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Z á p i s n i c a 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Dátum konania: 5. 5. 2017  

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

1. Otvorenie zasadnutia 

19. 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. Ospravedlnil sa poslanec Mgr. Ladislav Kottlík, 

ostatní boli prítomní. 

Starostka predniesla návrh programu.  

Hlasovanie za návrh programu 19. zasadnutia OZ: 

 

Prítomní: 10 za: 10 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: Mário Čebík a Jozef Sládeček. 

     

Hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice: 

 

Prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: László Csepedi a Ing. Ladislav Dojčan. 

 

Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie: 
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Prítomní: 10 za: 8 proti: 0 zdržali sa: 2 

Zdržali sa: Ing. Ladislav Dojčan, Mgr. Robert Szabó 

 

návrh bol schválený 

 

4 . Kontrola uznesení 

P. poslankyňa Gizela Kevélyová prečítala uznesenia z minulého zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Poslanci nemali pripomienky k uzneseniam. 

 

5. Návrh štatútu Kroniky obce Veľký Kýr 

Starostka informovala, že kronika našej obce bola v minulosti vedená na vysokej úrovni, ale 

odkedy ju prestal písať pán Ján Dojčán, nejakých 25 rokov je vynechaných. Vedenie kroniky 

obci predpisuje aj zákon o obecnom zriadení, takže tomuto by chceli vyhovieť, preto sa 

zostavil návrh štatútu, na základe ktorého sa budú robiť zápisy do kroniky.  

P.poslanec Jozef Sládeček sa opýtal, kto ju bude písať. Starostka odpovedala, že to bude robiť 

pani Melinda Baruszová. 

 

Hlasovanie za schválenie štatútu kroniky obce: 

 

Prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

č. U-26/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
 

s c h v a ľ u j e 

Štatút kroniky obce Veľký Kýr 
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6.  Žiadosti občanov: 

1)Žiadosť o prenájom obecného pozemku - Ing. Sládeček a manželka  

Starostka informovala, že zámer prenajať časť majetku obce – časti parcely registra „C“ 

parc.č. 64/1 o výmere 150 m2 Ing. Sládečekovi a manželke na dobu neurčitú za nájomné vo 

výške 10,50€/rok s výpovednou dobou 12 mesiacov, ktorý schválili na 18. zasadnutí 

obecného zastupiteľstva dňa 3.3.2017, bol zverejnený od 6.marca 2017. Je však potrebné 

schváliť samotné prenechanie časti nehnuteľnosti do nájmu a následne vyhotoviť nájomnú 

zmluvu. Opätovne oboznámila poslancov s predmetom nájmu a s odôvodnením osobitného 

zreteľa.  
 

Hlasovanie za schválenie prenechania časti majetku obce, a to časti registra „C“ parc. č. 64/1, 

záhrady: 

 

Prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

č. U-27/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 

 

prenechanie časti majetku obce, a to časti registra „C“ parc. č. 64/1, záhrady,  k. ú. Veľký Kýr 

o výmere 150 m2 v rozsahu podľa priloženej kópie katastrálnej mapy do nájmu na dobu 

neurčitú podľa § 9a ods.9 písm.c) zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších Ing. Vojtechovi 

Sládečekovi nar. 14.10.1958, a manž. Marte Sládečkovej rod. Peternaiovej nar. 7.5.1963, obaja 

trvale bytom Veľký Kýr, Mlynská č. 100/22 za účelom vykonávania záhradkárskej činnosti za 

nájomné vo výške 0,07€/m2, t.j. 10,50 €/rok s výpovednou dobou 12 mesiacov. 

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa –  parcela č. 64/1 k. ú. Veľký Kýr vo vlastníctve obce Veľký 

Kýr o celkovej výmere 268 m2 sa nachádza vedľa záhrady žiadateľov, v ktorej vykonávajú 

záhradkársku činnosť. Obec toho času predmetný  pozemok neužíva, je zaburinený. 

V prednej časti obecného pozemku zo strany ulice Mlynská sa nachádza hospodárska 

budova starého rodinného domu a zadný dvor, ktoré sú od záhrady oddelené  pletivovým 

oplotením. V budúcnosti plánuje obec využiť zrekonštruovaný rodinný dom ako dom 

ľudových tradícií. Do realizácie tohto zámeru plánuje obec  nevyužitý pozemok prenechať 

do nájmu žiadateľom, ktorí ho vyčistia a budú tu vykonávať záhradkársku činnosť.    
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2)Žiadosť o prenájom priestorov veľkého kultúrneho domu - 

Križanová s.r.o. 

Starostka informovala, že pani zubárka Križanová si zmenila názov na Križanová s.r.o., 

zmenil sa aj jej zápis do Obchodného registra, teda nedá sa jej pôvodná zmluva zdodatkovať, 

preto je potrebné nanovo preschváliť zámer prenájmu obce, aj samotný prenájom priestorov.   

Hlasovanie za schválenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce Veľký Kýr, a to - 

nebytové priestory o úhrnnej ploche 50,40 m2, nachádzajúce sa na 1 podlaží  kultúrneho 

domu : 

 

Prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 

 

U z n e s e n i e  

č. U-28/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 

 

zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Veľký Kýr, a to - nebytové priestory o úhrnnej 

ploche 50,40 m2, nachádzajúce sa na 1 podlaží  kultúrneho domu (zapísaného na LV 1, k.ú. 

Veľký Kýr, kultúrny dom so súp.č. 2, or.č. 2 na parcele registra „C“ parc.č. 251/2 vo 

výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr) v časti stavebne určenej na  užívanie ako zdravotné 

stredisko, pozostávajúce z   

ordinačnej miestnosti   ......................  16,80 m2, 

dennej miestnosti .............................   19,90 m2, 

čakárne ............................................     7,00 m2, 

toalety ..............................................     6,70 m2, 

z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov nájomcovi Križanová s.r.o., so sídlom Strmá 56, 949 01 Nitra, IČO: 47 664 959, 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vl.č. 36812/N, za účelom 

poskytovania zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení, na dobu 

neurčitú, nájomné vo výške 30,21 €/mesiac, mesačný paušálny poplatok za spotrebovanú 

dodávku tepla vo výške 43,10 €, mesačný paušálny poplatok za spotrebovaný odber vody vo 

výške 7,- €, spotrebu elektrickej energie bude uhrádzať nájomca mesačne podľa skutočného 

stavu elektromeru.  
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Zdôvodnenie osobitného zreteľa – v prenajatých nebytových priestoroch bude 

prevádzkované neštátne zdravotnícke zariadenie – zubárske, v ktorom bude poskytovaná 

zdravotná starostlivosť obyvateľom obce Veľký Kýr a ostatnej verejnosti.  
 

 

3)Žiadosť o odkúpenie pozemku - Emerencia Gálisová 

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

Gálisovej, Záhradná 31, Veľký Kýr  o odkúpenie novovytvorenej parciel registra „C“ parc.č. 

495/102, zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2, odčlenenej z parcely registra „C“ 

parc.č. 495/2, k.ú. Veľký Kýr. Ide o predzáhradku, oplotenú spolu so stavbou rodinného 

domu vo vlastníctve žiadateľky, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 

celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľky.  Predmetný pozemok právni predchodcovia 

žiadateľky a žiadateľka dlhodobo užívajú, platia zaň daň z nehnuteľnosti,  prevodom sa 

zosúlaďuje užívací a právny stav. Keďže sa jedná o 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 previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, 

pozemku - parcela registra „C“parc.č. 495/102, zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2 : 

 

Prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

č. U-29/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 
 

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

„C“ parc.č. 495/102, zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2, geometrickým plánom č. 

115/2016, úradne overeným pod č. 1692/16 odčlenená z parcely registra „C“ parc.č. 495/2, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 65874 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 t.j. 49,-€  

kupujúcej Emerencia Gálisová, rod. Šebíková, nar. 15.3.1959, trvale bytom Záhradná 1140/31, 

941 07 Veľký Kýr do jej výlučného vlastníctva.  
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Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo zámer previesť majetok obce a 

spôsob prevodu majetku obce, a to parcely registra „C“ parc.č. 495/102, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 49 m2, geometrickým plánom č. 115/2016, úradne overeným pod č. 

1692/16 odčlenenej z parcely registra „C“ parc.č. 495/2, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 65874 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 Emerencia Gálisová, 

rod.Šebíková, nar. 15.3.1959, trvale bytom Záhradná 31, 941 07 Veľký Kýr do jej výlučného 

vlastníctva.  

4)Žiadosť o odkúpenie pozemku - Juliana Holecová 

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

Holecovej,  Malá Pažiť 26, Veľký Kýr o odkúpenie časti dvora a prístupovej cesty k jej domu, 

zapísanému na LV 355, k.ú. Veľký Kýr. Jedná sa o pôvodnú spoločnú prístupovú cestu, ktorá 

je však dlhé roky užívaná a udržiavaná len žiadateľkou, resp. jej právnymi predchodcami, 

pričom odpredajom  uvedeného dielu nedôjde k zamedzeniu prístupu inej osoby  k jej 

nehnuteľnosti. Prevodom by došlo k zosúladeniu užívacieho stavu so zápisom v katastri 

nehnuteľností.  

 

Hlasovanie za schválenie zámeru previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to 

– dielu 1 o výmere 141 m2: 

 

Prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 

 

U z n e s e n i e  

č. U-30/2017 

 

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 – dielu  1 o výmere 141 

m2,  geometrickým plánom č. 35974672-78/2017, overeným pod č. 607/17 odčleneného 

z parcely registra „C“ parc.č. 495/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 65874 m2, 

zapísanej 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 1,- €/m² t.j. za 141,- €,  kupujúcej Juliana Holecová, rod. Petrová, nar. 

12.11.1953, Malá Pažiť 338/26, 941 07 Veľký Kýr do jej výlučného vlastníctva  v celosti.  
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Zdôvodnenie osobitného zreteľa – diel 1 o výmere 141 m2 tvorí spolu s parcelou registra 

„C“ parc.č. 288 (zapísanou na LV 355, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve žiadateľky) 

časť dvora a prístupovej cesty k domu so súp.č. 284 na parcele registra „C“ parc.č. 273 

(zapísaného na LV 355, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve žiadateľky). Jedná sa o 

pôvodnú spoločnú prístupovú cestu, ktorá je však dlhé roky užívaná a udržiavaná len 

žiadateľkou, resp. jej právnymi predchodcami, pričom odpredajom  uvedeného dielu 

nedôjde k zamedzeniu prístupu inej osoby  k jej nehnuteľnosti.  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  1 o výmere 141 m2,  geometrickým plánom č. 

35974672-78/2017, overeným pod č. 35974672-78/2017 odčleneného z parcely registra „C“ 

parc.č. 495/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 65874 m2, zapísanej 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 1€/m2 

kupujúcej Juliana Holecová, rod. Petrová, nar. 12.11.1953, Malá Pažiť 26, 941 07 Veľký Kýr do 

jej výlučného vlastníctva  v celosti s vyššie uvedeným odôvodnením osobitného zreteľa.  
 

5)Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Ľudovít Valaška  

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

Valašku, Veľká Pažiť 298/17, Veľký Kýr  o odkúpenie novovytvorených parciel registra „C“ 

parc.č. 495/103, zastavané plochy a nádvoria o výmere 125 m2 a parc.č. 495/104, zastavané 

plochy a nádvoria  o výmere 98 m2, odčlenených z parcely registra „C“ parc.č. 495/2, k.ú. 

Veľký Kýr. Ide o pozemok pod stavbou rodinného domu a tiež predzáhradku a dvor, 

oplotené spolu so stavbou rodinného domu vo vlastníctve žiadateľa, ktoré svojím 

umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľa.  

Predmetný pozemok právni predchodcovia žiadateľa dlhodobo užívali, platili zaň daň 

z nehnuteľnosti. Na zistený stav sa prišlo v rámci dedičského konania, prevodom sa 

zosúlaďuje užívací a právny stav. Keďže sa jedná o pozemok zastavaný stavbou 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 previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, 

pozemkov- parcela registra „C“ parc.č. 495/103, zastavané plochy a nádvoria o výmere 125 

m2 a parcela registra „C“ parc.č. 495/104, zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2: 

Prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržali sa: 0 

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

č. U-31/2017 

 

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. 495/103, zastavané plochy a nádvoria o výmere 125 m2 a parcela registra „C“ 

parc.č. 495/104, zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2, geometrickým plánom č. 

35974672-106/2016, úradne overeným pod č. 227/2016 odčlenených z parcely registra „C“ 

parc.č. 495/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 65874 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 t.j. 

za 223,-€  kupujúcemu Ing. Ľudovít Valaška, rod. Valaška, nar. 25.5.1962, trvale bytom Veľká 

Pažiť 298/17, 941 07 Veľký Kýr do jeho výlučného vlastníctva.  
 

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo zámer previesť majetok obce a 

spôsob prevodu majetku obce, a to parciel  registra „C“ parc.č. 495/103, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 125 m2 a  parc.č. 495/104, zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2, 

geometrickým plánom č. 35974672-106/2016, úradne overeným pod č. 227/2016 odčlenených 

z parcely registra „C“ parc.č. 495/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 65874 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  kupujúcemu Ing. Ľudovít Valaška, rod. Valaška, nar. 25.5.1962, 

trvale bytom Veľká Pažiť 298/17, 941 07 Veľký Kýr do jeho výlučného vlastníctva.  

 

6)Žiadosť o odkúpenie pozemku – Michal Lacuška  

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

Lacušku, Vinohradnícka 529/46, Veľký Kýr o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu obce na 

parcele registra „C“ parc.č. 1879/7. Ide o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve 

žiadateľa (stavba zapísaná na LV 2791, k.ú. Veľký Kýr) a priľahlú plochu (dvor), ktorá svojím 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľa.  

P.Lacuška je zároveň podielovým spoluvlastníkom uvedenej parcely v podiele 716/849 

k celku. Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav. Keďže sa jedná o pozemok pod 

stavbou žiadateľa a priľahlú plochu podielového spoluvlastníka pozemku, bolo navrhnuté, 

aby sa pri prevode majetku obce postupovalo podľa § 9a ods.8 písm.b) zák. 138/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov.  
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Hlasovanie za schválenie zámeru previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, 

pozemku - parcela registra „C“ parc.č. 1879/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 849 m2 

v podiele 133/849 k celku: 

 

Prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

č. U-32/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 
 

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

„C“ parc.č. 1879/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 849 m2 v podiele 133/849 k celku, 

zapísanú na LV 2790, k.ú. Veľký Kýr v podielovom spoluvlastníctve obce Veľký Kýr vo 

vyššie uvedenom podiele, 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  

133,- € kupujúcemu Michal Lacuška, rod. Lacuška, nar. 11.3.1988, Vinohradnícka 529/46, 941 

07 Veľký Kýr. 

 

 

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo zámer previesť majetok obce a 

spôsob prevodu majetku obce, a to parcela registra „C“ parc.č. 1879/7, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 849 m2 v podiele 133/849 k celku, zapísanú na LV 2790, k.ú. Veľký Kýr 

v podielovom spoluvlastníctve obce Veľký Kýr vo vyššie uvedenom podiele, 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 kupujúcemu Michal Lacuška, rod. Lacuška, nar. 11.3.1988, 

Vinohradnícka 529/46, 941 07 Veľký Kýr. 
 

7.Rôzne; interpelácie poslancov a diskusia:   

 

Odmena hlavnému kontrolórovi obce 

Starostka pripomenula, že na minulom zasadnutí sa dohodli, že sa k tejto téme vrátia, lebo 

jeden z poslancov navrhol vyplatiť odmenu kontrolórovi obce. Platové podmienky hlavného 

kontrolóra upravuje § 18c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa  ods. 5 

možno hlavnému kontrolórovi schváliť iba mesačnú odmenu do výšky 30 % z jeho 
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mesačného platu, teda mimoriadna odmena za uplynulé obdobie alebo určená pevnou 

sumou nie je možná.  V mesiaci marec sa menila minimálna mzda. Pri odmene navrhnutej p. 

poslancom rozpočítanom na 3 mesiace vychádza navýšenie platu hl. kontrolóra o 23% 

mesačne za mesiace jún, júl a august 2017. 

 

Hlasovanie za schválenie vyplatenia odmeny hlavnému kontrolórovi obce vo výške 23% 

z mesačného platu s účinnosťou mesiacov jún, júl, august 2017: 

 

Prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 

 

U z n e s e n i e  

č. U-33/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 
 

vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce vo výške 23% z mesačného platu 

s účinnosťou mesiacov jún, júl, august 2017 

 

 

Projekt zateplenia školskej jedálne 

Starostka informovala, že na 17. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 10. februára sa 

odsúhlasilo podanie žiadosti na zateplenie ŠJ s 5% spolufinancovaním. O dva týždne na to, 

dňa 27.2.2017 vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra  Výzvu na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním: Zníženie energetickej náročnosti 

verejných budov, Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19, Prioritná os: 4 Energeticky 

efektívne nízko uhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch , Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie 

spotreby energie pri prevádzke verejných budov, Operačný program: Operačný program 

Kvalita životného prostredia. 

Pri podávaní žiadosti a projektu sa dokladovalo a zasielalo schválené uznesenie, vyhlásená 

výzva však špecifikuje a predpisuje presné znenie uznesenia na spolufinancovanie, tak sa 

dohodli s manažérmi projektu, že ak by si vyhlasovateľ výzvy vyžiadal dodatočne zaslanie 

uznesenia v predpísanej forme, radšej to schvália teraz  s tým presne zadefinovaným znením  

a konkrétnymi údajmi projektu. Ide o to, že uznesenie je v podstate to isté, len s presne 

určeným textom. 
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Hlasovanie za schválenie predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu 

projektu „Rekonštrukcia jedálne: 

 

Prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 

 

U z n e s e n i e  

č. U-34/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 

 

1) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita 

životného prostredia 2014-2020, vyhlásenej 27.2.2017, kód výzva: OP KZP-PO4-

SC431-2017-19, 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 „Rekonštrukcia jedálne“, ktorý bude 

realizovaný obcou Veľký Kýr 

2) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

3) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného 

finančného prostriedku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci t.j. vo výške 

5%, čo predstavuje sumu max. do 10.000,- € 
 

 

Starostka ešte ďalej dodala, že rekonštrukciou vzniknú aj neoprávnené náklady, na ktoré je 

potrebné schváliť uznesenie. 

 

Hlasovanie za schválenie spolufinancovanie neoprávnených nákladov projektu 

„Rekonštrukcia jedálne“ v zmysle podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 

 

Prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 

 



OBEC VEĽKÝ  KÝR  

941 07   Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č. 1 

 

 

12 
 

U z n e s e n i e  

č. U-35/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 
 

spolufinancovanie neoprávnených nákladov projektu „Rekonštrukcia jedálne“ v zmysle 

podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného prostredia 

2014-2020, vyhlásenej výzvou: OP KZP-PO4-SC431-2017-19, Prioritná os: 4, Špecifický cieľ: 

4.3.1 z rozpočtu obce vo výške do 50.000,- €. 

 

Ružový Dvor - ukončenie dodávky elektriny a vody spoločnosťou 

POĽNO SME Palárikovo 

Starostka informovala, že do Ružového dvora dodávalo doteraz elektrinu z vlastnej 

trafostanice Poľno SME Palárikovo, keďže išlo o dodávku do vlastných objektov a bytov. 

V uplynulých rokoch sa prevádzka ukončila, byty odpredali do vlastníctva nájomcov (ide 

o 22 rodín) a Poľno SME už nemajú dôvod na prevádzkovanie trafostanice, ktorá je 

v dezolátnom stave, požiadali Západoslovenská distribúčnú o ukončenie dodávku elektriny 

– tým pádom 22 rodín zostane bez elektriny, obec sa o nich musí postarať. Prebehli 

rokovania so Západoslovenská distribučnou a navrhli, že ak obec zaplatí vypracovanie 

projektovej dokumentácie pre novú trafostanicu a prípojky, oni na vlastné náklady túto 

trafostanicu vybudujú.  Občania, ktorí tam bývajú, budú mať 2 roky na to, aby si vybavili pre 

svoje byty nové prípojky.   
 

Hlasovanie za schválenie vypracovanie PD novej trafostanice pre Ružový Dvor na náklady 

obce: 

 

Prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 
 

 

U z n e s e n i e  

č. U-36/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 



OBEC VEĽKÝ  KÝR  

941 07   Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č. 1 

 

 

13 
 

s c h v a ľ u j e 
 

 

1) vypracovanie PD novej trafostanice pre Ružový Dvor na náklady obce 

v predpokladanej hodnote do 2.000,- € 

2) vybavenie stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia trafostanice, ktorú 

potom vybuduje Západoslovenská distribučná a.s. na vlastné náklady. 
 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 
 

Starostka informovala, že toto rozpočtové opatrenie sa predkladá na schválenie z dôvodu, že 

prostriedky vo výške 47.712,00 eur, ktoré nám prišli od štátu – z min. školstva na výmenu 

havarijného stavu okien B pavilónu ZŠ, boli poukázané na náš účet už minulý rok a zároveň 

odvtedy už bola uhradená faktúra za tieto okná, ale  keďže sú to cudzie zdroje z minulého 

roka, aby sme to vedeli účtovne podložiť, je potrebné ich dostať do príjmu a výdaja. 
 

Hlasovanie za schválenie rozpočtového opatrenia č.2: 

 

Prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 
 

 
U z n e s e n i e  

č. U-37/2017 

 

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. 2/2017 

 

Úprava rozpočtu obce : 

 

Príjmové finančné operácie     

Zostatok prostriedkov z r. 2016 – Výmena okien B pavilón ZŠ + 47.712,00 

Úprava príjmov spolu   47.712,00 
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Bežné výdavky     

Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy –  
Výmena okien B pavilón ZŠ  + 47.712,00 

Úprava výdavkov spolu  47.712,00 

 

 

Ohlásenie plánovaných stavebných prác na Námestí sv. Jána – 

Priemyselný tovar Miloš Miškovič a  Zoltán Baňár ZELMONT 
Starostka informovala, že dňa 28.4.2017 bolo na obec podané ohlásenie plánovaných 

stavebných prác od:  Priemyselný tovar Miloš Miškovič a  Zoltán Baňár ZELMONT (tvorí 

prílohu tejto zápisnice) za úmyslom rekonštrukcie asfaltového parkoviska pred budovom 

priemyselného tovaru v rozmeroch 5m šírka a 40m dĺžka, keďže sa jedná o obecnú 

komunikáciu. Sumu za vyasfaltovanie (5000€) uhradia z vlastných zdrojov. 

 
Hlasovanie za schválenie plánovaných stavebných prác-vyasfaltovanie: 

 

Prítomní: 10 za: 10 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 
-nové stoly do veľkého kultúrneho domu - starostka ďalej informovala, že si vypýtala 

cenovú ponuku na nové stoly do veľkého kultúrneho domu od firmy z Poľska a miestneho 

výrobcu nábytku Patrika Gajdošíka. Poslanci navrhli, aby sa vypýtali cenové ponuky na 

stoly z masívneho dreva a od viacerých miestnych výrobcov. 

 

-work-out ihrisko v kultúrnom parku – starostka poznamenala, že bude žiadať cenové 

ponuky na stroje na cvičenie do parku 

 

-pokračovanie Gaštanovej ulice – starostka ukázala poslancom zakreslenie pokračovania 

Gaštanovej ulice vypracované geodetkou 

 

-pasport dopravného značenia – starostka navrhla osadenie dopravných zrkadiel po 

schválení pasportu  

 

-zberné nádoby – starostka vyzvala poslancov, aby sa dohodli, či budú zakúpené zberné 

nádoby na plast alebo na papier. P. poslanec Dojčan pripomenul, že papier je možné zobrať 

do ZŠ. Starostka zdôraznila, že miestny podnikatelia v reštauračných službách nemajú 

uzavreté zmluvy so zberovými spoločnosťami a sklo pravdepodobne dávajú do veľkých 

zberných nádob na sklo, ktoré sú rozmiestnené po obci, pričom tieto slúžia len pre občanov. 

Starostka dodala, že problematika nakladania s odpadmi je veľmi závažná. 
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-starostka ďalej informovala, že asi 25. apríla sa konalo stretnutie vlastníkov viničných 

domov s vlastníkmi pozemkov, ktoré sú pod viničnými domami v Čerdaúte-Hlbokej ceste 

po pravej strane, jedná sa o asi 25 vlastníkov. Dohodli sa na tom, že ak by obec odkúpila tieto 

pozemky od nich, následne by si vlastníci vinič. domov dali tieto domy zamerať a dať 

vypracovať geometrický plán a následne odkúpili do svojho vlastníctva. 

 

-p. poslanec Sládeček sa opýtal na vývoz fekálií. Starostka odpovedala, že ČOV-ka sa 

vyjadrila, že je to lepšie, odkedy tam nosí fekálie iba jedno fekálne vozidlo 

 

-jeden z prítomných obyvateľov sa opýtal, či majú vedomosť o tom, že v Krškanoch sa stavia 

súkromná elektráreň na starom toku rieky Nitry. Odpovedali, že o tom nevedia a p. 

starostka dodala, že obec o tom nebola oboznámená. 

 

-ďalší z prítomných obyvateľov sa opýtal, či by mohla byť vyasfaltovaná ulica na Veľkej 

pažiti, konkrétne pred troma domami, nakoľko je to tam vo veľmi zlom stave. Starostka 

odpovedala, že by sa to mohlo spraviť vtedy, keď sa budú asfaltovať plánované ulice v obci. 

P. poslanec Szabó navrhol asfaltovanie výtlkov aj na ceste do štrkárne. 

 

9. Záver 

 

Keďže neboli žiadne ďalšie príspevky do diskusie starostka ukončila 19. zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre o 20.45 hod. 

 

 

 

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

         Ing. Judita Valašková 

                                                                                                                          starostka obce 

Overovatelia zápisnice:          

 

Mário Čebík                                                   ........................................... 

                            

Jozef Sládeček                                                ...........................................         

 

 


