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

Veľký Kýr, 30.1.2020

Uznesenie
č. 1/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
mimoriadne ukončenie zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-30201I773-222-13 zo dňa
26. 09. 2019 výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou podľa čl. 9 bod 5)
Všeobecných obchodných podmienok Zmluvy o NFP z dôvodu rizikovosti účtovania
kapitálových položiek projektu s nízkou hodnotou podľa podmienok Zmluvy k projektu
s názvom: MODLAB – moderné laboratóriá ako prostriedok k efektívnemu vyučovaniu.

Ing. Judita Valašková
starostka obce

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

Veľký Kýr, 30.1.2020

Uznesenie
č. 2/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
VZN č.1/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene.

Ing. Judita Valašková
starostka obce

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

Veľký Kýr, 30.1.2020

Uznesenie
č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
prevodu majetku obce, a to diel 7 o výmere 121 m2, geometrickým plánom č. 210/20192, úradne overeným pod č. 1275/19 odčlenený z parcely registra „E“ parc.č 151, ostatná
plocha o výmere 1362 m2, zapísanej na LV 3662, k.ú. Veľký Kýr a parcela registra „C“
parc.č. 1937/21, záhrada o výmere 84 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký 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 diel 2 o výmere 93
m2, uvedeným geometrickým plánom odčlenený z parcely registra „E“ parc.č. 43, záhrada
o výmere 218 m2, diel 3 o výmere 37 m2, uvedeným geometrickým plánom odčlenený
z parcely registra „E“ parc.č. 44, záhrada o výmere 92 m2 a diel 6 o výmere 30 m2,
uvedeným geometrickým plánom odčlenený z parcely registra „E“ parc.č. 45, záhrada
o výmere 45 m2, zapísaných na LV 3625, k.ú. Veľký Kýr v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov (spoluvlastnícky podiel 1/1) Tibor Szöke, rod. Szöke, nar. 17.10.1958
a manželka Terézia Szökeová, rod. Együdová, nar. 21.10.1961, obaja trvale bytom
Záhradná 1160/36, 941 07 Veľký Kýr, pričom Tibor Szöke a manželka Terézia Szökeová
uhradia sumu 45 € za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – diely 2,3,6 podľa geometrického plánu č. 210/2019-2
tvoria novovytvorenú parcelu registra „C“ parc.č. 45/6, záhrada o výmere 160 m2, ktorá je
časťou verejného priestranstva – cesty na ulici Záhradná, využívanej občanmi obce Veľký
Kýr a ostatnou verejnosťou. Vzhľadom na uvedené má obec záujem stať sa vlastníkom tejto
časti cesty. Diel 7 podľa uvedeného geometrického plánu (spolu s novovytvorenou parcelou
registra „C“ parc.č. 45/2, ktorej vlastníkmi sú manželia Tibor Szöke a Terézia Szökeová) je
časťou budúcej záhrady pri dome manželov Szökeových. Parcela registra „C“ parc.č.
1937/21 je žiadateľmi dlhodobo užívaná od r. 1987, zámenou dôjde k zosúladeniu
vlastníckeho stavu so stavom užívacím.
Počet všetkých poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Judita Valašková
starostka obce

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

Veľký Kýr, 30.1.2020

Uznesenie
č. 4/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
opravu zrejmej nesprávnosti v uznesení obecného zastupiteľstva č. 41/2019 z
30.8.2019 a v uznesení obecného zastupiteľstva č. 48/2019 z 30.9.2019 v časti:
Zdôvodnenie osobitného zreteľa tak, že text: „rodinný dom so súp.č. a or.č. 982/72“ sa
opravuje na text: „rodinný dom so súp.č. a or.č. 280/68“. Ostatné časti uznesení zostávajú
bez zmeny.
Počet všetkých poslancov: 11
Počet prítomných poslancov: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Judita Valašková
starostka obce

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

Veľký Kýr, 30.1.2020

Uznesenie
č. 5/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
výplatu finančného daru 50€ v prospech Združenia matrikárok a matrikárov SR na
organizovanie 20. Európskeho kongresu združenia matrikárov v Bratislave v termíne 2830.5.2020.

Ing. Judita Valašková
starostka obce

