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

Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 30.9.2019 o 19.00 hod
Prítomní boli podľa priloženej prezenčnej listiny:
starostka obce Ing. Judita Valašková, poslanci Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, Ing.
Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena Kanyicsková, Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr.
Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz

1. Otvorenie
8. 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 László
Csepedi a Mgr. Ladislav Kottlík.
Starostka Ing. Judita Valašková predniesla návrh programu:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Určenie nového nájomcu do uvoľneného bytu v 9-bytovom dome
6. Návrh VZN Obce Veľký Kýr č. 2/2019 o vyhlásení záväzných častí ÚP – zmeny
a doplnky č.1
7. Žiadosti občanov
8. Rôzne; interpelácie poslancov a diskusia
9. Záver
Hlasovanie za schválenie prečítaného návrhu programu:
Prítomní: 9

za: 0

proti: 9

zdržali sa: 0

Proti: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena
Kanyicsková, Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz
návrh nebol schválený
Starostka skonštatovala a vysvetlila, že neschválenie vyveseného programu bolo z toho
dôvodu, že v návrhu VZN o územnom pláne sa vyskytli určité nezrovnalosti, ktoré sa musia
doriešiť a takže navrhuje bod programu č. 6 Návrh VZN Obce Veľký Kýr č. 2/2019 o
vyhlásení záväzných častí ÚP – zmeny a doplnky č.1 odročiť a vynechať. Následne prečítala
návrh nového programu zasadnutia bez uvedeného bodu č.6:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa
Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Určenie nového nájomcu do uvoľneného bytu v 9-bytovom dome
Žiadosti občanov
Rôzne; interpelácie poslancov a diskusia
Záver

Hlasovanie za schválenie návrhu nového programu zasadnutia:
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena
Kanyicsková, Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz
návrh bol schválený

2. Určenie zapisovateľa
Starostka obce určila za zapisovateľku Gabrielu Dubickú.

3. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov boli navrhnutí poslanci Ing. Erik Bottlik a Ladislav Kazán.
Hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice:
Prítomní: 9

za: 8

proti: 0

zdržali sa: 1

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena
Kanyicsková, Gizela Kevélyová, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz
Zdržal sa: Ladislav Kazán
návrh bol schválený
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Ing. Andrea Bolfová a Helena Kanyicsková.
Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie:
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena
Kanyicsková, Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz
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návrh bol schválený

4. Kontrola uznesení
Poslanec Mgr. Bc. Róbert Szabó prečítal uznesenia zo 7. zasadnutia
zastupiteľstva. Poslanci nemali pripomienky k uzneseniam.

obecného

5. Určenie nového nájomcu do uvoľneného bytu v 9-bytovom dome
Starostka informovala, že dňa 6.8.2019 bola na obec doručená výpoveď z nájomnej zmluvy
k 2-izbovému bytu v 9–bytovom dome na ul. Hlavná. Od 1.9.2019 začala plynúť 1-mesačná
výpovedná lehota, ktorá vyprší 1.10.2019. Dňa 7.8.2019 obec zverejnila výzvu na
predkladanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu. Boli prijaté štyri žiadosti, z ktorých dvaja
boli cudzí žiadatelia a dvaja obyvatelia obce. Podmienky splnila iba jedna žiadateľka,
obyvateľka obce Nikoleta Čepediová.
Hlasovanie za schválenie pridelenia 2-izbového bytu č.7 v 9-bytovom dome so súp.č. 1509 a
or.č. 54 na ulici Hlavná s účinnosťou od 1.10.2019 žiadateľke Nikoleta Čepedyová trvale
bytom Veľký Kýr, Vinohradnícka 3:
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena
Kanyicsková, Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz
návrh bol schválený

Uznesenie
č. 45/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
pridelenie 2-izbového bytu č.7 v 9-bytovom dome so súp.č. 1509 a or.č. 54 na ulici
Hlavná s účinnosťou od 1.10.2019 žiadateľke Nikoleta Čepedyová trvale bytom Veľký Kýr,
Vinohradnícka 3.
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6. Žiadosti občanov


Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – M. Mráziková

V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov, že zámer previesť časť
majetku obce – parcelu registra „C“ parc.č. 495/81, k.ú. Veľký Kýr, ktorá je časťou dvora a
predzáhradky oplotenej spolu s pozemkom a stavbou vo výlučnom vlastníctve kupujúcej
Márie Mrázikovej, ktorý schválili dňa 30.8.2019 na 7. 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.
495/81, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 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 Mária
Mráziková, rod. Kirejevová, nar. 8.9.1951, trvale bytom Hlavná 34/42, 941 07 Veľký Kýr do
jej výlučného vlastníctva (spoluvlastnícky podiel 1/1):
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena
Kanyicsková, Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz
návrh bol schválený

Uznesenie
č. 46/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
prevod majetku obce, a to pozemku - parcela registra „C“ parc.č. 495/81, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 70 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 Mária
Mráziková, rod. Kirejevová, nar. 8.9.1951, trvale bytom Hlavná 34/42, 941 07 Veľký Kýr do
jej výlučného vlastníctva (spoluvlastnícky podiel 1/1).
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Zdôvodnenie osobitného zreteľa – parcela registra „C“ parc.č. 495/81 predstavuje časť
dvora a predzáhradky, užívanej a oplotenej spolu s pozemkom parcela registra „C“ parc.č.
129 vo výlučnom vlastníctve kupujúcej, zapísanom na LV 486, k.ú. Veľký Kýr, na ktorom je
postavený rodinný dom so súp.č. 34. Vyššie uvedená parcela je kupujúcou dlhodobo
užívaná. Prevodom sa zosúlaďuje právny a užívací stav.

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo prevod majetku obce, a to pozemku
parcela registra „C“ parc.č. 495/81, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 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 Mária Mráziková, rod. Kirejevová, nar. 8.9.1951, trvale bytom Hlavná
34/42, 941 07 Veľký Kýr do jej výlučného vlastníctva (spoluvlastnícky podiel 1/1)
s nasledovným zdôvodnením osobitného zreteľa: Parcela registra „C“ parc.č. 495/81
predstavuje časť dvora a predzáhradky, užívanej a oplotenej spolu s pozemkom parcela
registra „C“ parc.č. 129 vo výlučnom vlastníctve kupujúcej, zapísanom na LV 486, k.ú. Veľký
Kýr, na ktorom je postavený rodinný dom so súp.č. 34. Vyššie uvedená parcela je kupujúcou
dlhodobo užívaná. Prevodom sa zosúlaďuje právny a užívací stav.



Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – M. Sládečková

V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov, že zámer previesť časť
majetku obce – parcelu registra „C“ parc.č. 500/42, k.ú. Veľký Kýr o výmere 11 m2 podľa
geometrického plánu č. 81/2019, úradne overeného pod č. 964/19, tvoriacu predzáhradku a
časť dvora kupujúcej Márie Sládečkovej, Petőfiho 782/39, Veľký Kýr, ktorý schválili dňa
30.8.2019 na 7. 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.
500/42, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2, geometrickým plánom č. 81/2019,
úradne overeným pod č. 964/19 odčlenená z parcely registra „E“ parc.č. 500/7, vodná plocha
o výmere 3637 m2, zapísanej na LV 3662, 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 Mária Sládečková, rod.
Bóbová, nar. 3.12.1937, trvale bytom Petőfiho 782/39, 941 07 Veľký Kýr do jej výlučného
vlastníctva v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1):
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0
5
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Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena
Kanyicsková, Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz
návrh bol schválený

Uznesenie
č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
prevod majetku obce, a to pozemku - parcela registra „C“ parc.č. 500/42, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 11 m2, geometrickým plánom č. 81/2019, úradne overeným
pod č. 964/19 odčlenená z parcely registra „E“ parc.č. 500/7, vodná plocha o výmere 3637
m2, zapísanej na LV 3662, 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 Mária Sládečková, rod. Bóbová, nar. 3.12.1937,
trvale bytom Petőfiho 782/39, 941 07 Veľký Kýr do jej výlučného vlastníctva v celosti
(spoluvlastnícky podiel 1/1).
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – novovytvorená parcela registra „C“ parc.č. 500/42
podľa geometrického plánu predstavuje časť dvora a predzáhradky, užívanej a oplotenej
spolu s pozemkami parcela registra „C“ parc.č. 644/5, 644/6 a stavbou rodinného domu so
súp.č. 782, zapísanými na LV 454, k.ú. Veľký Kýr v podielovom spoluvlastníctve kupujúcej.
Vyššie uvedená parcela je kupujúcou dlhodobo užívaná, prevodom sa zosúlaďuje právny
a užívací stav.

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo prevod majetku obce, a to pozemku
parcela registra „C“ parc.č. 500/42, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2,
geometrickým plánom č. 81/2019, úradne overeným pod č. 964/19 odčlenená z parcely
registra „E“ parc.č. 500/7, vodná plocha o výmere 3637 m2, zapísanej na LV 3662, 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 Mária Sládečková, rod. Bóbová, nar. 3.12.1937, trvale bytom Petőfiho 782/39, 941
07 Veľký Kýr do jej výlučného vlastníctva v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1)
s nasledovným zdôvodnením osobitného zreteľa: Novovytvorená parcela registra „C“ parc.č.
500/42 podľa geometrického plánu predstavuje časť dvora a predzáhradky, užívanej a
oplotenej spolu s pozemkami parcela registra „C“ parc.č. 644/5, 644/6 a stavbou rodinného
domu so súp.č. 782, zapísanými na LV 454, k.ú. Veľký Kýr v podielovom spoluvlastníctve
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kupujúcej. Vyššie uvedená parcela je kupujúcou dlhodobo užívaná, prevodom sa zosúlaďuje
právny a užívací stav.



Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – A. Kováč

V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov, že zámer previesť časť
majetku obce –diel 1 podľa geometrického plánu č. 34691588-61/2018, úradne overeným
pod č. 1507/18, ktorý je časťou dvora a predzáhradky oplotenej spolu s pozemkom a stavbou
vo výlučnom vlastníctve kupujúceho Alexandra Kováča, ktorý schválili dňa 30.8.2019 na 7.
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 - diel 1 o výmere 27 m2,
geometrickým plánom č. 34691588-61/2018, úradne overeným pod č. 1507/18 odčlenený z
parcely registra „C“ parc.č. 495/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65611 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 kupujúcemu Alexander Kováč, rod. Kováč, nar. 22.9.1957, trvale
bytom Vinohradnícka 1119/55, 941 07 Veľký Kýr
do jeho výlučného vlastníctva
(spoluvlastnícky podiel 1/1):
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena
Kanyicsková, Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz
návrh bol schválený

Uznesenie
č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
prevod majetku obce, a to pozemku - diel 1 o výmere 27 m2, geometrickým plánom č.
34691588-61/2018, úradne overeným pod č. 1507/18 odčlenený z parcely registra „C“
parc.č. 495/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65611 m2, zapísanej na LV 1, k.ú.
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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
kupujúcemu Alexander Kováč, rod. Kováč, nar. 22.9.1957, trvale bytom Vinohradnícka
1119/55, 941 07 Veľký Kýr do jeho výlučného vlastníctva (spoluvlastnícky podiel 1/1).
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – diel 1 o výmere 27 m2 podľa geometrického plánu
predstavuje časť dvora a predzáhradky, užívanej a oplotenej spolu s pozemkom parcela
registra „C“ parc.č. 390/1 vo výlučnom vlastníctve kupujúceho, zapísanom na LV 595, k.ú.
Veľký Kýr, na ktorom je postavený rodinný dom so súp.č. a or.č. 982/72 vo výlučnom
vlastníctve kupujúceho. Vyššie uvedená parcela je kupujúcim dlhodobo užívaná, prevodom
sa zosúlaďuje právny a užívací stav.
sa zosúlaďuje právny a užívací stav.

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo prevod majetku obce, a to dielu 1
o výmere 27 m2, geometrickým plánom č. 34691588-61/2018, úradne overeným pod č.
1507/18 odčleneného z parcely registra „C“ parc.č. 495/2, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 65611 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 kupujúcemu Alexander Kováč, rod. Kováč, nar.
22.9.1957, trvale bytom Vinohradnícka 1119/55, 941 07 Veľký Kýr do jeho výlučného
vlastníctva (spoluvlastnícky podiel 1/1) s nasledovným zdôvodnením osobitného zreteľa: Diel
1 o výmere 27 m2 podľa geometrického plánu predstavuje časť dvora a predzáhradky,
užívanej a oplotenej spolu s pozemkom parcela registra „C“ parc.č. 390/1 vo výlučnom
vlastníctve kupujúceho, zapísanom na LV 595, k.ú. Veľký Kýr, na ktorom je postavený
rodinný dom so súp.č. a or.č. 982/72 vo výlučnom vlastníctve kupujúceho. Vyššie uvedená
parcela je kupujúcim dlhodobo užívaná, prevodom sa zosúlaďuje právny a užívací stav.



Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku– J. Sládeček a manž.

V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov, že zámer previesť časť
majetku obce – parcela registra „C“ parc.č. 495/109, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
62 m2 v k.ú. Veľký Kýr podľa geometrického plánu č. 34691588-67/2018, úradne overeného
pod č. 601/19 kupujúcim Jozef Sládeček a manželka Ing. Iveta Sládečková, obaja trvale
bytom Hlavná 38/47, 941 07 Veľký Kýr, ktorý schválili dňa 30.8.2019 na 7. 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.
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Hlasovanie za schválenie prevodu majetku obce, a to - parcela registra „C“ parc.č. 495/109,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2, geometrickým plánom č. 34691588-67/2018,
úradne overeným pod č. 601/19 odčlenená z parcely registra „C“ parc.č. 495/75, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 175 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 Jozef Sládeček,
rod. Sládeček, nar. 13.3.1966 a manželka Ing. Iveta Sládečková, rod. Kántorová, nar.
11.7.1969, obaja trvale bytom Hlavná 38/47, 941 07 Veľký Kýr do ich bezpodielového
spoluvlastníctva manželov v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1):
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena
Kanyicsková, Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz
návrh bol schválený

Uznesenie
č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
prevod majetku obce, a to - parcela registra „C“ parc.č. 495/109, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 62 m2, geometrickým plánom č. 34691588-67/2018, úradne overeným
pod č. 601/19 odčlenená z parcely registra „C“ parc.č. 495/75, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 175 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 Jozef Sládeček, rod. Sládeček, nar.
13.3.1966 a manželka Ing. Iveta Sládečková, rod. Kántorová, nar. 11.7.1969, obaja trvale
bytom Hlavná 38/47, 941 07 Veľký Kýr do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov
v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1).
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – novovytvorená parcela registra „C“ parc.č. 495/109
predstavuje súčasť predzáhradky a dvora rodinného domu so súp.č. 38 na parcele registra
„C“ parc.č. 118/1 na ul. Hlavná (rodinný dom spolu s pozemkami v BSM kupujúcich zapísaný
na LV 1042, k.ú. Veľký Kýr). Kupujúci pozemok dlhodobo nerušene užívajú. Prevodom sa
zosúlaďuje užívací a právny stav.

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo prevod majetku obce, a to parcely
registra „C“ parc.č. 495/109, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2, geometrickým
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plánom č. 34691588-67/2018, úradne overeným pod č. 601/19 odčlenená z parcely registra
„C“ parc.č. 495/75, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 175 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 Jozef Sládeček, rod. Sládeček, nar. 13.3.1966 a manželka Ing. Iveta Sládečková,
rod. Kántorová, nar. 11.7.1969, obaja trvale bytom Hlavná 38/47, 941 07 Veľký Kýr do ich
bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1)
s nasledujúcim zdôvodnením osobitného zreteľa: Novovytvorená parcela registra „C“ parc.č.
495/109 predstavuje súčasť predzáhradky a dvora rodinného domu so súp.č. 38 na parcele
registra „C“ parc.č. 118/1 na ul. Hlavná (rodinný dom spolu s pozemkami v BSM kupujúcich
zapísaný na LV 1042, k.ú. Veľký Kýr). Kupujúci pozemok dlhodobo nerušene užívajú.
Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav.

7. Rôzne; interpelácie poslancov a diskusia
- starostka informovala, že na minulom zasadnutí sa schvaľoval dar obce v prospech
farského úradu na opravu poškodenej veže miestneho kostola, spísala sa darovacie zmluva
a veža už bola aj opravená; pán farár predložil faktúru, ktorá bola uhradená farským úradom.
Do pilieru veže zo strany Mlynskej ulice sa uložila časová kapsula pre budúce generácie,
ktorá obsahovala predmety zo súčasnosti.
-starostka ďalej informovala, že minulý týždeň sa zrealizovala obnova detského ihriska na
námestí pri kostole
-starostka ďalej dodala, že dnes sa podpísala zmluva zo strany obce na dotáciu na nízko
uhlíkové stratégie, ktorá sa schvaľovali začiatkom roka
-starostka ešte informovala, že sa podpísala ak zmluva na schválenú dotáciu na výstavbu
chemicko-fyzikálneho laboratória a jazykovej učebne v ZŠ; dotácia je vo výške 55-tisíc eur
-starostka ďalej informovala, že má informáciu, že projekt na obnovu starej budovy obecného
úradu neprešiel; čiže už druhýkrát bol tento projekt z Envirofondu neúspešný
-starostka ešte informovala, že sa bude riešiť doplnenie detského ihriska pri MŠ novými
prvkami; do žiadosti sa dali nerezové bez údržbové prvky; realizácia by mala byť začiatkom
resp. na jar budúceho roka
-starostka ďalej dodala, že bude musieť byť zvolaná pracovná porada alebo stavebná
komisia na vyriešenie oplotenia a parkoviska pri ZŠ. Poslanci Gyepes, Szabó a Janík
diskutovali o možnostiach umiestnenia parkoviska vo vzťahu k budúcej prístavbe k MŠ.
-poslankyňa Gyepes sa opýtala na projekt „Zelené stromy“. Starostka odpovedala, že projekt
ešte nie je hotový, ale realizácia by mala byť do konca roka.
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-poslanec Szabó sa opýtal na optickú sieť od Telekomu. Starostka odpovedala, že vybavujú
stavebné povolenie a kvôli železnici všetko asi stojí.

8. Záver
Starostka obce Ing. Judita Valašková skonštatovala, že všetky body programu boli
vyčerpané, a keďže už nikto nemal podnet do diskusie, poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie vyhlásila za ukončené o 19.34 hod.

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

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

Ladislav Kazán

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