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

Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 30.10.2019 o 19.00 hod v zasadacej miestnosti obecného úradu
Prítomní boli podľa priloženej prezenčnej listiny:
starostka obce Ing. Judita Valašková, poslanci Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, László
Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena Kanyicsková, Ladislav Kazán, Gizela
Kevélyová, Michal Száraz

1. Otvorenie
9. 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. Ospravedlnil sa poslanec Mg. Bc.
Róbert Szabó.
Starostka Ing. Judita Valašková predniesla návrh programu:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Návrh VZN Obce Veľký Kýr č. 2/2019 o vyhlásení záväzných častí ÚP – zmeny
a doplnky č.1
6. Rozpočtové opatrenie č.5/2019
7. Žiadosti občanov
8. Rôzne; interpelácie poslancov a diskusia
9. Záver
Hlasovanie za schválenie prečítaného návrhu programu:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

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

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

3. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov boli navrhnutí poslanci László Csepedi a Alexej Janík.
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Hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice:
Prítomní: 10

za: 9

proti: 0

zdržali sa: 1

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena
Kanyicsková, Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Michal Száraz
Zdržal sa: László Csepedi
návrh bol schválený
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Ing. Erik Bottlik a Gizela Kevélyová.
Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

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

4. Kontrola uznesení
Poslankyňa Ing. Andrea Bolfová prečítala uznesenia z 8. zasadnutia
zastupiteľstva. Poslanci nemali pripomienky k uzneseniam.

obecného

5. Návrh VZN Obce Veľký Kýr č. 2/2019 o vyhlásení záväzných častí
ÚP – zmeny a doplnky č.1
Starostka informovala, že potreba obstarať zmeny územného plánu vyplynula z toho, že
územný plán bol platný od roku 2008 a odvtedy sa iba prehodnotil a neboli na ňom spravené
žiadne zmeny a niektoré regulatívy sa stali nedodržateľnými - napr. 16m šírka stavebných
pozemkov, na ktorých rodinné domy ešte nestáli – tieto nedostatky pôvodných regulatívov
chceli novými zmenami odstrániť. Nakoľko minulý rok obec nedostala dotáciu na obstaranie
zmien a doplnkov územného plánu, preto sa tento rok o ňu uchádzala opäť a dotácia tento
rok bola schválená.
Následne starostka prečítala zmeny, ktoré sa týmito doplnkami riešia:

zmeny nastali v lokalite C4 na severozápade obce popri štátnej ceste smerom od
Nitry, kde sa pôvodná zóna zmenila na územie obchodu a verejnej zelene

upravila sa lokalita prepojovacej ulice Mlynskej smerom k ZŠ a predĺžením k ulici
Cetínska; ak tam bude záujem občanov a usporiadajú si pozemky, bude tam možná
individuálna bytová výstavba

upravila sa možnosť výstavby rodinných domov v prielukách na ulici Jókaiho, Sv.
Kelemena a na ulici Malá Sihoť. Na ulici Malá Sihoť bola pôvodná funkcia územia určená
pre priemysel, ale keďže sa tu už od roku 2008, t.j. od platnosti pôvodného územného plánu
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postavili rodinné domy, zmenila sa funkcia z priemyslu na bývanie v rodinných domoch, aby
táto výstavba nebola v rozpore s územným plánom

ďalšia zmena funkcie sa týka príjazdovej cesty k poľnohospodárskemu družstvu na
ul. Družstevná (lokalita B3a), kde sa mení funkcia výroby a skladov na novú funkciu bývania,
aby sa aj tu tiež mohli postaviť rodinné domy.

keďže obec nemá vlastné pozemky, ktoré by rozparcelovala na účely stavebných
pozemkov, umožnila aspoň možnosť vytvorenia nových ulíc v záhradách vlastníkov medzi
ul. Apátska a Malá Pažiť (označenú ako lokalita B2a) a taktiež zónu B4a medzi záhradami ul.
Novozámocká a Budovateľská – v prípade, ak sa majitelia týchto pozemkov rozhodnú
v budúcnosti spoločne tento zámer uskutočniť.

ďalšie nové zóny bývania môžu vzniknúť aj na konci ul. Na Sihoti (lokalita A7-3)
a v záhradách ulice Novozámocká ako je slepá ulica v Sihoti (lokalita A7-4) – uskutočnenie
stavebných zámerov závisí taktiež od majiteľov dotknutých pozemkov.

ďalšia zmena sa týka kačína: mení sa tu funkcia z poľnohospodárskej výroby na
zberný dvor a budúcu čističku odpadových vôd

taktiež na juhozápade obce pri bývalom Hašadíku sa mení orná pôda na
poľnohospodársku pôdu a agroturistiku.
Návrh tohto VZN Obce Veľký Kýr č.2/2019 o vyhlásení záväzných častí ÚP – zmeny a
doplnky č.1 bol vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovom sídle obce od
13.9.2019. K návrhu VZN bola jedna pripomienka od poslancov obecného zastupiteľstva zo
dňa 30.9.2019 (táto pripomienka je prílohou tejto zápisnice). Poslanci v nej pripomienkujú
farebnosť lokality A7-3 na výkrese č.3-5 000 ZaD Záväzná časť riešenia VPS. Táto
pripomienka bola písomne vyhodnotená dňa 1.10.2019 (toto vyhodnotenie tiež tvorí prílohu
tejto zápisnice). Následne bol návrh VZN č.2/2019 s opraveným výkresom 3-5 000 ZaD
Záväzná časť riešenia VPS zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce od
1.10.2019.
Starostka vysvetlila, že odsúhlasením VZN-ka budú po 15. dňoch od zverejnenia platiť aj
tieto zmeny. Starostka ešte dala do pozornosti, že odteraz bude záväzný pôvodný územný
plán v tých častiach, ktoré sa nezmenili a plus aj jeho úpravy, ktoré sa vykonali týmito
zmenami a doplnkami č.1.
Hlasovanie za schválenie Územného plánu obce Veľký Kýr – zmeny a doplnky č. 1 a
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľký Kýr č. 2/2019 o vyhlásení záväzných častí
Územného plánu obce Veľký Kýr – zmeny a doplnky č.1:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík,
Helena Kanyicsková, Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Michal Száraz
návrh bol schválený
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Uznesenie
č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
a) Územný plán obce Veľký Kýr – zmeny a doplnky č. 1
b) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Kýr č. 2/2019 o vyhlásení záväzných častí
Územného plánu obce Veľký Kýr – zmeny a doplnky č.1

6.Rozpočtové opatrenie č.5/2019
Starostka informovala, že koncom roka obci zvýšili nejaké peniaze z nezrealizovaných
projektov, o ktorých zatiaľ nemáme na papieri rozhodnutie o schválení. Tieto peniaze sa
spolu s poslancami rozhodli preinvestovať do aktivít, ktoré do konca tohto roka obec dokáže
ešte zrealizovať. A to výmena dopravných značiek na území obce podľa schváleného
pasportu vypracovaného v rokoch 2016-2017, výmena okien na starej budove obecného
úradu, rekonštrukcia kuchyne vo veľkom kultúrnom dome, realizácia parkoviska pri ZŠ,
dokúpenie kompostérov pre ostatné domácnosti s evidovaným trvalým pobytom. V príjmovej
časti je jedna z položiek príjem z prenájmu hrobových miest (nájomníci môžu uzatvoriť nové
zmluvy na ďalších 10 rokov).
Hlasovanie za schválenie rozpočtového opatrenia č.5/2019:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

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

Uznesenie
č. 51/2019
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:
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Rozpočtové opatrenie č. 5/2019
Príjmová čast
Pč
FK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

EK
133013
212003
212003
212003
221004
222003
223001
242
312001
312012
312012
453

Zdroj
41
41
41
41
41
41
41
41
111
111
111
46

vPopis
ŠR
Príjem za drobný stavebný odpad
Príjem z prenájmu nebytových priestorov
Príjem z prenájmu hrobových miest
Príjem z prenájmu MKD, VKD
Správne poplatky
Príjem za pokuty, porušenie predpisov
Služby spojené s nájmom nebytových priestorov
Úroky - kreditné úroky
Aktivačná činnosť - tranfer zo ŠR
Transfer zo ŠR pre ZŠ asistent učiteľa
Transfer zo ŠR pre ZŠ deti zo soc.znevýh.prostredi
Zapojenie z príjmov minulých rokov - ostatné fondy

Príjmy spolu Obec a ZŠ
Výdavková časť
Pč
FK
13 04.5.1
14 06.6.0
15 01.1.1
16 06.2.0
17 01.1.1
18 01.1.1
19 05.1.0
20 01.1.1
21 04.5.1
22 04.5.1
23 04.5.1
24 01.1.1
25 04.6.0
26 06.2.0
27 08.2.0
28 05.2.0
29 05.2.0

EK
632001
632002
632003
633004
633006
633006
633006
633018
634001
634002
634003
635006
635006
635006
635006
637004
637004

Zdroj
41
41
41
41
111
41
41
41
41
41
41
46
41
46
46
41
41

vPopis
ŠR
Garáže - elektrina
Nebytové priestory - voda
OÚ - poštovné služby
Verejná zeleň - prevádzkový stroj - fukar
Aktivačná činnosť všeobecný materiál
OÚ všeobecný materiál
Kompostéry
OÚ licencia
Garáže - PHL
Garáže - servis, údržba automobilov
Garáže - poistenie áut
OÚ údržba budovy - výmena okien
Chodník Novozámocká ul.
Parkovisko a oplotenie pri ZŠ
VKD údržba budov - kuchyne
ČOV prevádzka
ČOV odvoz odpadovej vody
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Suma
300,00
1 046,00
4 000,00
1 300,00
800,00
40,00
4 342,00
50,00
52,00
1 008,00
50,00
64 154,00

+

77 142,00

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Suma
1 000,00
600,00
1 000,00
239,00
52,00
500,00
18 800,00
700,00
1 200,00
600,00
600,00
17 400,00
-16 000,00
7 000,00
12 900,00
-1 361,00
4 000,00
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Bežné výdavky spolu za Obec
30 04.6.0
713004
46
Dopravné značenie v obce
31 08.2.0
713004
46
VKD - prevádzkové stroje
32 08.2.0
713004
46
MKD - prevádzkové stroje
Kapitálové výdavky spolu za Obec
33 09.1.2.1 633006
111 ZŠ-deti zo soc.znev.prostr.-všeobecný materiál
34 09.2.1.1 611
111 ZŠ-tarifný plat-asist.učiteľa
35 09.2.1.1 623
111 ZŠ-poist do ost. ZP-asist.učiteľa
36 09.2.1.1 625001
111 ZŠ-nemoc.poist.-asist.učiteľa
37 09.2.1.1 625002
111 ZŠ-dôch.poist.-asist.učiteľa
38 09.2.1.1 625003
111 ZŠ-úraz.poist.-asist.učiteľa
39 09.2.1.1 625005
111 ZŠ-prísp. do FZ-asist.učiteľa
40 09.2.1.1 625007
111 ZŠ-prísp. do RF-asist.učiteľa
41 09.1.2.1 637004
111 ZŠ-všeobecné služby,revízie
42 09.1.2.1 642015
111 ZŠ-nemocenské dávky
43 09.2.1.1 637004
111 ZŠ-všeobecné služby-niž.sek.vzdel.
44 09.2.1.1 642015
111 ZŠ-nemocenské dávky-niž.sek.vzdel.
45 09.1.1.1 637004
41
MŠ-všeobecné služby
46 09.1.1.1 637014
41
MŠ-stravovanie zamestnancov
47 09.1.1.1 642015
41
MŠ-nemocenské dávky
48 09.6.0
632001
72f ŠJ-energie-vl.príjem
49 09.6.0
633004
72f ŠJ-prev.str.,prístr.-vl.príjem
50 09.5.0
625007
72g ŠKD-prísp.do RF-vl.príj.
51 09.5.0
642015
72g ŠKD-nemocenské dávky-vl.príjem
Výdavky spolu za ZŠ

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

49 230,00
20 560,00
3 147,00
3 147,00
26 854,00
50,00
750,00
73,00
2,00
125,00
6,00
22,00
30,00
-201,00
201,00
-225,00
225,00
-550,00
416,00
134,00
-800,00
800,00
-287,00
287,00
1 058,00

Výdavky spolu za Obec a ZŠ

+

77 142,00

7. Žiadosti občanov


Pokračovanie Gaštanovej ulice

V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov o majetkoprávnom
usporiadaní pokračovania Gaštanovej ulice. Za týmto účelom bol vyhotovený geometrický
plán č. 35974672-116/2017, úradne overený pod č. 517/19. Vlastníci zapísaní na LV 3734,
1690, 2458, 1421, 399, k.ú. Veľký Kýr, do ktorých pozemkov cesta zasahuje, sa rozhodli
diely (časti pozemkov) obci darovať, podobne ako to bolo v prípade Školskej ulice. Ostatné
diely podľa uvedeného geometrického plánu sú vo vlastníctve obce. Z dôvodu úspory za
správne poplatky boli všetky diely pozemkov pokračovania Gaštanovej ulice podľa
uvedeného geometrického plánu zahrnuté do jednej darovacej zmluvy, pričom je potrebné
schváliť jej uzatvorenie a prijatie darov – dielov podľa geometrického plánu.
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Hlasovanie za schválenie uzavretia darovacej zmluvy a prijatia darov k majektoprávnemu
usporiadaniu pokračovania Gaštanovej ulice:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

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

Uznesenie
č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
uzavretie darovacej zmluvy a prijatie darov, a to
- diel 8 o výmere 31 m2, geometrickým plánom č. 35974672-116/2017, úradne overeným
pod č. 517/19 (ďalej len „geometrický plán“) odčlenený z parcely registra „E“ parc.č. 539,
trvalý trávny porast o výmere 457 m2, diel 10 o výmere 37 m2, odčlenený z parcely
registra „E“ parc.č. 544, trvalý trávny porast o výmere 724 m2 a diel 12 o výmere 4 m2,
odčlenený z parcely registra „E“ parc.č. 545, trvalý trávny porast o výmere 81 m2, všetky
uvedené parcely registra „E“ zapísané na LV 3734, k.ú. Veľký Kýr, od darcu Juraj Križan,
rod. Križan, nar. 7.11.1946, Staničná 369/6, Veľký Kýr v spoluvlastníckom podiele 1/1,
- diel 9 o výmere 110 m2, geometrickým plánom odčlenený z parcely registra „C“ parc.č.
539/1, záhrada o výmere 1540 m2, zapísanej na LV 1690, k.ú. Veľký Kýr, od darcov
Drahoš Pénzeš, rod. Pénzeš, nar. 27.2.1967 a manželka Erika Pénzešová, rod.
Gergelyová, nar. 9.8.1971, obaja bytom Veľkoveská 175/38, Branč, v spoluvlastníckom
podiele 1/1,
- diel 11 o výmere 90 m2, geometrickým plánom odčlenený z parcely registra „C“ parc.č.
544/3, záhrada o výmere 768 m2, zapísanej na LV 2458, k.ú. Veľký Kýr od darcu Mária
Valašková, rod. Rajnicová, nar. 31.1.1935, Staničná 368/5, Veľký Kýr v podiele ½
k celku, darcu Ing. Erika Valašková, rod. Valašková, nar. 5.1.1957, S.H.Vajanského
4986/45, Nové Zámky v podiele ¼ k celku, darcu Adriena Szárazová, rod. Valašková,
nar. 31.3.1960, T.Vansovej 5157/5, Nové Zámky v podiele ¼ k celku,
- diel 13 o výmere 163 m2, geometrickým plánom odčlenený z parcely registra „C“ parc.č.
551/1ostatná plocha o výmere 800 m2 a diel 14 o výmere 27 m2 odčlenený z parcely
registra „C“ parc.č. 551/2, záhrada o výmere 125 m2, zapísaných na LV 1421, k.ú. Veľký
Kýr od darcu v Dávid Dvorský, rod. Dvorský, nar. 15.10.1990, Hlavná 23/30, Veľký Kýr
v podiele 1/1,
- diel 15 o výmere 70 m2, geometrickým plánom odčlenený z parcely registra „C“ parc.č.
558, záhrada o výmere 633 m2, zapísanej na LV 399, k.ú. Veľký Kýr od darcu Magdaléna
Szárazová, rod. Szárazová, nar. 3.6.1962, Petőfiho 406/3, Veľký Kýr v podiele 1/3
k celku, darcu Vojtech Száraz, rod. Száraz, nar. 15.12.1966, Staničná 834/2, Veľký Kýr
v podiele 1/3 k celku, darcu Alžbeta Lauková, rod. Szárazová, nar. 27.11.1968,
Sv.Kelemena 1220/1, Veľký Kýr v podiele 1/3 k celku,
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všetky diely pričlenené k parcele registra „C“ parc.č. 496/2, ostatná plocha o výmere
2017 m2, do výlučného vlastníctva obce Veľký Kýr ako obdarovanej.
Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo uzavretie darovacej zmluvy a prijatie
darov, a to
- diel 8 o výmere 31 m2, geometrickým plánom č. 35974672-116/2017, úradne overeným
pod č. 517/19 (ďalej len „geometrický plán“) odčlenený z parcely registra „E“ parc.č. 539,
trvalý trávny porast o výmere 457 m2, diel 10 o výmere 37 m2, odčlenený z parcely
registra „E“ parc.č. 544, trvalý trávny porast o výmere 724 m2 a diel 12 o výmere 4 m2,
odčlenený z parcely registra „E“ parc.č. 545, trvalý trávny porast o výmere 81 m2, všetky
uvedené parcely registra „E“ zapísané na LV 3734, k.ú. Veľký Kýr, od darcu Juraj Križan,
rod. Križan, nar. 7.11.1946, Staničná 369/6, Veľký Kýr v spoluvlastníckom podiele 1/1,
- diel 9 o výmere 110 m2, geometrickým plánom odčlenený z parcely registra „C“ parc.č.
539/1, záhrada o výmere 1540 m2, zapísanej na LV 1690, k.ú. Veľký Kýr, od darcov
Drahoš Pénzeš, rod. Pénzeš, nar. 27.2.1967 a manželka Erika Pénzešová, rod.
Gergelyová, nar. 9.8.1971, obaja Veľkoveská 175/38, Branč, v spoluvlastníckom podiele
1/1,
- diel 11 o výmere 90 m2, geometrickým plánom odčlenený z parcely registra „C“ parc.č.
544/3, záhrada o výmere 768 m2, zapísanej na LV 2458, k.ú. Veľký Kýr od darcu Mária
Valašková, rod. Rajnicová, nar. 31.1.1935, Staničná 368/5, Veľký Kýr v podiele ½
k celku, darcu Ing. Erika Valašková, rod. Valašková, nar. 5.1.1957, S.H.Vajanského
4986/45, Nové Zámky v podiele ¼ k celku, darcu Adriena Szárazová, rod. Valašková,
nar. 31.3.1960, T.Vansovej 5157/5, Nové Zámky v podiele ¼ k celku,
- diel 13 o výmere 163 m2, geometrickým plánom odčlenený z parcely registra „C“ parc.č.
551/1ostatná plocha o výmere 800 m2 a diel 14 o výmere 27 m2 odčlenený z parcely
registra „C“ parc.č. 551/2, záhrada o výmere 125 m2, zapísaných na LV 1421, k.ú. Veľký
Kýr od darcu v Dávid Dvorský, rod. Dvorský, nar. 15.10.1990, Hlavná 23/30, Veľký Kýr
v podiele 1/1,
- diel 15 o výmere 70 m2, geometrickým plánom odčlenený z parcely registra „C“ parc.č.
558, záhrada o výmere 633 m2, zapísanej na LV 399, k.ú. Veľký Kýr od darcu
Magdaléna Szárazová, rod. Szárazová, nar. 3.6.1962, Petöfiho 406/3, Veľký Kýr
v podiele 1/3 k celku, darcu Vojtech Száraz, rod. Száraz, nar. 15.12.1966, Staničná
834/2, Veľký Kýr v podiele 1/3 k celku, darcu Alžbeta Lauková, rod. Szárazová, nar.
27.11.1968, Sv.Kelemena 1220/1, Veľký Kýr v podiele 1/3 k celku,
všetky diely pričlenené k parcele registra „C“ parc.č. 496/2, ostatná plocha o výmere
2017 m2, do výlučného vlastníctva obce Veľký Kýr ako obdarovanej.



Premiestnenie billboardu spoločnosti euroAWK, spol. s.r.o.

V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov o skutočnosti, že po dlhom
čase sa podarilo so spoločnosťou euroAWK, spol. s r.o. úspešne jednať o ukončení Zmluvy
č.952 o prenájme objektov na umiestnenie reklamných panelov zo dňa 20.2.1996, ktorá bola
uzatvorená na pozemok vo vlastníctve iného subjektu ako obec Veľký Kýr, s tým, že
reklamné zariadenie typu Billboard sa má premiestniť na pozemok vo vlastníctve obce, v to
v k.ú. Veľký Kýr na časť parcely registra „C“ parc.č. 1174/1 podľa priloženého grafického
náčrtu. Nakoľko je v záujme obce dohodou ukončiť zmluvný vzťah uzatvorený k pozemku,
ktorý nie je obecným vlastníctvom a zabezpečiť premiestnenie billboardu na pozemok vo
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vlastníctve obce, navrhla postupovať podľa § 9a ods.9 písm.c) zákona 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie za schválenie zámeru prenechať časť nehnuteľného majetku obce Veľký Kýr, a
to časť parcely registra „C“ parc. č. 1174/1, zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV 1,
k.ú. Veľký Kýr o výmere 16249 m2 v rozsahu podľa priloženého grafického náčrtu, do nájmu
na dobu neurčitú podľa § 9a ods.9 písm.c) zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
obchodnej spoločnosti euroAWK, spol. s r.o., so sídlom Brečtanová 2, 831 01 Bratislava,
IČO: 35 808 683 za účelom inštalácie 1 ks obojstranného reklamného zariadenia typu
Billboard s rozmerom reklamnej plochy 510x240 cm za nájomné vo výške 200EUR/RP/rok,
t.j. 400 EUR za 2 ks reklamnej plochy ročne, s výpovednou dobou 6 mesiacov:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

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

Uznesenie
č. 53/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
zámer prenechať časť nehnuteľného majetku obce Veľký Kýr, a to časť parcely registra „C“
parc. č. 1174/1, zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr o výmere
16249 m2 v rozsahu podľa priloženého grafického náčrtu, do nájmu na dobu neurčitú podľa
§ 9a ods.9 písm.c) zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov obchodnej spoločnosti
euroAWK, spol. s r.o., so sídlom Brečtanová 2, 831 01 Bratislava, IČO: 35 808 683 za
účelom inštalácie 1 ks obojstranného reklamného zariadenia typu Billboard s rozmerom
reklamnej plochy 510x240 cm za nájomné vo výške 200EUR/RP/rok, t.j. 400 EUR za 2 ks
reklamnej plochy ročne, s výpovednou dobou 6 mesiacov.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – v prípade reklamného zariadenia typu Billboard ide
o jeho premiestnenie z hranice pozemkov parc.č. 3830/4 a 694/100 k.ú. Veľký Kýr, na
ktorých bol billboard umiestnený na základe Zmluvy č.952 o prenájme objektov na
umiestnenie reklamných panelov zo dňa 20.2.1996 a ktoré nie sú v súčasnosti vlastníctvom
obce, na časť parcely registra „C“ parc.č. 1174/1, k.ú. Veľký Kýr.
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Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo zámer prenechať časť nehnuteľného
majetku obce Veľký Kýr, a to časť parcely registra „C“ parc. č. 1174/1, zastavaná plocha a
nádvorie, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr o výmere 16249 m2 v rozsahu podľa
priloženého grafického náčrtu, do nájmu na dobu neurčitú podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov obchodnej spoločnosti euroAWK, spol. s r.o., so
sídlom Brečtanová 2, 831 01 Bratislava, IČO: 35 808 683 za účelom inštalácie 1 ks
obojstranného reklamného zariadenia typu Billboard s rozmerom reklamnej plochy 510x240
cm za nájomné vo výške 200EUR/RP/rok, t.j. 400 EUR za 2 ks reklamnej plochy ročne,
s výpovednou dobou 6 mesiacov a nasledujúcim zdôvodnením osobitného zreteľa:
V prípade reklamného zariadenia typu Billboard ide o jeho premiestnenie z pozemkov parc.č.
3830/4 a 694/100, k.ú. Malý Kýr, na ktorých bol billboard umiestnený na základe Zmluvy
č.952 o prenájme objektov na umiestnenie reklamných panelov zo dňa 20.2.1996 a ktoré nie
sú v súčasnosti vlastníctvom obce, na časť parcely registra „C“ parc.č. 1174/1, k.ú. Veľký
Kýr.

8. Rôzne; interpelácie poslancov a diskusia
- starostka informovala, že postupne sa budú vyhlasovať ulice na prevzatie komposterov
z garáží obecného úradu
-starostka ďalej upozornila, že dosť veľký problém na území obce robí zber skla. Už
v minulosti sa vyhlasovalo rozhlasom, že väčšie množstvo skleneného odpadu sa môže
vyviezť do zberného dvora počas jeho otváracích hodín. Obec má vedomosť, že pohostinské
zariadenia a podnikateľské subjekty tiež dávajú svoj sklenený odpad do kontajnerov na sklo
rozmiestnených v obci. Obec nie je povinná likvidovať odpad podnikateľov. Podnikateľské
subjekty majú povinnosť si uzatvoriť zmluvu so zberovou spoločnosťou samostatnú zmluvu
na odvoz skla, ktoré by aj pristavili kontajnery pri ich prevádzky. Starostka poprosila týchto
podnikateľov, aby do obecných kontajnerov nedávali svoj sklenený odpad a týmto
neukracovali obyvateľov o možnosť dať do týchto kontajnerov svoj sklenený odpad.
-starostka informovala, že sa budú opravovať rozhlasy v obci
-starostka ďalej informovala, že obci boli doručené podklady na územné konanie na uloženie
optickej siete od Telekomu; teraz by mal stavebný úrad vydať povolenie a následne by sa
malo vydať aj stavebné povolenie na realizáciu
-starostka ešte informovala, že technický riaditeľ vodární prisľúbil, že do roku 2020 do svojho
investičného plánu dali našu obec a mesto Šurany a nakoľko projekt za našu obec nie je taký
veľký, jeho realizácia by mala byť v roku 2020. Poslankyňa Gyepes sa opýtala, či bola
nejaká dohoda medzi realizátormi optiky a vodární, aby sa dvakrát nemuselo rozkopať vedľa
cesty. Starostka odpovedala, že námestník vodárni sa vyjadril, že nevie, ako presne by sa
dalo s nimi dohodnúť.
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9. 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 19.39 hod.

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

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

Alexej Janík

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