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

Zápisnica
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Dátum konania: 27.8.2021 zasadnutie sa začalo o 19.30 hod v zasadacej miestnosti
Obecného úradu. Poslanci boli prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: starostka obce
Ing. Judita Valašková, hlavná kontrolórka Ildikó Leszkó, poslanci Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea
Gyepes, Alexej Janík, Helena Kanyicsková, Ladislav Kazán, , Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal
Száraz, László Csepedi
Ospravedlnili sa: Ing. Andrea Bolfová, Gizela Kevélyová a Mgr. Ladislav Kottlík

1. Otvorenie
22. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Judita
Valašková. Na začiatku privítala všetkých prítomných. Všetci mali na tvárach rúška a pred
vstupom do zasadacej miestnosti si vydezinfikovali ruky dezinfekčným prostriedkom.
Následne starostka skonštatovala, že prítomná je nadpolovičná väčšina poslancov a obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.

Starostka predniesla návrh programu 22. zasadnutia OZ.
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
6. Návrh VZN č. 1/2021 Obce Veľký Kýr o určení príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a na
čiastočnú úhradu nákladov finančného príspevku na stravovanie v materskej
škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľký Kýr
7. Žiadosti občanov
8. Rôzne, interpelácie poslancov a diskusia
9. Záver

Hlasovanie za schválenie prečítaného návrhu programu:
Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

1

zdržali sa: 0
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Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena Kanyicsková, Ladislav Kazán,
Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz, László Csepedi

návrh bol schválený

2. Určenie zapisovateľa
Starostka obce určila za zapisovateľku Ing. Žanetu Kováčovú.

3. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov boli navrhnutí poslanci Ing. Erik Bottlik a Helena Kanyicsková
Hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice:
Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena Kanyicsková, Ladislav Kazán,
Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz, László Csepedi

návrh bol schválený
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci László Csepedi a Michal Száraz.
Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie:
Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena Kanyicsková, Ladislav Kazán,
Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz, László Csepedi

návrh bol schválený

4. Kontrola uznesení
Poslanec Ladislav Kazán prečítal uznesenia z 21. zasadnutia
Poslanci nemali pripomienky k uzneseniam.

5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
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Starostka v tomto bode uviedla, že na príjmovej stane tohto rozpočtového opatrenia sú
položky ako : preplatené prostriedky zo žiadosti o platbu nízkouhlíkovej stratégie, dotácia
z envirofondu za separovanie – tieto prostriedky sme použili na podrvenie bioodpadu.
Na výdavkovej strane sú výdavky ako napr.: za obstaranie žltých zberných nádob na plasty,
vybudovanie novej vodovodnej šachty pri dome smútku, úhrada faktúry za závlahový systém
na futbalovom ihrisku, budúce zakúpenie kosačky za traktor, navýšené prostriedky vo
všeobecných službách – tvoria výdavky za vyraďovacie konanie, výdavky za monitorovacie
správy k projektom, vypracovanie žiadostí za nenávratné finančné príspevky na kultúrne
domy.

Hlasovanie za schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2021 :
Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: : Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena Kanyicsková, Ladislav
Kazán, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz, László Csepedi

návrh bol schválený

__________________________________________________________

Uznesenie
č. 28/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
a) 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. 3/2021

Pč

1
2
3
4
5

FK

EK

Zdroj

Popis

Suma v €

312001
312001
312002
312012
312012

1AA1
3AA2
45
111
111

Trasnfer z MŽP - Nízkouhlíková stratégia EU
Transfer z MŽP - Nízkouhlíková stratégia ŠR
Dotácia - Envirofond
Transfer zo ŠR - Matrika
Transfer zo ŠR - ZŠ učebice
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+
+
+
+
+

12 426,66
1 461,96
4 015,79
23,05
1 890,00
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312012

111

Transfer zo ŠR - sčítanie obyvateľov

Príjem zo ŠR
Pč
7

FK
01.1.1

EK
637005

8
9
10
11
12

01.1.1
05.1.0
01.3.3

637005
637004
611
633009
633006

01.1.1

Zdroj Popis
1AA1 OÚ špec.služby Nízkouhlíková stratégia z EU
OÚ špec.služby Nízkouhlíková stratégia zo
3AA2 ŠR
45 Likvidácia odpadu z dotácie Envirofond
111 Matrika - plat
111 ZŠ učebnice rozpočet ZŠ
111 Sčítanie obyvateľov - materiál

Výdavky zo ŠR
Pč
13
14
15
16

FK

EK
133013
212003
233001
454001

Zdroj
41
41
41
46

Popis
Prijem - poplatok za KO
Príjem za hrobové miesta
Príjem z predaja pozemkov
Zapojenie prostriedkov z minulých rokov RF

Vlastné príjmy spolu

Pč
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

FK
08.4.0
05.1.0
01.1.1
08.2.0
01.1.1
08.1.0
08.1.0
08.1.0
08.1.0
08.2.0
06.2.0
04.5.1

EK
632002
633006
634003
637002
637004
635006
635006
713004
713004
717002
717002
713004

Zdroj
41
41
41
41
41
41
71
41
71
46
46
46

Popis
DS vodné, stočné
TKO všeobecný materiál - kukanádoby
OÚ povinné zmluvné poistenie Octavia
Obecné slávnosti
OÚ všeobecné služby
TJ závlaha - bežný rozpočet
TJ závlaha - Štrkopiesky
TJ závlaha - kapitálový rozpočet
TJ závlaha - Slovenské štrkopiesky
VKD oprava fasády
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska
Garáže kosačka k traktoru z RF

Vlastné výdavky spolu

+

240,00

+

20 057,46

Suma v €
+
12 426,66
+
+
+
+
+

1 461,96
4 015,79
23,05
1 890,00
240,00

+

20 057,46

+
+
+
+

Suma v €
2 250,00
28,00
10 490,00
12 000,00

+

24 768,00

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Suma v €
156,32
2 450,00
19,00
1 402,00
5 000,00
3 983,32
4 000,00
7 724,00
4 000,00
21 687,00
21 687,00
12 000,00

+

24 768,00

b) použitie prostriedkov rezervného fondu na nákup multifunkčného kosiaceho
zariadenia vo výške 12 000,- € a na rekonštrukciu multifunkčného ihriska pri ZŠ vo
výške 21 687,- €.
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6. Návrh VZN č. 1/2021 Obce Veľký Kýr o určení príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v
školskom klube detí a na čiastočnú úhradu nákladov finančného
príspevku na stravovanie v materskej škole a v školskej jedálni v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľký Kýr
V tomto bode starostka uviedla, že vláda zrušila tzv. obedy zadarmo. Podľa nového zákona
si bude musieť každý stravník za obedy zaplatiť, okrem detí, ktorých rodičia sú buď
v hmotnej núdzi alebo nemajú nárok na zvýšený daňový bonus – u nás sa to týka
minimálneho počtu detí. Stravná jednotka z našej strany (zo stany obce) nebola zvýšená.
Týmto vládnym nariadením sa stravná jednotka zmenila na 1,30 € z toho dôvodu sa musela
vykorigovať aj naša stravná jednotka, ktorá bola pôvodne 1,20 €. Jediná novinka je, že
režijné náklady 2,- €/ mesačne, ktoré boli doteraz odpustené deťom materskej školy, ktorí
nemali obedy zadarmo tak od platnosti tohto VZN aj oni budú platiť tento poplatok, ako aj
všetci ostatní.
Hlasovanie za schválenie VZN č. 1/2021 Obce Veľký Kýr o určení príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a na čiastočnú
úhradu nákladov finančného príspevku na stravovanie v materskej škole a v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľký Kýr
Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržali sa: 0

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

Uznesenie
č. 29/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
sa

uznáša

na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2021 Obce Veľký Kýr o určení príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a na čiastočnú
úhradu nákladov finančného príspevku na stravovanie v MŠ a v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľký Kýr
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__________________________________________________________________________

7. Žiadosti občanov
a) Žiadosť Michala Vajdu a manželky Gizely o odpredaj obecného pozemku
V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov, že zámer previesť časť
majetku obce – pozemok parcela registra „C“ parc.č. 589/16, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 72 m2, k.ú. Veľký Kýr podľa geometrického plánu č. 28/2021, úradne overeného
pod č. 598/21 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov kupujúcich Michal Vajda
a Gizela Vajdová, obaja trvale bytom Budovateľská 1076/76, 941 07 Veľký Kýr, ktorý schválili
dňa 25.6.2021 na 21. 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 okresný úrad, 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 odpredaja majetku obce - parcela registra „C“ parc.č. 589/16,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2, geometrickým plánom č. 28/2021 odčlenená
z pozemku parcela registra „C“ parc.č. 589/4 za kúpnu cenu 1 eur/m2:

Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena Kanyicsková, Ladislav Kazán,
Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz, László Csepedi
návrh bol schválený
__________________________________________________________________________
Uznesenie
č. 30/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
prevod majetku obce, a to - parcela registra „C“ parc.č. 589/16, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 72 m2, geometrickým plánom č. 28/2021, úradne overeným pod č.
598/21 odčleneným z pozemku parcela registra „C“ parc.č. 589/4, ostatná plocha o výmere
543 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 eur/m2 kupujúcim Michal Vajda, rod. Vajda, nar. 6.5.1955
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a manželka Gizela Vajdová, rod. Szabová, nar. 9.1.1956, obaja trvale bytom Budovateľská
1076/76, 941 07 Veľký Kýr do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti
(spoluvlastnícky podiel 1/1).
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – novovytvorený pozemok parcela registra „C“ parc.č.
589/16, k.ú. Veľký Kýr podľa geometrického plánu č. 28/2021 je ohradený ako súčasť dvora
a záhrady kupujúcich spolu s pozemkami parcely registra „C“ parc.č. 584/3, 584/7 a stavbou
so súp.č. 1076 v BSM kupujúcich, zapísanými na LV 644, k.ú. Veľký Kýr. Pozemok je
kupujúcimi dlhodobo (od r. 1982 so súhlasom obce kvôli elektrickému vedeniu
nachádzajúcemu sa vedľa pozemku kupujúcich) užívaný ako súčasť dvora a záhrady
kupujúcich. Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav.

____________________________________________________________________________
b) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov na ulici Hlavná
Starostka oboznámila prítomných, že na poslednom zasadnutí bol schválený zámer
prenechať nebytový priestor do prenájmu na žiadosť Igora Redeckého v budove starého
zdravotného strediska na Hlavnej ulici. Priestory by využívalo neziskové združenie, ktoré
zakladajú za účelom športovej činnosti.
Hlasovanie za prenechanie do nájmu priestorov v budove starého zdravotného strediska na
Hlavnej ulici:

Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena Kanyicsková, Ladislav Kazán,
Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz, László Csepedi
návrh bol schválený
__________________________________________________________________________
Uznesenie
č. 31/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
prenájom nehnuteľného majetku obce Veľký Kýr, a to časť nebytových priestorov
nachádzajúcich sa v budove starého zdravotného strediska na ulici Hlavná (zapísaného na
LV 1, k.ú. Veľký Kýr ako budova so súp. číslom 19 nachádzajúca sa na parcele registra „CKN“ č. 206 vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr), pričom konkrétne ide o 2 miestnosti so
spoločným vchodom s rozmermi 5,8 mx 2,3m a 5,8 m x 3,6m, z dôvodu osobitného zreteľa
podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov žiadateľovi:
Igorovi Redeckému, trvale bytom Veľký Kýr, Apátska 32 na dobu 3 rokov s možnosťou
opakovaného predĺženia a prípadného ukončenia nájmu dohodou, za nájomné podľa Čl. 2
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Zásad o určení minimálnych cien nájomného za nebytové priestory a pozemky vo vlastníctve
obce – ostatné NP za 6,64 eur/m2/rok, tj. celkom za 34,22 m2 prenajatej plochy za sumu
227,22 eur/rok.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – nebytový priestor je toho času nevyužitý, nakoľko je
bez vykurovania, žiadateľ plánuje využiť priestory na voľnočasovú športovú činnosť
budúceho neziskového združenia

____________________________________________________________________________
c) Žiadosť manželov Emerencie a Dušana Galisových o odpredaj obecného pozemku
V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov o žiadosti p. Dušana Gálisa
a manž. Emerencie Gálisovej, obaja trvale bytom Záhradná 31, Veľký Kýr o odkúpenie dielu
1 o výmere 1 m2, geometrickým plánom č. 23-2/2020, úradne overeným pod č. 1186/20
odčleneného z parcely registra „C“ parc.č. 46, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr,
pričleneného k parcele registra „C“ parc.č. 47/5, záhrada o výmere 60 m2. Predmetný diel je
súčasťou oploteného dvora, nachádzajúceho sa pri rodinnom dome so súp.č. 1140, ktorého
vlastníkmi sú žiadatelia. Novovytvorený pozemok je žiadateľmi dlhodobo užívaný, prevodom
by došlo k zosúladeniu užívacieho a právneho stavu. 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 pozemkov vo vzťahu k nehnuteľnosti vo
vlastníctve žiadateľov, dlhodobým užívaním ako súčasť dvora a zosúladením užívacieho
stavu so zápisom v katastri nehnuteľností.
Hlasovanie za schválenie zámeru previesť majetok obce a spôsobu prevodu majetku
obce, a to - diel 1 o výmere 1 m2, geometrickým plánom č. 23-2/2020, úradne overeným
pod č. 1186/20 odčlenený z parcely registra „C“ parc.č. 46, záhrada o výmere 4 m2,
zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr za kúpnu cenu 10 eur/m2:

Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena Kanyicsková, Ladislav Kazán,
Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz, László Csepedi
návrh bol schválený
_________________________________________________________________________
Uznesenie
č. 32/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to - diel 1 o výmere 1
m2, geometrickým plánom č. 23-2/2020, úradne overeným pod č. 1186/20 odčlenený z
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parcely registra „C“ parc.č. 46, záhrada o výmere 4 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 10 eur/m2
kupujúcim Dušan Gális, rod. Gális, nar. 8.6.1954 a Emerencia Gálisová, rod. Šebíková, nar.
15.3.1959, obaja trvale bytom Záhradná 31, 941 07 Veľký Kýr do ich bezpodielového
spoluvlastníctva manželov v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1).
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – diel 1 o výmere 1 m2 podľa vyššie uvedeného
geometrického plánu je súčasťou oploteného dvora užívaného kupujúcimi, patriaceho
k stavbe so súp.č. 1140, ktorá je zapísaná na LV 3143, k.ú. Veľký Kýr v BSM kupujúcich.
Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav.
__________________________________________________________________________
d) Žiadosť Tímei Vasovej o odpredaj obecného pozemku
V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov o žiadosti p. Tímei Vasovej,
trvale bytom Budovateľská 45, Veľký Kýr o odkúpenie parcely registra „C“ parc.č. 643/20,
orná pôda o výmere 649 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr. Pozemok sa nachádza
bezprostredne za pozemkami parcely registra „C“ parc.č. 643/21, 643/33 a stavbou so súp.č.
1045, zapísanými na LV 696, k.ú. Veľký Kýr, ktorých výlučnou vlastníčkou je žiadateľka.
Pozemok je žiadateľkou dlhodobo užívaný ako súčasť záhrady za rodinným domom, je naň
prístup len cez vyššie uvedené pozemky v jej vlastníctve. Prevodom by došlo k zosúladeniu
užívacieho a právneho stavu. 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 pozemkov vo vzťahu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľky,
dlhodobým užívaním ako súčasť záhrady a zosúladením užívacieho stavu so zápisom
v katastri nehnuteľností.
Hlasovanie za schválenie zámeru previesť majetok obce a spôsobu prevodu majetku
obce, a to - parcela registra „C“ parc.č. 643/20, orná pôda o výmere 649 m2, zapísaná na
LV 1, k.ú. Veľký Kýr za kúpnu cenu 1 eur/m2:

Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržali sa: 0

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

_________________________________________________________________________
Uznesenie
č. 33/2021
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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to - parcela registra „C“
parc.č. 643/20, orná pôda o výmere 649 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 eur/m2 kupujúcej
Tímea Vasová, rod. Vasová, nar. 25.3.1977, trvale bytom Budovateľská 45, 941 07 Veľký Kýr
do jej výlučného vlastníctva v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1).
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – pozemok parcela registra „C“ parc.č. 643/20 sa
nachádza bezprostredne za pozemkami parcely registra „C“ parc.č. 643/21, 643/33
a stavbou so súp.č. 1045 vo výlučnom vlastníctve kupujúcej, zapísanými na LV 696, k.ú.
Veľký Kýr. Pozemok je kupujúcou dlhodobo užívaný ako súčasť záhrady za rodinným
domom, na pozemok je prístup len cez vyššie uvedené pozemky vo vlastníctve kupujúcej.
Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav.
__________________________________________________________________________
e) Žiadosť Zoltána Dragúňa a manželky Márie o odpredaj obecného pozemku
V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov o žiadosti p. Zoltána
Dragúňa a manž. Márie Dragúňovej, obaja trvale bytom Nitrianska 107/56, 951 13 Branč
o odkúpenie dielu 1 o výmere 24 m2, geometrickým plánom č. 35974672-253/2021, úradne
overeným pod č. 943/21 odčleneného z parcely registra „C“ parc.č. 1174/1, zapísanej na LV
1, k.ú. Veľký Kýr, pričleneného k parcele registra „C“ parc.č. 1174/45, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 153 m2. Predmetný diel sa nachádza v bezprostrednom susedstve
nehnuteľností vo vlastníctve kupujúcich, ktoré sú zapísané na LV 2677, k.ú. Veľký Kýr v BSM
kupujúcich a slúži na prístup a údržbu uvedených nehnuteľností. Prevodom sa zosúladí
užívací a právny stav. 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 pozemkov vo vzťahu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov,
zabezpečením prístupu a údržby ich nehnuteľností a zosúladením užívacieho stavu so
zápisom v katastri nehnuteľností.
Hlasovanie za schválenie zámeru previesť majetok obce a spôsobu prevodu majetku
obce, a to - diel 1 o výmere 24 m2, geometrickým plánom č. 35974672-253/2021, úradne
overeným pod č. 943/21 odčlenený z parcely registra „C“ parc.č. 1174/1, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 16249 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýrza kúpnu cenu 25,- eur/m2:

Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena Kanyicsková, Ladislav Kazán,
Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz, László Csepedi
návrh bol schválený
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_________________________________________________________________________
Uznesenie
č. 34/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to - diel 1 o výmere 24
m2, geometrickým plánom č. 35974672-253/2021, úradne overeným pod č. 943/21
odčlenený z parcely registra „C“ parc.č. 1174/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
16249 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 25 eur/m2, tj. za 600 eur kupujúcim Zoltán Dragúň, rod. Dragúň,
nar. 11.10.1958 a Mária Dragúňová, rod. Gulková, nar. 17.12.1959, obaja trvale bytom
Nitrianska 107/56, 951 13 Branč do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti
(spoluvlastnícky podiel 1/1).
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – diel 1 o výmere 24 m2 podľa vyššie uvedeného
geometrického plánu
sa nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností vo
vlastníctve kupujúcich, ktoré sú zapísané na LV 2677, k.ú. Veľký Kýr v BSM kupujúcich a
slúži na prístup a údržbu uvedených nehnuteľností. Prevodom sa zosúlaďuje užívací
a právny stav.
__________________________________________________________________________________

8. Rôzne, interpelácie poslancov, diskusia
a) Rybárske združenie Veľký Kýr
Starostka informovala, že miestni rybári sa snažia odčleniť od Šurianskej organizácii, sú už
zaregistrovaní na Ministerstve vnútra s vlastným IČO. K majetkoprávnemu vysporiadaniu
potrebujú uzatvoriť zmluvy s vlastníkmi pozemkov pod miestnym štrkoviskom a následne
požiadať Ministerstvo pôdohospodárstva o výkon rybárskeho práva. Pozemky pod vodnou
plochou má aj naša obec, sú zapísané na našom LV ako trvalé trávnaté porasty, ale keďže
sú pod vodnou plochou tieto parcely, sú iným spôsobom nevyužiteľné. Rybárske združenie
Veľký Kýr má už uzatvorené nájomné zmluvy so všetkými vlastníkmi, chýba im už len
nájomná zmluva s našou obcou.
Hlasovanie za prenechanie nehnuteľného majetku obce Veľký Kýr, a to - pozemky parcely
registra „E“ pod vodnou plochou miestneho štrkoviska zapísané na LV 3662, k.ú. Veľký Kýr
vo vlastníctve obce Veľký Kýr v podiele 1/1 k celku, do nájmu na dobu určitú od 1.1.2022 do
31.12.2026 na účely podnikania na ostatných vodných plochách v osobitnom režime za
nájomné vo výške 1 €/rok:
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Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena Kanyicsková, Ladislav Kazán,
Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz, László Csepedi
návrh bol schválený
__________________________________________________________________________
Uznesenie
č. 35/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
prenechanie nehnuteľného majetku obce Veľký Kýr, a to - pozemky parcely registra „E“
parc.č. 3022/2 - 406 m2 Trvalý trávny porast,
parc.č. 3027/1 - 339 m2 Trvalý trávny porast,
parc.č. 3032/2 - 291 m2 Trvalý trávny porast,
parc.č. 3037/1 - 315 m2 Trvalý trávny porast,
parc.č. 3042/2 - 110 m2 Trvalý trávny porast,
parc.č. 3047/1 - 15 m2 Trvalý trávny porast,
parc.č. 3052/2 - 60 m2 Trvalý trávny porast,
parc.č. 3057/1 - 64 m2 Trvalý trávny porast,
parc.č. 3062/2 - 78 m2 Trvalý trávny porast,
parc.č. 3067/1 - 95 m2 Trvalý trávny porast,
parc.č. 3072/2 - 175 m2 Trvalý trávny porast,
parc.č. 3077/1 - 47 m2 Trvalý trávny porast,
parc.č. 3080/2 - 43 m2 Trvalý trávny porast,
parc.č. 3085/1 - 51 m2 Trvalý trávny porast,
parc.č. 3088/2 - 50 m2 Trvalý trávny porast,
parc.č. 3093/1 - 46 m2 Trvalý trávny porast,
parc.č. 3096/2 - 69 m2 Trvalý trávny porast,
parc.č. 3101/1 - 67 m2 Trvalý trávny porast,
parc.č. 3104/2 - 92 m2 Trvalý trávny porast,
parc.č. 3109/1 - 295 m2 Trvalý trávny porast,
parc.č. 3118/2 - 304 m2 Trvalý trávny porast,
parc.č. 3124/1 - 155 m2 Trvalý trávny porast,
parc.č. 3129/2 - 197 m2 Trvalý trávny porast,
parc.č. 3133/2 - 172 m2 Trvalý trávny porast,
parc.č. 3140/2 - 180 m2 Trvalý trávny porast,
zapísané na LV 3662, k.ú. Veľký Kýr vo vlastníctve obce Veľký Kýr v podiele 1/1 k celku, do
nájmu na dobu určitú od 1.1.2022 do 31.12.2026 podľa § 9a ods.9 písm.c) zák. 138/1991
Zb. v znení neskorších predpisov nájomcovi Rybárske združenie Veľký Kýr, so sídlom Veľká
Pažiť 297/16, 941 07 Veľký Kýr, IČO 53 793 781 na účely podnikania na ostatných vodných
plochách v osobitnom režime za nájomné vo výške 1 €/rok s výpovednou lehotou 3 mesiace.
Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretím osobám.
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Zdôvodnenie osobitného zreteľa – pozemky sa nachádzajú v rybárskom revíre Štrkovisko
Veľký Kýr č. 2-4160-1-1. Obec ako prenajímateľ má záujem, aby boli uvedené pozemky
a vodná plocha v starostlivosti zodpovedného užívateľa rybárskeho revíru, ktorý zabezpečí
chov a lov rýb tak, aby bolo optimálne využité prírodné bohatstvo vôd a zabezpečená
starostlivosť o vodný ekosystém. Nájomca zároveň zabezpečí kosenie, upratovanie, zber
odpadu, zarybňovanie, odstraňovanie konárov z okolitého lesíka, a to prostredníctvom
svojich členov, tretích osôb alebo formou dobrovoľnej brigády na náklady nájomcu.

__________________________________________________________
b) Združenie maďarských rodičov
Starostka v tomto bode informovala, že mieste združenie maďarských rodičov malo
u miestnej akčnej skupiny Cedron Nitrava úspešný projekt o dotáciu, na ktorý je podpísaná
zmluva o dotácii a čiastočne je už aj projekt zrealizovaný sú vysadené stromy, kríky,
vyrábajú sa ešte environmentálne tabule, ktoré je potrebné vopred zaplatiť. Nakoľko je
projekt nastavený tak, že je potrebné uhradiť výdavky vopred (čo je v sume 2000 eur)
miestne združenie maďarských rodičov nedisponuje takouto hotovosťou, preto si požiadali
o krátkodobú návratnú finančnú výpomoc do konca roka 2021, kedy budú prostriedky obci
vrátené. Išlo o verejne prospešnú vec, ktorú vykonali v rámci dobrovoľníckej práce.
Hlasovanie za poskytnutie krátkodobej finančnej výpomoci vo výške 2000 eur s návratnosťou
do 31.12.2021:

Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena Kanyicsková, Ladislav Kazán,
Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz, László Csepedi
návrh bol schválený
__________________________________________________________________________
Uznesenie
č. 36/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
poskytnutie bezúročnej finančnej výpomoci vo výške 2.000,- € miestnej organizácii Združenia
maďarských rodičov na Slovensku v zastúpení predsedníčkou Helenou Kanyicskovou na
zabezpečenie úhrady nákladov spojených s projektom MAS Cedron-Nitrava s názvom:
„Aktívne pre krajšiu dedinu “, pričom dlžník je povinný poskytnuté prostriedky vrátiť
poskytovateľovi po refundovaní vyúčtovaných dotačných prostriedkov MAS Cedron-Nitrava
do 31.12.2021.
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_________________________________________________________
Následne pani starostka otvorila diskusiu.
Poslanec Ladislav Kazán opustil zasadnutie OZ o 20:16 hod.
V rámci diskusie sa Mgr. Róbert Szabó spýtal na termín asfaltovanie pri základnej škole
a 9bytovke.
- Starostka odpovedala, že práce mali prebehnúť počas prázdnin, ale z dôvodu
nepriaznivého počasia v auguste sa to nestihlo. Pri ZŠ sa asfaltovať bude počas
víkendov. A pri 9 bytovke prvý až druhý septembroví týždeň.
Starostka ďalej uviedla, že
- vodovod na ul. Sv. Kelemena, mal byť tiež v lete dokončený, ale Vodárne zmenili
technológiu výkopu na pretláčanie. V súčasnosti je už podpísaná zmluva
s vykonávateľom týchto prác a v polovici septembra majú začať aj tieto práce.
-

čo sa týka optiky po dokončení Novozámockej ulice by mali byť hotové všetky
výkopové práce v jednotlivých uliciach. Naďalej sa spisujú zoznamy
o nezrovnalostiach.

-

hody zatiaľ budú ak to umožnia protiepidemiologické opatrenia

-

oslava tohto ročných jubilantov sa uskutoční počas hodovej nedele bez občerstvenia,
následne za Malým kultúrnym domom vystúpi Gizka Oňová, Na toto vystúpenie bude
vstup zdarma pre širokú verejnosť.

9. Záver
Starostka obce Ing. Judita Valašková skonštatovala, že všetky body programu boli
vyčerpané, poďakovala prítomným za účasť a následne vyhlásila 22. zasadnutie OZ za
ukončené o 20:22 hod.

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

Ing. Erik Bottlik

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

Helena Kanyicsková

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