Veľký Kýr 3.3.2017

Uznesenie
č. U-17/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
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. 1/2017
Bežné príjmy
Výnos dane z príjmov – podielové dane

+

14 715,78

+

160 000,00

Príjmové finančné operácie
Prijatý dlhodobý bankový úver
Úprava príjmov spolu
Bežné výdavky
Splátka úroku z úveru – rekonštrukcia 4b.j.
OU – Reprezentačné - Regionálna
ochutnávka vín
TJ – údržba budov
Zastupiteľstvo odmeny
Zastupiteľstvo poistné do ZP
Zastupiteľstvo starobné poistenie
Zastupiteľstvo invalidné poistenie
Zastupiteľstvo úrazové poistenie
Zastupiteľstvo RF solidarity

174 715,78

+

1 176,89

+
+
+
+
+
+
+
+

2 000,00
1 000,00
580,00
278,00
389,20
83,40
22,24
132,05

Splácanie úveru – rekonštrukcia 4b.j.

+

9 054,00

Kapitálové výdavky
Rekonštrukcia 4b.j.
Úprava výdavkov spolu

+

160 000,00
174 715,78

Výdavkové finančné operácie

Ing.Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 3.3.2017

Uznesenie
č. U-18/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

ruší

uznesenie č. U-3/2017 zo dňa 10.2.2017 v pôvodnom znení

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 3.3.2017

Uznesenie
č. U-19/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje

a) výplatu mimoriadnej odmeny poslancom obecného zastupiteľstva v
marcovom výplatnom termíne vo výške 200,46 €/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

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 3.3.2017

Uznesenie
č. U-20/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje

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 39.100,- €, z ktorej podiel obce Veľký Kýr bude max.
11.600,- €

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 3.3.2017

Uznesenie
č. U-21/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
prevod 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 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.

Ing.Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 3.3.2017

Uznesenie
č. U-22/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje

prevod 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.

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 3.3.2017

Uznesenie
č. U-23/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
prevod 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, 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 majiteľov 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, zzáhrady 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.
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 3.3.2017

Uznesenie
č. U-24/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

ruší

uznesenie č. U-10/2017 zo dňa 10.2.2017 o prenájme časti obecného pozemku
v prospech Ing. Vojtech Sládeček nar. 14.10.1958 a manž. Marta Sládečková
rod. Peternaiová nar. 7.5.1963 obaja trvale bytom Mlynská 100/22, Veľký Kýr
v pôvodnom znení.

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 3.3.2017

Uznesenie
č. U-25/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje

zámer prenajať časť obecného pozemku parc. č. 64/1 k.ú. Veľký Kýr o výmere 150
m2 na dobu neurčitú s možnosťou ukončenia nájomnej zmluvy 12 mesačnou
výpovednou lehotou 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 nar. 7.5.1963
obaja trvale bytom Mlynská 100/22, Veľký Kýr za účelom vykonávania
záhradkárskej činnosti.
Ing. Judita Valašková
starostka obce

