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

Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 3. 3. 2017
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

1. Otvorenie zasadnutia
18. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Judita Valašková.
Po privítaní všetkých prítomných, konštatovala, prítomná je nadpolovičná väčšina
poslancov a OZ je uznášania schopné. Poslanci Mgr. Erik Bottlik, Mário Čebík, Mgr. Ladislav
Kottlík, Jozef Sládeček a Mgr. Róbert Szabó neboli prítomní.
Starostka konštatovala, že zasadnutie sa bude riadiť navrhovaným programom.
Hlasovanie za návrh programu 18. zasadnutia OZ:
Prítomní:

6

za:

6

proti: 0

zdržali sa:

0

návrh bol schválený

2. Určenie zapisovateľa
Starostka určila zapisovateľkou Eriku Együd.

3. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Andrea Gyepes a Dalibor Rampaško
Hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice:
Prítomní:

6

za:

5

proti: 0

Zdržal sa Dalibor Rampaško
návrh bol schválený

1

zdržali sa:
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Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Gizela Kevélyová a Mgr. Boris Bátora
Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie:
Prítomní:

6

za:

6

proti: 0

zdržali sa:

0

návrh bol schválený

4 . Kontrola uznesení
Dalibor Rampaško prečítal uznesenia zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci
nemali pripomienky k uzneseniam.

5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
Starostka informovala, že rozpočtové opatrenie obsahuje úpravu rozpočtu z dôvodu
schválenia úveru na 4b.j. Podmienkou poskytnutia úveru je zapracovanie čerpania úveru
a splátok do rozpočtu. Ďalej obsahuje aj navýšenie výdavkov na rekonštrukciu šatní FC
o 1.000,- € na elektrické vedenie, sprchy ale nepočítalo sa s výmenou vodovodného potrubia.
Ďalej sa v našej obci 28. a 29. 4. 2017 uskutoční regionálna ochutnávka vín Podzoborského
regiónu spoločne s obecnou ochutnávkou. Starostka navrhuje presunúť finančné prostriedky
na organizovanie tejto akcie 2.000,-€ ako reprezentačné, aby Čerdavin vedelo pokryť náklady
na dôstojné zorganizovanie akcie.
Hlasovanie za schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2017 v navrhovanej podobe vo výške
175.715,78 €
Prítomní : 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa: 0

návrh bol schválený
__________________________________________________________________________________
Uznesenie
č. U-17/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
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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

+

9 054,00

Výdavkové finančné operácie
Splácanie úveru – rekonštrukcia 4b.j.

Kapitálové výdavky
Rekonštrukcia 4b.j.
+ 160 000,00
Úprava výdavkov spolu
174 715,78
__________________________________________________________________________________

6. Zmena uznesenia č. U-3/2017
Starostka uviedla, že na 17. zasadnutí obecného zastupiteľstva sa týmto uznesením
odsúhlasilo vyplatenie mimoriadnej odmeny poslancom obecného zastupiteľstva a na návrh
jedného z poslancov sa táto istá odmena odsúhlasila aj kontrolórovi obce. Platovo
podmienky hlavného kontrolóra upravuje §18 c zákona SNR č. 369/4990 Zb.z. o obecnom
zriadení podľa ods. 5 možno hlavnému kontrolórovi schváliť iba mesačnú odmenu do výšky
30% z jeho mesačného platu, teda mimoriadna odmena pevnou alebo za uplynulé obdobie
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nie je možné. V mesiaci marec sa mení minimálna mzda národného hospodárstva, od ktorej
sa odvíja plat hlavného kontrolóra a navrhujem počkať na novú sumu, potom sa môže
rokovať o navýšení/nenavýšení jeho platu o mesačnú odmenu. Z uvedeného dôvodu je
potrebné pôvodné uznesenie zrušiť.
Hlasovanie za zrušenie uznesenia č. U-3/2017 zo dňa 10.2.2017 v plnom rozsahu
Prítomní : 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa: 0

návrh bol schválený

Uznesenie
č. U-18/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
ruší
uznesenie č. U-3/2017 zo dňa 10.2.2017 v pôvodnom znení
__________________________________________________________________________________
Hlasovanie za schválenie výplaty mimoriadnej odmeny poslancom obecného zastupiteľstva
v marcovom výplatnom termíne vo výške 200,46 € / poslanca v čistom
Prítomní : 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa: 0

návrh bol schválený
__________________________________________________________________________________
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
4
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Ing. Dojčan Ladislav
Ing. Gyepes Andrea
Kevélyová Gizela
Rampaško Dalibor
Sládeček Jozef
Mgr. Szabó Róbert

___________________________________________________________________________

7. Spoločná čistička odpadových vôd (ČOV)
– obcí Komjatice, Veľký Kýr, Mojzesovo, Vinodol a Černík
Starostka informovala, že za posledný polrok sa vyviezlo na spoločnú ČOV 16.213 m³
splaškov, z toho 6.944 m³ bolo z našej obce. V ČOV má obec podiel 29,09 %. Do spoločnej
čističky sa vyvážajú splašky fekálnymi vozmi a zároveň tam tečú aj z kanalizácie. Aby sa
zabránilo vývozu z obcí mimo združenia, dohlo sa, že sa bude vyvážať spoločným vozidlom.
Kapacitne ČOV nezvláda ani súčasných 5 obcí, nebude sa tolerovať, aby sa do spoločnej
ČOV nosili splašky aj cudzí. V marci – apríli by bola skúšobná prevádzka. Telefónne číslo na
šoféra/fekalistu sa zverejní na internetovej stránke, ktorý si bude objednávky zaznamenávať,
ako aj dátum a čas vybavenia objednávky. Cena za vývoz fekálií zostáva na tento rok pre
občanov a obec nezmenená za 25,- €/vývoz, pre miestnych podnikateľov 40,- € / vývoz. Počas
tejto skúšobnej prevádzky sa bude vyhodnocovať funkčnosť, zhodnotí sa, či bude potrebný
závozník k fekalistovi, resp. predĺženie pracovnej doby tohto fekalistu. Cieľom je udržať
prevádzkyschopnosť ČOV, ale do budúcna bude treba riešiť možno aj iný spôsob likvidácie
našich splaškov. Na základe uvedeného sa doporučuje schválenie zakúpenia spoločného
fekálneho vozidla v podiele pripadajúcom na našu obec. Konalo sa stretnutie združených
obcí, predstavitelia obcí sa boli pozrieť na ČOV vo Veľkých Ripňanoch a v Radošine, za našu
obec tam bol hlavný kontrolór. Hlavný kontrolór dodal, že v Radošine sa ČOV nedá
porovnať s našou ČOV, nakoľko v Radošine je 96% pripojenosť na kanalizáciu. U nás je ten
problém, že sa do našej ČOV vynášajú fekálie z veľa áut, čiže mikroorganizmy rozkladajúce
nečistoty sa nestíhajú regenerovať. Ak by fekálie nosilo iba 1 spoločné fekálne auto, vývoz by
vedel byť regulovaný, rozložil by sa na celý týždeň, a tým by sa vedeli baktérie lepšie
zregenerovať. Prítomní občania mali pripomienky a následne sa viedla diskusia o množstve
vody, ktorá priteká do čističky z obcí, ktoré majú kanalizáciu.
Hlasovanie za schválenie zakúpenia spoločného fekálneho vozidla obcami Komjatice, Veľký
Kýr, Mojzesovo, Vinodol a Černík do majetku spoločnej ČOV v katastrálnom území Černík
za cenu maximálne 39.100,- €, z ktorej podiel obce Veľký Kýr bude max. 11.600,- €
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Prítomní : 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa: 0

návrh bol schválený
__________________________________________________________________________________
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,- €
_________________________________________________________________________________
P. poslanec Dojčan ešte požiadal o slovo a povedal, že existujú technológie na čistenie už aj
za 200.000€ až 600.000€ a obec by mala do budúcnosti riešiť vybudovanie vlastnej čističky
a byť nezávislá od iných obcí. Starostka reagovala, že áno, do budúcnosti určite bude treba
nájsť riešenie, lebo zakúpenie spoločného fekálneho vozidla je iba dočasným riešením,
nakoľko samotná ČOV je už zastaralá. Poslanci ešte diskutovali o možnej cene novej čističky,
výške dotácií, výške úveru, zadlženosti obce a odhadovaného počtu domácností, ktoré
využívajú fekálne vozidlo (je to asi iba 6% domácností). Navrhla p. poslancovi Dojčanovi,
aby na budúcu pracovnú poradu pripravil materiály o týchto nových technológiách.

8. Rôzne, interpelácie poslancov a diskusia
Žiadosť Gabriely Holanovej – odkúpenie obecného pozemku
V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov, že zámer previesť časť
majetku obce – diely 3 a 4 (pod rozostavanou stavbou p. Gabriely Holanovej)
a novovytvorenú parcelu registra „C“ parc.č. 1937/27, k.ú. Veľký Kýr, podľa geometrického
plánu č. 113/2016, úradne overeného pod č. 1752/16 (pozemok medzi pozemkami p.
Holanovej a jej rodičov), ktorý schválili dňa 10.2.2017 na 17. zasadnutí zastupiteľstva bol
zverejnený. Je však potrebné schváliť ešte samotný prevod nehnuteľností, následne bude
podpísaná kúpna zmluva a podaná spolu s návrhom na vklad a ostatnými zákonom
požadovanými prílohami na katastrálny odbor. Opätovne oboznámila poslancov
s predmetom prevodu a dôvodmi postupu podľa § 9a ods.8 písm.b) a písm.e) zák.č.
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
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Hlasovanie za schválenie prevod majetku obce, a to dielu 3 o výmere 1 m2 a dielu 4
o výmere 2 m2 a parcely registra „C“ parc.č. 1937/27, orná pôda o výmere 297 m2
Prítomní : 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa: 0

návrh bol schválený
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.

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo 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
7

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

Kýr formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.b) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov 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 3045,-€ kupujúcej Gabriela Holanová, rod. Banyárová,
nar. 19.3.1970, trvale bytom Mlynská zem 464/85, Branč do jej výlučného vlastníctva, s vyššie
uvedeným odôvodnením prevodu a osobitného zreteľa.

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Otília Verešová
V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov, že zámer previesť časť
majetku obce – parcely registra „C“ parc.č. 1174/93, zastavané plochy a nádvoria o výmere 58
m2 a parc.č. 1174/94, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 podľa geometrického
plánu č. 119/2016 kupujúcej Otília Veresová, Družstevná 909/21, Veľký Kýr, ktorý schválili
dňa 10.2.2017 na 17. zasadnutí zastupiteľstva, bol zverejnený. Je však potrebné schváliť ešte
samotný prevod nehnuteľností, následne bude podpísaná kúpna zmluva a podaná spolu
s návrhom na vklad a ostatnými zákonom požadovanými prílohami na katastrálny odbor.
Opätovne oboznámila poslancov s predmetom prevodu a dôvodmi postupu podľa § 9a ods.8
písm.b) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie za schválenie prevodu 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:
Prítomní : 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa: 0

návrh bol schválený

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

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo prevod majetku obce, a to parcely
registra „C“ parc.č. 1174/93, zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2 a parcely 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. Csermanová, nar. 19.8.1946, trvale bytom Družstevná 909/21, Veľký Kýr
do jej výlučného vlastníctva.

MAJETKOPRÁVNE USPORIADANIE ULICE ŠKOLSKÁ
V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov, že zámer previesť časť
majetku obce – diely 8,9,10 podľa geometrického plánu č. 35974672-205/2016, úradne
overeného pod č. 1359/16, odčlenené z parciel registra „C“ parc.č. 125/5 a 125/6, zapísaných
na LV 1, k.ú. Veľký Kýr kupujúcim Ing. Jozef Veres a Valéria Veresová, Školská 1, Veľký Kýr
do ich vlastníctva tak, aby bolo možné zapísať vlastnícke právo podľa vyššie uvedeného
geometrického plánu, ktorý zámer schválili dňa 10.2.2017 na 17. zasadnutí zastupiteľstva
v súvislosti s majetkoprávnym usporiadaním Školskej ulice, bol zverejnený. Je však
potrebné schváliť ešte samotný prevod nehnuteľností, následne bude podpísaná kúpna
zmluva a podaná spolu s návrhom na vklad a ostatnými zákonom požadovanými prílohami
na katastrálny odbor. Opätovne oboznámila poslancov s predmetom prevodu a dôvodmi
postupu podľa § 9a ods.8 písm.b) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie za schválenie prevod majetku obce, a to dielu 8 o výmere 20 m2, dielu 9
o výmere 2 m2 a dielu 10 o výmere 3 m2:
Prítomní : 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa: 0

návrh bol schválený
9

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

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, záhrady 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.

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo prevod majetku obce, a to dielu 8
o výmere 20 m2, geometrickým plánom č. 35974672-205/2016, úradne overeným pod č.
1359/16 odčleneného z parcely registra „C“ parc.č. 125/5, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1569 m2, pričleneného k parcele registra „C“ parc.č.127/1, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 616 m2, dielu 9 o výmere 2 m2, vyššie uvedeným geometrickým
plánom odčleneného z parcely registra „C“ parc.č. 125/6, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 247 m2, pričleneného 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.
10

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

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 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. Balintová, nar. 27.3.1962, obaja trvale bytom Školská 1,
Veľký Kýr do BSM v podiele 12/100 k celku, a dielu 10 o výmere 3 m2, geometrickým
plánom č. 35974672-205/2016, úradne overeným pod č. 1359/16 odčleneného 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, pričleneného k parcele registra „C“
parc.č. 127/4, záhrady 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
kupujúcemu Ing. Jozef Veres, rod. Veres, nar. 19.3.1957, trvale bytom Školská , Veľký Kýr
v podiele 7/100 k celku a kupujúcim Ing. Jozef Veres, rod. Veres, nar. 19.3.1957 a manželka
Valéria Veresová, rod. Balintová, nar. 27.3.1962, obaja trvale bytom Školská 1, Veľký Kýr do
BSM v podiele 93/100 k celku.

Zrušenie uznesenia č. U-10/2017
Starostka informovala, že právnická kancelária ju upozornila, že sa nezverejnil zámer
prenájmu parc. č. 64/1 a aby to prokuratúra v budúcnosti nevytkla, je potrebné tento zámer
zverejniť. Zrušili by teda teraz uznesenie na prenájom a dala by hlasovať o zámere obce
prenajať túto časť pozemku.
Hlasovanie za zrušenie uznesenia č. U-10/2017 zo dňa 10.2.2017 o prenájme časti obecného
pozemku:
Prítomní : 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa: 0

návrh bol schválený

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.
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Peternaiová nar. 7.5.1963 obaja trvale bytom Mlynská 100/22, Veľký Kýr v pôvodnom
znení.

Hlasovanie za schválenie zámeru 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:
Prítomní : 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržali sa: 0

návrh bol schválený

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.

Porovnanie separovania za roky 2015 a 2016
Starostka ešte pripravila materiál na porovnanie separovania za roky 2015 a 2016. Oproti
roku 2015, kedy sa vyzbieralo 270 ton komunálneho odpadu sa jeho množstvo v roku 2016
znížilo o 53,46 ton, čo je 5.969,71€ menej. Vyslovila potešenie z faktu, že separovanie sa
zvýšilo: oproti rok 2015, kedy sa vyseparovalo celkom 70,85 ton odpadu, v roku 2016 to bolo
98,67ton – čiže o 27,82 ton odpadu viac. Zároveň sa poďakovala občanom, ktorí separujú
odpad a požiadala ich, aby ho vykladali zavčasu alebo ešte večer pred dňom zberu, nakoľko
autá zberovej spoločnosti začínajú so zberom už pred šiestou hodinou ráno. Diskutovala
s poslancami o zakúpení zbernej nádoby na plast alebo papier. Na otázku prítomného
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občana, prečo nemajú domácnosti štyri zberné nádoby napr. ako majú v Branči starostka
odpovedala, že Branč dostal spomínané štyri zberné nádoby v rámci členstva v mikroregióne
Dolná Nitra.

9. Záver
Keďže neboli žiadne ďalšie príspevky do diskusie starostka ukončila 18. zasadnutie
Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre o 19,16 hod.

.....................................
Ing. Judita Valašková
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. Andrea Gyepes

...........................................

Dalibor Rampaško

...........................................
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