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Z á p i s n i c a 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Dátum konania: 28.2.2020 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, Mgr. 

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

 

1. Otvorenie  

12. 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. Ospravedlnila sa 

poslankyňa Gizela Kevélyová. 

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.2/2020 o určení názvov ulíc a iných verejných 

priestranstiev 

6. Žiadosti občanov 

7. Rôzne; interpelácie poslancov a diskusia 

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

Száraz  

návrh bol schválený 

2. Určenie zapisovateľa  

Starostka obce určila za zapisovateľku Gabrielu Dubickú. 

 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
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Za overovateľov boli navrhnutí poslanci Helena Kanyicsková a Ing. Andrea Gyepes.  
 

Hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice: 

 

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

Száraz  

návrh bol schválený 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Mgr. Ladislav Kottlík a Mgr. Bc. Róbert 

Szabó. 

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

Száraz  

návrh bol schválený 

4. Kontrola uznesení 
 

Poslanec László Csepedi prečítal uznesenia z 11. zasadnutia  obecného zastupiteľstva. 

Poslanci nemali pripomienky k uzneseniam. 

 

5. Návrh VZN Obce Veľký Kýr č.2/2020 o určení názvov ulíc a iných 
verejných priestranstiev 

Starostka informovala, že je to ďalšie VZN z tých povinných, ktoré prikazuje mať 

novelizovaný zákon o obecnom zriadení.  Takéto nariadenie obec zatiaľ nemala. Spracovaný 

návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli od 11.2.2020, bol prekonzultovaný na pracovnej 

porade, preto sa predkladá na schválenie v navrhovanej podobe. 

 

Hlasovanie za schválenie VZN č.2/2020 o určení názvov ulíc a iných verejných 

priestranstiev: 

 

Prítomní: 10  za: 10  proti: 0  zdržali sa: 0 
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Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, 

Helena Kanyicsková, Ladislav Kazán, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal 

Száraz  

návrh bol schválený 

 

 
U z n e s e n i e  

č. 6/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
 

s c h v a ľ u j e 
 

VZN Obce Veľký Kýr č. 2/2020 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev. 
 

 

 

6. Žiadosti občanov 

 

 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Štefan Bálint a manž. 

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

Bálinta a Magdalény Bálintovej, rod. Szárazovej, obaja trvale bytom Hlavná 39/48, 941 07 

Veľký Kýr o odkúpenie parcely registra „C“ parc.č. 495/110, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 63 m2, k.ú. Veľký Kýr, ktorá tvorí predzáhradku  a je oplotená spolu s domom 

a pozemkami v BSM žiadateľov. Starostka obce navrhla, aby bolo pri prevode postupované 

podľa § 9a ods.8 písm.e) zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, osobitný zreteľ je 

odôvodnený polohou pozemku vo vzťahu k nehnuteľnostiam v BSM žiadateľov (oplotená 

predzáhradka) a zosúladením užívacieho stavu so zápisom v katastri nehnuteľností.  

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

to - parcela registra „C“ parc.č. 495/110, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 63 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   kupujúcim Štefan Bálint, rod. Bálint, nar. 24.9.1953 a manželka 

Magdaléna Bálintová, rod. Szárazová, nar. 12.9.1957, obaja trvale bytom Hlavná 39/48, 941 

07 Veľký Kýr do ich bezpodielového  spoluvlastníctva manželov v celosti (spoluvlastnícky 

podiel 1/1): 

 

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

Száraz  



OBEC VEĽKÝ  KÝR  

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

 

 

4 
 

návrh bol schválený 

 

 
U z n e s e n i e  

č. 7/2020 
 

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 - parcela registra „C“ 
parc.č. 495/110, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 63 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   
kupujúcim Štefan Bálint, rod. Bálint, nar. 24.9.1953 a manželka Magdaléna Bálintová, rod. 
Szárazová, nar. 12.9.1957, obaja trvale bytom Hlavná 39/48, 941 07 Veľký Kýr do ich 
bezpodielového  spoluvlastníctva manželov v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1).   
 
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – parcela registra „C“ parc.č. 495/110 tvorí predzáhradku, 
nachádzajúcu sa pred domom so súp.č. 39, ktorá je s predmetným domom a pozemkom 
parcela registra „C“ parc.č. 117/1 (zapísané na LV 586, k.ú. Veľký Kýr v BSM kupujúcich) 
oplotená a kupujúcimi dlhodobo užívaná (od r. 1980). Prevodom sa zosúlaďuje užívací 
a právny stav.  

 

 

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo zámer previesť majetok obce a 
spôsob prevodu majetku obce, a parcely registra „C“ parc.č. 495/110, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 63 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 Štefan Bálint, rod. Bálint, 
nar. 24.9.1953 a manželka Magdaléna Bálintová, rod. Szárazová, nar. 12.9.1957, obaja 
trvale bytom Hlavná 39/48, 941 07 Veľký Kýr do ich bezpodielového  spoluvlastníctva 
manželov v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1) s nasledujúcim zdôvodnením osobitného 
zreteľa: Parcela registra „C“ parc.č. 495/110 tvorí predzáhradku, nachádzajúcu sa pred 
domom so súp.č. 39, ktorá je s predmetným domom a pozemkom parcela registra „C“ parc.č. 
117/1 (zapísané na LV 586, k.ú. Veľký Kýr v BSM kupujúcich) oplotená a kupujúcimi 
dlhodobo užívaná (od r. 1980). Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav. 

 

 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Viliam Ďurický a manž. 

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

Ďurického a Lýdie Ďurickej, obaja trvale bytom Budovateľská 1034/34, 941 07 Veľký Kýr 

o zámenu parcely registra „C“ parc.č. 629/19, orná pôda o výmere 457 m2 podľa 

geometrického plánu č. 81/2019, úradne overeného pod č. 1766/19 vo výlučnom vlastníctve 

(spoluvlastnícky podiel 1/1) obce za parcelu registra „C“ parc.č. 629/30, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 114 m2 a parcelu registra „C“ parc.č. 629/31, záhrada o výmere 48 m2, 

podľa uvedeného geometrického plánu odčlenené z pozemkov parcely registra „C“ parc.č. 

629/6, 629/24, zapísaných na LV 985, k.ú. Veľký Kýr v bezpodielovom spoluvlastníctve 

manželov Ďurických s tým, že doplatia za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov (295 
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m2). Novovytvorené parcely registra „C“ parc.č. 629/30, zastavaná plocha o výmere 114 m2 

a 629/31, záhrada o výmere 48 m2 podľa geometrického plánu č. 81/2019 tvoria (spolu 

s novovytvorenou parcelou registra „C“ parc.č. 629/32, orná pôda o výmere 108 m2,ktorá je 

vo vlastníctve obce) obecný odvodňovací jarok, ktorým je odvádzaná voda z ulice a o ktorý 

sa obec stará. Vzhľadom na uvedené má obec záujem stať sa vlastníkom celého 

odvodňovacieho jarku.  Parcela registra „C“ parc.č. 629/19, orná pôda o výmere 457 m2 

podľa uvedeného geometrického plánu je časťou záhrady manželov Ďurických a je nimi 

v rozsahu podľa uvedeného GP dlhodobo užívaná od r. 1984. 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 

tvoriaci odvodňovací jarok,  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 parcela registra „C“ parc.č. 629/19, orná pôda o výmere 457 m2 podľa geometrického 

plánu č. 81/2019, úradne overeného pod č. 1766/19 (ako zvyšková parcela z parcely registra 

„C“ parc.č 629/19, orná pôda o výmere 565 m2 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 parcelu 

registra „C“ parc.č. 629/30, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 114 m2, uvedeným 

geometrickým plánom odčlenenú z parcely registra „C“ parc.č. 629/6, zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 560 m2 a parcelu registra „C“ parc.č. 629/31, záhrada o výmere 48 m2, 

uvedeným geometrickým plánom odčlenenú z parcely registra „C“ parc.č. 629/24, záhrada o 

výmere 240 m2, zapísaných na LV 985, k.ú. Veľký Kýr v bezpodielovom spoluvlastníctve 

manželov (spoluvlastnícky podiel 1/1) Viliam Ďurický, rod. Ďurický, nar. 7.4.1954 a manželka 

Lýdia Ďurická, rod. Szárazová, nar. 18.6.1962, obaja trvale bytom Budovateľská 1034/34, 

941 07 Veľký Kýr, pričom Viliam Ďurický a manželka Lýdia Ďurická uhradia sumu 295 € 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, Alexej Janík, 

Helena Kanyicsková, Ladislav Kazán, 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. 8/2020 

 
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 parcela registra „C“ 
parc.č. 629/19, orná pôda o výmere 457 m2 podľa geometrického plánu č. 81/2019, 
úradne overeného pod č. 1766/19 (ako zvyšková parcela z parcely registra „C“ parc.č 
629/19, orná pôda o výmere 565 m2 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 parcelu registra „C“ 
parc.č. 629/30, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 114 m2, uvedeným geometrickým 
plánom odčlenenú z parcely registra „C“ parc.č. 629/6, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 560 m2 a parcelu registra „C“ parc.č. 629/31, záhrada o výmere 48 m2, 
uvedeným geometrickým plánom odčlenenú z parcely registra „C“ parc.č. 629/24, záhrada o 
výmere 240 m2, zapísaných na LV 985, k.ú. Veľký Kýr v bezpodielovom spoluvlastníctve 
manželov (spoluvlastnícky podiel 1/1) Viliam Ďurický, rod. Ďurický, nar. 7.4.1954 
a manželka Lýdia Ďurická, rod. Szárazová, nar. 18.6.1962, obaja trvale bytom 
Budovateľská 1034/34, 941 07 Veľký Kýr, pričom Viliam Ďurický a manželka Lýdia Ďurická 
uhradia sumu 295 € za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov.  
 
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – novovytvorené parcely registra „C“ parc.č. 629/30, 
zastavaná plocha o výmere 114 m2 a 629/31, záhrada o výmere 48 m2 podľa geometrického 
plánu č. 81/2019 predstavujú (spolu s novovytvorenou parcelou registra „C“ parc.č. 629/32, 
orná pôda o výmere 108 m2) obecný odvodňovací jarok, ktorým je odvádzaná voda z ulice 
a ktorý je udržiavaný obcou v záujme zabezpečenia jeho funkčnosti.  Vzhľadom na uvedené 
má obec záujem stať sa vlastníkom týchto častí odvodňovacieho jarku.  Parcela registra „C“ 
parc.č. 629/19, orná pôda o výmere 457 m2 podľa uvedeného geometrického plánu je 
časťou záhrady manželov Ďurických a je nimi v rozsahu podľa uvedeného GP dlhodobo 
užívaná od r. 1984. 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 parcely registra „C“ parc.č. 629/19, orná pôda o výmere 
457 m2 podľa geometrického plánu č. 81/2019, úradne overeného pod č. 1766/19 (ako 
zvyšková parcela z parcely registra „C“ parc.č 629/19, orná pôda o výmere 565 m2 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 parcelu registra „C“ parc.č. 629/30, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 114 m2, uvedeným geometrickým plánom odčlenenú z parcely registra „C“ parc.č. 
629/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 560 m2 a parcelu registra „C“ parc.č. 629/31, 
záhrada o výmere 48 m2, uvedeným geometrickým plánom odčlenenú z parcely registra „C“ 
parc.č. 629/24, záhrada o výmere 240 m2, zapísaných na LV 985, k.ú. Veľký Kýr 
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (spoluvlastnícky podiel 1/1) Viliam Ďurický, rod. 
Ďurický, nar. 7.4.1954 a manželka Lýdia Ďurická, rod. Szárazová, nar. 18.6.1962, obaja 
trvale bytom Budovateľská 1034/34, 941 07 Veľký Kýr, pričom Viliam Ďurický a manželka 
Lýdia Ďurická uhradia sumu 295€ za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov, 
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s nasledujúcim zdôvodnením osobitného zreteľa: Novovytvorené parcely registra „C“ parc.č. 
629/30, zastavaná plocha o výmere 114 m2 a 629/31, záhrada o výmere 48 m2 podľa 
geometrického plánu č. 81/2019 predstavujú (spolu s novovytvorenou parcelou registra „C“ 
parc.č. 629/32, orná pôda o výmere 108 m2) obecný odvodňovací jarok, ktorým je 
odvádzaná voda z ulice a ktorý je udržiavaný obcou v záujme zabezpečenia jeho funkčnosti.  
Vzhľadom na uvedené má obec záujem stať sa vlastníkom týchto častí odvodňovacieho 
jarku.  Parcela registra „C“ parc.č. 629/19, orná pôda o výmere 457 m2 podľa uvedeného 
geometrického plánu je časťou záhrady manželov Ďurických a je nimi v rozsahu podľa 
uvedeného GP dlhodobo užívaná od r. 1984. Zámenou dôjde k zosúladeniu vlastníckeho 
stavu so stavom užívacím.  
 

7. Rôzne; interpelácie poslancov a diskusia 
 

 Rozpočtové opatrenie starostky obce ku koncu roku 2019 

Starostka informovala, že toto rozpočtové opatrenie bolo vykonané koncom roka v rámci tej 

kompetencie, ktorú ako starostka má, aby dokázali uzatvoriť účtovný rok v tých rozpočtových 

položkách, kde bolo prečerpanie alebo nedočerpanie financií. Príjmy a výdavky boli vo výške 

9.734,55€ a presuny medzi položkami vo výške 0€. Toto rozpočtové  opatrenie bolo už 

vykonané, preto ho obecné zastupiteľstvo neschvaľuje, ale iba berie na vedomie. 

 

 

 

U z n e s e n i e  
č. 9/2020 

 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
 
 

berie na vedomie 
 
 

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 starostky obce ku koncu roku 2019: 
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Príjmová časť

Pč EK Zdroj Popis           Suma

1 111003 41 Podielové dane + 5 894,20

2 312012 111 Transfer zo ŠR - životné prostredie + 0,35

3 312012 111 Transfer - územný plán + 3 840,00

Príjmy spolu + 9 734,55

Výdavková časť

Pč EK Zdroj Popis           Suma

4 611 111 Životné prostredie plat + 0,35

5 611 41 Knižnica plat + 90,00

6 621 41 OÚ poistné VšZP + 20,00

7 621 41 Zastupiteľstvo poistné VšZP + 39,00

8 621 41 Garáže poistné VšZP + 46,20

9 621 41 Soc.služby VšZP + 79,50

10 623 41 Garáže poistné do ostatných ZP + 5,20

11 623 41 Knižnica poistenie do ostatných ZP + 34,00

12 625001 41 Zastupiteľstvo nemocenské poist. + 4,50

13 625001 41 Knižnica nemocenské poistenie + 4,10

14 625001 41 Soc.služby nemocenské poistenie + 1,70

15 625002 41 Knižnica starobné poistenie + 41,60

16 625002 41 Soc.služby starobné poistenie + 127,00

17 625003 41 Knižnica úrazové poistenie + 2,50

18 625004 41 Knižnica invalidné poistenie + 10,20

19 625004 41 Soc.služby invalidné poistenie + 5,00

20 625005 41 Zastupiteľstvo poistenie v nezamestnanosti + 3,20

21 625005 41 Knižnica poistenie v nezamestnanosti + 3,40

22 625007 41 Knižnica poistné do RF solidarity + 15,40

23 625007 41 Soc.služby poistenie do RF solidarity + 18,10

24 632002 41 VKD voda + 156,00

25 632002 41 MKD voda + 27,00

26 633004 41 DS ozvučenie + 240,00

27 633006 41 OÚ všeobecný materiál + 116,00

28 633006 41 VO všeobecný materiál - vianočné osvetlenie + 81,00

29 633016 41 OÚ reprezentačné + 50,00

30 635006 41 VO údržba rozhlasu + 8,00  
 
 

 

 

 



OBEC VEĽKÝ  KÝR  

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

 

 

9 
 

31 635006 41 TJ údržba budov + 35,00

32 636002 41 OÚ nájom prevádzkových strojov + 11,00

33 637002 41 Advent s vôňou medovníkov - spoluúčsť + 38,00

34 637002 41 Spoločenské podujatia + 8,00

35 637005 41 OÚ špeciálne služby - audit, BOZP, IT, právne + 133,00

36 637014 41 OÚ stravné lístky + 181,00

37 642014 41 Dôchodcovia stravné + 408,00

38 642014 41 Dôchodcovia vianočný dar + 10,00

39 711005 111 OÚ územný plán + 3 840,00

40 713004 41 Dopravné značenie + 3 336,00

41 821007 41 Splácanie bank.úveruŠRFB 6b.j. + 185,60

42 821007 41 Splácanie bank.úveru ŠFRB 2x6b.j. + 167,00

43 821007 41 Splácanie bank.úveru ŠFRB 9b.j. + 153,00

Výdavky spolu - navýšenie 9 734,55

44 633006 41 OÚ obecné komunikácie - dopravné značenie - 2 484,00

45 637004 41 OÚ všeobecné služby + 2 484,00

Výdavky spolu - presuny 0,00  
 

 

 Rozpočtové opatrenie č.1/2020 

Starostka predlžila na schválenie rozpočtové opatrenie č. 1/2020, ktoré obsahuje navýšenie 

príjmovej časti rozpočtu o 3000€ v položkách za príjem poplatkov z prenájmov hrobových 

miest a predaja pozemkov, vo výdavkovej časti je navýšenie položky údržby kuchyne VKD, 

nakoľko s výdavkom počítali minulý rok v decembri, bol už aj na to upravený rozpočet, ale 

dodávateľ prerobenej elektroinštalácie predložil svoju faktúru až v mesiaci január. Zároveň 

znížili položku prevádzkovania ČOV o 2928€, čiže na schválenie sa predkladá rozpočtové 

opatrenie vo výške 3072€. 

Hlasovanie za schválenie rozpočtového opatrenia č.1/2020:  

 

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, 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. 10/2020 

 
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: 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

 
Príjmová časť

Pč EK Zdroj v ŠRPopis        Suma

1 212003 41 Prenájom hrobových miest + 3 000,00

2 233001 41 Príjem z predaja pozemkov + 72,00

Príjmy spolu 3 072,00

Výdavková časť

Pč EK Zdroj v ŠRPopis        Suma

3 635006 41 VKD údržba budov - kuchyne + 6 000,00

4 637004 41 ČOV prevádzkovanie čističky - 2 928,00

Výdavky spolu 3 072,00  
 

 

 Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu  

Starostka informovala, že Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava bude robiť na 

území celej SR monitorovanie kvality podzemných vôd. Na tento účel majú schválenú 

dotáciu z Eurofondov a vytypované oblasti (vyše 60 miest), kde na vlastné náklady vybudujú 

monitorovací objekt, ktorý bude umiestnený na ploche 0,5 m2 a z tohto vrtu budú 

v pravidelných intervaloch odoberať vzorky vody na účely vyhodnocovania jej kvality. 

Zabetónovaný monitorovací objekt plánujú umiestniť na parc. č. C 4098 k.ú. Veľký Kýr, 

zapísanom na liste vlastníctva č. 1 a keďže sa bude uzatvárať dohoda o prenájme, podlieha 

to schvaľovaniu obecným zastupiteľstvom. Nájomnú zmluvu žiadajú uzatvoriť na 15 rokov za 

ročné nájomné 30€. Miesto vrtu je mimo poľnej cesty v zelenom páse, čiže vrt nebude 

zavadzať nikomu a miesto bude vyznačené (je to poľná cesta nad vinohradmi smerom na 

Poľný Kesov-celá parcela má rozlohu viac ako 15tisíc m2 a je mimo zastavaného územia 

obce.) 

Hlasovanie za schválenie zámeru prenechať časť nehnuteľného majetku obce Veľký Kýr, a 

to časť parcely registra „C“ parc. č. 4098 zastavaná plocha a nádvorie,  zapísanej na LV 1, 

k.ú. Veľký Kýr  o výmere 0,5 m2 v rozsahu podľa priloženého grafického náčrtu, do nájmu na 

dobu 15 rokov podľa § 9a ods.9 písm.c) zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  

subjektu Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie armádneho generála Ľ. Svobodu 

5, 812 49 Bratislava, IČO: 00 156 850 za účelom umiestnenia monitorovacieho objektu a 
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následných vstupov na pozemok za účelom odberu vzoriek podzemných vôd za ročné 

nájomné vo výške 30€ za monitorovací objekt ročne: 

 

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

Száraz  

návrh bol schválený 

 

 
U z n e s e n i e  

č. 11/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
 

s c h v a ľ u j e 

 
zámer prenechať časť nehnuteľného majetku obce Veľký Kýr, a to časť parcely registra „C“ 
parc. č. 4098 zastavaná plocha a nádvorie,  zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr  o výmere 0,5 
m2 v rozsahu podľa priloženého grafického náčrtu, do nájmu na dobu 15 rokov podľa § 9a 
ods.9 písm.c) zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  subjektu Výskumný ústav 
vodného hospodárstva, Nábrežie armádneho generála Ľ. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, 
IČO: 00 156 850 za účelom umiestnenia monitorovacieho objektu a následných vstupov na 
pozemok za účelom odberu vzoriek podzemných vôd za ročné nájomné vo výške 30€ za 
monitorovací objekt ročne. 

 
Zdôvodnenie osobitného zreteľa –  Obec je vlastníkom parc. C-KN č. 4098 k. ú. Veľký Kýr 
o výmere 15250 m2, z ktorej Výskumný ústav vodného hospodárstva žiada do prenájmu 0,5 
m2 za účelom  zabezpečenia vstupu a vybudovania objektu monitorovania podzemných vôd 
k realizácii projektu: „Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete VÚVH na sledovanie 
znečistenia v podzemných vodách“, spolufinancovaného z prostriedkov EÚ. 

 

 

 Interpelácie a diskusia 

 
-poslanec Kottlík sa opýtal, či obec nechce tiež riešiť vysporiadanie odvodňovacieho jarku 

smerom od štátnej cesty k Budovateľskej ulici. Starostka odpovedala, že o vysporiadanie 

odvodňovacieho jarku vedľa domu Ďurických, navrhli a žiadali samotní pán a pani Ďurická. 

 

-poslanec Csepedi tlmočil otázku p. Čapuchu a opýtal sa, či by sa mohol vyriešiť problém 

s mlákou na križovatke ulíc Pažiť a Veľká Pažiť, lebo keď naprší, tak sa tam vytvorí mláka, 

ktorá zasahuje do polovice cesty a prechádzajúce autá potom špliechajú vodu na nový plot 

p. Čapuchu a tým sa mu ničí tento plot. Poslanec Szabó (predseda stavebnej komisie) 
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reagoval, že zvolá stavebnú komisiu na budúci piatok a pôjdu sa tam pozrieť ako by sa dal 

problém vyriešiť. 

 

-poslankyňa Gyepes dala do pozornosti, že 2.marca sa otvára Zberný dvor a týmto poprosila 

občanov, aby nepálili bioodpad vo svojich záhradách. Starostka dodala, že budúci týždeň 

budú v obci rozmiestnené aj veľkokapacitné kontajneri na bioodpad a dnes doniesli techniku 

na drvenie drobného stavebného odpadu a potom týmto zdrveným materiálom vysypú cestu 

smerom k Zbernému dvoru, aby bola pevnejšia. 

 

-starostka informovala, že do konca februára mala obec povinnosť vyčísliť úroveň 

zhodnotenia komunálneho odpadu za rok 2019. Od tejto úrovne sa odvíja zákonný poplatok, 

ktorý bude obec platiť za uloženie komunálneho odpadu. V roku 2019 mala obec vyše 29%-

nú úroveň vytriedenia, čiže zákonný poplatok obec platila 10€ za tonu. Ak by ostala úroveň 

vytriedenia tento rok na 29%, obec by platila už 22€ za tonu odpadu. Nakoľko sa podarilo 

v roku 2019 vytriediť 43,72% odpadu (t.j. papier, sklo, biologicky rozložiteľný odpad, šatstvo, 

jedlé oleje a tuky, batérie a akumulátory, elektronické a elektrické zariadenia, plasty, 

objemný odpad) , obec tým dosiahla to, že bude platiť 12€ za tonu ako zákonný poplatok. 

Každému, kto sa o toto pričinil, starostka zo srdca poďakovala. Keďže samotný zákon je 

nastavený tak, aby podnecoval obce a obyvateľov k triedeniu odpadu, ak by ostala úroveň 

vytriedenia za rok 2020 na hodnote z roku 2019, obec by platila zákonný poplatok už 18€ za 

tonu (a nie 12€). Zberová spoločnosť upozornila obec, že v čiernych zberných nádobách na 

komunálny odpad, sa stále ešte nachádza odpad, ktorý tam nepatrí (napr. tráva, lístie). Obec 

minulý rok investovala vyše 19-tisíc eur na zakúpenie kompostérov, ktoré sú práve určené 

na tento menší biologicky rozložiteľný odpad. Obec spravila maximum pre likvidáciu bio 

odpadu (vrátane veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci na jar a na 

jeseň), ostatné je už na zodpovednosti a pohodlnosti ľuďoch. Pred niektorými domami sú 

stále každé dva týždne vyložené dve čierne smetné nádoby. Starostka znova apelovala na 

ľudí, aby dôsledne separovali, aby obec nemusela budúci rok zdvihnúť poplatok za 

komunálny odpad z dôvodu nedostatočného separovania odpadu. 

Hlavný kontrolór doplnil, že teraz to zhruba vychádza na 5000€, ktoré by sa mohli v obci 

využiť na niečo iné. 

Starostka ešte dodala, že väčšina obcí Podzoborského regiónu koncom minulého roka už 

zdvihla poplatok za komunálny odpad na 25-27€. OZP-čka (Organizácia zodpovedných 

výrobcov), ktorá prepláca spoločnosti Envigeos náklady za zber triedeného odpadu, by prišla 

v priebehu mesiacov marec alebo apríl, spraviť besedu o triedení. Tiež by oslovili študentov 

vysokých škôl, aby prišli spraviť rozbor odpadu v smetných nádobách, že čo do smetných 

nádob nepatrí. 

Hlavný kontrolór ešte dodal, že stále sa zvyšujúci zákonný poplatok za uloženie odpadu, je 

„bič“ štátu na samosprávy. 

Poslanec Kazán sa opýtal, prečo zberová spoločnosť dáva ľuďom niekedy iba jedno žlté 

vrece aj napriek tomu, že oni vyložili aj tri vrecia plastov. Starostka odpovedala, že odpoveď 

od zberovej spoločnosti bola taká, že aj im OZP-čka prepláca iba určitý počet vriec. Preto 

obec v minulosti investovala do zakúpenia žltých zberných nádob pre domácnosti, aby 

ušetrila ľuďom peniaze za kupovanie vriec. Ešte dodala, že aj ona si kupuje vlastné vrecia. 
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Poslankyňa Gyepes doplnila, že spred domov zobrala zberová spoločnosť všetky plastové 

odpady vrátane pastových stoličiek aj stolov. 

 

-poslanec Száraz sa opýtal na vysporiadanie pozemkov pri viničných domčekoch. Starostka 

odpovedala, že sa čaká na geodetku, ktorá by mala v priebehu marca prísť zamerať tú časť. 

Ešte dodala, že v poslednom čase riešila s geodetkou autobusové zastávky, na ktoré je 

projekt v hodnote asi 20-tisíc eur a požiadavky k nemu sú prehnané, napr. bude treba 

uzatvoriť nájomnú zmluvu so Slovenskou správou ciest, na tie autobusové zastávky, ktoré 

tam už stoja. Aj napriek tomu, že sa zastávky budú iba vymieňať za nové rovnakej veľkosti, 

bolo potrebné spraviť geometrický plán, polohopisy, výškopisy, projekt a ešte bude musieť 

byť uzavretá nájomná zmluva, ktorá je v nedohľadne. Je to chybou samotnej výzvy, ktorá 

vyžaduje toľkoto vecí k projektu v hodnote 20-tisíc eur. 

 

-starostka spomenula ešte vynikajúcu správu a to podpísanie zmluvy na MŠ dňa 26.2.2020, 

ktorá je už aj účinná. V pondelok zoberie verejné obstarávanie na kontrolu na Nitriansky 

samosprávny kraj a potom sa môže už určiť harmonogram prác. Starostka vyvrátila klebetu, 

ktorá koluje po obci, že škôlka bude zavretá na 5 mesiacov, keďže ešte vlastne ani vedenie 

obce ani školy momentálne nevie, ako to celé bude. Celá záležitosť okolo prístavby nie je na 

nich, bola by najradšej, ak by prístavba už stála a nešírili sa dezinformácie v tejto veci.  

 

-poslankyňa Gyepes pripomenula, že niekto pokreslil kultúrny dom a aj pódium v parku. 

Starostka „poďakovala“ tím, ktorí to spravili, lebo zaplatiť sa to bude musieť zo spoločných 

peňazí a je to zbytočný výdavok. 

 

-starostka upozornila mládež, hlavne ročníky ZŠ 5. až 9., aby neliezli na preliezky pri kostole, 

lebo tie sú pre malé deti. Pre staršie deti sú posilňovacie stroje v parku, kde si môžu vybiť 

energiu. 

 

-poslanec Csepedi podotkol, že pri vjazdoch do obce asi zmizli tabule, že obec je 

monitorovaná kamerovým systémom. Starostka reagovala, že sa daná vec prešetrí. 

 

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 19.55 hod.  

 

 

 

 

 

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

            Ing. Judita Valašková 
                                                                                                                 starostka obce 



OBEC VEĽKÝ  KÝR  

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

 

 

14 
 

 

Overovatelia zápisnice:          

 

Helena Kanyicsková       ...........................................             

   

 

Ing. Andrea Gyepes       ...........................................        


