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Z á p i s n i c a 

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Dátum konania: 16.12.2019 o 18.00 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, Helena Kanyicsková, Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. 

Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz  

 

1. Otvorenie  

10. 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 

Alexej Janík. 

Starostka Ing. Judita Valašková predniesla návrh programu:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Určenie overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení 

5. Návrh na výplatu finančného príspevku pre novorodencov 

6. Rozpočtové opatrenie č.6/2019 

7. Stanovisko hl. kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na r. 2020, 2021 a 2022 

8. Návrh rozpočtu obce na roky 2020, 20121 a 2022 

9. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na I. polrok 2020 

10. Žiadosti občanov 

11. Rôzne; interpelácie poslancov a diskusia 

12. Záver 

 

Hlasovanie za schválenie prečítaného návrhu programu: 

 

Prítomní: 9  za: 9  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

Za: Ing. Andrea Bolfová, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Helena Kanyicsková, Ladislav 

Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz  

návrh bol schválený 

2. Určenie zapisovateľa  

Starostka obce určila za zapisovateľku Gabrielu Dubickú. 
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3. Určenie overovateľov zápisnice 
Za overovateľov boli navrhnutí poslanci Ing. Andrea Bolfová a Mgr. Ladislav Kottlík.  
 

Hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice: 

 

Prítomní: 9  za: 9  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

Za: Ing. Andrea Bolfová, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Helena Kanyicsková, Ladislav 

Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz  

návrh bol schválený 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Ing. Andrea Gyepes a Michal Száraz. 

Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie: 

 

Prítomní: 9  za: 9  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

Za: Ing. Andrea Bolfová, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Helena Kanyicsková, Ladislav 

Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz  

návrh bol schválený 

4. Kontrola uznesení 
Poslankyňa Ing. Andrea Bolfová prečítala uznesenia z 9. zasadnutia  obecného 

zastupiteľstva. Poslanci nemali pripomienky k uzneseniam. 

 

5. Návrh na výplatu finančného príspevku pre novorodencov 

Starostka informovala, že tak ako každý rok podporujú mladé rodiny poskytnutím vecného 
daru aj finančným darom vo výške 30€ na dieťa. Zatiaľ sa v tomto roku narodilo 19 
novorodencov a keďže do konca roka sa môže očakávať prírastok, starostka navrhla presný 
počet v uznesení neuvádzať a odsúhlasiť iba sumu na novorodenca. 
 
Na zastupiteľstve je už prítomný aj poslanec Ing. Erik Bottlik. 
 
Hlasovanie za schválenie vyplatenia finančného príspevku novorodencom s trvalým pobytom 

v obci Veľký Kýr narodeným v roku 2019 vo výške 30 € / dieťa: 

 

Prítomní: 10  za: 9  proti: 0  zdržali sa: 0          nehlasoval:1 

 

Za: Ing. Andrea Bolfová, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Helena Kanyicsková, Ladislav 

Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz  

Nehlasoval: Ing. Erik Bottlik 

návrh bol schválený 
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U z n e s e n i e  

č. 54/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

s c h v a ľ u j e 

vyplatenie finančného príspevku novorodencom s trvalým pobytom v obci Veľký Kýr 

narodeným v roku 2019 vo výške 30 € / dieťa.   

 

 

6. Rozpočtové opatrenie č.6/2019 

Starostka informovala, že do tohto rozpočtového opatrenia zahrnuli všetky položky, ktoré do 
konca roka ešte reálne očakávajú alebo ich majú prečerpané (napr. príjem za podielové 
dane je reálny).  

 

Hlasovanie za schválenie rozpočtového opatrenia č.6/2019: 

 

Prítomní: 10  za: 10  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Helena 

Kanyicsková, Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert 

Szabó, Michal Száraz  

návrh bol schválený 

 

 
U z n e s e n i e  

č. 55/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
 

s c h v a ľ u j e 
 
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. 6/2019 

 
Príjmová časť

Pč EK Zdroj Popis Suma

1 111003 41 Podielové dane + 66 190,00

2 133013 41 Príjem za drobný stavebný odpad + 125,00

3 212003 41 Nájomné za nebytové priestory + 243,00

4 212003 41 Prenájomn MKD, VKD + 248,30

5 221004 41 Správne poplatky + 600,00

6 311 72a Dotácia ZSE - Advent s vôňou medovníkov + 500,00

7 312001 111 Transfer zo ŠR - Aktivačná činnosť + 137,50

8 312008 11H Transfer od NSK + 3 200,00

9 312012 111 Trasfer zo ŠR - MŠ predškolák + 68,00

10 312012 111 Transfer zo ŠR - odmena CO skladník + 41,08

11 312012 111 Transfer zo ŠR - register adries + 6,20

12 312012 1AA1 Transfer z EÚ-ERDF - rekonštrukcia jedálne + 2 983,50

13 312012 1AA2 Transfer zo ŠR - rekonštrukcia jedálne + 351,00

14 322001 1AA1 Transfer z EÚ-ERDF - rekonštrukcia jedálne + 11 139,65

15 322001 1AA2 Transfer zo ŠR - rekonštrukcia jedálne + 1 310,55

Príjmy obce + 87 143,78

16 311 3AC1 ZŠ-Asist.uciteľa ESF + 14 314,00

17 311 3AC2 ZŠ-Asist.učiteľa ESF + 1 684,00

18 223002 72g MŠ-školné + 140,00

19 291008 111 ŠJ-projekt UPSVaR + 1 500,00

Príjmy ZŠ s MŠ + 17 638,00

Príjmy spolu + 104 781,78  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBEC VEĽKÝ  KÝR  

941 07   Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č. 1 

 

 

5 
 

Výdavková časť

Pč EK Zdroj Popis Suma

20 611 111 Aktivačná činnosť mzda + 21,82

21 611 41 OÚ plat + 10 100,00

22 611 41 Garáže plat + 13 400,00

23 611 41 Odmena CO skladník + 41,08

24 611 41 Soc.služby plat + 2 000,00

25 621 41 OÚ zdravotné poistenie VšZP + 370,00

26 621 41 Zberný dvor zdravotné poistenie + 210,00

27 621 41 Soc.služby zdravotné poistenie + 170,00

28 623 41 OÚ zdravotné poistenie + 690,00

29 623 41 Garáže zdravotné poistenie + 300,00

30 625001 41 OÚ nemocenské poistenie + 150,00

31 625001 41 Garáže nemocenské poistenie + 260,00

32 625001 41 Soc.služby nemocenské poistenie + 30,00

33 625002 41 OÚ starobné poistenie + 1 440,00

34 625002 41 Garáže starobné poistenie + 2 790,00

35 625002 41 Soc.služby starobné poistenie + 220,00

36 625003 111 Aktivačná činnosť poistenie + 0,68

37 625003 41 OÚ úrazové poistenie + 100,00

38 625003 41 Garáže úrazové poistenie + 180,00

39 625003 41 Soc.služby úrazové poistenie + 50,00

40 625004 41 OÚ invalidné poistenie + 400,00

41 625004 41 Garáže invalidné poistenie + 600,00

42 625004 41 Soc.služby invalidné poistenie + 70,00

43 625005 41 OÚ poistenie v nezamestnanosti + 150,00

44 625005 41 Garáže poistenie v nezamestnanosti + 180,00

45 625005 41 Soc.služby poistenie v nezamestnanosti + 30,00

46 625007 41 OÚ poistenie do RF solidarity + 550,00

47 625007 41 Garáže poistenie do RF solidarity + 960,00

48 625007 41 Soc.služby poistenie do RF solidarity + 100,00

49 632002 41 Nebytové priestory voda + 300,00

50 632002 41 MKD voda + 1 000,00

51 633001 41 VKD pracovný stôl, drez do kuchyne + 2 700,00

52 633006 111 Aktivačná činnosť všeobecný materiál + 137,50

53 633006 41 VO vianočné ozdobné osvetlenie + 1 500,00

54 633006 11H Citary z dotácie NSK + 1 100,00

55 633006 41 Citary z vlastných zdrojov + 100,00

56 633009 41 OÚ knihy, publikácie + 50,00

57 633018 41 OÚ licencie + 200,00

58 634002 41 Garáže servis, údržba automobilov + 1 000,00

59 634003 41 Garáže poistenie áut + 340,00

60 635004 41 VKD údržba prevádzkových strojov + 500,00

61 635006 11H Detské ihrisko z dotácie NSK + 600,00

62 635006 46 Parkovisko pri ZŠ + 1 000,00

63 635006 41 VO, rozhlas údržba + 300,00

64 635006 41 Rekonštrukcia rozhlasu + 5 000,00

65 637001 41 Školenie, semináre + 100,00

66 637002 71 Advent s vôňou medovníkov - dotácia ZSE + 500,00

67 637002 41 Spoločenské podujatia - deň detí, hody, zabíjačka, + 800,00

68 637003 11H OÚ propagácia z dotácie NSK + 1 500,00

69 637004 41 ČOV odvoz odpadovej vody + 800,00

70 637005 1AA1 Rekonštrukcia jedálne - bežné výdavky z EÚ + 2 983,50

71 637005 1AA2 Rekonštrukcia jedálne bežné výdavky zo ŠR + 351,00

72 637014 41 Garáže - stravné lístky + 1 000,00

73 637016 41 Garáže - prídeľ do sociálneho fondu + 200,00

74 642014 41 Príspevok na stravu dôchodcom + 1 900,00  
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75 711005 41 Územný plán obce + 5 400,00

76 717002 1AA1 Rekonštrukcia jedálne z dotácie EÚ-ERDF + 11 139,65

77 717002 1AA2 Rekonštrukcia jedálne zo ŠR + 1 310,55

78 717002 41 ŠJ rekonštrukcia budovy - kúrenie + 5 000,00

Výdavky obce + 84 375,78

79 642014 111 ZŠ-cestovné dochádz.žiakom - 38,00

80 642014 131l ZŠ-nevyčerp.cest.žiakov-r.2018 + 38,00

81 637004 72g MŠ-všeob. služby-vl.príjem + 140,00

82 611 3AC1 ZŠ-Asist.uč.ESF-tarifný plat + 10 404,00

83 621 3AC1 ZŠ-Asist.uč.ESF-poistné do VsZP + 520,00

84 623 3AC1 ZŠ-Asist.uč.ESF-poistné do ost.ZP + 520,00

85 625001 3AC1 ZŠ-Asist.uč.ESF-nemoc.poist. + 148,00

86 625002 3AC1 ZŠ-Asist.uč.ESF-dôchod.poist. + 1 803,00

87 625003 3AC1 ZŠ-Asist.uč.ESF-úrazové poist. + 85,00

88 625005 3AC1 ZŠ-Asist.uč.ESF-prísp.do FZ + 106,00

89 625007 3AC1 ZŠ-Asist.uč.ESF-prísp.do RF + 504,00

90 611 3AC2 ZŠ-Asist.uč.ESF-tarifný plat + 1 225,00

91 621 3AC2 ZŠ-Asist.uč.ESF-poistné do VsZP + 62,00

92 623 3AC2 ZŠ-Asist.uč.ESF-poistné do ost.ZP + 62,00

93 625001 3AC2 ZŠ-Asist.uč.ESF-nemoc.poist. + 17,00

94 625002 3AC2 ZŠ-Asist.uč.ESF-dôchod.poist. + 211,00

95 625003 3AC2 ZŠ-Asist.uč.ESF-úrazové poist. + 10,00

96 625005 3AC2 ZŠ-Asist.uč.ESF-prísp. do FZ + 12,00

97 625007 3AC2 ZŠ-Asist.uč.ESF-poist.do RF + 59,00

98 642015 3AC2 ZŠ-Asist.uč.ESF-nemoc.dávky + 26,00

99 642015 3AC1 ZŠ-Asist.uč.ESF-nemoc.dávky + 224,00

100 633006 41 ZŠ-Asist.uč-spoluúč.Ocu-všeob.mat. + 2110,5

101 611 111 ŠJ-projekt UPSVaR-tarifný plat + 1 070,00

102 623 111 ŠJ-projekt UPSVaR-poistné do ost.ZP + 107,00

103 625001 111 ŠJ-projekt UPSVaR-nemocenské poist. + 15,00

104 625002 111 ŠJ-projekt UPSVaR-starobné poistenie + 182,00

105 625003 111 ŠJ-projekt UPSVaR-úrazové poistenie + 9,00

106 625005 111 ŠJ-projekt UPSVaR-prísp. do FZ + 11,00

107 625007 111 ŠJ-projekt UPSVaR-prísp. do RF + 51,00

108 633010 111 ŠJ-projekt UPSVaR-pracovné odevy + 55,00

109 611 41 ŠKD-tarifný plat - 1 800,00

110 623 41 ŠKD-poistné do ost.ZP - 100,00

111 625002 41 ŠKD-dôchodkové poistenie - 210,5

112 633006 111 MŠ-všeob.mater.-účelové prostr. + 68,00

113 611 41 ŠJ-tarifný plat-primárne vzdel. + 2 000,00

114 623 41 ŠJ-poistné do ost. ZP-primárne vzdel. + 100,00

115 621 41 ŠJ-poistné do VšZP-primárne vzdel. + 101,00

116 625001 41 ŠJ-nemocenské poist.-primárne vzdel. + 28,00

117 625002 41 ŠJ-dôchodkové poistenie-primárne vzdel. + 340,00

118 625003 41 ŠJ-úrazové poist.-primárne vzdel. + 16,00

119 625005 41 ŠJ-príspevok do FZ-primárne vzdel. + 20,00

120 625007 41 ŠJ-príspevok do RF-primárne vzdel. + 95,00

Výdavky ZŠ s MŠ + 20 406,00

Výdavky spolu + 104 781,78  
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7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 
2020, 2021 a 2022 

Hlavný kontrolór obce Ing. Alexander Szabó prečítal svoje stanovisko k návrhu rozpočtu na 
roky 2020, 2021 a 2022. Toto stanovisko tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 
U z n e s e n i e  

č. 56/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
 

berie na vedomie 
 

stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022. 

 

 

8. Návrh rozpočtu obce na roky 2020, 2021 a 2022 

Starostka informovala, že rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný v sume 1.918.565,54 € a 

zverejnený bol od 28.novembra 2019. Návrh rozpočtu sa prejednával vo finančnej komisii 

a potom aj na pracovnej porade s poslancami. Okrem cyklických výdavkov a každoročne  

podporovaných združení a organizácií obce formou dotácie, do budúcoročného rozpočtu 

zahrnuli nejaké väčšie plánované investície:  

na 1. mieste je prístavba k MŠ a oprava strechy starej budovy obecného úradu – tieto 

výdavky naplánovali financovať z rezervného fondu obce, kde sa kumulujú nasporené 

peniaze z minulých rokov a aj po ukončení rozpočtového roka.  

Vyčlenili znova financie na rekonštrukciu chodníka Novozámockej ulice – je to najdlhšie 

plánovaná investícia z dôvodov nezávislých od obce.  

Na údržbu miestnych komunikácií naplánovali necelých 29.000 €, na dobudovanie 

kamerového systému 15.000 €; plánujú vybudovanie klimatizácie do MKD; nové prekrytie 

pódia v kultúrnom parku a každoročne je zvykom opraviť jednu z poškodených sakrálnych 

sôch v obci. Tentokrát prišiel na rad kríž na starom cintoríne, ktorý potrebuje rozsiahlejšiu 

úpravu, lebo chýbajú z neho celé kusy (predbežná kalkulácia bola 13.500 €). Ďalej sa 

vyčlenili financie na prekrytie pódia v kultúrnom parku, keďže vystupujúci požadujú zakrytie 

zvukovej a svetelnej techniky (odhadom bola stanovená suma 10.000 €). 

Poslanec Mgr. Szabó spomenul aj výmenu autobusových zastávok popri štátnej ceste. 

Starostka reagovala, že výmena 5ks zastávok bude cez projekt z rozpočtu Miestnej akčnej 

skupiny Cedron-Nitrava. 

Starostka ešte spomenula žiadosť na nenávratný finančný príspevok v rámci projektu Inter-

reg, čo je cezhraničná spolupráca s maďarskými partnermi na vybudovanie sociálnych 

zariadení a šatní v kultúrnom parku. Tento projekt sa žiaľ nemohol realizovať ani s jednou zo 

štyroch  partnerských obcí v Maďarsku, nakoľko ani jedna nespadá do prihraničnej oblasti, 

bude sa teda realizovať v spolupráci s obcou Bajót. 
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Poslanec Mgr. Szabó ešte spomenul, že neplánujú zvýšiť dane z nehnuteľnosti, aj keď 

niektoré obce a mestá to robia. Starostka dodala, že sa jedná o poplatok za komunálny 

odpad a že od budúceho roka budú veľké problémy so skládkovaním odpadu a každý rok sa 

zo zákona zvyšuje skládkovné o 100%. Obec nezvyšovala poplatok za odpady, lebo 

v priebehu budúceho roka vyprší zmluva so zberovou spoločnosťou a nevedia, čo sa im 

podarí vysúťažiť. Napr. aj obce podzoborského regiónu sú nútené zvýšiť poplatok na 25-27€ 

na osobu na rok. Starostka apelovala na každého občana, aby poctivo separoval. Poslanec 

Szabó ešte dodal, že v budúcnosti sa plánuje zaviesť množstevný zber odpadu, čo 

v jednoduchosti znamená, že kto vyprodukuje viac odpadu, bude platiť viac ako ten, kto 

vyprodukuje menej. Starostka dodal, že tento spôsob je spravodlivejší a jednoznačne 

musíme produkovať menej odpadu. 

 

Hlasovanie za schválenie rozpočtu obce Veľký Kýr a jeho rozpočtovej organizácie v 

zriaďovateľskej pôsobnosti ZŠ s MŠ Veľký Kýr na rok 2020, 2021 a 2022: 

 

Prítomní: 10  za: 10  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Helena 

Kanyicsková, Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert 

Szabó, Michal Száraz  

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  
č. 57/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 
1)  s c h v a ľ u j e  
 
Rozpočet obce Veľký Kýr a jeho rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ZŠ 
s MŠ Veľký Kýr na rok 2020, 2021 a 2022 
 
2) b e r i e    n a   v e d o m i e 
      OBEC         ZŠ s MŠ  
Bežné príjmy           1.775.051,54 €      68.514,00 €  
Kapitálové príjmy                                            0,00 €               0,00 € 
Finančné operácie                                 75.000,00 €                            0,00 €                           
súhrn všetkých príjmov            1.918.565,54 € 
 
        OBEC                   ZŠ s MŠ  
Bežné výdavky           791.363,54 €                 922.490,00 € 
Kapitálové výdavky           141.577,00 €                          0,00 €          
Finančné operácie             63.135,00 €                            0,00 €                            
súhrn všetkých výdavkov                                          1.918.565,54 € 
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3) b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
Programový rozpočet obce Veľký Kýr a jeho rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti ZŠ s MŠ Veľký Kýr na rok 2020, 2021 a 2022. 

 

 

9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 

Hlavný kontrolór obce Ing. Alexander Szabó prečítal plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce na I. polrok 2020. Tento plán tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 
U z n e s e n i e  

č. 58/2019 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
 

berie na vedomie  
 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020. 
 

 

10. Žiadosti občanov 
 

 

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

V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov o skutočnosti, že zámer 

obce prenechať časť parcely registra „C“ parc.č. 1174/1, k.ú. Veľký Kýr do nájmu na dobu 

neurčitú spoločnosti euroAWK, spol. s r.o. na účelom inštalácie billboardu, ktorý schválili na 

9. zasadnutí dňa 30.10.2019 bol zverejnený v súlade so zákonom. Je potrebné ešte schváliť 

samotné prenechanie do nájmu, následne dôjde k podpisu nájomnej zmluvy a tiež dohody 

o ukončení zmluvy č. 952 o prenájme objektov na umiestnenie reklamných panelov na 

pozemok v k.ú. Malý Kýr. Opätovne oboznámila poslancov s dôvodmi postupu podľa § 9a 

ods.9 písm.c) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a tiež odôvodnením 

osobitného zreteľa.  

 
Hlasovanie za schválenie prenechania časti nehnuteľného majetku obce Veľký Kýr, a to časti 

parcely registra „C“ parc. č. 1174/1, zastavaná plocha a nádvorie,  zapísanej na LV 1, k.ú. 

Veľký Kýr  o výmere 16249m2 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 
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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, Helena 

Kanyicsková, Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert 

Szabó, Michal Száraz  

návrh bol schválený 

 

 

U z n e s e n i e  
č. 59/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 
s c h v a ľ u j e 

 
prenechanie časti nehnuteľného majetku obce Veľký Kýr, a to časti parcely registra „C“ 

parc. č. 1174/1, zastavaná plocha a nádvorie,  zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr  o výmere 

16249m2 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.  

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo prenechanie časti nehnuteľného 

majetku obce Veľký Kýr, a to časti 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  694/1, k.ú. Malý Kýr, na ktorých bol billboard umiestnený na základe Zmluvy č.952 
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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.  

 

 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – T. Szöke a manž. 

 
V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov o žiadosti manželov Tibora 

Szökeho a  Terézie Szökeovej, obaja trvale bytom Záhradná 1160/36, 941 07 Veľký Kýr 

o zámenu dielov 2  o výmere 93 m2, dielu 3  výmere 37 m2 a dielu 6 o výmere 30 m2 (spolu 

160 m2) podľa geometrického plánu č. 210/2019-2, úradne overeného pod č. 1275/19, 

odčlenených z parciel registra „E“ parc.č. 43,44,45, zapísaných na LV 3625, k.ú. Veľký Kýr 

v ich BSM v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1) za diel 7 o výmere 121 m2, uvedeným 

geometrickým plánom odčlenený z parcely registra „E“ parc.č. 151, zapísanej na LV 3662, 

k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve Obce veľký Kýr (spoluvlastnícky podiel 1/1) a za 

parcelu  registra „C“ parc.č. 1937/21, záhrada o výmere 84 m2, zapísanú na LV 1, k.ú. Veľký 

Kýr vo výlučnom vlastníctve Obce Veľký Kýr s tým, že doplatia za rozdiel vo výmere 

zamieňaných pozemkov (45 m2). Diely 2,3,6 podľa geometrického plánu č. 210/2019-2, 

ktoré žiadatelia ponúkajú na zámenu, tvoria novovytvorenú parcelu registra „C“ parc.č. 45/6, 

záhrada o výmere 160 m2, ktorá je časťou verejného priestranstva – cesty na ulici 

Záhradnej, využívanej občanmi obce Veľký Kýr a ostatnou verejnosťou, preto má obec 

záujem stať sa vlastníkom tejto časti cesty. Diel 7, ktorý chcú žiadatelia nadobudnúť, je spolu 

s pozemkami v ich BSM časťou budúcej záhrady pri ich dome. Parcela registra „C“ parc.č. 

1937/1 je žiadateľmi dlhodobo užívaná od r. 1987, zámenou dôjde k zosúladeniu 

vlastníckeho stavu so stavom užívacím. Starostka obce navrhla, aby bolo pri prevode 

postupované podľa § 9a ods.8 písm.e) zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Osobitný zreteľ pri zámene pozemkov je odôvodnený záujmom obce nadobudnúť pozemok 

pod časťou verejného priestranstva (cesta), scelením pozemkov do budúcej záhrady 

žiadateľov, ako aj zosúladením užívacieho stavu so zápisom v katastri nehnuteľností.  

 
Hlasovanie za schválenie zámeru previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a 

to diel 7 o výmere 121 m2, geometrickým plánom č. 210/2019-2, úradne overeným pod č. 

1275/19 odčlenený z parcely registra „E“ parc.č 151, ostatná plocha o výmere 1362 m2, 

zapísanej na LV 3662, k.ú. Veľký Kýr a parcela registra „C“ parc.č. 1937/21, záhrada o 

výmere 84 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr, vo výlučnom vlastníctve (spoluvlastnícky 

podiel 1/1) obce Veľký Kýr formou zámennej  zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.e) zák.č. 

138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za diel 2 o výmere 93 m2, uvedeným 

geometrickým plánom odčlenený z parcely registra „E“ parc.č. 43, záhrada o výmere 218 

m2, diel 3 o výmere 37 m2, uvedeným geometrickým plánom odčlenený z parcely registra 

„E“ parc.č. 44, záhrada o výmere 92 m2 a diel 6 o výmere 30 m2, uvedeným geometrickým 

plánom odčlenený z parcely registra „E“ parc.č. 45, záhrada o výmere 45 m2, zapísaných na 

LV 3625, k.ú. Veľký Kýr v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (spoluvlastnícky podiel 

1/1) Tibor Szöke, rod. Szöke, nar. 17.10.1958 a  manželka Terézia Szökeová, rod. 

Együdová, nar. 21.10.1961, obaja trvale bytom Záhradná 1160/36, 941 07 Veľký Kýr, pričom 
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Tibor Szöke a manželka Terézia Szökeová uhradia sumu 45€ za rozdiel vo výmere 

zamieňaných pozemkov: 

 

Prítomní: 10  za: 10  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Helena 

Kanyicsková, Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert 

Szabó, Michal Száraz  

návrh bol schválený 

 
 

U z n e s e n i e  

č. 60/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

s c h v a ľ u j e 

zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to diel 7 o výmere 121 

m2, geometrickým plánom č. 210/2019-2, úradne overeným pod č. 1275/19 odčlenený 

z parcely registra „E“ parc.č 151, ostatná plocha o výmere 1362 m2, zapísanej na LV 3662, 

k.ú. Veľký Kýr a parcela registra „C“ parc.č. 1937/21, záhrada o výmere 84 m2, zapísanej 

na LV 1, k.ú. Veľký Kýr, vo výlučnom vlastníctve (spoluvlastnícky podiel 1/1) obce Veľký Kýr 

formou zámennej  zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov za diel 2 o výmere 93 m2, uvedeným geometrickým plánom 

odčlenený z parcely registra „E“ parc.č. 43, záhrada o výmere 218 m2, diel 3 o výmere 37 

m2, uvedeným geometrickým plánom odčlenený z parcely registra „E“ parc.č. 44, záhrada o 

výmere 92 m2 a diel 6 o výmere 30 m2, uvedeným geometrickým plánom odčlenený 

z parcely registra „E“ parc.č. 45, záhrada o výmere 45 m2, zapísaných na LV 3625, k.ú. 

Veľký Kýr v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (spoluvlastnícky podiel 1/1) Tibor 

Szöke, rod. Szöke, nar. 17.10.1958 a  manželka Terézia Szökeová, rod. Együdová, nar. 

21.10.1961, obaja trvale bytom Záhradná 1160/36, 941 07 Veľký Kýr, pričom Tibor Szöke 

a manželka Terézia Szökeová uhradia sumu 45€ za rozdiel vo výmere zamieňaných 

pozemkov.  

Zdôvodnenie osobitného zreteľa – diely 2,3,6 podľa geometrického plánu č. 210/2019-2 

tvoria novovytvorenú parcelu registra „C“ parc.č. 45/6, záhrada o výmere 160 m2, ktorá je 

časťou verejného priestranstva – cesty na ulici Záhradná, využívanej občanmi obce Veľký 

Kýr a ostatnou verejnosťou. Vzhľadom na uvedené má obec záujem stať sa vlastníkom tejto 

časti cesty. Diel 7 podľa uvedeného geometrického plánu (spolu s novovytvorenou parcelou 

registra „C“ parc.č. 45/2, ktorej vlastníkmi sú manželia Tibor Szöke a Terézia Szökeová) je 

časťou budúcej záhrady pri dome manželov Szökeových. Parcela registra „C“ parc.č. 
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1937/21 je žiadateľmi dlhodobo užívaná od r. 1987, zámenou dôjde k zosúladeniu 

vlastníckeho stavu so stavom užívacím.  

 

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo zámer previesť majetok obce a 

spôsob prevodu majetku obce, a to diel 7 o výmere 121 m2, geometrickým plánom č. 

210/2019-2, úradne overeným pod č. 1275/19 odčlenený z parcely registra „E“ parc.č 151, 

ostatná plocha o výmere 1362 m2, zapísanej na LV 3662, k.ú. Veľký Kýr a parcela registra 

„C“ parc.č. 1937/21, záhrada o výmere 84 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr, vo 

výlučnom vlastníctve (spoluvlastnícky podiel 1/1) obce Veľký Kýr formou zámennej  zmluvy 

podľa § 9a ods.8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za diel 2 

o výmere 93 m2, uvedeným geometrickým plánom odčlenený z parcely registra „E“ parc.č. 

43, záhrada o výmere 218 m2, diel 3 o výmere 37 m2, uvedeným geometrickým plánom 

odčlenený z parcely registra „E“ parc.č. 44, záhrada o výmere 92 m2 a diel 6 o výmere 30 

m2, uvedeným geometrickým plánom odčlenený z parcely registra „E“ parc.č. 45, záhrada 

o výmere 45 m2, zapísaných na LV 3625, k.ú. Veľký Kýr v bezpodielovom spoluvlastníctve 

manželov (spoluvlastnícky podiel 1/1) Tibor Szöke, rod. Szöke, nar. 17.10.1958 a  manželka 

Terézia Szökeová, rod. Együdová, nar. 21.10.1961, obaja trvale bytom Záhradná 1160/36, 

941 07 Veľký Kýr, pričom Tibor Szöke a manželka Terézia Szökeová uhradia sumu 45€ za 

rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov, s nasledujúcim zdôvodnením osobitného zreteľa: 

Diely 2,3,6 podľa geometrického plánu č. 210/2019-2 tvoria novovytvorenú parcelu registra 

„C“ parc.č. 45/6, záhrada o výmere 160 m2, ktorá je časťou verejného priestranstva – cesty 

na ulici Záhradnej, využívanej občanmi obce Veľký Kýr a ostatnou verejnosťou. Vzhľadom na 

uvedené má obec záujem stať sa vlastníkom tejto časti cesty. Diel 7 podľa uvedeného 

geometrického plánu (spolu s novovytvorenou parcelou registra „C“ parc.č. 45/2, ktorej 

vlastníkmi sú manželia Tibor Szöke a Terézia Szökeová) je časťou budúcej záhrady pri 

dome manželov Szökeových. Parcela registra „C“ parc.č. 1937/21 je žiadateľmi dlhodobo 

užívaná od r. 1987, zámenou dôjde k zosúladeniu vlastníckeho stavu so stavom užívacím.  

 

11. Rôzne; interpelácie poslancov a diskusia 
 
 Návrh na výplatu mimoriadnej odmeny poslancom obecného 

zastupiteľstva 

 

Starostka informovala, že podľa bodu 2. Čl. II Zásad odmeňovania poslancov OZ zo dňa 

22.11.2016 možno na návrh starostu vyplatiť poslancom obecného zastupiteľstva 

mimoriadnu odmenu, ktorá je síce rozpočtovaná, ale napriek tomu podlieha schváleniu 

obecným zastupiteľstvom.  

 

Hlasovanie za schválenie  výplaty mimoriadnej odmeny poslancom obecného zastupiteľstva 

vo výške 210 € / os. podľa Čl. II Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva: 
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Prítomní: 10  za: 9  proti: 0  zdržal sa: 1 

 

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, Ing. Andrea Gyepes, Helena Kanyicsková, Ladislav 

Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz  

Zdržal sa: László Csepedi 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

č. 61/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

s c h v a ľ u j e 

výplatu mimoriadnej odmeny poslancom obecného zastupiteľstva vo výške                    

210 € / osobu podľa Čl. II Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.             

  

 

Starostka poďakovala poslancom za schválenie tohto návrhu. 

 

 Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva 

 
Starostka na základe prieskumu v ostatných obciach navrhla s členmi finančnej komisie a 

stanovili stredný priemer, podľa ktorého navrhli odmenu poslancov za účasť na pracovnej 

porade a zasadnutí od nového roka na 18 € a zástupcovi starostu navrhli mesačnú odmenu 

na 50 €. 

 

Hlasovanie za schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce 

Veľký Kýr, členov komisií obecného zastupiteľstva, ďalších členov – neposlancov a 

zapisovateľov od 1.1.2020: 

 

Prítomní: 10  za: 10  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Helena 

Kanyicsková, Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert 

Szabó, Michal Száraz  

návrh bol schválený 
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U z n e s e n i e  

č. 62/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

s c h v a ľ u j e 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľký Kýr, členov komisií 

obecného zastupiteľstva, ďalších členov – neposlancov a zapisovateľov od 1.1.2020. 

 

-starostka ešte informovala, že už je podpísaná zmluva na schválenú dotáciu na projekt 

MODLAB pre ZŠ (vytvorenie moderných laboratórií) vo výške 55.000€. Avšak nastal 

celoslovenský problém s účtovaním tohto projektu a po dohode s riaditeľstvom školy a 

poslancami sa asi projekt vráti, pretože ak by tieto peniaze neboli preplatené, obec by ich 

vedela využiť aj na iné zámery. 

 

-poslankyňa Kevélyová sa na základe podnetu od obyvateľov opýtala na oplotenie domu, 

ktoré je na križovatke ulíc Malá Sihoť a Na Sihoti kvôli ktorému tam vznikajú kolízne situácie. 

Starostka odpovedala, že ju mrzí, že stavebný úrad povoľuje takéto oplotenia a v budúcnosti 

si bude musieť dať pozor na takéto miesta. Osadenie zrkadiel alebo aj retardérov nie je 

jednoduché, keďže ich schvaľuje dopravný inšpektorát. Ak sa v budúcnosti obecné 

zastupiteľstvo rozhodne, že by bolo potrebné osadiť dopravné zrkadlá a retardéry, bude sa 

musieť dať vypracovať projekt. 

 

-poslanec Szabó sa opýtal na optický internet od Telekomu. Starostka odpovedala, že v tejto 

veci bolo pozastavené územné konanie, lebo železnice nevydali stavebnému úradu ešte 

niektoré súhlasy. 

 

-poslanec Kottlík sa opýtal na pivničné pozemky, či sa riešia a v akom stave je táto 

záležitosť. Starostka odpovedala, že v novom roku bude stretnutie s vlastníkmi resp. 

užívateľmi a vtedy sa to bude riešiť. 

 

-starostka ešte pripomenula plánované akcie: 

Uvítanie novorodencov, ktorá bude 27.12 a  

Silvestrovskú zábavu, ktorá bude 31.12, na ktorú sú ešte lístky v predaji a všetci sú na ňu 

srdečne vítaní. 

 

-nakoniec starostka srdečne poďakovala poslankyniam, poslancom a hlavnému kontrolórovi 

za spoluprácu, za účasť na zasadnutiach a za konštruktívne uznesenia. A všetkým 

prítomným a aj všetkým občanom zapriala pekné sviatky a šťastný nový rok. 

 

 



OBEC VEĽKÝ  KÝR  

941 07   Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č. 1 

 

 

16 
 

12. 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 18.59 hod.  

 

 

 

 

 

 

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

            Ing. Judita Valašková 
                                                                                                                 starostka obce 
 

Overovatelia zápisnice:          

Ing. Andrea Bolfová       ...........................................             

   

Mgr. Ladislav Kottlík       ...........................................        


