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

Zápisnica
z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 21.9.2018 od 19.00 hod
Prítomní boli podľa priloženej prezenčnej listiny poslanci:
Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Ladislav Dojčan, Ing. Andrea Gyepes, Gizela
Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Dalibor Rampaško, Jozef Sládeček

1. Otvorenie zasadnutia
29. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Judita
Valašková. Po privítaní všetkých prítomných, skonštatovala, že prítomná je nadpolovičná
väčšina poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ospravedlnili sa poslanci
Mgr. Boris Bátora, Mário Čebík a Mgr. Róbert Szabó, ostatní boli prítomní.
Starostka predniesla návrh programu:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Rozpočtové opatrenie č. 6/2018
6. Výber nájomcov do bytového domu
7. Žiadosti občanov
8. Rôzne; interpelácie poslancov a diskusia
9. Záver
Hlasovanie za návrh programu 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Prítomní:

7

za:

7

proti: 0

zdržali sa:

0

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Ladislav Dojčan, Ing. Andrea Gyepes, Gizela
Kevélyová, Dalibor Rampaško, Jozef Sládeček
návrh bol schválený

2. Určenie zapisovateľa
Starostka určila zapisovateľkou pani Gabrielu Dubickú.

3. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Ladislav Dojčan a László Csepedi
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Hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice:
Prítomní:

7

za:

5

proti: 0

zdržali sa:

2

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Gizela Kevélyová, Dalibor Rampaško, Jozef
Sládeček
Zdržali sa: László Csepedi, Ing. Ladislav Dojčan
návrh bol schválený
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Gizela Kevélyová a Dalibor Rampaško
Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie:
Prítomní:

7

za:

6

proti: 0

zdržali sa:

1

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Ladislav Dojčan, Ing. Andrea Gyepes, Gizela
Kevélyová, Jozef Sládeček
Zdržal sa: Dalibor Rampaško
návrh bol schválený

4 . Kontrola uznesení
P. poslankyňa Ing. Andrea Gyepes prečítala uznesenia z minulého zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Poslanci nemali pripomienky k uzneseniam.

5. Rozpočtové opatrenie č. 6/2018
Starostka informovala, že toto rozpočtové opatrenie je vo výške 429.354,38 € z dôvodu, že
do konca roka sa plánuje ukončiť projekt Zberného dvora. Každá položka sa skladá z troch
finančných zdrojov a to 85% z EÚ, 10% zo štátneho rozpočtu a 5% dopláca obec. Ďalej do
príjmovej časti je daný aj kamerový systém za 10.000€, čo obec dostala minulý rok
a prenáša sa do tohto roka. Vo výdavkovej časti sú položky ako dotácia z NSK na šport
a kultúru, dobrovoľný hasiči 3000€, z Ministerstva financií prišlo 13.500€ na rekonštrukciu
domu smútku, nová položka je originálne kompetencie na školský klub detí, bola prijatá
ďalšia vychovávateľka, lebo do školského klubu detí bolo v novom školskom roku
prihlásených až 63 detí; a pri štvorbytovka sa vybudovala vsakovacia jama.
P. poslanec Dojčan sa opýtal ohľadne zberného dvora a poskytovania servisu občanom pri
odvoze bioodpadu od jari. Starostka odpovedala, že po obci budú rozmiestnené kontajnery
na bioodpad, do konca decembra by mali byť dodané všetky zariadenia, ktoré boli v rámci
tohto projektu vysúťažené.
P. poslanec Sládeček sa opýtal, či na toto postačuje personál zberného dvora. Starostka
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odpovedala, že nie, bude musieť byť prijatý ďalší zamestnanec.
Hlasovanie za schválenie rozpočtového opatrenia č.6/2018 :
Prítomní:

7

za:

7

proti: 0

zdržali sa:

0

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Ladislav Dojčan, Ing. Andrea Gyepes, Gizela
Kevélyová, Dalibor Rampaško, Jozef Sládeček
návrh bol schválený

Uznesenie
č. U-40/2018
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. 6/2018
Rozpočtové opatrenie obce:
Príjmová časť
Pč FK EK
1
133013
2
242
3
292017
4
292027
5
311
6
312001
7
312008
8
312012
9
312012
10
312012
11
315
12
322001
13
322001
14
322001
15
312001
16
312001
17
456002
18
453
19
456002
Príjmy spolu

zdroj
41
41
41
41
72A
111
11H
111
111
111
71
111
3AB1
3AB2
3AB1
3AB2
71
131H
71

Popis
Poplatok za drobný stavebný odpad
Úroky z tuzemských vkladov
Vratky
Iné príjmy
Dar - Mórinca učiteľ, odev
Transfer zo ŠR - Aktivačná činnosť
Transfer od NSK - kultúra, šport, cestovný ruch
Transfer zo ŠR - ZŠ prenesené kompetencie
Transfer zo ŠR - Asistent učiteľa
Transfer zo ŠR - učebnice
Transfer od DHZ SR
Transfer zo ŠR - rekonštrukcia DS
Transfer - Zberný dvor z EÚ
Transfer - Zberný dvor zo ŠR
Transfer - Zberný dvor z EÚ bežný
Transfer - Zberný dvor zo ŠR bežný
Príjem zábezpeky za byty
Zapojenie prostriedkov z min.rokov Kamerový systém
Zapojenie do príjmu - Zábezpeka Zberný dvor
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Suma
+
500,00
+
150,00
+
540,00
+
30,00
+
64,09
+
666,40
+
4 510,00
+
6 815,00
+
3 360,00
+
93,00
+
3 000,00
+
13 500,00
+
319 387,59
+
37 575,00
+
10 936,10
+
1 286,60
+
1 140,60
+
10 000,00
+
15 800,00
429 354,38
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Položkovitý rozpis zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ
Príjmová časť
Pč

EK

34

292017

131h

35

292017

72j

Názov rozpočtu

Suma

Vratky z RZZP-prenes.kompetencie

+

1325,00

Vratky z RZZP-orig.kompetencie

+

1461,00

Príjmy spolu

2786,00

Výdavková časť
Pč

EK

1

611

41

ŠKD-tarifný plat

+

1728,00

2

623

41

ŠKD-poistné do ost.ZP

+

173,00

3

625001

41

ŠKD-nemocenské poistenie

+

24,00

4

625002

41

ŠKD-dôchodkové poistenie

+

294,00

5

625003

41

ŠKD-úrazové poistenie

+

14,00

6

625005

41

ŠKD-príspevok na FZ

+

17,00

7

625007

41

ŠKD-príspevok do RF

+

82,00

8

633009

111

ZŠ-učebnice-knihy

+

93,00

9

611

111

ZŠ-tarifný plat-niž.sek.vzdel.

+

3500,00

10

612002

111

ZŠ-príplatky-nižšie sek.vzdel.

+

659,00

11

621

111

ZŠ-poistné do VsZP-niž.sek.vzdel.

+

336,00

12

623

111

ZŠ-poistné do ost. ZP-niž.sek.vzdel.

+

80,00

13

625001

111

ZŠ-nemocenské poist.-niž.sek.vzdel.

+

59,00

14

625002

111

ZŠ-dôchodkové poist.-niž.sek.vzdel.

+

708,00

15

625003

111

ZŠ-úrazové poist.-niž.sek.vzdel.

+

33,00

16

625005

111

ZŠ-príspevok do FZ-niž.sek.vzdel.

+

42,00

17

625007

111

ZŠ-príspevok do RF-niž.sek.vzdel.

+

198,00

18

642015

111

ZŠ-nemocenské dávky

+

75,00

19

625001

111

ZŠ-nemocenské poist.-niž.sek.vzdel.

+

173,00

20

637015

111

ZŠ-poistné-niž.sek.vzdel.

+

23,00

21

637027

111

ZŠ-dohody mimo prac.pomeru

-

500,00

22

642006

111

ZŠ-členské príspevky

-

10,00

23

633004

111

ZŠ-vybavenie prev.priestorov

+

510,00

24

632003

111

ZŠ-poštovné, telefon-niž.sek.vzdel.

+

350,00

25

637012

111

ZŠ-poplatky banke-niž.sek.vzdel.

+

250,00

26

637014

111

ZŠ-stravovanie zamest.-niž.sek.vzdel.

+

329,00

27

611

111

ZŠ-tarifný plat-asist.učiteľa

+

2490,00

28

623

111

ZŠ-poist do ost. ZP-asist.učiteľa

+

249,00

29

625001

111

ZŠ-nemoc.poist.-asist.učiteľa

+

38,00

30

625002

111

ZŠ-dôch.poist.-asist.učiteľa

+

423,00

31

625003

111

ZŠ-úraz.poist.-asist.učiteľa

+

20,00

32

625005

111

ZŠ-prísp. do FZ-asist.učiteľa

+

20,00

33

625007

111

ZŠ-prísp. do RF-asist.učiteľa

+

120,00

Názov rozpočtu

Suma

5

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

34

621

131h

ZŠ-poist.do VsZP-RZZP

+

920,00

35

623

131h

ZŠ-poist.ost.ZP-RZZP

+

405,00

36

621

72j

MŠ-poist.VsZP-RZZP

+

377,00

37

621

72j

ŠJ-poist.do VsZP-RZZP

+

1020,00

38

623

72j

ŠKD-poist.ost.ZP-RZZP

+

64,00

Výdavky spolu

15386,00

6. Výber nájomcov do bytového domu
Starostka informovala, že bolo predložených celkom 10 žiadostí, z týchto žiadateľov sú 6
naši občania a 4 cudzí žiadatelia. Z našich žiadateľov spĺňajú kritériá dvaja a z cudzích traja.
Navrhla preto schváliť pridelenie bytu 2 našim žiadateľom, ktorí spĺňajú kritériá. Keďže podľa
VZN uprednostňujeme vlastných občanov a jeden z našich žiadateľov má už dve deti,
z ktorých staršie navštevuje ZŠ a aby títo občania neopustili obec, tak starostka navrhla, aby
sa im spravila výnimka z preukázania príjmu na obdobie dvoch rokov a po tejto lehote sa im
znova preskúma príjem a pokiaľ ani potom nebudú spĺňať platové kritériá, nájomná zmluva
sa s nimi rozviaže. Obdobie dvoch rokov sa navrhuje preto, že je predpoklad, že po dvoch
rokoch sa zamestná aj partnerka žiadateľa a potom by mohli dosiahnuť príjem podľa
platových kritérií VZN. Starostka teda navrhla dve uznesenia.
Hlasovanie za schválenie pridelenia nájomného bytu v bytovom dome na adrese Záhradná
č. 891 žiadateľom Viktórií Ševčíkovej a jej partnerovi Danielovi Nemešovi, a Mgr. Tomášovi
Verešovi a jeho manželke Ing. Simone Verešovej Švajdovej:
Prítomní:

7

za:

7

proti: 0

zdržali sa:

0

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Ladislav Dojčan, Ing. Andrea Gyepes, Gizela
Kevélyová, Dalibor Rampaško, Jozef Sládeček
návrh bol schválený

Uznesenie
č. U-41/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
pridelenie nájomného bytu v bytovom dome na adrese Záhradná č. 891 žiadateľom
Viktórií Ševčíkovej a jej partnerovi Danielovi Nemešovi, a Mgr. Tomášovi Verešovi a jeho
manželke Ing. Simone Verešovej Švajdovej.
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Hlasovanie za schválenie a)pridelenie nájomného bytu v bytovom dome na adrese Záhradná
č. 891 žiadateľovi Štefanovi Kozlíkovi a jeho družke Lucii Majorovej a b) udelenie výnimky
žiadateľom Štefanovi Kozlíkovi a Lucii Majorovej z preukázania príjmu domácnosti v zmysle
bodu 4 čl. II VZN č. 1/2018 na obdobie 2 rokov od uzatvorenia prvej nájomnej zmluvy:
Prítomní:

7

za:

7

proti: 0

zdržali sa:

0

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Ladislav Dojčan, Ing. Andrea Gyepes, Gizela
Kevélyová, Dalibor Rampaško, Jozef Sládeček
návrh bol schválený

Uznesenie
č. U-42/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
a.) pridelenie nájomného bytu v bytovom dome na adrese Záhradná č. 891 žiadateľovi
Štefanovi Kozlíkovi a jeho družke Lucii Majorovej
b.) udelenie výnimky žiadateľom Štefanovi Kozlíkovi a Lucii Majorovej z preukázania
príjmu domácnosti v zmysle bodu 4 čl. II VZN č. 1/2018 na obdobie 2 rokov od
uzatvorenia prvej nájomnej zmluvy.

Starostka poďakovala poslancom za schválenie udelenia výnimky, čím vlastne aj takto
podporujú našich občanov.

7. Žiadosti občanov

Źiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Štefan Száraz
a Gizela Szárazová
V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov, že zámer previesť časť
majetku obce – pozemok pod rodinným domom a predzáhradku a časť dvora priľahlé
k stavbe rodinného domu Štefana Száraza a Gizely Szárazovej, obaja bytom Apátska
190/70, Veľký Kýr (parcela registra „C“ parc. č. 495/33, záhrady o výmere 163 m2), ktorý
schválili dňa 15.6.2018 na 27. 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.
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Hlasovanie za schválenie prevodu majetku obce, pozemku - parcela registra „C“ parc.č.
495/33, záhrady o výmere 163 m2 v celosti, zapísaná 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 kupujúcim Štefan
Száraz, rod. Száraz, nar. 1.1.1933, Apátska 190/70, 941 07 Veľký Kýr a Gizela Szárazová,
rod. Kovácsová, nar. 4.12.1937, Apátska 190/70, 941 07 Veľký Kýr, každému v podiele ½
k celku:
Prítomní:

7

za:

7

proti: 0

zdržali sa:

0

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Ladislav Dojčan, Ing. Andrea Gyepes, Gizela
Kevélyová, Dalibor Rampaško, Jozef Sládeček
návrh bol schválený

Uznesenie
č. U-43/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
prevod majetku obce, pozemku - parcela registra „C“ parc.č. 495/33, záhrady o výmere
163 m2 v celosti, zapísaná 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 kupujúcim Štefan Száraz, rod. Száraz,
nar. 1.1.1933, Apátska 190/70, 941 07 Veľký Kýr a Gizela Szárazová, rod. Kovácsová, nar.
4.12.1937, Apátska 190/70, 941 07 Veľký Kýr, každému v podiele ½ k celku.

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo prevod majetku obce, a to parcely
registra „C“ parc.č. 495/33, záhrady o výmere 163 m2 v celosti, 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
163 EUR kupujúcim Štefan Száraz, rod. Száraz, nar. 1.1.1933, Apátska 190/70, 941 07
Veľký Kýr a Gizela Szárazová, rod. Kovácsová, nar. 4.12.1937, Apátska 190/70, 941 07
Veľký Kýr, každému v podiele ½ k celku.


Źiadosť
o odkúpenie
obecného
pozemku
–
Gizela
Keresztešová, Mária Križanová, Jozef Keresteš a Gizela Lőrincová
V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov, že zámer previesť časť
majetku obce – parcela registra „C“ parc.č. 498/5, ostatné plochy o výmere 32 m2 a parcela
registra „C“ parc.č. 498/6, ostatné plochy o výmere 28 m2, zapísané na LV 1, k.ú. Veľký Kýr,
ktorý schválili dňa 15.6.2018 na 27. zasadnutí zastupiteľstva, bol zverejnený tak, ako to
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ustanovuje zák. 138/1991 Zb. v platnom znení. Je však potrebné schváliť ešte samotný
prevod nehnuteľnosti, 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. e)
zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ako aj s odôvodnením osobitného
zreteľa.
Na zasadnutí je už prítomný aj p. poslanec Kottlík.
Hlasovanie za schválenie prevodu majetku obce, a to pozemkov – parcela registra „C“
parc.č. 498/5, ostatné plochy o výmere 32 m2 a parcela registra „C“ parc.č. 498/6, ostatné
plochy o výmere 28 m2, 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 1€/m2 kupujúcim Gizela Keresztešová, rod.
Kotlíková, nar. 25.6.1937, Nitrianska 802/20, Veľký Kýr, Mária Križanová, rod. Keresztesová,
nar. 24.7.1958, Nitrianska 1138/63, Veľký Kýr, Jozef Keresteš, rod. Keresteš, nar. 18.4.1960,
Apátska 810/50, Veľký Kýr a Gizela Lőrincová, rod. Kerestešová, nar. 31.8.1962, Nitrianska
802/20, Veľký Kýr do ich podielového spoluvlastníctva nasledovne: Gizela Keresztešová v
podiele 3/6, Mária Križanová v podiele 1/6, Jozef Keresteš v podiele 1/6 a Gizela Lőrincová
v podiele 1/6 k celku:
Prítomní:

8

za:

8

proti: 0

zdržali sa:

0

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Ladislav Dojčan, Ing. Andrea Gyepes, Gizela
Kevélyová, Dalibor Rampaško, Jozef Sládeček
návrh bol schválený

Uznesenie
č. U-44/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
prevod majetku obce, a to pozemkov – parcela registra „C“ parc.č. 498/5, ostatné
plochy o výmere 32 m2 a parcela registra „C“ parc.č. 498/6, ostatné plochy o výmere
28 m2, 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 1€/m2 kupujúcim Gizela Keresztešová, rod. Kotlíková, nar.
25.6.1937, Nitrianska 802/20, Veľký Kýr, Mária Križanová, rod. Keresztesová, nar.
24.7.1958, Nitrianska 1138/63, Veľký Kýr, Jozef Keresteš, rod. Keresteš, nar. 18.4.1960,
Apátska 810/50, Veľký Kýr a Gizela Lőrincová, rod. Kerestešová, nar. 31.8.1962, Nitrianska
802/20, Veľký Kýr do ich podielového spoluvlastníctva nasledovne: Gizela Keresztešová
v podiele 3/6, Mária Križanová v podiele 1/6, Jozef Keresteš v podiele 1/6 a Gizela
Lőrincová v podiele 1/6 k celku.
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Zdôvodnenie osobitného zreteľa – parcely registra „C“ parc.č. 498/5 a 498/6 sa
nachádzajú bezprostredne vedľa parciel registra „C“ parc.č. 31/44 a 31/45, zapísanými na LV
405, k.ú. Veľký Kýr v podielovom spoluvlastníctve kupujúcich a sú s nimi oplotené. Pozemky
nezasahujú do spevnenej komunikácie - chodníka. Pozemky sú kupujúcimi a predtým ich
právnymi predchodcami dlhodobo užívané, prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav.

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo prevod majetku obce, a to pozemkov
parcela registra „C“ parc.č. 498/5, ostatné plochy o výmere 32 m2 a parcela registra „C“
parc.č. 498/6, ostatné plochy o výmere 28 m2, 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 1€/m2 kupujúcim Gizela
Keresztešová, rod. Kotlíková, nar. 25.6.1937, Nitrianska 802/20, Veľký Kýr, Mária Križanová,
rod. Keresztesová, nar. 24.7.1958, Nitrianska 1138/63, Veľký Kýr, Jozef Keresteš, rod.
Keresteš, nar. 18.4.1960, Apátska 810/50, Veľký Kýr a Gizela Lörincová, rod. Kerestešová,
nar. 31.8.1962, Nitrianska 802/20, Veľký Kýr do ich podielového spoluvlastníctva
nasledovne: Gizela Keresztešová v podiele 3/6, Mária Križanová v podiele 1/6, Jozef
Keresteš v podiele 1/6 a Gizela Lörincová v podiele 1/6 k celku, s nasledujúcim
zdôvodnením osobitného zreteľa: „Parcely registra „C“ parc.č. 498/5 a 498/6 sa nachádzajú
bezprostredne vedľa parciel registra „C“ parc.č. 31/44 a 31/45, zapísanými na LV 405, k.ú.
Veľký Kýr v podielovom spoluvlastníctve kupujúcich a sú s nimi oplotené. Pozemky
nezasahujú do spevnenej komunikácie - chodníka. Pozemky sú kupujúcimi a predtým ich
právnymi predchodcami dlhodobo užívané, prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav.“



Źiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Gizela Lőrincová

V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov, že zámer previesť časť
majetku obce – parcelu registra „C“ parc.č. 498/3, oplotenú spolu s nehnuteľnosťami vo
výlučnom vlastníctve kupujúcej Gizely Lörincovej, Nitrianska 802/20, Veľký Kýr, ktorý
schválili dňa 15.6.2018 na 27.zasadnutí zastupiteľstva bol zverejnený tak, ako to ustanovuje
zák. 138/1991 Zb. v platnom znení. Je však potrebné schváliť ešte samotný prevod
nehnuteľnosti, 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. e) zák. č.
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ako aj s odôvodnením osobitného zreteľa.
Hlasovanie za schválenie prevodu majetku obce, a to pozemku - parcela registra „C“ parc.č.
498/3, ostatné plochy o výmere 76 m2, zapísaná 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 kupujúcej Gizela
Lőrincová, rod. Kerestešová, nar. 31.8.1962, trvale bytom Nitrianska 802/20, 941 07 Veľký
Kýr do jej výlučného vlastníctva v celosti:
Prítomní:

8

za:

8

proti: 0

zdržali sa:

0

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Ladislav Dojčan, Ing. Andrea Gyepes, Gizela
Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Dalibor Rampaško, Jozef Sládeček
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návrh bol schválený

Uznesenie
č. U-45/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
prevod majetku obce, a to pozemku - parcela registra „C“ parc.č. 498/3, ostatné plochy
o výmere 76 m2, zapísaná 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 kupujúcej Gizela Lőrincová, rod. Kerestešová,
nar. 31.8.1962, trvale bytom Nitrianska 802/20, 941 07 Veľký Kýr do jej výlučného vlastníctva
v celosti.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – parcela registra „C“ parc.č. 498/3 je oplotená spolu
s pozemkami a stavbou (LV 1969, k.ú. Veľký Kýr) vo výlučnom vlastníctve kupujúcej. Je
kupujúcou a predtým jej právnymi predchodcami dlhodobo užívaná. Prevodom sa zosúlaďuje
užívací a právny stav.

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo prevod majetku obce, a to parcely
registra „C“ parc.č. 498/3, ostatné plochy o výmere 76 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 kupujúcej
Gizela Lőrincová, rod. Kerestešová, nar. 31.8.1962, trvale bytom Nitrianska 802/20, 941 07
Veľký Kýr do jej výlučného vlastníctva v celosti, s nasledujúcim zdôvodnením osobitného
zreteľa: „Parcela registra „C“ parc.č. 498/3 je oplotená spolu s pozemkami a stavbou (LV
1969, k.ú. Veľký Kýr) vo výlučnom vlastníctve kupujúcej. Je kupujúcou a predtým jej
právnymi predchodcami dlhodobo užívaná. Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav.“

8. Rôzne; interpelácie poslancov a diskusia


Návrh na čerpanie rezervného fondu na opravu sociálnych zariadení ZŠ

Starostka informovala, že v lete sa vykonala rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ na
základe výsledku verejného obstarávania – víťazom bola firma Fora stav s.r.o. Šurany na
základe vysúťaženej sumy za 40.050,22€. Vyskytli sa však nepredvídané okolnosti – pri
odkopávaní kanalizačného potrubia v chlapčenských záchodoch sa zistilo, že vedenie bolo
uložené inou trasou ako ukazovali plány spred 50 rokov. Keď sa vedenie odkrylo, praskla
celá stena pod schodmi – musela sa vybúrať a nanovo vymurovať a vydlaždiť– tieto práce
navyše, s ktorým projekt nepočítal boli vo výške 1.875,43€ bez DPH a 2.250,52€ s DPH.
Nakoľko ide o kapitálový výdavok, čerpanie rezervného fondu sa schvaľuje konkrétnym
uznesením.
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Hlasovanie za schválenie čerpania rezervného fondu na úhradu nákladov rekonštrukcie
sociálnych zariadení ZŠ vo výške 40.050,22 € a na úhradu nákladov odstránenia
nepredvídaných opráv vzniknutých pri rekonštrukcií vo výške 2.250,52 €:
Prítomní:

8

za:

8

proti: 0

zdržali sa:

0

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Ladislav Dojčan, Ing. Andrea Gyepes, Gizela
Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Dalibor Rampaško, Jozef Sládeček
návrh bol schválený

Uznesenie
č. U-46/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
čerpanie rezervného fondu na úhradu nákladov rekonštrukcie sociálnych zariadení ZŠ
vo výške 40.050,22 € a na úhradu nákladov odstránenia nepredvídaných opráv vzniknutých
pri rekonštrukcií vo výške 2.250,52 €.



Návrh na udelenie čestného občianstva

Starostka informovala, že citarový súbor Mórinca oslávi tento rok 20. výročie svojho vzniku,
čiže už 20 rokov chodí do našej obce vyučovať každý týždeň z maďarskej obce Szőny
manželský pár, pričom vyučujú už niekoľko rokov bez nároku na honorár. Podľa čl. 32
Štatútu obce obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe návrhu starostu udelenie čestného
občianstva takým fyzickým osobám, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj obce,
ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena. Na základe tohto starostka podala návrh na
schválenie uznesenia.
Hlasovanie za schválenie udelenia čestného občianstva Obce Veľký Kýr za šírenie dobrého
mena obce vo svete p. Éve Szabó a p. Józsefovi Szabóvi:
Prítomní:

8

za:

8

proti: 0

zdržali sa:

0

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Ladislav Dojčan, Ing. Andrea Gyepes, Gizela
Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Dalibor Rampaško, Jozef Sládeček
návrh bol schválený
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Uznesenie
č. U-47/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
podľa čl. 32 Štatútu obce Veľký Kýr zo dňa 21.11.2008 udelenie čestného občianstva
Obce Veľký Kýr za šírenie dobrého mena obce vo svete p. Éve Szabó a p. Józsefovi
Szabóvi.



Návrh na odkúpenie pozemku v lokalite Hlboká cesta

Starostka informovala, že dňa 18. septembra sa konalo v malom kultúrnom dome stretnutie
vlastníkov pozemku a majiteľov viničných domov za účelom možnosti vysporiadania
pozemkov pod stavbami v Hlbokej ceste. Dohodli sa na kúpnej cene 3,50/m2. Obec odkúpi
od vlastníkov pozemkov tieto parcely a po vyhotovení geometrického plánu si majitelia budú
môcť odkúpiť od obce pozemok pod svojimi stavbami alebo platiť nájomné obci. P. poslanec
Dojčán podotkol, aby sa v budúcnosti nezabudli vysporiadať pozemky aj na druhej strane
Hlbokej cesty.
Hlasovanie za schválenie odkúpenia pozemku parcely registra „E“ parc. č. 1175/2, orná pôda
o výmere 4007 m2 zapísanej na LV 1738, k.ú. Veľký Kýr a parcely registra „C“ parc. č.
1175/26, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 75m2 zapísanej na LV 1738, k.ú. Veľký Kýr
a parcely registra „C“ parc. č.1175/27, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29m2
zapísanej na LV 1738, k.ú. Veľký Kýr do výlučného vlastníctva obce Veľký Kýr od vlastníkov
nehnuteľnosti za 3,50eur/m2 a úhradu správnych poplatkov kupujúcim:
Prítomní:

8

za:

8

proti: 0

zdržali sa:

0

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Ladislav Dojčan, Ing. Andrea Gyepes, Gizela
Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Dalibor Rampaško, Jozef Sládeček
návrh bol schválený

Uznesenie
č. U-48/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
odkúpenie pozemku parcely registra „E“ parc. č. 1175/2, orná pôda o výmere 4007 m2
zapísanej na LV 1738, k.ú. Veľký Kýr a parcely registra „C“ parc. č. 1175/26, zastavaná
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plocha a nádvorie o výmere 75m2 zapísanej na LV 1738, k.ú. Veľký Kýr a parcely registra „C“
parc. č.1175/27, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29m2 zapísanej na LV 1738, k.ú.
Veľký Kýr do výlučného vlastníctva obce Veľký Kýr od vlastníkov nehnuteľnosti za
3,50eur/m2 a úhradu správnych poplatkov kupujúcim.


Návrh na výplatu mimoriadnej odmeny poslancom obecného
zastupiteľstva
Starostka navrhla, podľa bodu 2. Čl. II Zásad odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva zo dňa 22.11.2016 možno na návrh starostu vyplatiť poslancom obecného
zastupiteľstva mimoriadnu odmenu, ktorú síce máme aj rozpočtovanú, ale napriek tomu je to
potrebné odsúhlasiť obecným zastupiteľstvom.
Hlasovanie za schválenie výplaty mimoriadnej odmeny poslancom obecného zastupiteľstva
vo výške
210 €/osobu podľa Čl. II Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva:
Prítomní:

8

za:

5

proti: 0

zdržali sa:

3

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Ladislav Dojčan, Dalibor Rampaško, Jozef
Sládeček
Zdržali sa: Ing. Andrea Gyepes, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík
návrh bol schválený

Uznesenie
č. U-49/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
výplatu mimoriadnej odmeny poslancom obecného zastupiteľstva vo výške
210 €/osobu podľa Čl. II Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
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Návrh na výplatu finančného príspevku novorodencom
s trvalým pobytom v obci Veľký Kýr
Starostka informovala, že už štvrtý rok sa obec snaží podporovať mladé rodiny tým, že pri
narodení dieťaťa im poskytujeme na spoločnom uvítaní detí okrem vecného daru aj finančný
príspevok vo výške 30€ na dieťa. Zatiaľ sa narodilo v tomto roku 16 detí, a keďže do konca
roka sa môže očakávať prírastok, starostka navrhla presný počet neuvádzať a odsúhlasiť iba
suma na osobu.
Hlasovanie za schválenie vyplatenia finančného príspevku novorodencom s trvalým pobytom
v obci Veľký Kýr, narodeným v roku 2018 vo výške 30 €/dieťa:
Prítomní:

8

za:

8

proti: 0

zdržali sa:

0

Za: Ing. Erik Bottlik, László Csepedi, Ing. Ladislav Dojčan, Ing. Andrea Gyepes, Gizela
Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Dalibor Rampaško, Jozef Sládeček
návrh bol schválený
Uznesenie
č. U-50/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
vyplatenie finančného príspevku novorodencom s trvalým pobytom v obci Veľký Kýr,
narodeným v roku 2018 vo výške 30 €/dieťa.

-p. poslanec Sládeček sa opýtal, či je kamerový systém kompletne funkčný. Starostka
odpovedala, že áno je. Ešte sa opýtal, či obecná káblová televízia Carisma už spravila
nápravu mesačného poplatku pre dôchodcov. Starostka odpovedala, že obec momentálne
čaká na poskytnutie zoznamu odberateľov káblovej televízie z ich strany, aby v ňom mohla
vyznačiť konkrétne domácnosti, ktorých sa tento nižší mesačný poplatok týka. Starostka ešte
spomenula, že obyvatelia priniesli na obecný úrad spolu 610 návratiek na súhlas s uložením
optickej siete, projektant p. Dida bol s takto vysokou účasťou spokojný. Teraz by mal na
základe týchto návratiek vypracovať text uznesenia, ktoré predloží obecnému zastupiteľstvu.
P. poslanec Sládeček ešte podotkol, aby sa pri samotnej realizácii dal pozor na podzemné
vedenia vody a plynu.
-p. starostka na záver zasadnutia povedala poslancom, že ak by už v tomto volebnom
období nebolo viacej zasadnutí obecného zastupiteľstva, chcela by sa im poďakovať za
všetku pomoc počas ich pôsobenia v obec. zastupiteľstve a schválenie potrebných uznesení
na uskutočnenie spoločných zámerov a odovzdala prítomným poslancom plakety.
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9. Záver
Keďže neboli žiadne ďalšie príspevky do diskusie starostka ukončila 29. zasadnutie
Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre o 19.50 hod.

.....................................
Ing. Judita Valašková
starostka obce
Overovatelia zápisnice:

Ing. Ladislav Dojčan

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

László Csepedi

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