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Z á p i s n i c a 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Dátum konania: 3. 10.  2016  

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

1. Otvorenie zasadnutia 

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

Po privítaní všetkých prítomných, konštatovala, prítomná je nadpolovičná väčšina 

poslancov a OZ je uznášania schopné. Ospravedlnili sa poslanci: Mgr. Ladislav Kottlík, 

Dalibor Rampaško a Mgr. Róbert Szabó. 

Starostka predniesla návrh programu.  

Hlasovanie za návrh programu 15. zasadnutia OZ: 

 

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

 

 

návrh bol schválený 

 

2. Určenie zapisovateľa  

Starostka určila zapisovateľkou Ing. Žanetu Kováčovú.  

 

3. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Andrea Gyepes a Jozef Sládeček 

     

Hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice: 

 

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

 

 

návrh bol schválený 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: László Csepedi a Gizela Kevélyová. 
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Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie: 

 

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

 

Zdržal sa: László Csepedi a Gizela Kevélyová 

 

návrh bol schválený 

4 . Kontrola uznesení 

 

Ing. Erik Bottlik prečítal uznesenia z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci 

nemali pripomienky k uzneseniam. 

 

5. Návrh VZN č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi 

  

Starostka uviedla, že obce boli povinné do 30.6.2016 zosúladiť svoje VZN s novým zákonom 

o odpadoch. V našej obci vtedy ešte prebiehal výber zberovej spoločnosti, následne sa 

vybratá zberová spol. musela dohodnúť OZV ENVI-PAK na zmluvných podmienkach 

ohľadom triedeného zberu. Takže až teraz môžeme pristúpiť k schváleniu VZN, keďže už 

poznáme všetky podmienky.  Starostka tiež uviedla, že na web stránke obce je tiež záložka 

odpadové hospodárstvo, kde občania môžu nájsť všetky potrebné informácie ohľadom tento 

témy. 

 

Hlasovanie za schválenie VZN  č. 6 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi: 

 

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

 

návrh bol schválený 

  

 

U z n e s e n i e  
 

U-66/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
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s a    u z n á š a 

 

na všeobecne záväznom nariadení obce Veľký Kýr č. 6/2016 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 

 

Starostka informovala, že dôvodom tohto rozpočtového opatrenia je zaplatenie 

faktúry za traktor, na ktorý obec použila prostriedky z rezervného fondu v sume 

58 440 eur.  

 

Hlasovanie za schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2016 

 

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

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

č. U-67/2016 
 

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. 4/2016 

Príjmové finančné oparácie 

Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce  58440,00 

Úprava príjmov spolu  58440,00 
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Kapitálové výdavké 

Nákup dopravných pracovných strojov 58440,00 

Úprava výdavkov spolu  58440,00 

 

 

7. Žiadosti občanov 

 

 

a) Žiadosť Mgr. Borisa Bátoru a manž. o odkúpenie pacely reg. „C“ parc.č. 495/62, 

výmere 57 m2,  geometrickým plánom č. 44538359-192/2016 

 

V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov, že zámer previesť časť 

majetku obce – parcelu registra „C“ parc.č. 495/62, nachádzajúcu sa pred stavebným 

pozemkom Mgr. Borisa Bátoru a Frederiky Bátorovej, ktorý schválili dňa 31.8.2016 na 14. 

zasadnutí zastupiteľstva bol zverejnený tak, ako to ustanovuje zák. 138/1991 Zb. 

v platnom znení.  Je však potrebné schváliť ešte samotný prevod nehnuteľnosti, 

následne bude  podpísaná kúpna zmluva a podaná spolu s návrhom na vklad 

a ostatnými zákonom požadovanými prílohami na katastrálny odbor. Opätovne 

oboznámila poslancov s predmetom prevodu a dôvodmi postupu podľa § 9a ods.8 

písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ako aj s odôvodnením 

osobitného zreteľa.   

Hlasovanie za schválenie odpredaja obecného majetku  parcely „C“ 495/62 kat. úz. Veľký 

Kýr o výmere 66  m2: 

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

 

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

č. U-68/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
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s c h v a ľ u j e 

 

prevod majetku obce, a to pozemku - parcely registra „C“ parc.č. 495/62, ostatné plochy o 

výmere 57 m2,  geometrickým plánom č. 44538359-192/2016, overeným pod č. 1082/16 

odčlenenej z parcely registra „E“ parc.č. 495/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2281 

m2, zapísanej na LV 3662, 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,-eur/m2 kupujúcim Mgr. Boris Bátora, rod. Bátora, nar. 24.5.1988, 

trvale bytom Družstevná 1180/27, Veľký Kýr a Frederika Bátorová, rod. Baňárová, nar. 

29.6.1991, trvale bytom Novozámocká 1234/192, Veľký Kýr do ich podielového 

spoluvlastníctva, každému v podiele ½ k celku. 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa – novovytvorená parcela registra „C“ parc.č. 495/62 sa 

nachádza bezprostredne pred stavebným pozemkom zapísaným v podielovom 

spoluvlastníctve kupujúcich. Je kupujúcimi a predtým ich právnymi predchodcami 

dlhodobo užívaná a oplotená spolu s pozemkami vo vlastníctve kupujúcich. Prevodom sa 

zosúlaďuje užívací a právny stav.  

_____________________________________________________________________________ 

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo prevod majetku obce, a to 

parcely registra „C“ parc.č. 495/62, ostatné plochy o výmere 57 m2,  geometrickým 

plánom č. 44538359-192/2016, overeným pod č. 1082/16 odčlenenej z parcely registra 

„E“ parc.č. 495/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2281 m2, zapísanej na LV 

3662, 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 kupujúcim Mgr. Boris Bátora, rod. Bátora, nar. 24.5.1988, trvale 

bytom Novozámocká 1234, Veľký Kýr a Frederika Bátorová, rod. Baňárová, nar. 

29.6.1991, trvale bytom Novozámocká 1234, Veľký Kýr do ich podielového 

spoluvlastníctva, každému v podiele ½ k celku,  s vyššie uvedeným odôvodnením 

osobitného zreteľa.  

 

b)  Žiadosť Erika Dojčána a manž. o odkúpenie časti obecného pozemku z parcely 495/2 

kat. úz. Veľký Kýr 

 

V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov o žiadosti Erika 

Dojčána dielu č. 2 z parcely č. 495/2 o výmere 79 m2 kat. úz. Veľký Kýr na základe GP č. 
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136/2014, overeným pod č.  112/15, ktorú žiadateľ zastaval stavbou a má zámer ho 

pričleniť k svojmu stavebnému pozemku, keďže na ňom stojí jeho neskolaudovaný 

rodinný dom . V tomto prípade sa bude podľa § 9a ods.8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov kúpna cena je vo výške 25 eur/m2. Na 14. Zasadnutí bol 

schválený zámer, teraz sa pristupuje k schváleniu samotného odpredaja. 

Hlasovanie za odpredaj dielu č. 2 z parcely č. 495/2 kat. úz. Veľký Kýr na základe GP č. 

136/2014, overeným pod č.  112/15: 

 

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

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

č. U-69/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 

prevod majetku obce, a to - diel 2 o výmere 79 m2, geometrickým plánom č. 136/2014, 

overeným pod č. 112/15  odčlenený 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 25 eur/m2 kupujúcim Erik Dojčan, rod. 

Dojčan, nar. 4.2.1977, trvale bytom Hlavná 6/4, Veľký Kýr a Mgr. Monika Dojčanová, rod. 

Halmešová, nar. 16.3.1980, trvale bytom Nitra – Klokočina, Partizánska 55/20 do ich 

podielového spoluvlastníctva, každému v podiele ½ k celku.  

Zdôvodnenie osobitného zreteľa – diel 2 sa nachádza bezprostredne pred 

stavebným pozemkom zapísaným v podielovom spoluvlastníctve kupujúcich, je 

zastavaný stavbou a pričleňuje sa k ich stavebnému pozemku, odkúpením parcely  

sa vyrovnáva  uličná čiara. 
___________________________________________________________________ 

 

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo prevod majetku obce, a to dielu 

2 o výmere 79 m2, geometrickým plánom č. 136/2014, overeným pod č. 112/15  
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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 25,- Eur/m2 kupujúcim Erik Dojčan, 

rod. Dojčan, nar. 4.2.1977, trvale bytom Hlavná 6/4, Veľký Kýr a Mgr. Monika 

Dojčanová, rod. Halmešová, nar. 16.3.1980, trvale bytom Nitra – Klokočina, 

Partizánska 55/20 do ich podielového spoluvlastníctva, každému v podiele ½ k celku.  

 

c) Žiadosť p. Tibora Straňáka, Alexandra Straňáka, Margity Kónyovej a Jozefa Straňáka 

o odkúpenie časti pozemku  

Starostka uviedla že ide priľahlej plochy a to diely č. 4 a 7 podľa GP č. 12/15 overený pod 

č. 174/16 odčlenené z parc. č. 1172/1 kat. uz. Veľký Kýr, ktorá svojim využitím 

a umiestnením tvorí so stavbou v ich spoluvlastníctve  neoddeliteľný celok, ako aj 

o odkúpenie  časti susediacej vinice, pričom oba pozemky sú užívané žiadateľmi, resp. 

ich právnymi predchodcami a nie je k nim priamy prístup, čo znemožňuje  ich prípadné 

využitie zo strany obce. Predajom by došlo k zosúladeniu užívacieho a právneho stavu. 

V prípade priľahlej plochy bolo navrhnuté, aby sa pri prevode majetku obce 

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

predpisov, v prípade časti susedného pozemku  podľa §9a ods. 8 písm. e) citovaného 

zákona za kúpnu cenu 1eur/m2. Tiež sa pristupuje k schváleniu samotného odpredaju 

keďže na poslednom zasadnutí bol už zámer schválený. 

 

Hlasovanie za odpredaj dielu č. 2 a 7 z parcely č. 1172/1  kat. úz. Veľký Kýr na základe GP č. 

12/15, overeným pod č.  174/16: 

 

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

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

č. U-70/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
 

s c h v a ľ u j e 
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prevod majetku obce, a to  dielu 4 o výmere 16 m2, geometrickým  plánom č. 12/15, 

overeným pod č. 174/16 odčleneného z parcely registra „E“ parc.č. 1172/1, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 256 m2,  zapísanej na LV 3662, 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 a dielu 7 o výmere 33 m2, vyššie uvedeným geometrickým  plánom 

odčleneného z identickej parcely formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.b) zák.č. 

138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 1eur/m2 kupujúcim 

Tibor Straňák, rod. Straňák, nar. 21.9.1949, trvale bytom Na Sihoti 707/11, Veľký Kýr 

v podiele 48/144 k celku, Alexander Straňák, rod. Straňák, nar. 13.7.1951, trvale bytom 

Budovateľská 1052/52,  Veľký Kýr v podiele 48/144 k celku, Margita Kónyová, rod. 

Straňáková, nar. 29.4.1980, trvale bytom Nitrianska ul. 108/58, Branč v podiele 24/144 k celku 

a Jozef Straňák, rod. Straňák, nar. 15.8.1982, trvale bytom Záhradná 1116/28, Veľký Kýr 

v podiele 24/144 k celku.   

Zdôvodnenie prevodu a zdôvodnenie osobitného zreteľa – diel 7 podľa vyššie 

uvedeného geometrického plánu predstavuje priľahlú plochu, ktorá svojím 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v spoluvlastníctve 

kupujúcich (rodinný dom so súp.č. 773 na parcele registra „C“ parc.č. 756/5, 756/6, 

zapísaný na LV 1443, k.ú. Veľký Kýr). Diel 4 je časťou susedného pozemku vinice, 

ktorá je kupujúcimi a ich právnymi predchodcami dlhodobo užívaná. Oba vyššie 

uvedené diely sa nachádzajú medzi pozemkami v spoluvlastníctve kupujúcich, čo 

znemožňuje ich užívanie obcou ako vlastníkom, prípadne inou osobou. Prevodom sa 

zosúlaďuje užívací a právny stav. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo prevod majetku obce, a to dielu 4 

o výmere 16 m2, geometrickým  plánom č. 12/15, overeným pod č. 174/16 odčleneného 

z parcely registra „E“ parc.č. 1172/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 256 m2,  

zapísanej na LV 3662, 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 a 

dielu 7 o výmere 33 m2, vyššie uvedeným geometrickým  plánom odčleneného z identickej 

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

neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 1eur/m2 kupujúcim Tibor Straňák, rod. 

Straňák, nar. 21.9.1949, trvale bytom Na Sihoti 707/11, Veľký Kýr v podiele 48/144 k celku, 

Alexander Straňák, rod. Straňák, nar. 13.7.1951, trvale bytom Budovateľská 1052/52,  Veľký 

Kýr v podiele 48/144 k celku, Margita Kónyová, rod. Straňáková, nar. 29.4.1980, trvale bytom 

Nitrianska ul. 108/58, Branč v podiele 24/144 k celku a Jozef Straňák, rod. Straňák, nar. 
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15.8.1982, trvale bytom Záhradná 1116/28, Veľký Kýr v podiele 24/144 k celku, s vyššie 

uvedeným odôvodnením prevodu a osobitného zreteľa.   

d) Odročená žiadosť Západoslovenskej distribučnej o odkúpenie pozemku pod budúcou 

trafostanicou 

. Ide o trafostanicu na Záhradnej ulici v záhrade p. Straňákovej, spol Záp.sl. distribučná 

k nej nemá riadny prístup. Preto sa na spoločnom rokovaní dospelo k záveru, že by túto 

trafostanicu preložili na roh školského futbalového ihriska, aby tam mali riadny prístup 

z ulice Školská. Záp.sl. distribučnej ide o vydanie stavebného povolenia, preto by sa 

v súčasnosti mal schvaľovať iba zámer, k samotnému odkúpeniu budú musieť dať 

vyhotoviť GP. Vecné bremeno bude na budúce podzemné elektrické vedenie v zelenom 

páse po ulici Školskej k novozriadenej trafostanici. Starostka oznámila, že na poslednom 

zasadnutí bola táto žiadosť odročená z dôvodu podnetu Mgr. Ladislava Kottlika, ktorý 

upozornil, že je potrebné preveriť či toto vecné bremeno nebude brániť pri riešení 

kanalizácie na spomínanej ulici. Podľa aktuálneho GP nedôjde k narušeniu ochranného 

pásma navrhovaného elektrického vedenia v prípade uloženia kanalizačného potrubia 

do miestnej komunikácia ako je to v súčasnosti navrhované (kanalizácia v tomto úseku 

by mala viesť v strede jazdného pruhu, pričom vedenie energetického kábla buden 

a strane školy v zelenom páse vo vnútri areálu pri oplotení. 

 

Hlasovanie za schválenia zámeru odpredať pozemky pod budúcou trafostanicou a zriadenia 

vecného bremena: 

 

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

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

č. U-71/2016 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 
s c h v a ľ u j e 

1. zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce a to -  časť parcely 

registra „C“ parc.č. 1949/2 (zastavané plochy a nádvoria o výmere 27987m2, 

zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr, obec Veľký Kýr, okres Nové Zámky,  vo výlučnom 

vlastníctve obce Veľký Kýr) o výmere cca 35 m2 formou kúpnej zmluvy podľa § 9a 
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ods.8 písm.e) zák. 138/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu 15 

EUR/m2 kupujúcemu Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, Čulenova 6, 

Bratislava. Výmera a parcelné číslo budú upresnené geometrickým plánom 

vyhotoveným na náklady Západoslovenskej distribučnej a.s..  

 

2. zámer zriadiť vecné bremeno na majetku obce, a to na častiach nasledujúcich 

pozemkov:  
 

P. číslo v 

registri 

KN "C" 

Číslo LV 

v registri 

KN "C" 

P. číslo v 

registri 

KN "E" 

Číslo 

LV v 

registri 

KN "E" 

Výmera 

parcely 

v m2 

Druh pozemku 

2092/2 1     6975 Zastavané plochy a nádvoria  

2092/1 1     410 Zastavané plochy a nádvoria  

495/2 1     65874 Zastavané plochy a nádvoria  

152 1     814 Ostatné plochy 

495/83 1     69 Zastavané plochy a nádvoria  

495/77 1     536 Zastavané plochy a nádvoria  

  
500/7 3662 4298 Vodné plochy 

125/3 1     1111 Zastavané plochy a nádvoria  

1949/2 1     27987 Zastavané plochy a nádvoria  

122/4 1     824 Zastavané plochy a nádvoria  

 

             za odplatu 4 EUR/m2 výmery vecného bremena v prospech oprávneného z vecného 

bremena  Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, Čulenova 6, Bratislava 

(in personam), pričom vecné bremeno bude spočívať v povinnosti vlastníka 

zaťažených nehnuteľností strpieť na nich v rozsahu vyznačenom v geometrickom 

pláne  

a) zriadenie a uloženie  elektroenergetických zariadení inžinierskej stavby 

„NZ_Veľký Kýr, VNK, TS, NNK, NNV“ (elektroenergetické stavby a zariadenia 
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distribučnej sústavy, vrátane transformačných staníc, rozvodov elektrických 

vedení a prípojok a iné stavby súvisiace a potrebné na ich prevádzku),  

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie; 

Priebeh a rozsah vecného bremena, vrátane vyčíslenia výmery vecného bremena 

bude upresnený geometrickým plánom vyhotoveným na náklady Západoslovenskej 

distribučnej a.s.. 

3. uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k nehnuteľnosti uvedenej v bode 1 

a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien k nehnuteľnostiam 

uvedeným v bode 2.   

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa – v katastri obce Veľký Kýr je plánovaná inžinierska stavba NZ 

Veľký Kýr, VNK, TS, NNK, NNV, súvisiaca s distribúciou elektriny spoločnosťou Západoslovenská 

distribučná, a.s.. Predmetná stavba sa bude čiastočne nachádzať aj na pozemkoch vo vlastníctve obce 

Veľký Kýr. Vzhľadom na vyššie uvedené má držiteľ povolenia Západoslovenská distribučná, a.s. 

záujem stať sa vlastníkom časti parcely 1949/2 o predpokladanej výmere 35 m2, na ktorej bude 

postavená stavba distribučnej trafostanice a zároveň zriadiť vo svoj prospech vecné bremeno 

k ostatným vyššie uvedeným pozemkom, na ktorých sa majú nachádzať ostatné elektroenergetické 

zariadenia. Za účelom vydania stavebného povolenia musí držiteľ povolenia predložiť zmluvu 

o budúcej kúpnej zmluve a zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.  

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Rôzne, interpelácie poslancov  a diskusia 

19:59 Mgr. Róbert Szabó je prítomný na zasadnutí 

Starostka uviedla, že sa naša obec bude môcť zapojiť do projektu cezhraničnej spolupráce 

Interreg s mestom Komárom, pretože naše družobné obce nespadajú do cezhraničných 

oblastí, ktoré určuje výzva. Pričom každý účastník si bude realizovať vlastný zámer, spájala 

by nás spolupráca – v oblasti kultúry (manželský pár z Komáromu vyučuje u nás hru na 

citarách. My by sme v rámci nášho zámeru riešili výstavbu šatní a toaliet, zakúpenie pivných 

setov v kultúrnom parku. Spoluúčasť je 5 %, presná sume zatiaľ nie je vyčíslená je však 

potrebné schváliť počiatočný zámer aby sme sa o projekt mohli uchádzať. 

 

Hlasovanie za schválenia spolufinancovania vlastného záväzku v rámci projektu Interreg 

Programu spolupráce V-A  Slovenská republiky – Maďarsko s kódom výzvy SKHU/1601 vo 

výške minimálne 5 % z celkového rozpočtu projektu: 
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              Prítomní : 8  Za: 8   Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 

 

U z n e s e n i e  

č. U-72/2016 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 

zabezpečenie spolufinancovania vlastného záväzku v rámci projektu Interreg Programu 

spolupráce V-A  Slovenská republiky – Maďarsko s kódom výzvy SKHU/1601 vo výške 

minimálne 5 % z celkového rozpočtu projektu. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Starostka ďalej informovala, že sa očakáva, že v budúcnosti vyjde výzva ohľadom výstavby 

kanalizácie, nevýhodou je, že sa môžeme zapojiť len s obcou Komjatice, podmienkou je tiež 5 

% spoluúčasť vo financovaní projektu a 85 % pripojenie domácností. Poslanci sa dohodli, že 

ohľadom tejto výzvy usporiadajú verejnú diskusiu na zistenie záujmu u obyvateľov obce 

ohľadom pripojenia, objasnenia podmienok a prizvú aj starostu susednej obce Komjatice. 

 

 

9. Záver 

 

Keďže neboli žiadne ďalšie príspevky do diskusie starostka ukončila 15. zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre o 21,07 hod. 

 

 

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

         Ing. Judita Valašková 

                                                                                                                          starostka obce 
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Overovatelia zápisnice:          

 

  

Ing. Andrea Gyepes                                                   ........................................... 

                                                  

 

                                                  

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