere 199 m2, odčleneným z 

parcely registra „C“ parc.č. 1937/4, orná pôda o výmere 1670 m2 a dielom 5 o výmere 72 m2, 

odčleneným z parcely registra „C“ parc.č. 1937/5, orná pôda o výmere 705 m2, ktoré sú 

zapísané na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve Obce Veľký Kýr) formou kúpnej 

zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu 

cenu vo výške za kúpnu cenu vo výške 10,- €/m² kupujúcej  Gabriela Holanová, rod. 

Banyárová, nar. 19.3.1970, trvale bytom Mlynská zem 464/85, Branč do jej výlučného 

vlastníctva, s vyššie uvedeným odôvodnením prevodu a osobitného zreteľa.  

2) Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – p. Otília Verešová 

V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov o žiadosti p. Otílie 

Veresovej, Družstevná 21, Veľký Kýr  o odkúpenie novytvorených parciel registra „C“ 
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parc.č. 1174/93, zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2 a  parc.č. 1174/94, zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 22 m2, odčlenených z parcely registra „C“ parc.č. 1174/1, k.ú. 

Veľký Kýr.  Ide o pozemok zastavaný viničnou pivnicou postavenou žiadateľkou a jej 

zomrelým manželom (na základe dedičského konania sa stane výlučnou vlastníčkou stavby) 

a priľahlý dvor,  ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 

vo vlastníctve žiadateľky. Predmetný pozemok žiadateľka užíva cca od r. 1985, prevodom sa 

zosúlaďuje užívací a právny stav. Keďže sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo 

vlastníctve žiadateľky a priľahlú plochu,  bolo navrhnuté, aby sa pri prevode majetku obce 

postupovalo podľa § 9a ods.8 písm.b) zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

Hlasovanie za schválenie zámeru odpredaja obecného majetku: 

              Prítomní : 9  Za: 9   Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

č. U-6/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

s c h v a ľ u j e 

 

zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, pozemkov - parcela registra 

„C“ parc.č. 1174/93, zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2 a parcela registra „C“ 

parc.č. 1174/94, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, geometrickým plánom č. 

119/2016, úradne overeným pod č. 1768/16 odčlenené z parcely registra „C“ parc.č. 1174/1, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 16540 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo 

výlučnom vlastníctve Obce Veľký Kýr a to formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.b) 

zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 1,- €/m² kupujúcej 

Otília Veresová, rod. Čermanová, nar. 19.8.1946, trvale bytom Družstevná 909/21, Veľký Kýr 

do jej výlučného vlastníctva. 
__________________________________________________________________________________ 

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo zámer previesť majetok obce a 

spôsob prevodu majetku obce, a to parcely registra „C“ parc.č. 1174/93, zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 58 m2 a parcely registra „C“ parc.č. 1174/94, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 22 m2, geometrickým plánom č. 119/2016, úradne overeným pod č. . 1768/16 

odčlenených z parcely registra „C“ parc.č. 1174/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 

16540 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve Obce Veľký Kýr, a to 

formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.b) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
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predpisov za kúpnu cenu vo výške 1,- €/m²   kupujúcej Otília Veresová, rod. Csermanová, 

nar. 19.8.1946, trvale bytom Družstevná 909/21, Veľký Kýr do jej výlučného vlastníctva. 

3a) MAJETKOPRÁVNE USPORIADANIE ULICE ŠKOLSKÁ 

V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov o majetkoprávnom 

usporiadavaní Školskej ulice. V r. 2016 boli odpísané zmluvy o budúcich darovacích 

zmluvách s vlastníkmi zapísanými na LV 180, 1496, 3533, k.ú. Veľký Kýr, ktorými sa 

zaviazali po vyhotovení geometrického plánu previesť časť pozemkov pod Školskou ulicou 

na obec.  Po vyhotovení geometrického plánu č. 35974672-205/2016, úradne overeného pod č. 

1359/16 sa zistilo, že ulica zasahuje aj na parcelu registra „C“ 134, zapísanú na LV 3534, k.ú. 

Veľký Kýr, ktorá nebola predmetom zmluvy o budúcej darovacej zmluve. Z dôvodu úspory 

za správne poplatky boli všetky časti Školskej ulice podľa uvedeného geometrického plánu 

(okrem časti vo vlastníctve Ing. Jozefa Veresa, ktorá bude riešená kúpnou zmluvou) 

zahrnuté do jednej darovacej zmluvy.  

Starostka dodala, že zmluva bola podpísaná ešte minulý rok. 

 

Hlasovanie za schválenie zámeru odpredaja obecného majetku: 

              Prítomní : 9  Za: 9   Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

č. U-7/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 

 

uzavretie darovacej zmluvy a prijatie darov, a to  

- diel 4 o výmere 75 m2, odčlenený z parcely registra „C“ parc.č. 130/2,  zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 269 m2, zapísanej na LV 180, k.ú. Veľký Kýr, pričlenený k parcele 

registra „C“ parc.č. 125/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 673 m2 od darcov 

Márie Szárazovej rod. Horváthovej  v podiele 3/6, Pavla Száraza v podiele 1/6, Eriky 

Pintérovej rod. Szárazovej v podiele 1/6 a Andrey Lörincovej rod. Szárazovej v podiele 

1/6 k celku,  

- diel 5 o výmere 79 m2, odčlenený z parcely registra „C“ parc.č. 131/4, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 222 m2, zapísanej na LV 1496, k.ú. Veľký Kýr,  pričlenený k parcele 

registra „C“ parc.č. 125/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 673 m2 od darcu 

Štefana Száraza,   
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- diel 6 o výmere 35 m2, odčlenený z parcely registra „C“ parc.č. 133/8, záhrady o výmere 

714 m2, zapísanej na LV 3533, k.ú. Veľký Kýr, pričlenený k parcele registra „C“ parc.č. 

125/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 673 m2 od darcov Mareka Grófa v podiele 

½  a Márie Grófovej, rod. Palkovičovej v podiele ½ k celku,  

- diel 7 o výmere 35 m2, odčlenený z parcely registra „C“ parc.č. 134, záhrady o výmere 

812 m2,  zapísanej na LV 3534, k.ú. Veľký Kýr, pričlenený k parcele registra „C“ parc.č. 

125/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 673 m2, od darcov Márie Grófovej, rod. 

Čebíkovej v podiele 410/1624, PeadDr. Viktórie Csepedi rod. Tóthovej v podiele 

205/1624, PaedDr. Beáty Navrátilovej rod. Tóthovej vo veľkosti 205/1624, Mareka Grófa 

v podiele 402/1624 a  Márie Grófovej, rod. Palkovičovej v podiele 402/1624 k celku,  

do výlučného vlastníctva obce Veľký Kýr ako obdarovaného.  
 

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo uzavretie darovacej zmluvy a prijatie 

darov, a to  

- diel 4 o výmere 75 m2, odčlenený z parcely registra „C“ parc.č. 130/2,  zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 269 m2, zapísanej na LV 180, k.ú. Veľký Kýr, pričlenený k parcele 

registra „C“ parc.č. 125/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 673 m2 od darcov 

Márie Szárazovej  v podiele 3/6, Pavla Száraza v podiele 1/6, Eriky Pintérovej v podiele 

1/6 a Andrey Lörincovej v podiele 1/6 k celku,  

- diel 5 o výmere 79 m2, odčlenený z parcely registra „C“ parc.č. 131/4, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 222 m2, zapísanej na LV 1496, k.ú. Veľký Kýr,  pričlenený k parcele 

registra „C“ parc.č. 125/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 673 m2 od darcu 

Štefana Száraza,   

- diel 6 o výmere 35 m2, odčlenený z parcely registra „C“ parc.č. 133/8, záhrady o výmere 

714 m2, zapísanej na LV 3533, k.ú. Veľký Kýr, pričlenený k parcele registra „C“ parc.č. 

125/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 673 m2 od darcov Mareka Grófa v podiele 

½  a Márie Grófovej, rod. Palkovičovej v podiele ½ k celku,  

- diel 7 o výmere 35 m2, odčlenený z parcely registra „C“ parc.č. 134, záhrady o výmere 

812 m2,  zapísanej na LV 3534, k.ú. Veľký Kýr, pričlenený k parcele registra „C“ parc.č. 

125/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 673 m2, od darcov Márie Grófovej, rod. 

Čebíkovej v podiele 410/1624, PeadDr. Viktórie Csepedi v podiele 205/1624, PaedDr. 

Beáty Navrátilovej vo veľkosti 205/1624, Mareka Grófa v podiele 402/1624 a  Márie 

Grófovej, rod. Palkovičovej v podiele 402/1624 k celku,  

do výlučného vlastníctva obce Veľký Kýr ako obdarovaného.  

 

3b) Odkúpenie dielu 3 od Ing. Jozefa Veresa v rámci usporiadania 

Školskej ulice 
 

V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov o záujme obce 

majetkoprávne usporiadať Školskú ulicu tak, aby sa obec stala výlučným vlastníkom 

pozemkov tvoriacich verejné priestranstvo tejto ulice. Za týmto účelom bol vyhotovený 

geometrický plán č. 35974672-205/2016, úradne overený pod č. 1359/16. Časť pozemkov obec 
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nadobudne darovacou zmluvou, príp. už je ich vlastníkom. Zostávajúcu časť tvorí diel 3 

o výmere 52 m2, pričom výlučným vlastníkom parcely registra „C“ parc.č. 127/5, od ktorej je 

odčlenený, je Ing. Jozef Veres. Tento spolu s manželkou v rôznych podieloch vlastní aj 

susedné nehnuteľnosti, o odpredaj ktorých požiadal. Keďže ide o dielový geometrický plán, 

je možné vlastnícke právo k pozemku na Školskej ulici v prospech obce zapísať len 

v prípade, ak sa obec stane vlastníkom všetkých dielov parcely registra „C“ parc.č. 125/6, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 673 m2 (pozemok na ktorom je postavená  inžinierska 

stavba cesty) podľa vyššie uvedeného geometrického plánu. Nadobudnutie pozemku na 

ktorom je postavená cesta na Školskej ulici je v záujme obce a tiež jej občanov, keďže sa jedná 

o cestu využívanú občanmi obce aj ostatnou verejnosťou. Vzhľadom na vyššie uvedené 

navrhuje starostka obce schváliť kúpu dielu 3 podľa uvedeného geometrického plánu za 

kúpnu cenu 25,-€. 

Starostka dodala, že obec predáva p. Veresovi 25m2 a kupuje 52m2, p. Veres však trval na 

tom, že i keď predáva viac m2 ako kupuje konečná cena má byť rovnaká. 

 

Hlasovanie za schválenie kúpy dielu 3 o výmere 52 m2 odčleneného z parcely registra „C“ 

parc.č. 127/5 o výmere 106 m2, zapísanej na LV 2463, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve 

Ing. Jozefa Veresa bytom, Veľký Kýr do výlučného vlastníctva obce Veľký Kýr  za kúpnu 

cenu dohodou vo výške 25 €. 

 

Prítomní : 8  Za: 8   Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

č. U-8/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 

 

kúpu dielu 3 o výmere 52 m2, geometrickým plánom č. 35974672-205/2016, úradne 

overeným pod č. 1359/16 odčleneného z parcely registra „C“ parc.č. 127/5, záhrady o výmere 

106 m2, zapísanej na LV 2463, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve Ing. Jozefa Veresa, 

rod. Veresa, nar. 19.3.1957, Školská 1, Veľký Kýr do výlučného vlastníctva obce Veľký Kýr  

za kúpnu cenu 25,- €. 

 

Na základe vyššie uvedeného schválilo obecné zastupiteľstvo kúpu dielu 3 o výmere 52 m2, 

geometrickým plánom č. 35974672-205/2016, úradne overeným pod č. 1359/16 odčleneného 

z parcely registra „C“ parc.č. 127/5, záhrady o výmere 106 m2, zapísanej na LV 2463, k.ú. 
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Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve Ing. Jozefa Veresa, rod. Vereša, nar. 19.3.1957, Školská 1, 

Veľký Kýr do výlučného vlastníctva obce Veľký Kýr  za kúpnu cenu 25,-€. 

 3c) Žiadosť Ing. Veresa a manž. Valérie o prevod časti majetku obce 

V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov o žiadosti Ing. Jozefa Veresa 

a manželky Valérie, rod. Bálintovej o prevod časti majetku obce, a to dielov 8,9,10 podľa 

geometrického plánu č. 35974672-205/2016, úradne overeného pod č. 1359/16,  odčlenené 

z parciel registra „C“ parc.č. 125/5 a 125/6, zapísaných na LV 1, k.ú. Veľký Kýr. Diely 8 a 9 

o celkovej výmere 22 m2 sú súčasťou  priľahlej plochy -  oploteného dvora a diel 10 o výmere 

3 m2 je súčasťou priľahlej plochy - oplotenej záhrady,  ktoré svojím umiestnením a využitím 

tvoria neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu so súp.č. 1105 v BSM kupujúcich. 

Predmetné diely kupujúci dlhodobo užívajú ako súčasti svojich pozemkov, prevodom sa 

zosúlaďuje užívací a právny stav. Keďže sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo 

vlastníctve žiadateľky a priľahlú plochu,  bolo navrhnuté, aby sa pri prevode majetku obce 

postupovalo podľa § 9a ods.8 písm.b) zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Celý 

prevod sa realizuje v rámci majetkoprávneho usporiadania Školskej ulice, kde časť ulice 

bude do vlastníctva obce prevedená z výlučného vlastníctva Ing. Vereša (vzhľadom na 

osobu prevodcu a nadobúdateľov a typy spoluvlastníctva nebolo možné riešiť pôvodne 

plánovanou zámennou zmluvou).  

Hlasovanie za schválenie zámeru odpredaja obecného majetku: 

              Prítomní : 9  Za: 9   Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

č. U-9/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 

 

zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce,  a to  

- diel 8 o výmere 20 m2, geometrickým plánom č. 35974672-205/2016, úradne overeným pod 

č. 1359/16 odčlenený z parcely registra „C“ parc.č. 125/5, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 1569 m2, pričlenený k parcele registra „C“ parc.č.127/1, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 616 m2,  
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- diel 9 o výmere 2 m2, vyššie uvedeným geometrickým plánom odčlenený z parcely registra 

„C“ parc.č. 125/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 247 m2, pričlenený k parcele 

registra „C“ parc.č. 127/1,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 616 m2 (parcely registra 

„C“ parc.č. 125/5 a 125/6 zapísané na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve Obce 

Veľký Kýr),  a to formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.b) zák.č. 138/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 1,- € / m² t.j. za 22,- € kupujúcemu  

Ing. Jozef Veres, rod. Veres, nar. 19.3.1957, trvale bytom Školská 1, Veľký Kýr v podiele 

88/100 k celku a kupujúcim Ing. Jozef Veres, rod. Veres, nar. 19.3.1957 a manželka Valéria 

Veresová, rod. Bálintová, nar. 23.7.1962, obaja trvale bytom Školská 1, Veľký Kýr do 

bezpodielového spoluvlastníctva majiteľom v podiele 12/100 k celku,  

-  diel 10 o výmere 3 m2, geometrickým plánom č. 35974672-205/2016, úradne overeným pod 

č. 1359/16 odčlenený z parcely registra „C“ parc.č. 125/5, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 1569 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve Obce Veľký 

Kýr, pričlenený k parcele registra „C“ parc.č. 127/4, záhrady o výmere 359 m2,  a to formou 

kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.b) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za 

kúpnu cenu vo výške 1,- €/m² t.j. za 3,- € kupujúcemu  Ing. Jozef Veres, rod. Veres, nar. 

19.3.1957, trvale bytom Školská 1, Veľký Kýr v podiele 7/100 k celku a kupujúcim Ing. Jozef 

Veres, rod. Veres, nar. 19.3.1957 a manželka Valéria Veresová, rod. Bálintová, nar. 23.7.1962, 

obaja trvale bytom Školská 1, Veľký Kýr do bezpodielového spoluvlastníctva majiteľov 

v podiele 93/100 k celku. 

 

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo zámer previesť majetok obce a 

spôsob prevodu majetku obce, a to dielu 8 o výmere 20 m2, geometrickým plánom č. 

35974672-205/2016, úradne overeným pod č. 1359/16 odčleneného z parcely registra „C“ 

parc.č. 125/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1569 m2, pričleneného k parcele registra 

„C“ parc.č.127/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 616 m2, dielu 9 o výmere 2 m2, 

vyššie uvedeným geometrickým plánom odčleneného z parcely registra „C“ parc.č. 125/6, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 247 m2, pričleneného k parcele registra „C“ parc.č. 

127/1,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 616 m2 (parcely registra „C“ parc.č. 125/5 

a 125/6 zapísané na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve Obce Veľký Kýr) a to 

formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.b) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov za kúpnu cenu vo výške . 1,- € / m² t.j. za 22,- €  kupujúcemu  Ing. Jozef Vereš, rod. 

Vereš, nar. 19.3.1957, trvale bytom Školská 1, Veľký Kýr v podiele 88/100 k celku 

a kupujúcim Ing. Jozef Veres, rod. Veres, nar. 19.3.1957 a manželka Valéria Veresová, rod. 

Bálintová, nar. 27.3.1962, obaja trvale bytom Školská 1, Veľký Kýr do BSM v podiele 12/100 

k celku,  a dielu 10 o výmere 3 m2, geometrickým plánom č. 35974672-205/2016, úradne 

overeným pod č. 1359/16 odčleneného z parcely registra „C“ parc.č. 125/5, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 1569 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve 

Obce Veľký Kýr, pričleneného k parcele registra „C“ parc.č. 127/4, záhrady o výmere 359 m2,  
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a to formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.b) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov za kúpnu cenu vo výške 1,- €/m² t.j. za 3,- € kupujúcemu  Ing. Jozef Veres, rod. 

Veres, nar. 19.3.1957, trvale bytom Školská 1, Veľký Kýr v podiele 7/100 k celku a kupujúcim 

Ing. Jozef Veres, rod. Veres, nar. 19.3.1957 a manželka Valéria Veresová, rod. Bálintová, nar. 

27.3.1962, obaja trvale bytom Školská 1, Veľký Kýr do BSM v podiele 93/100 k celku. 

4) Žiadosť Ing. Vojtecha Sládečeka a manž. o prenájom obecného 

pozemku na ul. Mlynská 

Starostka povedala, že pozemok č. 64/1, ktorý je vo vlastníctve obce,  sa nachádza 

v susedstve vedľa rodinného domu žiadateľov- je to záhrada budúceho domu ľudových 

tradícií, ktorý v súčasnosti obec neužíva a žiadateľ plánuje tento pozemok vyčistiť a postaviť  

si tu fóliovník.  

Podľa Zásad o určení minimálnych cien nájomného za nebytové priestory a pozemky vo 

vlastníctve obce zo dňa 1.4.2015  je sadzba nájomného za pozemok pre nepodnikateľské 

účely 0,07 €/m2, v prípade prenajatia žiadaného pozemku by išlo o sumu 10,50 €/rok.  

Starostka dodala, že prenajímať sa bude iba časť pozemku o výmere 150 m2, ktorá je 

oddelená pletivovým oplotením.    

 

Hlasovanie za prenájom časti obecného pozemku : 

              Prítomní : 9  Za: 9   Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

č. U-10/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 

 

a.) prenájom časti obecného pozemku parc. č. 64/1 o výmere 150 m2 za cenu 0,07 €/m2, tj. 

za 10,50 €/rok v prospech Ing. Vojtech Sládeček nar. 14.10.1958 a manž. Marta 

Sládečková rod. Peternaiová do nar. 7.5.1963 obaja trvale bytom Mlynská 100/22, 

Veľký Kýr do doby, kým Obec nezačne pozemok užívať v súlade s pôvodným 

zámerom - ako dvor domu ľudových tradícií.   

b.) poveruje starostu obce vyhotovením a podpísaním nájomnej zmluvy s možným 

ukončením nájmu s 12 mesačnou výpovednou lehotou.  
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5) Žiadosť občianskeho združenia Kynderko o vypožičanie priestoru 

miestnej knižnice 

Starostka oboznámila poslancov, že doteraz užívané priestory Klubu dôchodcov veľkého 

kultúrneho domu sa neosvedčili z dôvodu, že hračky a koberce, ktoré občianske združenie 

používa, sa musia pri inom užívaní klubu dôchodcov sťahovať.  

P. Kevélyová mala pripomienku ohľadom bezpečnosti detí počas pobytu v knižnici. 

 

Hlasovanie za dočasné užívanie priestorov obecnej knižnice OZ Kynderko: 

              Prítomní : 9  Za: 9   Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

č. U-11/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 

 

možnosť dočasného užívania priestorov obecnej knižnice OZ Kynderko počas otváracích 

hodín obecnej knižnice s možnosťou využitia priestorov 1 x do týždňa aj doobeda. 

 

 

6) Návrh na odpísanie zmarených investícií z účtu 042- obstaranie 

dlhodobého hmotného majetku 
 

Starostka povedala, že tento návrh podala obec. Ide o projekt. dokumentácie neuskutočnené  

alebo  neaktuálne, teda nepoužiteľné podľa terajších noriem.  Ich budúca realizácia sa 

nepredpokladá, v mnohých prípadoch nie sú doložené faktúry a ďalšie podklady. Jedná sa 

o tieto projekty: 

ZŠ rekonštrukcia B pavilónu       

Rozšírenie ul. Školskej                      

Kompostáreň a zberný dvor   

Revitalizácia centrálnej časti VK               

Modernizácia obce                 

Kanalizácia –projektová príprava             

ČOV projekty     

ČOV projekty VK   
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Celková suma týchto zmarených investícií je 44178,42 ,-€.    

Hlasovanie za odpísanie zmarených investícií z účtu 042. 

              Prítomní : 9  Za: 9   Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

č. U-12/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 

 

odpísanie zmarených investícií z účtu 042:   

 

ZŠ rekonštrukcia B pavilónu      2.520,00 Eur 

Rozšírenie ul. Školskej                         663,88 Eur 

Kompostáreň a zberný dvor   3.597,18 Eur 

Revitalizácia centrálnej časti VK            14.537,18 Eur   

Modernizácia obce                1.190,00 Eur  

Kanalizácia –projektová príprava           13.156,33 Eur  

ČOV projekty     2.648,87 Eur 

ČOV projekty VK      5.460,42 Eur 

 

 

P. Sládeček mal dotaz, že v budúcnosti by sa mohlo v týchto projektoch pokračovať 

v prípade priaznivých okolností. 

 

 7) Predĺženie Gaštanovej  ulice smerom k ulici Staničná 
Občania bývajúci na ul. Staničná  prejavili záujem o výstavbu RD na konci svojich záhrad zo 

strany Nitrovky –bolo by to pokračovanie ulice Gaštanová smerom k ulici Staničná. Platný 

územný plán obce počíta v tejto lokalite  s možnosťou využitia na individuálnu bytovú 

výstavbu. Dotknutí občania navrhli bezodplatne darovať obci časť pozemku zo svojich 

záhrad, ktoré by zasahovali do budúcej prístupovej cesty a obec by dala vyhotoviť GP na 

zameranie cesty.   

 

Hlasovanie za vyhotovenie GP na náklady obce a predĺženie miestnej komunikácie: 

              Prítomní : 9  Za: 9   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
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návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

č. U-13/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

zameranie a vyhotovenie GP na náklady obce a predĺženie miestnej komunikácie, ktorá bude 

pokračovaním ulice Gaštanová smerom k ulici Staničná s podmienkou bezodplatného 

darovania pozemkov pod budúcou komunikáciou obci vlastníkmi pozemkov.   

 

 

8) Zakúpenie spoločného fekálneho vozidla pre spoločnú čističku 

odpadových vôd (ČOV) 
Starostka povedala, že za posledný polrok sa vyviezlo na spoločnú ČOV-ku 16213 m3 

splaškov, z toho 6944 m3 bolo z našej obce. V ČOV má obec podiel 29,09 %. Zámerom piatich 

združených obcí je zakúpenie spoločného fekálneho vozidla, ktoré by  vybavovalo všetky 

obce. Nové vozidlo má kapacitu 11 m3, občanom sa sadzba za vývoz nezmení, bude to za 25 

€. Fekálne vozidlo sa kúpi za max. za 40.000 € + 30 m hadíc k tomu, čiže podiel obce by bol 

max. 11.900 €.  

Poslanec Jozef Sládeček prečítal vlastnú štúdiu o množstve fekálií, ktorú si doma pripravil. 

Starostka dodala, že do zálohy sa urobí zmluva aj s druhým fekálistom, ktorý má rovnako 

veľké auto v prípade poruchy nášho;  v prípade, že naša čistička bude mať problém 

s prijatím, budú sa brať splašky na ČOV Šurany za tú istú sumu. Do diskusie sa zapojili aj 

prítomní občania aj viacerí poslanci. Starostka dodala, že neexistuje zmluva na prevádzkové 

náklady čističky, že jediná zmluva, ktorú obec má je na postavenie samotnej čističky. 

Následne sa starostka dohodla s poslancami na tom, že tento bod programu odročia 

a stretnú sa nasledujúci pondelok o 18.00 ohľadne ďalšieho prerokovania veci. 
 

Hlasovanie za odročenie zakúpenia spoločného fekálneho vozidla : 

              Prítomní : 9  Za: 9   Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

návrh bol odročený 

 

 

U z n e s e n i e  
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č. U-14/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

o d r o č u j e 

 

zakúpenie  spoločného fekálneho vozidla obcami Komjatice, Veľký Kýr, Mojzesovo, Vinodol 

a Černík do majetku spoločnej ČOV na vývoz fekálií  do  ČOV v katastrálnom území Černík  

za cenu maximálne  40 000 €, z ktorej podiel obce Veľký Kýr bude max. 11.900 €. 

 

 

9) Plánovaná výzva na zateplenie verejných budov 
Starostka informovala, že sa čaká na ohlásenú výzvu Ministerstva ŽP a Environmentálneho 

fondu na zateplenie verejných budov, obec by sa zapojila so starou budovou obecného úradu 

a Školskou jedálňou. Novú prístavbu obecného úradu sa nedá zahrnúť do žiadosti, pretože 

horné poschodie nie je skolaudované a už na jej kolaudáciu nie je dostatok času do 

vyhlásenia tejto výzvy. Viacerí poslanci diskutovali o téme zatepľovania obecných budov. 

 

Hlasovanie o podaní žiadosti o dotáciu na zníženie energetických nárokov verejných budov: 

              Prítomní : 9  Za: 9   Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

návrh bol odročený 

 

U z n e s e n i e  

č. U-15/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e  

 

1. vypracovanie projektovej dokumentácie a podanie žiadosti o dotáciu na zníženie 

energetických nárokov verejných budov  - na budovu obecného úradu  so 

spoluúčasťou obce 5%  

 

2. a.) vypracovanie projektovej dokumentácie a predloženie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok (NFP) v rámci plánovanej výzvy (v zmysle Harmonogramu 

výziev OPKŽP pre rok 2017) na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok z programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, Prioritná os: 4-

Energeticky efektívne nízko uhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický 

cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, na realizáciu 

projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy jedálne materskej školy v obci 
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Veľký Kýr , ktorý bude realizovaný obcou Veľký Kýr 

 

b.) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 

c.) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 5%, čo predstavuje sumu 

max. do 10 000,00 Eur. 

 

3. vypracovanie projektovej dokumentácie a podanie žiadosti o dotáciu na vytvorenie 

jazykovej a chemickej učebne v ZŠ Veľký Kýr so spoluúčasťou obce 5%. 

 

 

10) Výzva na kamerové systémy 

 
Starostka informovala, že sa taktiež očakáva ohlásená výzva na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok na budovanie kamerového systému od Ministerstva vnútra 

so spoluúčasťou obce 20 % 

 

Hlasovanie o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie kamerového 

systému obce so spoluúčasťou obce do výšky 20 %: 

              Prítomní : 9  Za: 9   Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

návrh bol odročený 

 

U z n e s e n i e  

č. U-16/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e  

 

vypracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie 

kamerového systému obce so spoluúčasťou obce do výšky 20 %. 
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11) Domáca zabíjačka organizovaná obcou  

Starostka oboznámila prítomných, že akcia je naplánovaná na 25.2.2017, pričom ráno o 9,00 

hod. bude samotná zabíjačka pri veľkom kultúrnom dome a potom poobede od 17,00 hod. je 

každý srdečne vítaný na ochutnávku špecialít. Pre našich občanov sa budú ponúkať 

jaternice, klobása, žobrácka kaša, pečené mäso a kapustnica.  

12)Regionálna ochutnávka vín  

Starostka poznamenala, že obec prijala ponuku Združenia podzoborských obcí, ktorá 

prispieva na túto akciu a verejná ochutnávka sa bude konať 29.4.2017 a každý je srdečne 

vítaný aj na túto ochutnávku. 

13)Modernizácia verejného osvetlenia v obci   

Starostka informavala, že spoločnosť AE Group, ktorú obecné zastupiteľstvo schválilo, 

oznámila obci, že obec má podpísanú zmluvu so SlovSEFFom na grant Európskej banky na 

modernizáciu sústavy verejného osvetlenia a v týchto dňoch sa pripravuje zverejnenie výzvy 

vo vestníku na výber dodávateľa.  

- P. poslanec Sládeček sa opýtal na káblovú televíziu Carisma. Starostka objasnila, že 

oživených je 85% sústavy a napojených približne 72% domácností. Kontaktné telefónne číslo 

na TV Carisma sa zverejní na úradnej tabuli. Po spílení tují na Hlavnej ulici sa budú môcť 

napojiť aj ulice Záhradná a Školská. 

- P. poslanec Sládeček pripomenul, že obec nevyberá poplatok za miestne zisťovania a tým, 

že by bol tento poplatok od sťažovateľov vyberaný, tí by si menšie zvady so susedmi vedeli 

vyriešiť aj medzi sebou, bez pričinenia obce. 

- P.poslanec Sládeček sa ďalej opýtal, či by sa nemohol spraviť v obci prieskum o neplatičoch 

daní za pozemky. Starostka odpovedala, že stavebná komisia sa môže zaoberať s touto 

problematikou.  

- P. poslanec Kottlík poprosil kontrolóra obce, aby poslancom emailom preposlal svoje plány, 

stanoviská k záverečným účtom a ročné správy. 

- P. poslankyňa Kevélyová informovala o aktivitách ZŠ, pričom zdôraznila plánovanú akciu 

Deň rodiny, ktorá sa bude konať dňa 26.5.2017. 

- P. poslanec Kottlík sa ešte opýtal ohľadom podania oznámenia na bývalého starostu. 

Starostka odpovedala, že je to podané na Okresnú prokuratúru a pred dvoma týždňami bol 

na obci nezávislý znalec vyslaný prokuratúrou, ktorý mal vypracovať nezávislý posudok 
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o účtovníctve. Túto záležitosť prešetruje inšpekcia Ministerstva vnútra, keďže bývalý 

starosta bol policajt. Obec si tento posudok vyžiadala prostredníctvom svojho právnika, 

avšak k dnešnému dňu ho ešte nemala. 

- P. poslanec Sládeček sa informoval ohľadne detského lekára a lekára pre dospelých. 

Starostka objasnila, že obec aktívne hľadá detského lekára, avšak ich nedostatok je 

celoslovenský problém. 

9. Záver 

 

Keďže neboli žiadne ďalšie príspevky do diskusie starostka ukončila 17. zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre o 21.05 hod. 

 

 

                                                                             ..................................... 

         Ing. Judita Valašková 

                                                                                                                          starostka obce 

 

Overovatelia zápisnice:          

 

  

László Csepedi                                                   ........................................... 

                                                  

 

                                                  

Ing. Ladislav Dojčán                                         ...........................................                                                       


	Z á p i s n i c a

