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Z á p i s n i c a 

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Dátum konania: 12.  11.  2015  

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

1. Otvorenie zasadnutia 

8. 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: Ing. Erik Bottlik, Gizela 

Kevélyová a Ing. Andrea Gyepes. 

Starostka predniesla návrh programu a navrhla hlasovať.  

Hlasovanie za návrh programu 8. zasadnutia OZ: 

 

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: Mário Čebík a Ing. Ladislav Dojčan 

     

Hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice: 

 

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

 

Zdržali sa: Mário Čebík a Ing. Ladislav Dojčan 

 

návrh bol schválený 
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Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Ladislav Kottlík a László Csepedi. 

 

Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie: 

 

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

 

Zdržal sa: Mgr. Ladislav Kottlík, László Csepedi 

 

návrh bol schválený 

4 . Kontrola uznesení 

 

Mgr. Boris Bátora prečítal uznesenia z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Poslanci nemali pripomienky k uzneseniam. 

 

5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 

  

Starostka uviedla, že keďže sa dopredu nedajú presne odhadnúť sumy jednotlivých položiek 

je potrebné schváliť rozpočtové opatrenie. Ide najmä o presun medzi jednotlivými položkami 

na strane príjmov a výdavkov a navýšenie príjmov a výdavkov najmä o opravu B pavilónu 

ZŠ. V celkovej sume sa rozpočet na strane príjmov a výdavkov mení o 28 800 eur. 

 

Hlasovanie za prijatie Rozpočtového opatrenie č. 3/2015: 

 

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

 

zdržal sa: Mgr. Ladislav Kottlík 

návrh bol schválený 

 

 

U z n e s e n i e  
 

U-75/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

 s c h v a ľ u j e 
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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. 3/2015 

 

Bežné príjmy 

Príjem z prenajatých nebyt. priestorov 3 630,00 

Príjem z prenájmu MKD, VKD 150,00 

Príjem – platby za služby 4 300,00 

Ostatné služby spojené s nájmom  5 080,00 

Úroky z tuzemských vkladov 10,00 

Vratky - 5 000,00 

Transfer zo ŠR – ZŠ odchodné 288,00 

Transfer zo ŠR – odmena C0 skladník 187,20 

Transfer zo ŠR – oprava B pavilónu ZŠ 20 000,00 

Aktivačná činnosť – materiál, poistné 155,50 

Úprava príjmov spolu  28 800,70 

 

 

Bežné výdavky 

OÚ – príspevok do DDS 80,00 

OÚ – cestovné 100,00 

OÚ – telekomunikačná technika 60,00 

OÚ - licencie 200,00 

OÚ – prenájom prevádzkových strojov a zariadení  700,00 

OÚ – špeciálne služby  4 000,00 

OÚ – prídel do SF 200,00 

OÚ - kolky 50,00 

OÚ – transfery na členské príspevky 1 400,00 

OÚ – tarifný plat  4 600,00 

OÚ – poistné do VŠZP - 200,00 

OÚ – poistné do ostatných zdravot. poisť. 1 170,00 

OÚ – nemocenské poistenie 150,00 

OÚ – starobné poistenie 1 800,00 

OÚ – úrazové poistenie 120,00 

OÚ – invalidné poistenie 340,00 

OÚ – poistenie v nezamestnanosti 110,00 

OÚ – poistenie do rezervného fondu solidarity 560,00 

Splátka úroku z úveru 9 bj. 1 100,00 

Splátka úveru 6bj. 850,00 
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ROEP – všeobecný materiál 257,07 

OÚ – elektrina, plyn - 2 200,00 

OÚ – telekomunikačné a poštové služby - 2 500,00 

OÚ – všeobecný materiál - 2 000,00 

OÚ – reprezentačné - 500,00 

OÚ – PHL - 800,00 

OÚ – prepravné a nájom dopravných prostriedkov - 5 000,00 

Splátka istiny úveru - 3 500,00 

Údržba budov – nebytové dom na Mlynskej ulici - 2 300,00 

Kúpa pozemku 14 000,00 

Aktivačná činnosť – úrazové poistenie 13,28 

Aktivačná činnosť – všeobecný materiál 94,90 

Garáže – tarifný plat 4 770,00 

Garáže – poistné do VŠZP 580,00 

Garáže – poistné do ostat zdrav. pois - 1 200,00 

Garáže – nemocenské poistenie 140,00 

Garáže – starobné poistenie 860,00 

Garáže – úrazové poistenie 80,00 

Garáže – invalidné poistenie 200,00 

Garáže – poistenie v nezamestnanosti 80,00 

Garáže – poistné do rezervného f. solidarity 500,00 

Garáže – pracovná odev 150,00 

Garáže – elektrina, plyn - 2 500,00 

Garáže – všeobecný materiál  - 3 000,00 

Garáže – údržba strojov - 500,00 

Garáže – školenia -300,00 

Garáže – stravné lístky -1 500,00 

DS – tarifný plat 900,00 

DS – poistné do VŠZP 90,00 

DS – nemocenské poistenie 15,00 

DS – starobné poistenie 100,00 

DS – úrazové poistenie 10,00 

DS – invalidné poistenie 25,00 

DS – poistenie do rezervného fondu solidarity 40,00 

DS – elektrina, plyn -700,00 

DS – pokuta za zrušenie zmluvy -200,00 

DS – všeobecný materiál  1 300,00 

DS – údržba cintorínov -1 300,00 

TKO – zber a likvidácia KO 9 000,00 

Obecné komunikácie údržba ciest 3 500,00 
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Obecné komunikácie – realizácie nových stavieb -6 000,00 

VKD – údržba strojov 500,00 

MKD – údržba strojov 100,00 

VO - údržba 3 010,00 

Verejná zeleň – všeobecný materiál 200,00 

VKD – elektrina, plyn -6 192,55 

MKD – elektrina, plyn -1 000,00 

MKD – údržba budov - 3500,00 

VO - elektrina -2 700,00 

ZŠ – údržba budov -5 000,00 

ŠJ – prevádzkové stroje -2 763,39 

Úprava výdavkov spolu  749,31 

  

Výdavky ZŠ s MŠ  

  

ZŠ odchodné  288,00 

Oprava B pavilónu ŠR 20 000,00 

navýšenie originálnych kompetencií 5 000,00 

Oprava B pavilónu OÚ 2 763,39 

Úprava výdavkov spolu Obec + ZŠ s MŠ 28 800,70 

 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na r. 2016,2017 a 2018 

 

Hlavný kontrolór obce preniesol svoje stanovisko a navrhol schváliť predložený návrh 

rozpočtu. 

 

7. Návrh rozpočtu na r. 2016, 2017 a 2018 

 

Starostka uviedla, že na rok 2016 sa počíta s vyrovnaným rozpočtom vo výške 1 249 631 €. 

Poznamenala, že v rozpočte sú okrem bežnej réžie navrhnuté výdavky napr. na cintorín 

(prekrytie kanála na účely parkovania, výmena oplotenia), výstavby komunikácií, 

v programe kultúra na spoločenské podujatia a obecné dni, počíta sa tiež realizáciou 

kamerového a monitorovacieho systému, rekonštrukciou budúceho domu ľudových tradícií. 

Čo sa týka kapitálových výdavkov tie sú naplánované na výstavbu komunikácie a tiež 

odkúpenie kanalizačných plánov od Vodárenskej spoločnosti. 

 

Ing. Ladislav Dojčan sa spýtal, či by sa nadalo zahrnúť do rozpočtu aj nákup novej techniky 

(napr. traktor). 
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Starostka reagovala, že takéto nákupy budú musieť byť realizované len z úveru. 

Jozef Sládeček navrhol aby bola na ďalších schôdzach prednesená správa z školskej rady aby 

vedenie obce vedelo ako sa škole darí, čo dosiahli a čo potrebujú, keďže oni nepredkladajú 

svoj rozpočet na schválenie v takej forme ako obec (odkiaľ sú zrejmé  investície obce atď) 

 

Hlasovanie za schválenie rozpočtu na roky 2016, 2017, 2018: 

 

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

 

návrh bol schválený 

 

 

U z n e s e n i e  

U-76/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

1) s c h v a ľ u j e  

 

Rozpočet obce na rok 2016 - 2018 

 

2) b e r i e    n a   v e d o m i e 

 

      OBEC   ZŠ s MŠ s VJSaM 

Bežné príjmy                   1.231.781,- €          17.350,- €  

Kapitálové príjmy                                                      500,- €         

Finančné operácie                                                          0,- € ___________________________                                                        

súhrn všetkých príjmov                1.249.631,- € 

 

      OBEC    ZŠ s MŠ s VJSaM 

Bežné výdavky                617.925,- €        567.415,-€ 

Kapitálové výdavky                  15.400,- €              

Finančné operácie      48.891,- €______________________________                                                        

súhrn všetkých výdavkov                                  1.249.631,- € 

 

3) b e r i e    n a    v e d o m i e 
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Programový rozpočet na roky 2016 - 2018 

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti 

 

Starostka preniesla návrh VZN, s tým že predchádzajúce VZN 2/2012 malo nedostatky, ktoré 

boli vytknuté kontrolnými orgánmi, a aj z toho dôvodu je potrebná aktualizácia tohto VZN. 

Dodala, že sadzby dane zostávajú nezmenené, zmena sa navrhla v znížení sadzby z dane zo 

stavieb a bytov pre FO v hmotnej núdzi, dôchodcov starších ako 70 rokov, držiteľov ZŤP 

preukazu a držiteľov ZŤP so sprievodcom, ktoré slúžia  na ich trvalé bývanie. 

 

Jozef Sládeček navrhol osoby nad 70 r. a ZŤP FO boli o týchto možnostiach a svojich 

povinnostiach informovaní formou rozhlasu. 

 

Hlasovanie za schválenie VZN č. 6/2015 o dani z nehnuteľnosti: 

 

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

 

Zdržal sa: Mgr. Ladislav Kottlík 

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

U-77/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s a    u z n á š a 

 

na Všeobecne záväznom nariadení Obce Veľký Kýr č. 6/2015 o dani za nehnuteľnosti . 

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Návrh VZN č. 7/2015 o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, 

o dani za ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie 

prístroje a poplatku 
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Starostka v tomto bode vysvetlila, že VZN č. 3/2012  mal byť prepracovaný už minulý rok 

pre svoje nedostatky, ale po voľbách to už nebolo možné stihnúť. V navrhovanom VZN sa 

zvýšila sadzba dane pre predajné automaty zo 17 na 30 eur, za nevýherné hracie prístroje 

taktiež zo  17 na 40 eur, daň za ubytovanie sa navrhuje v sume 0,50 eur na rok a v zmysle 

nového zákona o odpadoch sa zavádza poplatok za drobné stavebné odpady v najnižšej 

možnej sadzbe za 0,015 eur za kg odpadu. Dodala tiež, že táto novela zákona už nedovoľuje 

zníženie dane pre tie kategórie občanov, ktoré v minulosti mali zníženú sadzbu (deti do 6r. 

a dôchodcom nad 85 r.), preto sa navrhlo zníženie poplatku vo výške 50 % držiteľom 

preukazov ZŤP a ťažko zdravotne postihnutým so sprievodcom. Navrhuje sa odpustenie 

poplatku tomu, kto na základe pracovnej zmluvy, nájomnej zmluvy alebo iných dokladov 

preukáže, že viac ako 90 dní sa zdržiava v zahraničí. 

 

Hlasovanie za schválenie VZN č. 7/2015 o dani za psa, o dani za užívanie verejného 

priestranstva, o dani za ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za 

nevýherné hracie prístroje a poplatku: 

 

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

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

U-78/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s a    u z n á š a 

 

na Všeobecne záväznom nariadení Obce Veľký Kýr č. 7/2015 o dani za psa, o dani za 

užívanie verejného priestranstva, o dani za ubytovanie, o dani za predajné automaty, 

o dani za nevýherné hracie prístroje a poplatku. 

__________________________________________________________________________________ 

 

10. Žiadosti občanov 

 

a) Žiadosť Viktora Čebíka o odkúpenie pozemku 
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 Starostka uviedla, že pôvodná žiadosť o odkúpenie obecného pozemku bola z 30.4.2014. 

Poslanci schválili zámer odpredať žiadané pozemky uznesením U-46/2015 podľa 

osobitného zreteľa, keďže sa jedná o prístupovú cestu k pozemku a rodinnému domu 

žiadateľa. Následne nebolo podpísané uznesenie č. U-53/2015, ktorým sa stanovila 

predajná cena pozemkov tajným hlasovaním na 21,60 €/m2, čo bola cena vyššia ako 

stanovovalo platné VZN. Preto s prihliadnutím na osobitný zreteľ starostka navrhla 

odpredať tieto pozemky žiadateľovi za 3 €/m2. 

 

Hlasovanie za schválenie prevodu majetku obce parciel „C“ č. 495/90 a 495/91 odčlenené od 

pôvodných parciel podľa GP č. 138/2014 overeným pod č. 414/14: 

 

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

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

U-79/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 

 

prevod majetku obce, a to pozemkov - parcela registra „C“ parc.č. 495/90, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 48 m2,  geometrickým  plánom č. 138/2014, overeným pod č. 414/14 

odčlenená z parcely registra „C“ parc.č. 495/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 284 

m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr a parcela 

registra „C“ parc.č. 495/91, zastavané plochy a nádvoria o výmere 150 m2, geometrickým  

plánom č. 138/2014, overeným pod č. 414/14 odčlenená z parcely registra „C“ parc.č. 495/1, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 6426 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 3,-€/m2, tj. celkovo vo 

výške 594,- eur kupujúcemu Viktor Csebík, rod. Csebík, nar. 18.6.1977, trvale bytom Malá 

Pažiť 1460/42, 941 07 Veľký Kýr do jeho výlučného vlastníctva v celosti.  

Zdôvodnenie osobitného zreteľa – uvedené pozemky sú prístupovou cestou k pozemkom 

a rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľa. Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav. 

__________________________________________________________________________________ 

 



OBEC VEĽKÝ  KÝR  

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

 

 

10 
 

b) Žiadosť Ladislava Kazána o odkúpenie pozemku 

V tomto bode starostka oboznámi prítomných so žiadosťou p. Kazána, ktorý žiadal 

o odkúpenie časti parcely č. 392/3 na Námestí sv. Jána ako prístupovú cestu k svojmu 

pozemku a budove zo zadnej časti.  Starostka navrhla túto parcelu nepredávať keďže  ide 

o pozemok, ktorý patrí k verejnému priestranstvu, a to obec nemá v úmysle predávať ani 

jednému z podnikateľov, ktorí tu majú svoje nehnuteľnosti, čiže prístup k svojim 

pozemkom každému zostane nedotknutý.  

 

Hlasovanie za neschválenie zámeru odpredať časť parcely „C“ 392/3 o výmere 17,4m2: 

 

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

 

Zdržal sa: László Csepedi 

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

U-80/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

n e s c h v a ľ u j e 

 

zámer odpredať čast parcely „C“ č. 392/3 o výmere 17,4 m2 Ladislavovi Kazánovi, 

bytom Veľký Kýr, Pažiť 242/25. 

 

c) Žiadosť Márie Vanyovej o opätovné uzavretie kúpnej zmluvy na pozemky  

V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov o žiadosti právneho 

zástupcu p. Márie Vanyovej  o opätovné uzavretie kúpnej zmluvy k pozemku pod 

rodinným domom a priľahlým dvorom žiadateľky. Tento pozemok bol v minulosti 

odkúpený rodičmi žiadateľky, kúpna cena bola vyplatená, o čom svedčia predložené 

listiny, ale nedošlo k zápisu vlastníckeho práva do katastra. Z tohto dôvodu žiada 

žiadateľka o opätovné uzavretie kúpnej zmluvy s tým, aby bola rešpektovaná skutočnosť 

vyplatenia kúpnej ceny. Keďže žiadateľka predmetný pozemok dlhodobo užíva,  

prevodom by došlo k zosúladeniu užívacieho stavu so zápisom v katastri nehnuteľností.  

Vzhľadom na osobitné okolnosti prípadu navrhla starostka postupovať podľa § 9a ods.8 
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písm.e) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov s vyššie uvedeným 

odôvodnením osobitného zreteľa (nie podľa § 9a ods.8 písm.b) citovaného zákona).  

 

Hlasovanie za opätovné uzavretie kúpnej zmluvy na pozemky podľa GP č. 20/2015 a to diel 

1 o výmere 154 m2 pre p. Vanyovú: 

 

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

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

U-81/2015 

 

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 časti pozemku – diel 1 o 

výmere 154 m2, geometrickým plánom č. 20/2015, úradne overeným pod č. 646/15 odčlenený 

z parcely registra „E“ parc.č. 495/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2281 m2,  

zapísanej 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 215,30 EUR, ktorá bola vyplatená pred právnymi predchodcami 

kupujúcej pred podpisom zmluvy, kupujúcej Mária Vanyová, rod. Mihalíková, nar. 

28.7.1956, trvale bytom Budovateľská 1041/41, Veľký Kýr  v celosti.  

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa – diel 1 o výmere 154 m2 tvorí súčasť parcely registra „C“ 

parc.č. 2198/16 (pozemok pod stavbou rodinného domu vo vlastníctve kupujúcej a priľahlý 

dvor). Uvedená časť pozemku  bola v minulosti od obce odkúpená právnymi predchodcami 

kupujúcej, pričom kúpna cena bola vyplatená, nedošlo však k zápisu vlastníckeho práva v 

prospech kupujúcich do katastra nehnuteľností.  Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny 

stav.  

________________________________________________________________________________ 

 

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo zámer previesť majetok obce a 

spôsob prevodu majetku obce, a to dielu 1 o výmere 154 m2, geometrickým plánom č. 

20/2015, úradne overeným pod č. 646/15 odčleneného z parcely registra „E“ parc.č. 495/2, 
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zastavané plochy a nádvoria o výmere 2281 m2,  zapísanej 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 215,30 EUR, 

ktorá bola vyplatená právnymi predchodcami kupujúcej,  kupujúcej Mária Vanyová, rod. 

Mihalíková, nar. 28.7.1956, trvale bytom Budovateľská 1041/41, Veľký Kýr  v celosti.  s 

vyššie uvedeným odôvodnením osobitného zreteľa. 

 

O 19.51 sa Mgr. Ladislav Kottlík ospravedlnil a opustil zasadnutie OZ. Starostka následne 

navrhla zvoliť do návrhovej komisie za p. Kottlíka poslanca Dalibora Rampaška. 

 

Hlasovanie za navrhnutého člena návrhovej komisie: 

 

Prítomní: 7 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 1 

 

Zdržal sa: Dalibor Rampaško 

návrh bol schválený 

 

d)  Žiadosť Zoltána Bálinta a manželky Magdalény o odkúpenie obecného pozemku 

parc. 629/17 o výmere 200m2 

V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov o žiadosti Zoltána 

Bálinta a manž. Magdalény Bálintovej, rod. Preskovej  o odkúpenie pozemku 

nachádzajúceho sa za ich rodinným domom a priľahlého k ich dvoru. Tento pozemkom 

je žiadateľmi dlhodobo užívaný, oplotený spolu s pozemkom v ich vlastníctve. 

Prevodom by došlo k zosúladeniu užívacieho stavu so zápisom v katastri nehnuteľností. 

Hlasovanie zámer odpredať parc. „C“ č. 629/17 k.ú. Veľký Kýr o výmere 200 m2  : 

 

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

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

U-82/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 
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zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to pozemku – parcela 

registra „C“ parc.č. 629/17, orná pôda o výmere 200 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 200 eur kupujúcim 

Zoltán Bálint, rod. Bálint, nar. 1.2.1943 a manželka Magdaléna Bálintová, rod. Presková, nar. 

9.10.1947, obaja trvale bytom Budovateľská 1075/75,  941 07 Veľký Kýr do ich 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov  v celosti.  

Zdôvodnenie osobitného zreteľa – parcela registra „C“ parc.č. 629/17 sa nachádza 

bezprostredne za rodinným domom a pozemkom/dvorom vo vlastníctve kupujúcich, je nimi 

dlhodobo užívaná a oplotená spolu s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich. Prevodom sa 

zosúlaďuje užívací a právny stav. 

__________________________________________________________________________ 

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo zámer previesť majetok obce a 

spôsob prevodu majetku obce, a to parcely registra „C“ parc.č. 629/17, orná pôda o 

výmere 200 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, t.j. celkovo 200 €, kupujúcim 

Zoltán Bálint, rod. Bálint, nar. 1.2.1943 a manželka Magdaléna Bálintová, rod. Presková, 

nar. 9.10.1947, obaja trvale bytom Budovateľská 1075/75,  941 07 Veľký Kýr do ich 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov  v celosti  s vyššie uvedeným odôvodnením 

osobitného zreteľa. 

 

e) Uvoľnený 1 –izbový nájomný byt v 9 bj.  

Starostka uviedla, že doterajší nájomca ukončuje nájom bytu k 5.12.2015. Žiadosti podali 2 

žiadatelia, jeden z Považskej Bystrice a jeden z obyvateľov našej obce. Obaja splnili 

podmienky, a Komisia výstavby a životného odporučila nášho občana p. Jančára, ktorý 

podla VZN o pravidlách zostavovania poradia uchádzačov o pridelenie obecných 

nájomných bytov má prednosť pred cudzím žiadateľom. 

 

Hlasovanie za určenie Milana Jančára s partnerkou za nových nájomcov jednoizbového bytu 

č. 8 na ul.  Hlavná č. 1509/54: 

 

              Prítomní : 7  Za: 6   Proti: 0  Zdržali sa: 1 

 

Zdržal sa: Dalibor Rampaško 

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

U-83/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

pridelenie 1-izbového nájomného bytu č. 8 na ul. Hlavná č. 1509/54 Milanovi 

Jančárovi s partnerkou. 
 

 

f)  Žiadosť spoločnosti Barca s.r.o Nitra o prenájom skladových priestorov. 

Spoločnosť žiadala o prenájom priestorov Starého zdravotného strediska z dôvodu aby tam 

mohli skladovať materiál a náradie v období od 16. novembra do 18. decembra 2015 počas 

prác pri výmene okien na ZŠ – B pavilón, žiadateľ navrhol za prenájom 940 eur. Starostka 

odporučila súhlasiť s prenájmom. 

 

Hlasovanie za prenájom skladových priestorov v budove starého zdravotného strediska 

v období od 16.11 -18.12 2015 za sumu 940 eur: 

 

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

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

U-84/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 

 

prenájom skladových priestorov v období od 16.11 -18.12 2015 spoločnosti Barca s.r.o IČO  

36 561 720 na ulici Hlavná za cenu 940 eur. 
 

 

g) Kúpa autobusu Karosa 736 
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V tomto bode starostka skonštatovala, že súčasný obecný autobus je z r. 1985, potreboval by 

GO motora čo by vyšlo cca 2000 eur. Ponúkaný autobus je ročník 1992, je v dobrom stave, 

s klímou, chladničkou, celoročnými pneumatikami, a sú k nemu aj náhradné diely – cena 

s DPH je 3600 eur. Nákup by sa mohol vykryť z rezervného fondu obce, ktorý bol tvorený 

z prebytkov minulých rokov.  Starostka tiež dodala, že obec ušetrila cca 5000 eur tým že 

jazdil obecný autobus a nemusela prenajímať autobusy. 

 

Hlasovanie za kúpu autobusu Karosa za 3600 eur z rezervného fondu obce: 

 

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

 

návrh bol schválený 

 

U z n e s e n i e  

U-85/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 

 

čerpanie rezervného fondu na nákup autobusu Karosa v sume 3600,- eur. 
 

 

h) Žiadosť hudobnej skupiny Pablo o skončenie nájmu skúšobne vo VKD 

Išlo o miestnosť o rozlohe 13,17 m2 a podľa VZN č. 8/2008 o nájme nebytových priestorov 

bola stanovená tarifa 6,64 eur/m2 tj. 87,44 eur, poplatok za réžiu bol v sume 33,19 eur/ rok. 

Súčasne obec obdržala žiadosť o prenájom tejto skúšobne na účel skúšania s kapelou 

a hudobnú prípravu od Erika Szőke, bytom Veľký Kýr. Starostka poprosila poslancov aby 

hlasovali o prenájme tejto skúšobne za rovnakú cenu nájmu. 

 

Hlasovanie za prenájom priestorov vo VKD o výmere 13,17m2 na účely skúšania s kapelou 

pre Erika Szőke: 

 

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

 

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

U-86/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 

s c h v a ľ u j e 

 

prenájom priestorov vo veľkom kultúrnom dome o výmere 13,17 m2 na účel 

skúšania s kapelou a hudobnej prípravy za ročné nájomné v sume 6,64 €/m2, ročný 

poplatok za réžiu v sume 33,19 €  Erikovi Szőke, bytom Veľký Kýr, Veľká Pažiť 

977/43. 

__________________________________________________________________________________ 

 

11. Interpelácia poslancov a diskusia 

- Jozef Sládeček informoval o poplatkoch za TKO a o dôvodoch nutnosti zvýšenia 

poplatku.  

- Starostka uviedla, že odvoz TKO sa zmení na raz za 2 týždne.   

- Mgr. Ladislav Kottlík nechal odkaz do diskusie: podľa akej zmluvy má 

pohrebníctvo Molnár na ohrade starého cintorína reklamu. 

- Starostka uviedla, že o žiadnej zmluve nevie, ale aj iné pohrebníctva (napr. p. 

Kottlík) tiež má informačnú tabulu pri vstupe na cintorín bez zmluvy. 

- Mgr. Kottlík tiež mal požiadavku o doručovanie vytlačených materiálov na 

schôdze. 

- Ostatní poslanci sa vyjadrili, že im postačujú materiály formou emailu. 

 

12. Záver 

 

Keďže neboli žiadne ďalšie príspevky do diskusie starostka ukončila 8 zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre o 20,36 hod. 

 

 

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

         Ing. Judita Valašková 

                                                                                                                          starostka obce 
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Overovatelia zápisnice:          

 

  

Mário Čebík                                                    ........................................... 

                                                  

 

                                                  

Ing. Ladislav Dojčan                                         ...........................................                                                       

 

 


