
OBEC VEĽKÝ  KÝR  

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

 

 

1 
 

Z á p i s n i c a 

z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Dátum konania: 31. 7.  2015  

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

1. Otvorenie zasadnutia 

6. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Judita Valašková. 

Po privítaní všetkých prítomných, konštatovala, prítomná je nadpolovičná väčšina 

poslancov a OZ je uznášania schopné. Ospravedlnili sa poslanci: László Csepedi, Gizela 

Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík. 

Starostka predniesla zmenu návrh programu, a to doplnenie bodu č. 5 – Rozpočtové 

opatrenie č. 2/2015 a tým pádom sa všetky nasledujúce body posunú, následne navrhla 

hlasovať za program s doplneným bodom.  

Hlasovanie za návrh programu 6. zasadnutia s doplneným bodom programu: 

 

Prítomní: 8 za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

 

návrh bol schválený 

 

2. Určenie zapisovateľa  

Starostka určila zapisovateľkou Ing. Žanetu Kováčovú.  

 

3. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Jozef Sládeček, Dalibor Rampaško 

     

Hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice: 

 

Prítomní: 8 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

Zdržali sa: Jozef Sládeček, Dalibor Rampaško 
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návrh bol schválený 

 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Róbert Szabó, Mgr. Boris Bátora 

 

Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie: 

 

Prítomní: 8 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 2 

 

Zdržal sa: Mgr. Boris Bátora, Mgr. Róbert Szabó 

 

návrh bol schválený 

4 . Kontrola uznesení 

 

Jozef Sládeček prečítal uznesenia z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci 

nemali námietky voči odzneným uzneseniam. 

 

5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 

  

Starostka uviedla, že toto rozpočtové opatrenie je potrebné schváliť  z dôvodu, že obec 

dostala fin. prostriedky s ktorými nerátala vo svojom rozpočte tj. prostriedky na odstránenie 

havarijného stavu VKD, prostriedky z ROEPu, na matriku, atď. celkovo vo výške 14 668,48 

eur. Výdavková strana sa upravuje o takú istú sumu v položkách ktoré boli prečerpané resp. 

na pokraji prečerpania, prostriedky na tieto zvýšené náklady sa kryjú z prostriedkov ktoré 

boli určené na prenájom dopravných prostriedkov, obec totiž nie je takej miere odkázaná na 

prenájom dopravných prostriedkov, keďže sa využíva obecný autobus. 

 

Hlasovanie za prijatie Rozpočtového opatrenie č. 2/2015: 

 

              Prítomní : 8  Za: 7   Proti: 0  Zdržali sa: 1 

 

zdržal sa: Dalibor Rampaško 

 

návrh bol schválený 

 

 

U z n e s e n i e  
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U-67/2015 

 

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. 2/2015 

 

Bežné príjmy 

Daň za predajné automaty 17,00 

Transfér zo ŠR - matričná činnosť 89,41 

Transfér zo ŠR - ROEP 62,07 

Transfér zo ŠR – oprava VKD  13500,00 

Kapitálové príjmy 

Príjem z predaja – Avia plošina 1000,00 

Úprava príjmov spolu  14668,48 

 

 

Bežné výdavky 

Matrika  89,41 

VKD – oprava, údržba budovy 13500,00 

OÚ – školenie, semináre 1000,00 

OÚ – poplatky a odvody za vedenie účtu 1000,00 

OÚ - poistenie majetku 405,00 

OÚ – pokuty, penále 50,00 

2x6bj. – údržba budov 200,00 

9 bj. – údržba budov 150,00 

Garáže – servis, údržba automobilov 2000,00 

Garáže – všeobecné služby 400,00 

Cintorín – všeobecný materiál  250,00 

TKO – všeobecný materiál - vrecia 800,00 

VKD – vodné, stočné 200,00 

OÚ – prenájom dopravných prostriedkov -5375,93 

Úprava výdavkov spolu 14668,48 
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6. Určenie nového nájomcu do nájomného bytu 

 

Starostka uviedla, že zo siedmych uchádzačov štyria nesplnili kritériá požadovaného príjmu, 

1 žiadateľ svoju žiadosť stiahol a ďalší nebol obyvateľom obce. Následne komisia navrhla 

Jozefa Slováka s partnerkou Michaelou Martiškovou a maloletým dieťaťom ako hlavného 

kandidáta na obsadenie 3izbového nájomného bytu č.1 na ul. Ružová č. 1288/1.  

 

Hlasovanie za určenie Jozefa Slováka s partnerkou za nových nájomcov bytu č. 1 na ul 

Ružová č. 1288/1: 

 

              Prítomní : 8  Za: 8   Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

U-68/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

pridelenie 3-izbového nájomného bytu č. 1 na ul. Ružová č. 1288/1 Jozefovi Slovákovi 

s partnerkou. 

 

 

7. Návrh  Dodatku k Zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou  

 

Starostka uviedla že názov školy nie je v súlade s názvom, pod ktorým je na ZŠ evidovaná 

v národnej sieti škôl. Podľa tejto úpravy sa naša ZŠ bude podľa správnosti evidovať ako 

Základná škola s materskou školou – Alapiskola és óvoda, Školská 7, Veľký Kýr, Nagykér. 

Ďalšie zmeny Zriaďovacej listiny – druh a typ: ZŠ  so všetkými ročníkmi – teda 

plnoorganizovaná ZŠ a materská škola  s 3 triedami s celodennou starostlivosťou. Názov 

a adresa subjektov, ktoré sú súčasťou školy budú: Materská škola, Školská 7, Veľký Kýr; 

Školský klub detí, Školská 7, Veľký Kýr; Školská jedáleň, Školská 7, Veľký Kýr; Výdajná 

školská jedáleň, Školská 7, Veľký Kýr – a plus ku všetkým 4 subjektom sa pridáva podľa 
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správnosti teraz názov Nagykér, ako súčasť Základnej školy s materskou školou – Alapiskola 

és óvoda, Veľký Kýr – Nagykér. 

Nakoľko išlo o zosúladenie názvov starostka pristúpila k hlasovaniu. 

 

 

Hlasovanie za schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej školy s materskou 

školou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Školská 7, Veľký Kýr – 

Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda, Školská 7, Nagykér 

 

Prítomní: 8 za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

 

návrh bol schválený 

 

 

U z n e s e n i e  

U-69/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e  

 

Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou s vyučovacím 

jazykom slovenským a maďarským, Školská 7, Veľký Kýr – Szlovák és Magyar 

Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda, Školská 7, Nagykér 

 

 

8. Žiadosti občanov, rôzne 

 

a) Žiadosť Etely Dojcsanovej o odkúpenie pozemku 

 

V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov, že zámer previesť časť 

majetku obce – pozemok pod domom p. Etely Dojcsanovej a časť priľahlého dvora, ktorý 

schválili na poslednom zasadnutí zastupiteľstva bol zverejnený.  Je však potrebné schváliť 

ešte samotný prevod nehnuteľností, následne bude  podpísaná kúpna zmluva a podaná 

spolu s návrhom na vklad a ostatnými zákonom požadovanými prílohami na katastrálny 
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odbor. Opätovne oboznámila poslancov s predmetom prevodu a dôvodmi postupu podľa § 

9a ods.8 písm.b) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.   

 

Hlasovanie za odpredaj obecného pozemku p. Dojcsanovej: 

 

Prítomní: 8 za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

U-70/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 

 

schvaľuje prevod majetku obce, a to  dielu 1 o výmere 25 m2, geometrickým  

plánom č. 30/2015, overeným pod č. 550/15 odčleneného z parcely registra „E“ parc.č. 

1614/100, ostatné plochy o výmere 222 m2 a dielu 2 o výmere 33 m2, vyššie 

uvedeným geometrickým plánom odčleneného z parcely registra „E“ parc.č. 

1615/100, zastavané plochy a nádvoria o výmere 290 m2, zapísaných na LV 3662, k.ú. 

Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr formou kúpnej zmluvy podľa § 

9a ods.8 písm.b) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo 

výške 1€/m2 , t.j. celkovo vo výške 58,- € kupujúcej Etela Dojcsanová, rod. 

Bartišeková, nar. 11.10.1948, bytom Bernolákova 736/6, 941 07 Veľký Kýr do jej 

výlučného vlastníctva v celosti. 

 

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo prevod majetku obce, a to dielu 1 

o výmere 25 m2, geometrickým  plánom č. 30/2015, overeným pod č. 550/15 odčleneného 

z parcely registra „E“ parc.č. 1614/100, ostatné plochy o výmere 222 m2 a dielu 2 o výmere 

33 m2, vyššie uvedeným geometrickým plánom odčleneného z parcely registra „E“ parc.č. 

1615/100, zastavané plochy a nádvoria o výmere 290 m2, zapísaných na LV 3662, k.ú. Veľký 

Kýr vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 

písm.b) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 1€/m2 , t.j. 

celkovo vo výške 58,- € kupujúcej Etela Dojcsanová, rod. Bartišeková, nar. 11.10.1948, 

bytom Bernolákova 736/6, 941 07 Veľký Kýr do jej výlučného vlastníctva v celosti. 
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b) Odročená žiadosť p. Letka – spoločnosti Letmann s.r.o 

 

Starostka uviedla, že odročenú žiadosť p. Juraja Letku prerokovala stavebná komisia, ktorá 

vo svojej zápisnici uviedla, že nedoporučuje OZ schváliť túto žiadosť z dôvodu, že Obec 

nemá na námestí priestory ani samotný pozemok na prenájom .  

 

Hlasovanie za neschválenie žiadosti p. Letka : 

 

Prítomní: 8 za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

___________________________________________________________________________ 

U z n e s e n i e  

U-71/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

n e s c h v a ľ u j e 

 

 

žiadosť Juraja Letka – Letmann s.r.o. o prenájom pozemku o výmere 25m2 na 

umiestnenie prevádzky Letmann Market 

__________________________________________________________________________ 

c) Zámer obce odkúpiť parc. č. 248 kat. úz. Veľký Kýr o výmere 972 m2 od p. Jolany 

Filovej rod. Pánovej 

 

Starostka oboznámila prítomných, že ide o pozemok v susedstve Obecného úradu a VKD 

pozdĺž celej  šírky a s vchodom z Hlavnej ulice. Tento  zámer podporila aj komisia stavebná 

a finančná, obidve doporučujú OZ schváliť tento zámer. Na základe rokovaní s majiteľkou 

sme dospeli k záveru, že kúpna zmluva môže byť podpísaná po schválení OZ 

s podmienkami, že kúpna cena pozemku so zostatkami samovoľne zrútenej stavby 

rodinného domu so SČ 3 sa dohodla vo výške 14 000 €. A aby sa nenarušil chod obce 

a hospodárenie bude táto suma vyplatená v 3 splátkach: 4000 € v auguste, 5000 € v septembri 

a 5000 € v októbri.  
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Hlasovanie za odkúpenie pozemku parc. č. 248 kat. úz. Veľký Kýr s zostatky samovoľne 

zrútenej stavby rodinného domu so súpisným číslom 3 za kúpnu cenu 14 000 eur: 

 

Prítomní: 8 za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

__________________________________________________________________________________ 

U z n e s e n i e  

U-72/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 

 

odkúpenie parcely registra „C“ parc. č. 248 zastavané plochy a nádvoria o výmere 

972 m2 a zostatky samovoľne zrútenej stavby rodinného domu so súpisným číslom 3 

na parcele registra „C“ parc. č. 248 zapísané na LV 1132, katastrálne územie Veľký 

Kýr do výlučného vlastníctva obce Veľký Kýr za kúpnu cenu 14.000,- €. 

___________________________________________________________________________ 

d) Odročený poplatok za kosenie traktorom a bubnovou kosačkou 

 

Starostka uviedla, že na pracovnej porade poslancov OZ sa rozhodlo, že nakoľko má obec 

zastaralý vozový park a opravy sú nákladné a kardánový pohon tejto kosačky už bol 

niekoľkokrát opravovaný, túto činnosť bude vykonávať iba pre vlastnú potrebu. 

 

e) Zrušenie uznesenia č. U-26/2011 

 

Starostka navrhla zrušiť toto uznesenie  z dôvodu, že 4 roky firma Connectel s.r.o 

nepokročila v prácach a podľa ich zástupcu  po prijatí tohto uznesenia ďalšia spolupráce 

s bývalým starostom nebola možná. Teraz keď firma Carisma začala s rekonštrukciou siete, 

firma Connectel  si nárokuje na pokračovanie svojej činnosti. Starostka uviedla, že odmieta 

riešiť staré nedotiahnuté a nedoriešené veci bývalého starostu. A z toho dôvodu navrhla 

zrušiť toto uznesenie OZ. Dodala tiež, že sa poradila s právničkami a tie sa vyjadrili, že toto 

uznesenie OZ č. U-26/2011 nemožno považovať za právne záväzný akt. 
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Hlasovanie za zrušenie uznesenia č. U-26/2011 zo dňa 7.4.2011 

 

Prítomní: 8 za: 8 proti: 0 zdržali sa: 0 

 

návrh bol schválený 

__________________________________________________________________________________ 

U z n e s e n i e 

U-73/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

r u š í 

 

uznesenie č. U-26/2011 zo dňa 7.4.2011. 

__________________________________________________________________________________ 

 

f) Štvrťročná správa o stave úradu 

 

Starostka predniesla správu v ktorej stručne opísala fungovanie obce v poslednom štvrťroku: 

- vyhotovenie a odovzdanie pamätníka obetiam vojny 

- skrášlenie nového cintorína najmä kvetinovou výsadbou, oprava strechy domu 

smútku, skončenie užívania priestorov domu smútku p. Molnárom – Pohrebníctvo 

Molnár 

- skrášlenie a nutná oprava dlažby a schodov do Veľkého kultúrneho domu 

a k zdravotnému stredisku, 

- vymaľovanie vestibulu VKD a schodiska ku knižnici 

- získanie dotácie na odstránenie havarijného stavu VKD – opadávanie omietky 

z balkóna 

- postrek 88 stromov gaštanov 

- predaj montážnej plošiny, ktorá kvôli svojmu technickému stavu bola nepoužiteľná 

až nebezpečná 

- vybudovanie parkoviska pri ZŠ 

- 2x6 bytovka na ul. Ružova – odstránenie príčiny zatekania strechy 

- vybudovanie elektrickej prípojky k domu ľudového umenia 

- zorganizované podujatia: stavanie mája, obecné dni – ktoré podľa účasti občanov 

možno kladne hodnotiť 
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- získanie 20 000 tis. dotácie na výmenu okien B-pavilónu ZŠ 

- obec sa zbavila svojich dlhov, a všetky svoje záväzky hradí včas. 

 

 

9. Interpelácia poslancov a diskusia 

 

Na úvod sa starostka vyjadrila k minulým dotazom ktoré odzneli počas diskusie: 

- umiestnil sa neón k malému parku na ul. Petőfiho 

- parkovisko pri ZŠ je dokončené 

- vyschnutý strom je odstránený  

- obec má konečné výsledky záujmu o pozemkové úpravy v katastrálnych územiach 

obce Zápisy sú prílohou zápisnice 

- Starostka ďalej uviedla, že obdržala list od partnerskej obce Csengód, ohľadom ďalšej 

spolupráce medzi obcami.  

- poslanci sa vyjadrili, že súhlasia s ďalšou spoluprácou.  

- Starostka informovala, že Západoslovenská distribučná bude odstraňovať nelegálne 

reklamné zariadenia zo stĺpov vedenia el. energie. 

- Jozef Sládeček uviedol, že by bolo potrebné upozorniť občanov aby si orezali konáre 

prevísajúce cez ploty na cesty.  

- Starostka poznamenala, že by obec potrebovala novú vlečku za traktor, tiež dodala, 

že už funguje nový systém pri zbere stavebného  a biologického odpadu, a dvaja 

pracovníci budú dozerať na celý systém a triedenie 

 

10. Záver 

 

Keďže neboli žiadne ďalšie príspevky do diskusie starostka ukončila 6 zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre o 20,30 hod. 

 

 

 

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

         Ing. Judita Valašková 

                                                                            starostka obce 
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Overovatelia zápisnice:          

 

  

Jozef Sládeček                                               ........................................... 

                                                  

 

                                                  

Dalibor Rampaško                                           ...........................................                                                       

 

 


