Veľký Kýr 5.5.2017

Uznesenie
č. U‐26/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
Štatút kroniky obce Veľký Kýr

Ing.

Judita

Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 5.5.2017

Uznesenie
1

č. U‐27/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
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.

Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Ing.

Judita

Valašková
starostka obce
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Veľký Kýr 5.5.2017

Uznesenie
č. U‐28/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
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.
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.
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Ing.
Valašková
3

Judita

starostka obce

Veľký Kýr 5.5.2017

Uznesenie
č. U‐29/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
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.

Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Ing.

Judita

Valašková
starostka obce
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Veľký Kýr 5.5.2017

Uznesenie
č. U‐30/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
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.
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.

Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
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Ing.

Judita

Valašková
starostka obce
Veľký Kýr 5.5.2017

Uznesenie
č. U‐31/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje

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.
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
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Ing.

Judita

Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 5.5.2017

Uznesenie
č. U‐32/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
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.

Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Ing.

Judita

Valašková
starostka obce
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Veľký Kýr 5.5.2017

Uznesenie
č. U‐33/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce vo výške 23% z mesačného
platu s účinnosťou mesiacov jún, júl, august 2017

Ing.

Judita

Valašková
starostka obce
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Veľký Kýr 5.5.2017

Uznesenie
č. U‐34/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
⦁

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

⦁

Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci

⦁

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,‐ €
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Ing.

Judita

Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 5.5.2017

Uznesenie
č. U‐35/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
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,‐ €.

Ing.
Valašková
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Judita

starostka obce

Veľký Kýr 5.5.2017

Uznesenie
č. U‐36/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
⦁

vypracovanie PD novej trafostanice pre Ružový Dvor na náklady obce
v predpokladanej hodnote do 2.000,‐ €

⦁

vybavenie stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia
trafostanice, ktorú potom vybuduje Západoslovenská distribučná a.s.
na vlastné náklady.

Ing.
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Judita

Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 5.5.2017

Uznesenie
č. U‐37/2017
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. 2/2017
Úprava rozpočtu obce :
Príjmové finančné operácie
Zostatok prostriedkov z r. 2016 – Výmena okien B pavilón ZŠ +
Úprava príjmov spolu

47.712,00
47.712,00

Bežné výdavky
Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy –
Výmena okien B pavilón ZŠ

47.712,00

12

+

Úprava výdavkov spolu

47.712,00

Ing.

Judita

Valašková
starostka obce
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