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

Zápisnica
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Dátum konania: 20.6.2022 zasadnutie sa začalo o 18.15 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu.
Poslanci boli prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: starostka obce Ing. Judita Valašková, ,
poslanci Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Ladislav Kazán , Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal
Száraz, László Csepedi, Mgr. Ladislav Kottlík, Ing. Andrea Bolfová, Alexej Janík, Helena Kanyicsková
Ospravedlnili sa: hlavná kontrolórka Ildikó Leszkó a poslankyňa OZ Gizela Kevélyová,

1. Otvorenie
27. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Judita Valašková. Na
začiatku privítala všetkých prítomných. Starostka skonštatovala, že prítomná je nadpolovičná väčšina
poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.

Starostka predniesla návrh programu 27. zasadnutia OZ.
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
6. Zámena obecného pozemku
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2021
8. Návrh záverečného účtu za rok 2021
9. Majetkovoprávne usporiadanie stavby „ Veľký Kýr – rozšírenie vodovodu“
10. Návrh VZN č. 1/2022 o hazardných hrách
11. Urbanistická štúdia lokality A7-3
12. Žiadosti občanov
13. Rôzne, interpelácie poslancov a diskusia
14. Záver

Hlasovanie za schválenie prečítaného návrhu programu:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

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

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

3. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov boli navrhnutí poslanci Alexej Janík a Mgr. Ladislav Kottlík
Hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

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

návrh bol schválený
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Andrea Bolfová a Michal Száraz
Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

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

návrh bol schválený

4. Kontrola uznesení
Poslanec Mgr. Ladislav Kottlík prečítal uznesenia z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci
nemali pripomienky k uzneseniu.

5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
Starostka v tomto bode uviedla, že na príjmovej strane tohto rozpočtového opatrenia sú navýšené
prostriedky z predaja domu na Mlynskej ulici a vo výdavkovej časti sú výdavky určené na vybudovanie
prístrešku k domu smútku a vybudovanie dopadových plôch detského ihriska v kultúrnom parku. Sú
tam tiež príjmy z minuloročných faktúr od Viva plast a Pošty. Vo výdavkovej časti sú napr. výdavky na
vrátenie nevyčerpaných prostriedkov zo sčítanie obyvateľov, kapitálový transfer pre farnosť Veľký Kýr
na výmenu okien. Ďalej mzdy asistentov učiteľa ZŠsMS.
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Hlasovanie za schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2022 :
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Ladislav Kazán , Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz,
László Csepedi, Mgr. Ladislav Kottlík, Ing. Andrea Bolfová, Alexej Janík, Helena Kanyicsková
návrh bol schválený
_______________________________________________________________________________
Uznesenie
č. 13/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úpravu rozpočtu nasledovne:

Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
Príjmová časť
Pč
EK Popis
1
220 Administratívne a iné poplatky
2
230 Kapitálové príjmy
3
290 Iné nedaňové príjmy
4
310 Tuzemské bežné granty a transfery
5
450 Príjmové operácie ostatné
Príjmy obce
6
310 Tuzemské bežné granty a transfery
Príjmy ZŠ s MŠ
Príjmy spolu

Suma
2 000,00
35 925,00
300,00
10 496,44
2 764,27
51 485,71
3 819,00
3 819,00
55 304,71

Výdavková časť
Pč
EK Popis
7
610 Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania
8
630 Tovary a služby
9
710 Obstaranie kapitálových aktív
10
720 Kapitálové transfery
11
810 Ostatné výdavkové finančné operácie
Výdavky obce
12
610 Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania
13
620 Poistné a príspevok do poisťovní
14
630 Tovary a služby
Výdavky ZŠ s MŠ, ŠJ, ŠKD
Výdavky spolu

Suma
5 421,44
-15 482,73
32 925,00
3 000,00
2 250,00
28 113,71
12 486,00
4 366,00
10 339,00
27 191,00
55 304,71
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6. Zámena obecného pozemku
Starostka uviedla, že majiteľ pozemku ul. Na Sihoti zameraním svojho pozemku zistil, že vlastní časť
prístupovej cesty do Kačína. Aby sa ponechal pôvodný verejný účel užívania tejto cesty a nebol
novým majiteľom oplotený, navrhuje sa zámena pozemkov, v zmysle ktorej by obec ponúkla za
parcelu C-KN č. 432/1 (zast. pocha a nádv.) k.ú. Malý Kýr o výmere 291 m2 parc. E-KN č. 227/2 orná
pôda o výmere 410 m2, s tým, že rozdiel vo výmere pozemkov by doplatil žiadateľ.
Navrhuje sa pri prevode postupovať podľa § 9a ods.8 písm. e) zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov. Osobitný zreteľ pri zámene pozemkov je odôvodnený tým, že ponúknutým pozemkom sa
rozšíri stav. pozemok žiadateľa v jeho bezprostrednom susedstve a obec si ponechá pozemok pod
cestou, čím sa vyhne posunutiu alebo oploteniu verejnoprospešnej cesty užívanej občanmi obce.
Hlasovanie za schválenie zámeny majetku obce, a to pozemok parcela E-KN č. 227/2, orná pôda
o výmere 410 m2, k.ú. Malý Kýr vo výlučnom vlastníctve Obce Veľký Kýr formou zámennej zmluvy za
parcelu C-KN č. 432/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 291 m2, k. ú. Malý Kýr vo výlučnom
vlastníctve zamieňajúceho Marko Bédi r. Bédi, Predajná cena zamieňaných pozemkov je 25 eur/m2,
pričom zamieňajúci Marko Bédi uhradí sumu 2.975 eur za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov:

Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Ladislav Kazán , Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz,
László Csepedi, Mgr. Ladislav Kottlík, Ing. Andrea Bolfová, Alexej Janík, Helena Kanyicsková
návrh bol schválený
_________________________________________________________________________________
Uznesenie
č. 14/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to parcely E-KN č. 227/2, orná pôda
o výmere 410 m2, zapísanej na LV 1 k.ú. Malý 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 C-KN č. 432/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 291 m2,
zapísanej na LV č. 1908 k. ú. Malý Kýr vo výlučnom vlastníctve (spoluvlastnícky podiel 1/1)
zamieňajúceho Marko Bédi r. Bédi, nar 02.05.1989 , trvale bytom Bizetova 462/16, 949 11 Nitra –
Klokočina. Predajná cena zamieňaných pozemkov je 25 eur/m2, pričom zamieňajúci Marko Bédi
uhradí sumu 2.975 eur za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – parcela C-KN č. 432/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
291 m2 k.ú. Malý Kýr je časťou verejného priestranstva (pozemok pod cestou vedúcou k obecnému
zbernému dvoru). Vzhľadom na uvedené z dôvodu verejného záujmu má obec záujem stať sa
vlastníkom uvedeného pozemku. Parcela E-KN č. 227/2 ostatná plocha o výmere 410 m2 k.ú. Malý
Kýr sa nachádza bezprostredne vedľa nehnuteľnosti zamieňajúceho Marka Bédiho a jej
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nadobudnutím dôjde k zväčšeniu jeho stavebného pozemku.
__________________________________________________________________________________

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2021
Žaneta Kováčová, zapisovateľka prečítala stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce.
Stanovisko je prílohou tejto zápisnice.

poslanci stanovisko zobrali na vedomie
_________________________________________________________________________________
Uznesenie
č. 15/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

berie

na

vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2021.
__________________________________________________________________________
8. Návrh záverečného účtu za rok 2021
Pani starostka uviedla, že návrh záverečného účtu obce bol riadne zverejnený, rozposlaný tiež
poslancom OZ. Navrhuje sa podľa zákona celý prebytok z minulého roka presunúť do rezervného
fondu. Správa audítora a návrh záverečného účtu je prílohou zápisnice.
Hlasovanie za schválenie záverečného účtu obce:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Ladislav Kazán , Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz,
László Csepedi, Mgr. Ladislav Kottlík, Ing. Andrea Bolfová, Alexej Janík, Helena Kanyicsková
návrh bol schválený
_________________________________________________________________________________
Uznesenie
č. 16/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

A.) berie na vedomie
správu audítora za rok 2021
B.) schvaľuje:
1. záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 vo výške 24.255,95 €
3. prebytok rozpočtu finančných operácií v hodnote 104.470,27 €, t.j. spoločnú sumu
128.726,22 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu
5
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4. čerpanie prostriedkov RF na úhradu nákladov druhej splátky vypracovania PD na stavebné
povolenie
pre ČOV Veľký Kýr po právoplatnosti stavebného povolenia na túto stavbu vo výške 6.724 eur
_________________________________________________________________________________

9. Majetkovoprávne usporiadanie stavby „Veľký Kýr – rozšírenie vodovodu“
V tomto bode starostka uviedla, že v decembri sa ukončila výstavba verejného vodovodu ulice Sv.
Kelemena, obec začiatkom roka pripravila podklady na pripojenie domácností pre vlastníkov, ktorým
bolo vydané spoločné stavebné povolenie na prípojky, a väčšina vlastníkov už vodovodnú prípojku aj
má funkčnú. Nakoľko celú stavbu rozšírenia vybudovala vo verejnom záujme Západoslovenská
vodárenská spoločnosť na pozemku obce, je potrebné zriadiť vecné bremeno v prospech investora za
účelom možnosti prevádzkovania verejného vodovodu.
Hlasovanie za schválenie záverečného účtu obce:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

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

__________________________________________________________________________
Uznesenie
č. 17/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
1.) zriadenie vecného bremena č. 36497/14-Me/2022 bezodplatne v prospech oprávneného
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra,
IČO: 36550949 za účelom uloženia a prevádzkovania verejného vodovodu na pozemkoch
v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 11/2022, úradne overeným dňa 9.3.2022 pod
číslom 128/22, a to:
- na pozemku parc. „C“ KN č. 688/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4417 m2 – rozsah
vecného bremena o výmere 23 m2,

-

-

na parcele „C“ KN č. 689 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4733 m2– rozsah
vecného bremena o výmere 2554 m2
na parcele „C“ KN č. 690 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1300 m2 – rozsah
vecného bremena o výmere 54 m2
na parcele „C“ KN č. 4490 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1203 m2– rozsah
vecného bremena o výmere 13 m2, pričom predmetom vecného bremena je povinnosť
povinného z vecného bremena strpieť na časti uvedených pozemkov:

a.) vedenie vodovodného potrubia HDPE 100 SDR17 DN 100 a vykonávanie vlastníckych práv
spojených s vodovodným potrubím, t.j. jeho prevádzkovanie, rekonštrukciu, modernizáciu,
opravy a údržbu,
b.) obmedzenie užívania pozemku v pásme ochrany vo vzdialenosti 1,5 m od vonkajšieho
6
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pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany, a to najmä zákaz vykonávať
zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia a vykonávať
činnosti, ktoré by obmedzovali prístup k vodovodnému potrubiu, alebo ktoré by mohli ohroziť
jeho technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať terénne
úpravy
2.) znenie predloženej zmluvy o zriadení vecného bremena
__________________________________________________________________________
10. Návrh VZN č. 1/2022 o hazardných hrách
Hazardné hry na výherných prístrojoch, videotermináloch, technických zariadeniach obsluhovaných
priamo hráčmi a rôzne stolové hazardné hry možno prevádzkovať len v herni alebo v kasíne. Nakoľko
tieto častokrát návykové hry znamenajú pre spoločnosť a rodiny hrozbu a sú v rozpore s verejným
záujmom, pretože častokrát sú dôvodom stroskotania rodín, radi by sme ochránili naše obyvateľstvo
od týchto nezdravých sociálnych návykov. § 79 zákona o hazardných hrách umožňuje obciam
zakázať na území celej obce zriaďovanie kasín a herní, kde by sa mohli tieto hazardné hry
prevádzkovať, preto využívame túto našu právomoc v zmysle týchto ustanovení zákona a prijatím
navrhovaného VZN zakazujeme ich prevádzku v našej obci.

Hlasovanie schválenie VZN č. 1/2022 o hazardných hrách:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Ladislav Kazán , Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz,
László Csepedi, Mgr. Ladislav Kottlík, Ing. Andrea Bolfová, Alexej Janík, Helena Kanyicsková
návrh bol schválený
_________________________________________________________________________________
Uznesenie
č. 18/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
sa

uznáša

VZN č. 1/2022 o hazardných hrách

__________________________________________________________________________

11. Urbanistická štúdia lokality A7 – 3
V záväznej časti zmien a doplnkov Územného plánu obce č. 1/2018 bola podmienka spracovania
urbanistickej štúdie pre lokalitu A7-3 pred začatím územných a stavebných konaní. 17. mája 2022
vlastník pozemku predložil OZ vypracovanú Urbanistickú štúdiu, ktorú je potrebné schváliť, aby sa
mohli začať pripravovať územnoplánovacie podklady a zmena ÚP č.2 na zmenu napojenia tejto zóny
na jestvujúcu komunikáciu
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Hlasovanie schválenie urbanistickej štúdie zóny A7-3:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Ladislav Kazán , Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz,
László Csepedi, Mgr. Ladislav Kottlík, Ing. Andrea Bolfová, Alexej Janík, Helena Kanyicsková
návrh bol schválený
_________________________________________________________________________________
Uznesenie
č. 19/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje

urbanistickú štúdiu zóny A7-3, kat. územie Malý Kýr, vypracovanú spoločnosťou DOK
architekti, DOT arch, s.r.o., Rezedova 10, 821 01 Bratislava, ktorá tvorí prílohu tohto
uznesenia.
__________________________________________________________________________

12. Žiadosti občanov
a) Žiadosť PaedDr. Eliška Chovancová – odkúpenie pozemku
Zámer odkúpenia odčlenenej časti pozemku parc. č. 495/2, z ktorého sa vytvorila nová parcela č.
495/111 o výmere 42 m2, ktorý plánuje žiadateľka využiť na osadenie žumpy, bol schvaľovaný na
minulom zasadnutí, je preto potrebné odsúhlasiť samotný prevod v zmysle predchádzajúceho
uznesenia.
Hlasovanie za prevod majetku obce, a to pozemok parcela registra „C“ parc.č. 495/111, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 42 m2, geometrickým plánom č. 146/2021, úradne overeným pod č.
1738/21 odčlenený z pozemku parcela registra „C“ parc.č. 495/2, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 65568 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr PaedDr. Eliške Chovancovej:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Ladislav Kazán , Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz,
László Csepedi, Mgr. Ladislav Kottlík, Ing. Andrea Bolfová, Alexej Janík, Helena Kanyicsková
návrh bol schválený
__________________________________________________________________________
Uznesenie
č. 20/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
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schvaľuje

prevodu majetku obce, a to pozemok parcela registra „C“ parc.č. 495/111, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 42 m2, geometrickým plánom č. 146/2021, úradne overeným pod
č. 1738/21 odčlenený z pozemku parcela registra „C“ parc.č. 495/2, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 65568 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€/m2, tj. 1050 eur kupujúcej PaedDr.
Eliška Chovancová, rod. Chovancová , nar. 30.5.1980, trvale bytom Dunajská 2769/10, 052
01 Spišská Nová Ves do jej výlučného vlastníctva v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1).
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – pozemok parcela registra „C“ parc.č. 495/11 sa nachádza
bezprostredne pred pozemkami parcely registra „C“ parc.č. 326/2, 326/3 a stavbou so súp.č.
329 vo výlučnom vlastníctve kupujúcej, zapísanými na LV 155, k.ú. Veľký Kýr. Pozemok je
kupujúcou udržiavaný, v budúcnosti je na ňom plánované osadenie žumpy. Prevodom dôjde
k zosúladeniu právneho a užívacieho stavu.
_________________________________________________________________________________

b) Žiadosť Lenky Balážovej – o odkúpenie pozemku
Žiadateľka nadobudla dňa v decembri minulého roka pozemky parc. C-KN č. 838/2 a 838/3 druh
pozemku orná pôda do svojho vlastníctva za účelom výstavby kontajnerového domu. Keďže parcela
č. 838/4 o výmere 21 m2 vo vlastníctve obce rozdeľuje tieto dve žiadateľkine parcely, nie je
z právneho hľadiska zabezpečený prístup k jej parc. 838/3, na ktorej sa plánuje po preklasifikovaní
druhu pozemku výstavbu rod. domu. Z tohto dôvodu žiada o odpredaj tejto parcely. Nakoľko fyzicky aj
táto časť parcely bola dlhé roky súčasťou pozemkov, ktoré obrábali jej vlastníci, ale právne bola
majetkom obce a keďže sa obec, ani nikto iný k tejto parcele nedostane inak, ako cez žiadateľkinu
parcelu, doporučuje sa v odpredaji postupovať podľa § 9a ods.8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 25 eur/m2 (nakoľko v budúcnosti bude pozemok
využitý na stavebné účely)
Hlasovanie za schválenie zámeru previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to
pozemok parcela registra „C“ parc.č. 495/111, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2,
geometrickým plánom č. 146/2021, úradne overeným pod č. 1738/21 odčlenený z pozemku parcela
registra „C“ parc.č. 495/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65568 m2, zapísanej na LV 1, k.ú.
Veľký Kýr PaedDr. Eliške Chovancovej:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Ladislav Kazán , Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz,
László Csepedi, Mgr. Ladislav Kottlík, Ing. Andrea Bolfová, Alexej Janík, Helena Kanyicsková
návrh bol schválený
_________________________________________________________________________________
Uznesenie
č. 21/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
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schvaľuje
zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to pozemku parcely registra „C“
parc. č. 838/4, orná pôda o výmere 21 m2, zapísaného na LV 3662, k. ú. Veľký Kýr vo výlučnom
vlastníctve obce Veľký Kýr formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 25 eur/m2 kupujúcej Lenke Balážovej, nar.
18.5.1976, bytom Ladice, do jej výlučného vlastníctva (podiel 1/1).
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – pozemok parcela registra „C“ parc.č. 838/4 sa nachádza
bezprostredne medzi pozemkami parcely registra „C“ č. 838/2 a 838/3 vo výlučnom vlastníctve
žiadateľky, zapísanými na LV 4389, k.ú. Veľký Kýr. Pozemok je žiadateľkou užívaný, v budúcnosti je na
ňom plánované osadenie kontajnerového domu. Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav.

__________________________________________________________________________
c) Žiadosť Zoltána Száraza o odpredaj pozemkov
Zámer odkúpenia odčlenených častí pozemku dielov 1 až 5 podľa GP č. 35974672-142/2021, bol
schvaľovaný na minulom zasadnutí, je preto potrebné odsúhlasiť samotný prevod v zmysle
predchádzajúceho uznesenia
Hlasovanie za prevod majetku obce, pozemkov parc. reg. „C“ par. č. 1175/41 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 22 m2, zapísanej na LV 1, a dielov 1 až 5 za základe geometrického plánu č.
35974672-142/2021 v katastrálnom území Veľký Kýr :
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Ladislav Kazán , Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz,
László Csepedi, Mgr. Ladislav Kottlík, Ing. Andrea Bolfová, Alexej Janík, Helena Kanyicsková
návrh bol schválený
__________________________________________________________________________
Uznesenie
č. 22/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
prevod majetku obce, pozemkov:
a) parcely registra C-KN parc. č. 1175/41, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, zapísanej
na LV 1 k.ú. Veľký Kýr, vo výlučnom vlastníctve (spoluvlastnícky podiel 1/1) obce Veľký Kýr, a to
formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm. b) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
za kúpnu cenu za kúpnu cenu 1 eur/m2
b) diel 1 o výmere 6 m2, geometrickým plánom č. 35974672-142/2021, úradne overeným pod č.
123/22, odčlenený z parcely registra C-KN parc. č. 1174/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
16163 m2 a pričlenený k novovytvorenej parcele registra C-KN č. 1174/103, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 12 m2,
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- diel 2 o výmere 2 m2, uvedeným geometrickým plánom odčlenený z parcely registra C-KN č. 1175/1,
ostatná plocha o výmere 488 m2 a včlenený do novovytvorenej parcely registra C-KN č. 1174/103,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2,
- diel 3 o výmere 4 m2, uvedeným geometrickým plánom odčlenený z parcely registra C-KN parc. č.
1175/42, ostatná plocha o výmere 50 m2 a včlenený do novovytvorenej parcely C-KN č. 1174/103
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2 (pričom parcely 1174/1, 1175/1 a 1175/42 sú zapísané
na LV 1 k.ú. Veľký Kýr, vo výlučnom vlastníctve (spoluvlastnícky podiel 1/1) obce Veľký Kýr), a to
formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm. b) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za
kúpnu cenu 1 eur/m2
c) diel 4 o výmere 33 m2, geometrickým plánom č. 35974672-142/2021, úradne overeným pod č.
123/22 odčlenený z parcely registra C-KN parc.č. 1174/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
16163 m2 a pričlenený k novovytvorenej parc. C-KN č. 1174/104, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 49 m2,
- diel 5 o výmere 16 m2, uvedeným geometrickým plánom odčlenený z parcely registra C-KN parc. č.
1175/1, ostatná plocha o výmere 488 m2 a pričlenený k novovytvorenej parc. C-KN č. 1174/104,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 m2 (pričom parcely 1174/1 a 1175/1 sú zapísané na LV 1
k.ú. Veľký Kýr, vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr, t.j. spoluvlastnícky podiel 1/1 ), a to formou
kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm. e.) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu
cenu 25 eur/m2
kupujúcemu Ing. Zoltán Száraz, nar. 13.4.1975, trvale bytom Furmintská 13084/8, 941 07 BratislavaNové Mesto do jeho výlučného vlastníctva v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1).
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – na parcele registra C-KN č. 1175/41 je postavený viničný dom
so súp. číslom 1351 vo vlastníctve žiadateľa evidovanom na LV č. 4189. Odkupované diely 1, 2 a 3
podľa vyššie uvedeného geometrického plánu tvoria novovytvorenú parcelu 1174/103, ktorá tvorí
priľahlý dvor viničného domu, za ktoré žiadateľ dlhoročne platí obci daň z nehnuteľnosti. Diely 4 a 5
podľa vyššie uvedeného geometrického plánu, tvoria novovytvorenú parcelu 1174/104, na ktorej sú
dlhoročne postavené stavby kupujúceho (altánok a krb). Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny
stav.
_________________________________________________________________________________

d) Žiadosť Daniela Kútha o odpredaj pozemkov
Táto žiadosť je z 1.4.2022 a žiadateľ Daniel Kúth by mal záujem nadobudnúť do svojho vlastníctva
parcelu reg. „E“ č. 3745/200 trvalý trávny porast o výmere 2.257 m2 v k.ú. Veľký Kýr, ktorý priamo
susedí s jeho pozemkom, ku ktorému potrebuje zriadiť vjazd zo štátnej cesty I/6. Žiadaný obecný
pozemok sa nachádza medzi prístupovou cestou z katastra Komjatice a pozemkom vo vlastníctve
žiadateľa.
Hlasovanie za schválenie zámeru previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to
pozemok E-KN č. 3745/200 trvalý trávny porast o výmere 2.257 m2, k. ú. Veľký Kýr do výlučného
vlastníctva kupujúceho Daniela Kútha,:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Ladislav Kazán , Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz,
László Csepedi, Mgr. Ladislav Kottlík, Ing. Andrea Bolfová, Alexej Janík, Helena Kanyicsková
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návrh bol schválený
__________________________________________________________________________
Uznesenie
č. 23/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje

zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to pozemok E-KN č.
3745/200 trvalý trávny porast o výmere 2.257 m2, zapísaný na LV 3662, k. ú. Veľký Kýr vo
výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr (spoluvlastnícky podiel 1/1) formou kúpnej zmluvy
podľa § 9a ods.8 písm. e) zák. 135/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov do výlučného
vlastníctva kupujúceho Daniel Kúth, rod. Kúth, nar. 25.3.1986, trvale bytom Apátska 205/88,
Veľký Kýr za cenu určenú znaleckým posudkom (§ 2 ods.2 Zásad o cenách pozemkov a
podmienkach predaja pozemkov vo vlastníctve Veľký Kýr). Náklady spojené s vyhotovením
znaleckého posudku hradí kupujúci.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
Pozemok bezprostredne susedí s pozemkom E-KN parc. č. 3749/14, zapísaným na LV 4051,
k.ú. Veľký Kýr, ktorého výlučným vlastníkom je kupujúci. Cez prevádzaný pozemok je
plánovaný vjazd zo štátnej cesty, časť pozemku bude slúžiť na podnikateľské účely (zriadenie
maloobchodnej predajne).
___________________________________________________________________________
e) Žiadosť Benjamína Száraza o odpredaj pozemkov
Žiadosť bola podaná 30.5.2022, následne 2.6.2022 doplnená o súhlas spoluvlastníkov s odpredajom
pozemku v prospech žiadateľa, ktorý žiada o odpredaj pozemku pod viničným domom so súpis.
číslom 1311. Spoluvlastníčky súhlasili, aby parc. C-KN č. 1174/13 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 24 m2 bola odpredaná žiadateľovi.
Hlasovanie za schválenie zámeru previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to
pozemok C-KN parc.č. 1174/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2, k. ú. Veľký Kýr formou
kúpnej zmluvy za kúpnu cenu vo výške 1 EUR/m2 kupujúcemu Benjamín Száraz:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

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

12

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

č. 24/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje

zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to pozemok parcela registra C-KN
parc.č. 1174/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2, zapísaný 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 kupujúcemu
Benjamín Száraz, rod. Száraz, nar. 9.3.1998, trvale bytom Cetínska 84/54, 941 07 Veľký Kýr do jeho
výlučného vlastníctva (podiel 1/1)
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: pozemok parcela č. 1174/13 je pozemkom pod viničným domom,
zapísaným na LV 4396, k.ú. Veľký Kýr, ktorého spoluvlastníkmi sú blízke osoby (matka a tety)
kupujúceho, za pozemok právni predchodcovia spoluvlastníkov dlhé roky platili daň z nehnuteľnosti.
Pozemok je nadobúdaný sú súhlasom vlastníkov stavby, za účelom zosúladenia užívacieho a
právneho stavu pozemku pod stavbou, ktorú v budúcnosti mienia previesť do vlastníctva kupujúceho.
__________________________________________________________________________
f) Žiadosť Matej Malého a Miriam Szőkeovej o odpredaj pozemkov
V júli 2021 odkúpili žiadatelia do svojho vlastníctva pozemok so starším rodinným domom na ulici
Mlynská, na ktorom majú v pláne postaviť si nový RD. Pôvodní majitelia túto záhradu parc. č. 2/6, kt.
bola dlhé roky oplotená spolu s ich dvorom, taktiež užívali ako vlastnú, ale nemali ju majetkovoprávne
usporiadanú. Žiadatelia by však chceli, aby sa aj táto záhrada stala ich vlastníctvom.
Hlasovanie za schválenie zámeru previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to parcelu
registra „C“ parc.č. 2/6 záhrada o výmere 258 m2, k.ú. Veľký Kýr formou kúpnej zmluvy za kúpnu
cenu vo výške 10 eur/m2 kupujúcim, Matejovi Malému a Miriam Szőkeovej :
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Ladislav Kazán , Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz,
László Csepedi, Mgr. Ladislav Kottlík, Ing. Andrea Bolfová, Alexej Janík, Helena Kanyicsková
návrh bol schválený
__________________________________________________________________________
Uznesenie
č. 25/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to parcelu registra „C“ parc.č. 2/6
záhrada o výmere 258 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr
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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, Matejovi Malému, rod. Malý, nar. 3.10.1995 trvale
bytom Veľký Kýr, Petőfiho 429/37 a Miriam Szőkeová, r. Szőkeová, nar. 2.6.1994 trvale bytom Veľký
Kýr, Malokýrska 1188/21 do ich podielového spoluvlastníctva (každému v podiele 1/2).
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – žiadaná parcela C-KN č. 2/6 je dlhohoročne užívaná a oplotená
s dvorom žiadateľov parc. č. 2/2, ktorá je zapísaná na LV 963, k.ú. Veľký Kýr v podielovom
spoluvlastníctve kupujúcich. Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav.

____________________________________________________________________________
13. Rôzne, interpelácie poslancov, diskusia
a) zámer na vklad majetku do Združenia Čistá voda.
19:20 Poslanec Mgr. Ladislav Kottlík opustil zasadaciu miestnosť.
Združenie Čistá voda sa zakladá obcami, ktoré aj momentálne prevádzkujú ČOV na Černíku za
účelom budúceho rozvoja ČOV a najmä aby sa naň mohla žiadať aj dotácia. Aby toto združenie
mohlo fungovať a je nutné aby sa do tohto združenia vložil aj majetok.
Hlasovanie za schválenie zámeru previesť majetok obce, ktorého je obec Veľký Kýr vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 2909/10000 k celku, a to nehnuteľný majetok, nachádzajúci sa v Obci
Černík, katastrálne územie Černík, zapísaného na LV č. 2665 do vlastníctva: novozakladaného
Združenia obcí Čistá Voda:
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

Za Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Ladislav Kazán , Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz,
László Csepedi,Ing. Andrea Bolfová, Alexej Janík, Helena Kanyicsková
Neprítomný: Mgr. Ladislav Kottlík
návrh bol schválený
________________________________________________________________________________
Uznesenie
č. 26/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
1.

zámer previesť majetok obce, ktorého je obec Veľký Kýr so sídlom Nám. sv. Jána 1, 941 07
Veľký Kýr, IČO 00309109, podielovým spoluvlastníkom vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu
2909/10000 k celku, a to nehnuteľný majetok, nachádzajúci sa v Obci Černík, katastrálne územie
Černík, vedeného u Okresného úradu Nové Zámky, katastrálneho odboru zapísaného na LV č.
2665 ako:
•
•
•
•

pozemok parc. registra „C“ číslo 3386 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5640 m2,
pozemok parc. registra „C“ číslo 3387 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2,
pozemok parc. registra „C“ číslo 3388 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 413 m2,
stavba - prevádzkový objekt čističky odpadových vôd so súpisným číslom 465, postavená
na parcele registra „C“ číslo 3387,
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•

stavba - čistiaca linka čističky odpadových vôd so súpisným číslom 466, postavená na
parcele registra „C“ číslo 3388,

do vlastníctva: novozakladaného Združenia obcí Čistá Voda, so sídlom: Nádražná 344/97, 941 06
Komjatice, formou vloženia majetku v podielovom spoluvlastníctve Obce Veľký Kýr do majetku
tohto združenia obcí.
2. spôsob prevodu vyššie citovaného majetku obce (bod 1. tohto uznesenia) formou vloženia
majetku Obce Veľký Kýr do majetku Združenia obcí Čistá voda, so sídlom: Nádražná 344/97, 941
06 Komjatice, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, a to bezodplatne formou vloženia do majetku združenia obcí pričom
nadobúdateľ predmet prevodu nadobúda do svojho vlastníctva vo veľkosti prevádzaného
spoluvlastníckeho podielu a obec získava príslušný majetkový podiel v tomto združení.
Za dôvody hodné osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Veľký Kýr považuje prevádzku a zabezpečenie
budúceho rozvoja stavby verejnej kanalizácie a čističky odpadových vôd (ČOV) obcí Komjatice, Veľký
Kýr, Černík, Mojzesovo a Vinodol, kde prevádzka a rozvoj tohto vodohospodárskeho diela je
v spoločnom záujme všetkých členov združenia obcí, s cieľom čo najhospodárnejšieho vynaloženia
obecných prostriedkov, alebo prostriedkov zo štátnych a iných fondov.
_________________________________________________________________________________
b) Povinné uznesenia pred komunálnymi voľbami

Vzhľadom na už stanovený termín komunálnych volieb (29.10.2022) podľa bodu 2 zákona č.
209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov je potrebné
do 20.7.2022 určiť počet poslancov na nasledujúce volebné obdobie a rozsah výkonu starostu obce.
Podľa výsledkov sčítania obyvateľov v r. 2021 mala naša obec 2970 občanov, k čomu prislúcha podľa
§11 zák. č. 369/1990 o OZ pre obce do 3000 obyv. max. 7-9 poslancov.
Hlasovanie za počtu poslancov na volebné obdobie 2022 -2026 v počte 9 poslancov a rozsahu
výkonu funkcie starostu obce Veľký Kýr na nasledujúce volebné obdobie na plný pracovný úväzok :
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržali sa: 0

Za Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Ladislav Kazán , Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz,
László Csepedi,Ing. Andrea Bolfová, Alexej Janík, Helena Kanyicsková
Neprítomný: Mgr. Ladislav Kottlík
návrh bol schválený
________________________________________________________________________________
Uznesenie
č. 27/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
1.) v súlade s § 11 ods. 3 písm. d.) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom. zriadení v znení
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026 počet poslancov obecného
zastupiteľstva obce Veľký Kýr v počte 9 poslancov
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2.) v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026 rozsah výkonu funkcie
starostu obce Veľký Kýr na plný pracovný úväzok.

___________________________________________________________________________
Následne starostka otvorila diskusiu a interpelácie poslancov
Andrea Bolfová opustila zasadnutie OZ o 19:32.
V rámci diskusie starostka dala slovo riaditeľovi ZŠs MŠ Mgr. Kristiánovi Kováčovi, ktorý bol pozvaný
na zasadnutie z dôvodu zasadnutia Rady školy..
- Mgr. Kováč zhrnul závery zo zasadnutia Rady školy. Uviedol, že nezískala škola dotáciu na
vybudovanie cykloprístreškov, ale očakáva sa ešte takáto výzva a pokúsia sa na tento projekt
dotáciu získať .
- ďalej uviedol, že sa diskutovalo o obnove chodníkov v areály školy, ale objavila sa tiež
možnosť, požiadať o dotáciu na prepojenie B pavilónu s jedálňou a telocvičňou,
- ďalšia výzva vyšla ohľadom zdravotnej sestry v Základnej škole, o túto výzvu sa tiež budú
uchádzať,
- do materskej školy budú potrebovať na ďalší školský rok 1 asistenta učiteľa,
- do základnej školy budú na potrebovať 5 asistentov (z toho 3 majú),
- uviedol ďalej, že škola organizuje Deň rodiny, keďže nemohli z dôvodu pandémie usporiadať
žiadne iné podujatia pre rodičov, čo podotkli aj poslanci, že rodičia sú s týmto stavom
nespokojní, niektorí nevideli ešte svoje deti vystupovať.
- Mgr. Kováč reagoval, že mu je ľúto, ale z dôvodu pandémie sa inak nedalo. Upozornil tiež na
prvoradú úlohu ZŠ s MŠ čo je vzdelávanie až potom sa môžu učiteľky zamerať aj na
nacvičovanie programu s deťmi, po otázkach ohľadom školy ešte uviedol že detské športové
ihrisko za telocvičňou je dokončené, škôlkarské ihrisko ešte potrebuje doriešiť tienenie, lebo
cez leto je tam veľmi horúco, škola dala vypracovať cenovú ponuku na tienenie.
- následne sa poďakoval za doterajšiu spoluprácu.

Poslankyňa Helena Kanyicsková požiadala pána riaditeľa Mgr. Kováča o vysvetlenie postupu školy
ohľadom § 3 zákona vyhlášky č. 435/2020. Keďže za posledný rok nenašla zverejnenú správu
o výchovno–vzdelávacej činnosti. Požiadala o kontrolu danej povinnosti hlavnou kontrolórkou obce.
Poslanci požiadala riaditeľa ZŠ s MŠ o elektronické zasielanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti
poslancom OZ.
Starostka ďalej uviedla po otázkach poslancov:
- že 26.5.2022 bola podpísaná nová zmluva s firmou, ktorá bude realizovať rekonštrukciu
kultúrnych domov, momentálne prebieha kontrola verejného obstarávania, termín nástupu
firmy je 1.9.2022 – do tohto termínu je možné prenajať si veľký kultúrny dom na rodinné
oslavy a svadby...
- tento týždeň sa začala realizácia projektu Wifi pre teba, projekt mala realizovať firma Carisma,
ktorá už ale neexistuje, preto to prebral iný dodávateľ – ide o Wifi pokrytie na verejných
priestranstvách.
- čo sa týka optiky, postupne by sa mala spojazdniť – prvý úsek má byť na ulici Sv. Kelemena,
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-

-

starostka predstavila program obecných slávností a každého pozvala, uviedla, že občania
a rodáci obce budú mať vstupné zadarmo, pre ostatných nad 15 rokov bude vstupné 10
eur/deň
čo sa týka Malokýrskeho mostu, stále sa čaká na vyjadrenia,

László Csepedi upozornil na potrebu prečistenia povodia rieky Nitry v obci z dôvodu prívalových
dažďov, a možného ohrozenia.

14. Záver
Na záver sa starostka poďakovala všetkým poslancom za účasť a vyhlásila
ukončené o 20:18 hod.

27. zasadnutie OZ za

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

Alexej Janík

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

Mgr. Ladislav Kottlík

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