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

Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 14. 12. 2015
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
1. Otvorenie zasadnutia
9. 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: Gizela Kevélyová, Ing.
Andrea Gyepes. Jozef Sládeček nebol prítomný.
Starostka predniesla návrh programu a navrhla hlasovať.
Hlasovanie za návrh programu 9. 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: Mgr. Boris Bátora a Mgr. Róbert Szabó
Hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice:
Prítomní:

8

za:

6

proti: 0

zdržali sa:

Zdržali sa: Mgr. Boris Bátora a Mgr. Róbert Szabó
návrh bol schválený
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Erik Bottlik a Dalibor Rampaško
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Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie:
Prítomní:

8

za:

6

proti: 0

zdržali sa:

2

Zdržal sa: Ing. Erik Bottlik a Dalibor Rampaško
návrh bol schválený
4 . Kontrola uznesení
László Csepedi prečítal uznesenia z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva. Na
zasadnutie sa dostavil p. Jozef Sládeček. Poslanci nemali pripomienky k uzneseniam.
5. Rozpočtové opatrenie č. 4/2015
Starostka predniesla poslancom návrh rozpočtového opatrenia č. 4, s ktorým sa už mohli
oboznámiť.
Hlasovanie za prijatie Rozpočtového opatrenie č. 4/2015:

Prítomní : 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

návrh bol schválený

Uznesenie
U-87/2015
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. 4/2015
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Bežné príjmy
Príjem z podielových daní

7935,00

Daň zo stavieb

1300,00

Príjem za komunálny odpad

4300,00

Príjem z prenájmu pozemkov

2700,00

Príjem za výherné hracie prístroje

2000,00

Transfer zo ŠR – dopravné žiakom

45,00

Transfer zo ŠR – MŠ predškoláci

921,00

Transfer zo ŠR – vzdelávacie preukazy

2424,00

Transfer zo ŠR – soc. znevýhodnené prostredie

530,00

Transfer zo ŠR – ZŠ odmeny

3658,00

Úprava príjmov spolu

25813,00
Bežné výdavky

OÚ – licencie

350,00

OÚ – propagácia a inzercia

150,00

OÚ – špeciálne služby

1500,00

OÚ – stravovanie, stravné lístky

330,00

Soc. služby – tarifný plat

760,00

Dôchodcovia – stravné

1200,00

Dôchodcovia – vianočné dary

155,00

Garáže – servis, oprava automobilov

4800,00

Nákup autobusu

3600,00

Garáže – prevádzkové stroje - rozmetadlo

1500,00

Dom smútku - vodné

300,00

Dom smútku – všeobecný material

200,00

Carisma – služby za zhotovenie progr. v obec. TV

290,00

TKO – všeobecný materiál

600,00

ČOV – prevádzkovanie

1500,00

VO - údržba

1000,00

Úprava výdavkov za obec

18235,00

Výdavky ZŠ s MŠ
ZŠ mimoriadne odmeny

3658,00

ZŠ vzdelávacia preukazy 9-12/2015

2424,00

MŠ predškoláci

921,00

ZŠ - soc. znevýhodnené prostredie

530,00

ZŠ – cestovné žiakom

45,00
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Úprava výdavkov za ZŠ

7578,00

Úprava výdavkov spolu Obec + ZŠ s MŠ

25813,00

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016
Hlavný kontrolór obce preniesol plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 – príloha
zápisnice.
__________________________________________________________________________________

Uznesenie
U-88/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
berie na vedomie

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016.
__________________________________________________________________________________
7. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2015-2023
Starostka uviedla, že Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja je základným dokumentom,
ktorým si obec zabezpečuje rozvoj svojho územia v rokoch 2015-2023. Základným
strategickým dokumentom je územný plán obce, ale oproti ÚP sa PHSR podrobnejšie
zaoberá otázkami ekonomického a sociálneho rozvoja, obsahuje demografické údaje,
sociálnu a kultúrnu infraštruktúru, opis podnikateľského prostredia, slabé a silné stránky
obce a takisto ohrozenia a príležitosti na rozvoj. Keďže bol návrh PHSR rozoslaný poslancom
a mali možno si ho preštudovať, starostka dala možnosť na vyjadrenia sa k návrhu a vyzvala
poslancov hlasovať.
Hlasovanie za schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľký Kýr 20152023:
Prítomní : 9

Za: 9

Proti: 0
návrh bol schválený
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Uznesenie
U-89/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľký Kýr na roky 2015-2023.
__________________________________________________________________________________
8. Návrh na vyplatenie odmeny pre poslancov OZ
V tomto bode sa starostka poďakovala za celoročnú prácu poslancov OZ, ktorí sa vzdali
odmeny za účasť na zasadnutiach, pracovaných poradách. A navrhla im mimoriadnu
odmenu vo výške 100 eur pre každého poslanca OZ. Odôvodnila to tiež tým, že pre obec je
to ešte stále úspora oproti vyplácaniu odmien za každú účasť na schôdzach OZ, či v
odborných komisiách.
-

Mgr. Róbert Szabó tiež navrhol odmenu za celoročnú prácu hlavnému kontrolórovi
vo výške 100 eur. A odmenu starostke obce, ako motiváciu naďalej efektívne
a rozumne hospodárila s finančnými prostriedkami obce vo výške 1000 eur.

Hlasovanie za schválenie mimoriadnej odmeny poslancov vo výške 100 eur:
Prítomní : 9

Za: 3

Proti: 0

Zdržali sa: 6

Zdržali sa: Mgr. Boris Bátora, Ing. Erik Bottlik, Mário Čebík, Ing. Ladislav Dojčan, Dalibor
Rampaško, Jozef Sládeček
návrh nebol schválený

Uznesenie
U-90/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
neschvaľuje
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jednorazovú mimoriadnu odmenu pre poslancov Obecného zastupiteľstvo vo
Veľkom Kýre.
__________________________________________________________________________________
Hlasovanie za schválenie mimoriadnej odmeny hlavnému kontrolórovi obce vo výške 100
eur:
Prítomní : 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

návrh bol schválený
__________________________________________________________________________________

Uznesenie
U-91/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje

výplatu mimoriadnej odmeny hlavnému kontrolórovi obce Veľký Kýr vo výške 100,€ v čistom.
__________________________________________________________________________________
Mgr. Boris Bátora navrhol hlasovať o odmene pre starostku.
Hlasovanie za schválenie mimoriadnej odmeny starostke obce vo výške 1000 eur:
Prítomní : 9

Za: 8

Proti: 0

Zdržali sa: 1

Zdržal sa: Dalibor Rampaško
návrh bol schválený
__________________________________________________________________________________

Uznesenie
U-92/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
6
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schvaľuje
výplatu mimoriadnej odmeny starostke obce Veľký Kýr Ing. Judite Valaškovej vo výške
1000,- € v čistom.
__________________________________________________________________________________
9. Návrh na vyplatenie príspevku novorodencom narodeným v roku 2015 s trvalým
pobytom v obci Veľký Kýr
V tomto bode bol navrhnutý príspevok pre novorodencov narodených v roku 2015 vo výške
30 eur na dieťa.
-

Jozef Sládeček vyjadril svoj súhlas s návrhom a dodal, že v nasledujúcich rokoch by
tento príspevok mohol mať rastúcu tendenciu.

Hlasovanie za schválenie návrhu na vyplatenie príspevku 30 eur na dieťa narodené v roku
2015:
Prítomní : 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

návrh bol schválený

Uznesenie
U-93/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
výplatu jednorazového príspevku 30 €/dieťa pri narodení dieťaťa v roku 2015 s trvalým
pobytom v obci Veľký Kýr.
__________________________________________________________________________________
10. Aktualizácia poplatkov za pracovné a administratívne úkony obecného úradu
V tomto bode starostka odôvodnila nutnosť aktualizácie poplatkov hlavne novelizáciu
zákona o miestnych daniach a poplatkoch a schválením VZN č. 7/2015 kde sa sadzba za
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drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín stanovila na 0,015 eur za kg odpadu. Z tohto
dôvodu bolo potrebné vypustiť nasledovné položky:
uloženie separovaného stavebného odpadu do Kačína – za traktorovú vlečku 10,00 €
uloženie neseparovaného stavebného odpadu do Kačína – za traktorovú vlečku 30,00 €
uloženie separovaného stavebného odpadu do Kačína – za príves 5,00 €
uloženie neseparovaného stavebného odpadu do Kačína – za príves 15,00 €
Hlasovanie za schválenie vypustenia štyroch poplatkov týkajúcich sa stavebného odpadu
z Poplatkov za pracovné a administratívne úkony obecného úradu:
Prítomní : 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

návrh bol schválený
__________________________________________________________________________________

Uznesenie
U-94/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
vypustenie štyroch poplatok, ktoré sa týkajú stavebného odpadu z „Poplatkov za pracovné
a administratívne úkony obecného úradu a to:
Uloženie separovaného stavebného odpadu do Kačína – za traktorovú vlečku 10,00 €
Uloženie neseparovaného stavebného odpadu do Kačína – za traktorovú vlečku 30,00 €
Uloženie separovaného stavebného odpadu do Kačína – za príves 5,00 €
Uloženie neseparovaného stavebného odpadu do Kačína – za príves 15,00 €
__________________________________________________________________________________
11. Odsúhlasenie audítora účtovníctva obce
Starostka uviedla, že túto povinnosť ukladá zákon o účtovníctve v zmysle ktorého je
potrebný súhlas obecného zastupiteľstva s audítorom, ktorý bude vykonávať účtovný audit
v obci. Ďalej navrhla, aby audit ako doteraz vykonávala p. Irena Vaššová a jej dcéra p. Ing.
Henrieta Godány Vaššová.
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Hlasovanie za schválenie audítoriek pre obec Veľký Kýr na obdobie do 31.12.2018:
Prítomní : 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

návrh bol schválený
_______________________________________________________________________________

Uznesenie
U-95/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
-

vykonávanie auditu účtovníctva obce Veľký Kýr audítorkou p. Irenou
Vaššovou podľa licencie SKAu č. 31 za obdobie do 31.12.2015

-

vykonávanie auditu účtovníctva obce Veľký Kýr audítorkou p. Ing. Henrietou
Godány Vaššovou podľa licencie UDVA č. 1142 za obdobie od 1.1.2016 do
31.12.2018.

_________________________________________________________________________________
12. Spoločná ČOV Vekočem
Starostka informovala prítomných, že bola prijatá nová osoba, ktorá má potrebnú odbornú
spôsobilosť, čistička by v súčasnosti potrebovala rozšírenie kapacít a aby sa zjednodušila
administratíva pri uchádzaní sa o fondy, navrhuje sa založenie s.r.o–čky zo združených obcí,
kde by každá obec vložila svoj podiel a bola by tým pádom väčšia možnosť zapojenia sa do
prípadnej výzvy o dotáciu alebo možnosť hľadania nového investora.
-

Poslanci sa informovali či podiel obce v ČOV zostáva nezmenený a kto bude
konateľom s.r.o

-

Starostka odpovedala, že podiel sa nemení a konateľmi budú starostovia.

Hlasovanie za založenie s.r.o, vklad podielu obce do základného imania a konateľa
spoločnosti :
Prítomní : 9

Za: 8

Proti: 0
9
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Zdržal sa: László Csepedi
návrh bol schválený
_______________________________________________________________________________

Uznesenie
U-96/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
a) s c h v a ľ u j e
aby obec Veľký Kýr bola jedným zo zakladateľov obchodnej spoločnosti ČOV,
s.r.o, so sídlom 941 06 Komjatice, Nádražná 97, spolu s obcami Mojzesovo,
Černík, Komjatice a Vinodol
b) súhlasí
aby sa v prípade potreby použil ako vklad do základného imania tejto spoločnosti
nepeňažný vklad, a to nehnuteľnosti , ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území
obce Černík, ktoré sú evidované na Okresnom úrade Nové Zámky, katastrálny
odbor takto:
LIST VLASTNÍCTVA číslo 1038 prevádzkový objekt čističky odpadových vôd
súpisné číslo 465 na parcelnom čísle 3387 čistiaca linka čističky odpadových
vôd súpisné číslo 466 na parcelnom čísle 3388, ktoré patria podľa B 4 obci
Veľký Kýr v 2909/10000 z celku,
LIST VLASTNÍCTVA číslo 2665 parcely registra „C“:
parcelné číslo 3386 – 5640 m2 – zastavané plochy a nádvoria
parcelné číslo 3387 -

89 m2 – zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo 3388 -

413 m2 – zastavané plochy a nádvoria

ktoré patria obci Veľký Kýr, podľa B 4 v podiele 2909/10000 z celku, a ktorých
hodnota bola určená v zmysle znaleckého posudku číslo 242/2015, zo dňa
20.11.2015, vyhotoveným Ing. Otom Pisoňom na hodnotu vo výške 267 000,- €
(slovom dvestošesťdesiatsedemtisíc eur), pričom hodnota podielu obce Veľký Kýr
je 77 670,30 € a nepeňažný vklad sa započítava sumou 58 180,- €
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c) schvaľuje
aby starostka Obce Veľký Kýr – Ing. Judita Valašková bola konateľom
spoločnosti ČOV, s.r.o, so sídlom 941 06 Komjatice, Nádražná 97
__________________________________________________________________________________
13. Žiadosti občanov
a) Žiadosť Márie Vanyovej o opätovné uzavretie kúpnej zmluvy na pozemky

V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov, že zámer previesť
časť majetku obce – diel 1 o výmere 154 m2 podľa geometrického plánom č. 20/2015,
úradne overeného pod č. 646/15 , (časť pozemku pod domom a časť dvora žiadateľky
Márie Vanyovej), ktorý schválili dňa 12.11.2015 na 8. zasadnutí zastupiteľstva bol
zverejnený tak, ako to ustanovuje zák. 138/1991 Zb. v platnom znení.

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 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 prevod majetku obce, a to časti pozemku - diel 1 o výmere

154 m2, geometrickým plánom č. 20/2015, úradne overeným pod č. 646/15:
Prítomní : 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

návrh bol schválený

Uznesenie
U-97/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
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prevod 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 právnymi predchodcami kupujúcej
pred podpisom zmluvy, kupujúcej Mária Vanyová, rod. Mihaliková, 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 prevod 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, 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 pred podpisom zmluvy,

kupujúcej

Mária Vanyová, rod. Mihalíková, nar. 28.7.1956, trvale bytom Budovateľská 1041/41,
Veľký Kýr v celosti s vyššie uvedeným odôvodnením osobitného zreteľa
b) Žiadosť Zoltána Bálinta a manž. Magdalény o odkúpenie pozemku

V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov, že zámer previesť
časť majetku obce – parcelu registra „C“ parc.č. 629/17, nachádzajúcu sa za domom
p.Zoltána Bálinta a jeho manželky, ktorý schválili dňa 12.11.2016 na 8. zasadnutí
zastupiteľstva bol zverejnený tak, ako to ustanovuje zák. 138/1991 Zb. v platnom
znení. Je však potrebné schváliť ešte samotný prevod nehnuteľností, následne bude
podpísaná kúpna zmluva a podaná spolu s návrhom na vklad a ostatnými zákonom
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požadovanými prílohami na 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 prevod majetku obce, a to pozemku - parcela registra „C“

parc.č. 629/17, orná pôda o výmere 200 m2, kat. územie Veľký Kýr:
Prítomní : 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

návrh bol schválený

Uznesenie
U-98/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
prevod 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 1,- €/m2, tj. celková kúpna
cena predstavuje 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.
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 prevod 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
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podľa § 9a ods.8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu
cenu vo výške 1 eur/m2 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.
c) Žiadosť Gizely Cseriovej o odkúpenie obecného pozemku

V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov o žiadosti p.Gizely
Cseriovej o odkúpenie častí pozemku vo vlastníctve obce, ktoré sú súčasťou
oploteného areálu, kde stojí rodinný dom a nachádza sa dvor, resp. záhrada. Podľa
grafickej časti geometrického plánu predstavujú tieto pozemky predzáhradku a časť
dvora. Predmetné nehnuteľnosti dlhodobo užívali rodičia žiadateľky viac ako 60
rokov, prevodom by došlo k zosúladeniu užívacieho stavu so zápisom v katastri
nehnuteľností. Žiadateľka je podielovou spoluvlastníčkou stavby rodinného domu
a časti pozemku. Starostka obce navrhla postupovať podľa § 9a ods.8 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, keďže žiadateľka
nie je výlučnou vlastníčkou stavby, ale túto si mieni v budúcnosti vysporiadať so
svojimi súrodencami).
Hlasovanie za schválenie zámeru previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku

obce, a to časti pozemku – diel 1 o výmere 36 m2, geometrickým plánom č. 130/2015,
úradne overeným pod č. 388/15 :
Prítomní : 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržali sa: 0

návrh bol schválený

Uznesenie
U-99/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
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zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to časti pozemku –
diel 1 o výmere 36 m2, geometrickým plánom č. 130/2015, úradne overeným pod č.
388/15 odčlenený z parcely registra „C“ parc.č. 301/2, vodné plochy o výmere 442 m2,
diel 2 o výmere 12 m2, uvedeným geometrickým plánom odčlenený z parcely
registra „C“ parc.č. 495/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 65874 m2 (parcely
registra „C“ parc.č. 301/2 a 495/2 zapísané na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom
vlastníctve obce Veľký Kýr), diel 9 o výmere 32 m2, uvedeným geometrickým
plánom 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 1€/m2 EUR kupujúcej Gizela
Cseriová, rod. Sztranyáková, nar. 17.7.1944, trvale bytom Pažiť 233/16, 941 07 Veľký
Kýr v celosti s ohraničením doby platnosti tohto uznesenia do 31.12.2016
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – vyššie popísané diely 1,2 a 9 tvoria súčasť
oploteného pozemku v užívaní kupujúcej, na ktorom sa nachádza dom a priľahlý
dvor, resp. záhrada. Prevádzané pozemky sú časťou predzáhradky a dvora. Právni
predchodcovia kupujúcej predmetné nehnuteľnosti nerušene užívali viac ako 60
rokov. 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 36 m2, geometrickým plánom
č. 130/2015, úradne overeným pod č. 388/15 odčleneného z parcely registra „C“
parc.č. 301/2, vodné plochy o výmere 442 m2, dielu 2 o výmere 12 m2, uvedeným
geometrickým plánom odčleneného z parcely registra „C“ parc.č. 495/2, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 65874 m2 (parcely registra „C“ parc.č. 301/2 a 495/2
zapísané na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr), dielu 9
o výmere 32 m2, uvedeným geometrickým plánom odčleneného 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 1,- eur/m2 EUR
kupujúcej Gizela Cseriová, rod.
Sztranyáková, nar. 17.7.1944, trvale bytom Pažiť 233/16, 941 07 Veľký Kýr v celosti.
d) Žiadosť p. Estery Černákovej
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V tomto bode starostka uviedla, že sa jedná o finančnú pomoc na zakúpenie uhlia keďže ide
o osamelú osobu.
Hlasovanie za schválenie finančnej pomoci pre p. Esteru Černákovú na zakúpenie 1t

uhlia :
Prítomní : 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Neprítomný: Jozef Sládeček
návrh bol schválený

Uznesenie
U-100/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie 1 t uhlia v prospech žiadateľky
Estery Černákovej, bytom Veľký Kýr, Staničná 365/1.
__________________________________________________________________________________
e) Žiadosť p. Eva Malá
V tomto bode starostka uviedla, že sa taktiež jedná o finančnú pomoc na zakúpenie uhlia
keďže ide o osamelú osobu.
Hlasovanie za schválenie finančnej pomoci pre p. Evu Malú na zakúpenie 1t uhlia :
Prítomní : 9

Za: 9

Proti: 0
návrh bol schválený

Uznesenie
16
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U-101/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie 1 t uhlia v prospech žiadateľky Evy
Malej, bytom Veľký Kýr, Mlynská 89/5.
__________________________________________________________________________________

14. Interpelácia poslancov a diskusia
Starostka otvorila diskusiu. Navrhla aby sa šachistom zvýšil transfer ak postúpia do
vyššej ligy – keďže im stúpnu výdavky.
-

Mgr. Kottlík súhlasil a navrhol aby sa niektoré ich zápasy propagovali
v miestnej televízii.

-

Ing. Bottlik zvýšenie riešiť v prvom rozpočtovom opatrení.

Hlavný kontrolór uviedol, že chystá vyúčtovanie transferov na ďalšie zasadnutie .
Jozef Sládeček mal pripomienky k zábavnej pyrotechnike, aby obec v ďalšom roku
schválila VZN kde by sa to upravilo. Mgr. Kottlik sa spýtal, či sa neplánuje
odstránenie reklamy pohrebníctva Molnár z ohrady cintorína. Starostka uviedla, že
sa odstraňovať nebude, ale chystá sa výmena oplotenia, kedy všetky reklamy budú
odstránené.
Ing. Andrea Gyepes sa dostavila na zasadnutie o 19.50 hod.
Starostka ďalej informovala, že Kačín bude počas zimy uzamknutý, kľúč bude na
obecnom úrade.
15. Záver
Keďže neboli žiadne ďalšie príspevky do diskusie starostka ukončila 9 zasadnutie
Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre o 20,07 hod.
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.....................................
Ing. Judita Valašková
starostka obce
Overovatelia zápisnice:

Mgr. Boris Bátora

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

Mgr. Róbert Szabó

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