OBEC VEĽKÝ KÝR
941 07 Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č. 1

Veľký Kýr, 26.4.2019

Uznesenie
č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, Operačný program: Integrovaný
regionálny operačný program, vyhlásenej dňa 05.11.2018, Kód výzvy: IROP-PO2-SC2212018-35, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,
Špecifický cieľ:
2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl, názov
ŽoNFP: Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Veľký Kýr, ktorý bude realizovaný
Obcou Veľký Kýr a ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce Veľký Kýr
a platným programom rozvoja obce Veľký Kýr
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 15 200,00 EUR, t.j. vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytovaného NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci:
Celkové oprávnené výdavky max. do: 303 946,66 EUR
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce

Ing. Judita Valašková
starostka obce

OBEC VEĽKÝ KÝR
941 07 Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č. 1

Veľký Kýr, 26.4.2019

Uznesenie
č. 17/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
prenájom nehnuteľného majetku obce Veľký Kýr, a to časť nebytových priestorov
nachádzajúcich sa na 1. podlaží veľkého 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), konkrétne sklad pod schodmi o výmere 11 m2, z dôvodu
osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov žiadateľovi: hudobnej skupine ANONYM+ v zastúpení RNDr. Ladislavom
Malým, trvale bytom Vilová 35, Bratislava-Petržalka, na dobu neurčitú, za nájomné podľa
Čl. 2 Zásad o určení minimálnych cien nájomného za nebytové priestory a pozemky vo
vlastníctve obce - pre sklady za 6,64 eur/m2/rok, tj. celkom za 73,04 eur/rok.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – nebytový priestor je toho času nevyužitý, kvôli svojmu
neobvyklému zrezanému stropu je na iný účel nevyužiteľný.
Počet všetkých poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Judita Valašková
starostka obce

OBEC VEĽKÝ KÝR
941 07 Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č. 1

Veľký Kýr, 26.4.2019

Uznesenie
č. 18/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to - parcela registra
„C“ parc.č. 1174/97, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2 a parcela registra
„C“ parc.č. 1174/98, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 41 m2, geometrickým
plánom č. 141/2019, úradne overeným pod č. 270/19 odčlenené z parcely registra „C“
parc.č 1174/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16324 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
kupujúcim Juraj Szőke, rod. Szőke, nar. 25.6.1946 a manželka Žofia Szőkeová, rod.
Dojčánová, nar. 16.4.1951, obaja trvale bytom Staničná 366/3, 941 07 Veľký Kýr do ich
bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1).
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – na parcele registra „C“ parc.č. 1174/98 sa nachádza
stavba viničnej pivnice, ktorú v r. 1985 postavili kupujúci (stavba nezapísaná v katastri
nehnuteľností), parcela registra „C“ parc.č. 1174/97 predstavuje priľahlý dvor. Kupujúci
pozemky od výstavby pivnice spolu s touto nerušene užívajú a za stavbu odvádzajú daň.
Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav
Počet všetkých poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Judita Valašková
starostka obce

OBEC VEĽKÝ KÝR
941 07 Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č. 1

Veľký Kýr, 26.4.2019

Uznesenie
č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to - parcela registra
„C“ parc.č. 1879/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 516 m2, zapísaná na LV
2788, k.ú. Veľký Kýr pod B3 v podiele 37/258 k celku a parcela registra „C“ parc.č.
1879/58, záhrada o výmere 460 m2, zapísaná na LV 2789, k.ú. Veľký Kýr pod B3 v podiele
63/460 k celku, formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.b,c) zák.č. 138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 1€/m2 kupujúcej Margita
Valašková, rod. Valašková, nar. 11.9.1952, trvale bytom Nábrežná 32, Nové Zámky do jej
vlastníctva vo vyššie uvedených podieloch.
Zdôvodnenie prevodu – na parcele registra „C“ parc.č. 1879/8 sa nachádza stavba
rodinného domu, ktorého spoluvlastníčkou je kupujúca (LV 3223, k.ú. Veľký Kýr), parcela
registra „C“ parc.č. 1879/58 predstavuje priľahlú záhradu, ktorá svojím umiestnením tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou. Kupujúca je zároveň podielovou spoluvlastníčkou vyššie
uvedených pozemkov, ktoré nerušene užíva. Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny
stav.
Počet všetkých poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Judita Valašková
starostka obce

OBEC VEĽKÝ KÝR
941 07 Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č. 1

Veľký Kýr, 26.4.2019

Uznesenie
č. 20/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
pre volebné obdobie 2018-2022 sobášne dni v piatok a sobotu a úradne určenú
miestnosť na uzavretie manželstva sobášnu sieň obecného úradu Veľký Kýr.

Ing. Judita Valašková
starostka obce

