Veľký Kýr 16.6.2017

Uznesenie
č. U-38/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
berie na vedomie

Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2016

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 16.6.2017

Uznesenie
č. U-39/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje

a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad

b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu

vo výške 93.917,49 €

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 16.6.2017

Uznesenie
č. U-40/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
berie na vedomie

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 16.6.2017

Uznesenie
č. U-41/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje

1. 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. 3/2017
Úprava rozpočtu obce :
Pč

Položka

kód zdroja
Popis

Typ

Suma

Bežné príjmy rozpočtu - obec
1
2
3
4
5
6

312012
312012
312012
312012
312012
453000

111
111
111
111
111
131G

7
8
9
10
11
12
13

212003
223001
242000
312012
312012
312012
233001

41
41
41
111
111
111
41

Transfer zo ŠR - ZŠ dopravné žiakom
Transfer zo ŠR - MŠ predškoláci
Transfer zo ŠR - ZŠ vzdelávacie poukazy
Transfer zo ŠR - ZŠ lyžiarsky kurz
Transfer zo ŠR - ZŠ škola v prírode
Nevyčerpané prostriedky z r. 2016 ZŠ dopravné
Prostriedky zo ŠR pre ZŠ
Príjem z prenajatých nebytových priestorov
Ostatné služby spojené s nájmom
Úroky z tuzemských vkladov
Trasnfer zo ŠR - stravné soc. deti
Transfer zo ŠR - školské potreby soc. deti
Transfer zo ŠR - Register adries
Príjem z predaja pozemkov

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

140,00 €
2 604,00 €
3 648,00 €
5 250,00 €
3 500,00 €
5,87 €
15 147,87 €
2 200,00 €
3 300,00 €
150,00 €
800,00 €
99,60 €
130,00 €
5 000,00 €

Príjmové finančné operácie - obec
14

454001

46

Prevod prostriedkov z rezervného fondu
Príjmy spolu

+

2 750,40 €
29 577,87 €

Výdavky
Pč

Položka

Popis

Typ

Suma

Bežné výdavky rozpočtu - obec
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

633016
637004
642015
642026
642026
632001
634006
633006
637037
633006
635006
632001
635006
635006
635006

41
41
41
111
111
41
41
111
111
41
41
41
41
41
41

OÚ reprezentačné regionálna ochutnávka vín
OÚ všeobecné služby
OÚ náhrada príjmu za nemoc
Stravné soc. deti - Transfer zo ŠR
Školské potreby soc. deti - Transfer zo ŠR
Garáže elektrina, plyn
Hasiči pracovné odevy, obuv a pomôcky
Register adries všeobecný materiál
ZŠ vrátenie nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR
TJ všeobecný materiál - čistiace prostriedky
TJ údržba budov
MKD elektrina, plyn
VKD údržba budov
ŠJ údržba budov bežný výdavok
DS údržba budov

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

160,00 €
7 000,00 €
800,00 €
800,00 €
99,60 €
1 500,00 €
242,00 €
130,00 €
900,00 €
100,00 €
260,00 €
4 000,00 €
500,00 €
-27 000,00 €
-5 357,00 €

+
+
+
+

2 750,40 €
545,00 €
900,00 €
27 000,00 €

Kapitálové výdavky rozpočtu - obec
30
31
32
33

713004
714004
717002
717002

46
41
41
41

Nákup kosačky z Rezervného fondu
Transfer na nákup vozidla ČOV
ZŠ rekonštrukcia soc.zariadení B pavilón (PD)
ŠJ údržba budovy kapitálový výdavok

Výdavky spolu za Obec

15 330,00 €

Bežné výdavky rozpočtu - ZŠ s MŠ Veľký Kýr
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

642014
642014
611
633009
633006
634004
634004
637004
632001
633004
612002
633009
633006

111
131G
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111

ZŠ cestovné žiakom
ZŠ nevyčerpané dopravné žiakom
ZŠ vzdelávacie poukazy - platy
ZŠ vzdelávacie poukazy - knihy, učebnice
ZŠ zvdelávacie poukazy - všeobecný materiál
ZŠ lyžiarksy výcvik
ZŠ škola v prírode
MŠ predškoláci - všeobecné služby
MŠ predškoláci - energie
MŠ predškoláci - prevádzkové stroje
MŠ predškoláci - príplatky
MŠ predškoláci - knihy, učebné pomôcky
MŠ predškoláci - všeobecný materiál

Výdavky spolu za ZŠ, MŠ
Výdavky spolu

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

140,00 €
5,87 €
2 000,00 €
1 000,00 €
648,00 €
4 350,00 €
3 500,00 €
604,00 €
450,00 €
50,00 €
800,00 €
300,00 €
400,00 €
14 247,87 €
29 577,87 €

2. Čerpanie rezervného fondu výške 2.750,40 € na nákup traktorovej kosačky
Kawasaki GUTBROD GLX 105 RH

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 16.6.2017

Uznesenie
č. U-42/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje

zrušenie drobnej prevádzkarne zriadenej uznesením pléna MNV zo dňa 13.11.1990,
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre v oddiele Pšn vo vložke č.
185/N ku dňu 19.6.2017 s tým, že všetky práva a záväzky drobnej prevádzkarne
preberá Obec Veľký Kýr.

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 16.6.2017

Uznesenie
č. U-43/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje

prevod 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
31, 941 07 Veľký Kýr do jej výlučného vlastníctva.

Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 16.6.2017

Uznesenie
č. U-44/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje

prevod 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) zákona 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.
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: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 16.6.2017

Uznesenie
č. U-45/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje

prevod 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 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: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 16.6.2017

Uznesenie
č. U-46/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje

prevod 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. 133,-€ kupujúcemu
Michal Lacuška, rod. Lacuška, nar. 11.3.1988, Vinohradnícka 529/46, 941 07 Veľký Kýr.

Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 16.6.2017

Uznesenie
č. U-47/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
zmenu uznesenia obecného zastupiteľstva č. U-5/2017 zo dňa 10.2.2017, ktorého text
po zmene znie:
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to
pozemkov - parcela registra „C“ parc. č. 1937/28, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 3 m2, geometrickým plánom č. 113/2016-2, overeným pod č. 593/17 (ako diel
3) odčlenená z parcely registra „C“ parc. č. 1937/4, orná pôda o výmere 1670 m2
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 parcela 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 4 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.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 16.6.2017

Uznesenie
č. U-48/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
zmenu uznesenia obecného zastupiteľstva č. U-21/2017 zo dňa 3.3.2017, ktorého text
po zmene znie:
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje prevod majetku obce, a to pozemkov - parcela registra „C“ parc.č. 1937/28,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, geometrickým plánom č. 113/2016-2,
overeným pod č. 593/17 (ako diel 3) odčlenená z parcely registra „C“ parc.č. 1937/4,
orná pôda o výmere 1670 m2 formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.b) zák.č.
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu 25,-€/m2 a parcela 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 4 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.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 16.6.2017

Uznesenie
č. U-49/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje

1.) predloženie žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu MODLAB- moderné laboratória ako prostriedok k efektívnemu
vyučovaniu realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným
programom rozvoja obce;
2.) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci;
3.) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci
Celkové oprávnené výdavky :
Spolufinancovanie vo výške 5% :

60 000 €
3000 €

Ing. Judita Valašková
starostka obce

