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Uznesenia z 1. zasadnutia OZ zo dňa 16.1.2015 
 

Uznesenie č. U-1/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

1) s c h v a ľ u j e  
 

Rozpočet obce na rok 2015 - 2017 

 

2) b e r i e    n a   v e d o m i e 
 

      OBEC   ZŠ s MŠ s VJSaM 

Bežné príjmy                 1.200.772,- €          17.400,- €  

Kapit{lové príjmy                                                  1.600,- €         

Finančné oper{cie                                                          0,- €                                                         

súhrn všetkých príjmov                1.219.772,- € 

 

      OBEC    ZŠ s MŠ s VJSaM 

Bežné výdavky                581.742,- €        563.840,-€ 

Kapit{lové výdavky                  22.458,- €              

Finančné oper{cie     51.732,- €                                                        

súhrn všetkých výdavkov                                  1.219.772,- € 

 

3) b e r i e    n a    v e d o m i e 

 

Programový rozpočet na roky 2015 - 2017 

 

 
Uznesenie č. U-2/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

u r č u j e 

 

odmenu poslancom obecného zastupiteľstvo vo výške 0,- € za každé jedno zasadnutie 

s účinnosťou od 15.12.2014. 

 

 
Uznesenie č. U-3/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

1)  z r i a ď u j e 

Komisiu na ochranu verejného z{ujmu 
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Komisiu výstavby, životného prostredia a vybavovania sťažností 

Komisiu finančno-soci{lnu 

Komisiu kultúry a športu 

 

2) u r č u j e  

 

členov Komisie na ochranu verejného z{ujmu: Mgr. Ladislav Kottlík, L{szló Csepedi, 

Dalibor Rampaško, Mgr. Boris B{tora 

členov Komisie výstavby, životného prostredia a vybavovania sťažností: M{rio Čebík, 

Jozef Sl{deček, Mgr. Róbert Szabó, L{szló Csepedi, Dalibor Rampaško, Ing. Pavol Kóňa, 

Ladislav Kaz{n, Alexej Janík 

členov Komisie finančno-soci{lnej: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Ing. Ladislav 

Dojčan, Mgr. Ladislav Kottlík, Jozef Sl{deček, Gizela Kevélyov{  

členov Komisie kultúry a športu: Ing. Andrea Gyepes, Gizela Kevélyov{, L{szló Csepedi, 

Mgr. Róbert Szabó, M{rio Čebík, Mgr. Boris B{tora, Dalibor Rampaško, Judita 

Kelemenov{, Helena Kanyicskov{, Ing. Štefan Sz{raz 

3) u r č u j e 

 

za predsedu: 

Komisie na ochranu verejného z{ujmu: Mgr. Borisa B{toru 

Komisie výstavby, životného prostredia a vybavovania sťažností: M{ria Čebíka 

Komisie finančno-soci{lnej: Ing. Erika Bottlika 

Komisie kultúry a športu: Gizelu Kevélyovú 

 

 
Uznesenie č. U-4/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

u r č u j e 

 

a) odmenu členom odborných komisií  vo výške 0,-€ za každé jedno zasadnutie  

b) odmenu predsedom odborných komisií vo výške 0,- € za každé jedno zasadnutie  

 

 
Uznesenie č. U-5/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

a) r u š í  

 

uznesenie č. U-38/2012 zo dňa5.10.2012 a Dodatok č. 1/2012 k Smernici hospod{renia 

s finančnými prostriedkami obce Veľký Kýr 
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b) s c h v a ľ u j e 

 

Dodatok č. 2/2015 k Smernici hospod{renia s finančnými prostriedkami obce Veľký  Kýr, 

ktorý mení § 19 na znenie: 

1. Starosta obce je opr{vnený schv{liť rozpočtové opatrenie  - povolené prekročenie 

výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov obce do sumy 9.958 EUR za rozpočtový 

rok 

2. Starosta obce je opr{vnený schv{liť rozpočtové opatrenie – viazanie rozpočtových 

výdavkov do výšky 9.958 EUR za rozpočtový rok 

3. Starosta obce je opr{vnený schv{liť rozpočtové opatrenia – rozpočtový presun 

výdavkov v r{mci schv{leného rozpočtu obce do výšky 9.958 EUR za rozpočtový 

rok. 

 

 
Uznesenie č. U-6/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

u r č u j e 

 

za členov Školskej rady pri ZŠ s MŠ s VJSaM poslancov OZ: Mgr. Róbert Szabó, Ing. 

Ladislav Dojčan, Ing. Andrea Gyepes, Gizela Kevélyov{. 

 

 
Uznesenie č. U-7/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

p r e h l a s u j e 

                                      

že po preskúmaní Územného pl{nu obce Veľký Kýr schv{leného uznesením č. 85/2008 zo 

dňa 22.2.2008 nie sú potrebné jeho zmeny a doplnky a nie je potrebné obstarať ani novú 

územnopl{novaciu dokument{ciu, pretože sa nezmenili územno-technické, hospod{rske 

ani soci{lne predpoklady, na z{klade, ktorých bola navrhnut{ koncepcia organiz{cie 

územia; nie je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby; ani nie je potrebné 

zosúladenie územného pl{nu obce s územným pl{nom regiónu. 

 

 
Uznesenie č. U-8/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 
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pl{n kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015 

 

 
Uznesenie č. U-9/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

 

n e s c h v a ľ u j e 

 

žiadosť predch{dzajúceho starostu obce Miroslava Dojč{na o preplatenie nevyčerpanej dovolenky 

 

 
Uznesenie č. U-10/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 

 

žiadosť Hajnalky Peternaiovej o pren{jom priestorov na ulici Mlynskej na rozšírenie obchodných 

aktivít. 

 

 

Uznesenie č. U-11/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

o d p o r ú č a 

 

prerokovanie žiadosti Zlatice Bačíkovej o poskytnutie finančnej výpomoci finančno-soci{lnej 

komisii 

 

 

Uznesenie č. U-12/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

1) s c h v a ľ u j e 

 

zmenu uznesenia obecného zastupiteľstva č. U-64/2012 zo dňa 7.12.2012, ktorého text po zmene 

znie: 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre schvaľuje v súlade s § 9 ods.2 písm.a) z{k. 138/1991 Zb. 

v platnom znení spôsob prevodu majetku obce Veľký Kýr, a to dielu 5 o výmere 26 m2, dielu 6 

o výmere 91 m2, dielu 7 o výmere 52 m2, geometrickým pl{nom č. 7/2011, overeným pod č. 

117/11 odčlenených z parcely registra „C“ parc.č. 493/1, zastavané plochy a n{dvoria o výmere 

1061 m2 a dielu 8 o výmere 57 m2, vyššie uvedeným geometrickým pl{nom odčleneného 

z parcely registra „C“ parc.č. 690, zastavané plochy a n{dvoria o výmere 1357 m2 (parcely registra 
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„C“ parc.č. 493/1 a 690 zapísané na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr)  

do výlučného vlastníctva kupujúcej Heleny Smatanovej, rod. Sz{razovej, nar. 29.7.1941, 

Družstevn{ 21, Veľký Kýr za kúpnu cenu 180,80 EUR. Prevod vyššie uvedeného majetku obce sa 

vykon{ predajom za použitia výnimky podľa § 9a ods.8 písm.b) z{k. 138/1991 Zb. v platnom 

znení.  

 

2) s c h v a ľ u j e 

 

zmenu uznesenia obecného zastupiteľstva č. U-37/2013, zo dňa 21.11.2013, ktorého text po zmene 

znie: 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre schvaľuje v súlade s § 9 ods.2 písm.c) z{k. 138/1991 Zb. 

v platnom znení prevod majetku obce Veľký Kýr, a to dielu 5 o výmere 26 m2, dielu 6 o výmere 

91 m2, dielu 7 o výmere 52 m2, geometrickým pl{nom č. 7/2011, overeným pod č. 117/11 

odčlenených z parcely registra „C“ parc.č. 493/1, zastavané plochy a n{dvoria o výmere 1061 m2 

a dielu 8 o výmere 57 m2, vyššie uvedeným geometrickým pl{nom odčleneného z parcely registra 

„C“ parc.č. 690, zastavané plochy a n{dvoria o výmere 1357 m2 (parcely registra „C“ parc.č. 493/1 

a 690 zapísané na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr)  do výlučného 

vlastníctva kupujúcej Heleny Smatanovej, rod. Sz{razovej, nar. 29.7.1941, Družstevn{ 21, Veľký 

Kýr za kúpnu cenu 180,80 EUR. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že pri prevode vyššie 

uvedeného majetku obce je postupované podľa § 9a ods.8 písm.b) z{k. 138/1991 Zb. v platnom 

znení, nakoľko sa jedn{ o časť pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve kupujúcej a  priľahlú 

plochu (dvor), ktor{ svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo 

vlastníctve kupujúcej. 

 

 

Uznesenie č. U-13/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

1) s c h v a ľ u j e 

 

zmenu uznesenia obecného zastupiteľstva č. U-21/2013 zo dňa 31.5.2013, ktorého text po zmene 

znie: 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre schvaľuje v súlade s § 9 ods.2 písm.a) z{k. 138/1991 Zb. 

v platnom znení spôsob prevodu majetku obce Veľký Kýr, a to parcely registra „C“ parc.č. 1932/5, 

z{hrady o výmere 1145 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov –  kupujúcich Štefan Énekeš, rod. Énekeš, nar. 26.8.1945 a M{ria Énekešov{, rod. 

Verešov{, nar. 20.2.1950, obaja trvale bytom Mlynsk{ 925/43, Veľký Kýr za kúpnu cenu 0,80 

EUR/m2 t.j. celkov{ kúpna cena predstavuje 916 EUR. Prevod vyššie uvedeného majetku obce sa 

vykon{ predajom za použitia výnimky podľa § 9a ods.8 písm.b) z{k. 138/1991 Zb. v platnom 

znení.  

 

2) s c h v a ľ u j e 
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zmenu uznesenia obecného zastupiteľstva č. U-40/2013 zo dňa 21.11.2013, ktorého text po zmene 

znie: 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre schvaľuje v súlade s § 9 ods.2 písm.c) z{k. 138/1991 Zb. 

v platnom znení prevod majetku obce Veľký Kýr, a to parcely registra „C“ parc.č. 1932/5, z{hrady 

o výmere 1145 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov –  kupujúcich Štefan Énekeš, rod. Énekeš, nar. 26.8.1945 a M{ria Énekešov{, rod. 

Verešov{, nar. 20.2.1950, obaja trvale bytom Mlynsk{ 925/43, Veľký Kýr formou kúpnej zmluvy za 

kúpnu cenu 0,80 EUR/m2, t.j. celkov{ kúpna cena predstavuje 916 EUR. Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie, že pri prevode vyššie uvedeného majetku obce je postupované podľa § 9a ods.8 

písm.b) z{k. 138/1991 Zb. v platnom znení, nakoľko sa jedn{ o časť z{hrady priľahlej k pozemkom 

a stavb{m v BSM kupujúcich, ktor{ svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 

stavbami vo vlastníctve kupujúcich.  

 

 

Uznesenie č. U-14/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

1) s c h v a ľ u j e 

 

zmenu uznesenia obecného zastupiteľstva č. U-51/2012 zo dňa 5.10.2012, ktorého text po zmene 

znie: 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre schvaľuje v súlade s § 9 ods.2 písm.a) z{k. 138/1991 Zb. 

v platnom znení spôsob prevodu majetku obce Veľký Kýr, a to parcely registra „C“ parc.č. 629/15, 

orn{ pôda  o výmere 612 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr do podielového spoluvlastníctva 

kupujúcich Pavlovičov{ Katarína, rod. Grófov{, nar. 7.2.1953, Budovateľsk{ 37, Veľký Kýr 

v podiele 3/6, Pavlovič Ľudovít, rod. Pavlovič, nar. 2.8.1974, Budovateľsk{ 37, Veľký Kýr v podiele 

1/6, Pavlovič Jozef, rod. Pavlovič, nar. 8.3.1977, Budovateľsk{ 37, Veľký Kýr v podiele 1/6 

a Pavlovič Peter, rod. Pavlovič, nar. 15.3.1983, Budovateľsk{ 37, Veľký Kýr v podiele 1/6 k celku, za 

kúpnu cenu 538,56 EUR. Prevod vyššie uvedeného majetku obce sa vykon{ predajom za použitia 

výnimky podľa § 9a ods.8 písm.b) z{k. 138/1991 Zb. v platnom znení.  

 

2) s c h v a ľ u j e 

 

zmenu uznesenia obecného zastupiteľstva č. U-61/2012 zo dňa 7.12.2012, ktorého text po zmene 

znie: 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre schvaľuje v súlade s § 9 ods.2 písm.c) z{k. 138/1991 Zb. 

v platnom znení prevod majetku obce Veľký Kýr, a to parcely registra „C“ parc.č. 629/15, orn{ 

pôda  o výmere 612 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr do podielového spoluvlastníctva 

kupujúcich Pavlovičov{ Katarína, rod. Grófov{, nar. 7.2.1953, Budovateľsk{ 37, Veľký Kýr 

v podiele 3/6, Pavlovič Ľudovít, rod. Pavlovič, nar. 2.8.1974, Budovateľsk{ 37, Veľký Kýr v podiele 

1/6, Pavlovič Jozef, rod. Pavlovič, nar. 8.3.1977, Budovateľsk{ 37, Veľký Kýr v podiele 1/6 

a Pavlovič Peter, rod. Pavlovič, nar. 15.3.1983, Budovateľsk{ 37, Veľký Kýr v podiele 1/6 k celku, 
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formou kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 538,56 EUR. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že pri 

prevode vyššie uvedeného majetku obce je postupované podľa § 9a ods.8 písm.b) z{k. 138/1991 

Zb. v platnom znení, nakoľko sa jedn{ o  pozemok priľahlý k pozemkom a stavbe vo vlastníctve 

kupujúcich, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo 

vlastníctve kupujúcich. 

 

 
Uznesenie č. U-15/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 

 

z{mer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to časti pozemku – diel 1 

o výmere 23 m2, geometrickým  pl{nom č. 12/2013, overeným pod č. 202/13 odčlenený z parcely 

registra „C“ parc.č. 301/1, vodné plochy o výmere 1554 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr 

formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.e) z{k.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

za kúpnu cenu vo výške 0,80 EUR/m2, t.j. celkov{ kúpna cena predstavuje 18,40 EUR,  kupujúcej 

Jolana Kyšuck{, rod. Križanov{, nar.14.11.1952, bytom Pažiť 978/44, 941 07 Veľký Kýr do jej 

výlučného vlastníctva v celosti. 

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa – uvedený pozemok je časťou oploteného dvora kupujúcej  a 

predstavuje priľahlú plochu, ktor{ svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 

stavbou rodinného domu vo vlastníctve kupujúcej a jej manžela. Prevodom sa zosúlaďuje užívací 

a pr{vny stav. Keďže stavba je vo vlastníctve oboch manželov a pozemok len vo vlastníctve 

manželky, nepostupuje sa podľa § 9a ods.8 písm.b) z{k.č. 138/1991 Z.z. v znení neskorších 

predpisov, ale podľa § 9a ods.8 písm.e) citovaného z{kona. 

 

 
Uznesenie č. U-16/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 

 
z{mer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to časti pozemku - diel 2 

o výmere 4 m2, diel 3 o výmere 11 m2, diel 4 o výmere 1 m2, geometrickým  pl{nom č. 12/2013, 

overeným pod č. 202/13 odčlenené z parcely registra „C“ parc.č. 301/1, vodné plochy o výmere 

1554 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.b) z{k.č. 

138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 0,80 EUR/m2, t.j. celkov{ 

kúpna cena predstavuje 12,80 EUR,  kupujúcemu Erik Kyšucký, rod. Kyšucký, nar. 11.10.1981, 

bytom Veľk{ Pažiť 978/44, 941 07 Veľký Kýr do jeho výlučného vlastníctva v celosti. 

 

 

Uznesenie č. U-17/2015 

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

z{mer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to dielu 3 o výmere 59 m2, 

geometrickým pl{nom č. 79/2012, úradne overeným pod č. 986/12, odčleneného z parcely  registra 

„C“ parc.č. 62/1, zastavané  plochy a n{dvoria o výmere 6722 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Malý Kýr 

vo výlučnom vlastníctve Obce Veľký Kýr formou z{mennej zmluvy ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm.e) z{k.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za 

diel 2 o výmere 50 m2, vyššie uvedeným geometrickým pl{nom odčlenený z parcely registra „C“ 

parc.č. 89/5, zastavané plochy a n{dvoria o výmere 1479 m2, zapísanej na LV 1745, k.ú. Malý Kýr  

vo výlučnom vlastníctve   Zolt{na B{bana, nar. 4.1.1976,  trvale bytom Malokýrska 43, Veľký Kýr 

s tým, že hodnota nehnuteľností bola zmluvnými stranami dohodnut{ na sumu 0,80€/m2, 

v dôsledku čoho zamieňajúci Zolt{n B{ban uhradí zamieňajúcemu Obec Veľký Kýr sumu 7,20€ za 

rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov vo výške 9 m2. 

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa – diel 2 o výmere 50 m2 podľa vyššie uvedeného geometrického 

pl{nu je časťou verejného priestranstva - obecnej cesty, využívanej občanmi obce Veľký Kýr. 

Vzhľadom na uvedené m{ obec z{ujem stať sa vlastníkom tejto časti cesty. Diel 3 o výmere 59 m2 

je časťou oploteného dvora spolu s pozemkami vo vlastníctve zamieňajúceho Zolt{na B{bana 

(stavba na pozemkoch je vo vlastníctve zamieňajúceho Zolt{na B{bana a jeho manželky), pričom 

z{menou sa usporiada užívací stav. 

 

 
Uznesenie č. U-18/2015 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 
 

z{mer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to časti pozemku - dielu 3 

o výmere 43 m2, odčleneného z parcely registra „E“ parc.č. 151, ostatné plochy o výmere 1473 m2, 

zapísanej na LV 3662, k.ú. Veľký Kýr (geometrický pl{n č. 58/2013, overený pod č. 144/14 bol 

vyhotovený pred ROEP, prev{dzaný pozemok je v ňom uvedený ako diel 3 o výmere 43 m2, 

odčlenený z neknihovanej parcely č.151, zast.pl. o výmere 2581 m2), vo výlučnom vlastníctve obce 

Veľký Kýr formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.b) z{k.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov za kúpnu cenu vo výške 0,80 EUR/m2 , t.j. celkov{ kúpna cena prestavuje 34,40 EUR, 

kupujúcim Juraj Sl{diček, rod. Sl{diček, nar. 1.11.1947 a manželka Žofia Sl{dičekov{, rod. 

Sz{razov{, nar. 28.3.1951, obaja trvale bytom Z{hradn{ 904/12, Veľký Kýr do ich bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov v celosti. 

 

 

Dňa 21. 1. 2015 

 

 

         Ing. Judita Valaškov{ 



 

OBEC VEĽKÝ  KÝR  

941 07   Veľký Kýr, N{mestie Sv. J{na č. 1 

 

 

                            starostka obce 


