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

Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 30.1.2020 o 19.00 hod v zasadacej miestnosti obecného úradu
Prítomní boli podľa priloženej prezenčnej listiny:
starostka obce Ing. Judita Valašková, poslanci Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, László
Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena Kanyicsková, Ladislav Kazán, Gizela
Kevélyová, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz

1. Otvorenie
11. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Judita
Valašková. Po privítaní všetkých prítomných skonštatovala, že prítomná je nadpolovičná
väčšina poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ospravedlnil sa poslanec
Mgr. Ladislav Kottlík.
Starostka Ing. Judita Valašková predniesla návrh programu:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Ukončenie zmluvy o poskytnutí NFP
6. Návrh VZN č.1/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci
7. Žiadosti občanov
8. Rôzne; interpelácie poslancov a diskusia
9. Záver
Hlasovanie za schválenie prečítaného návrhu programu:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

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

2. Určenie zapisovateľa
Starostka obce určila za zapisovateľku Gabrielu Dubickú.

3. Určenie overovateľov zápisnice
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Za overovateľov boli navrhnutí poslanci Gizela Kevélyová a Mgr. Bc. Róbert Szabó.
Hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík,
Helena Kanyicsková, Ladislav Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal
Száraz
návrh bol schválený
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci László Csepedi a Ladislav Kazán.
Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie:
Prítomní: 10

za: 8

proti: 0

zdržali sa: 2

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

4. Kontrola uznesení
Poslankyňa Ing. Andrea Gyepes prečítala uznesenia z 10. zasadnutia
zastupiteľstva. Poslanci nemali pripomienky k uzneseniam.

obecného

5. Ukončenie zmluvy o poskytnutí NFP
Starostka informovala, že od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR má obec
schválenú dotáciu na vybudovanie chemického laboratória a jazykovej učebne v ZŠ vo
výške 55.966,66 €. Z toho nenávratné zdroje mali byť vo výške 53.168,33 € a spoluúčasť
obce mala byť vo výške 2.798,33 €. Rozpočet projektu prešiel už dvomi kontrolami, a až
teraz vznikol celoslovenský problém/paradox, že veľa položiek rozpočtu podľa účtovného
zákona nezodpovedá kapitálovým výdavkom. Ak by priebehu realizácie projektu alebo pri
preplácaní nákladov alebo aj počas 5-ročného monitorovacieho obdobia dodatočne nejaká
kontrola potvrdí, že v schválenom rozpočte sú nejaké neoprávnené výdavky, hrozí, že obec
bude musieť celú sumu dotácie vrátiť. Nakoľko ani kontrolný orgán (Nitriansky samosprávny
kraj), ani poskytovateľ dotácie nevedeli zaručiť, že takýto katastrofický scenár nenastane,
rozhodlo sa po dohode so ZŠ nerealizovať tento projekt a dotáciu vrátiť, keďže je to veľmi
riskantné. K vypovedaniu zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva je však potrebné
uznesenie obecného zastupiteľstva, že obec odstupuje od zmluvy.
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Hlasovanie za schválenie mimoriadneho ukončenia zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z30201I773-222-13 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:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

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

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.

6. Návrh VZN č.1/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci
Starostka informovala, že po novelizácií zákona o obecnom zriadení pribudli obci povinnosti
mať presne určené VZN. Jedno z týchto VZN sú pravidlá na udržiavanie čistoty a ochrana
verejnej zelene. Obec takéto nariadenie doteraz nemala, takže týmto navrhovaným VZN by
chceli vyhovieť litere zákona. VZN upravuje povinnosti fyzických osôb orezávať stromy, aby
nezasahovali do elektrických vedení a cesty; upravuje podmienky ochrany verejnej zelene,
zásady dodržiavania čistoty na verejných priestranstvách a medzi inými aj zákazy
parkovania. Návrh VZN bol poslancami prekonzultovaný, následne zverejnený na úradnej
tabuli a webovom sídle obce www.velkykyr.sk od 9.1.2020. K návrhu VZN neboli žiadne
pripomienky. Starostka predložila VZN na schválenie v navrhovanej podobe.
Hlasovanie za schválenie VZN č.1/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu
verejnej zelene:
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Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

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

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.

7. Žiadosti občanov


Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – T. Szöke a manž.

V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov, že zámer previesť časť
majetku obce – diel 2 o výmere 93 m2, diel 3 výmere 37 m2 a diel 6 o výmere 30 m2 (spolu
160 m2) podľa geometrického plánu č. 210/2019-2, úradne overeného pod č. 1275/19,
odčlenené z parciel registra „E“ parc.č. 43,44,45, zapísaných na LV 3625, k.ú. Veľký Kýr
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov 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, v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1) za diel 7 o výmere 121 m2,
uvedeným geometrickým plánom odčlenený z parcely registra „E“parc.č. 151, zapísanej na
LV 3662, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve Obce veľký Kýr (spoluvlastnícky podiel 1/1)
a za parcelu registra „C“ parc.č. 1937/21, záhrada o výmere 84 m2, zapísanú na LV 1, k.ú.
Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve Obce Veľký Kýr s tým, že manželia Szökeoví doplatia za
rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov (45 m2), ktorý schválili dňa 16.12.2019 na 10.
zasadnutí zastupiteľstva, bol zverejnený tak, ako to ustanovuje zák. 138/1991 Zb. v platnom
znení. Je však potrebné schváliť ešte samotný prevod (zámenu) nehnuteľnosti, následne
bude podpísaná zámenná zmluva a podaná spolu s návrhom na vklad a ostatnými zákonom
požadovanými prílohami na katastrálny odbor. Opätovne oboznámila poslancov
s predmetom zámeny 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 prevodu majetku obce, a to diel 7 o výmere 121 m2, geometrickým
plánom č. 210/2019-2, 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
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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:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

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

Uznesenie
č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
prevod majetku obce, a to diel 7 o výmere 121 m2, geometrickým plánom č. 210/2019-2,
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
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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.

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo prevod majetku obce, a to - diel 7
o výmere 121 m2, geometrickým plánom č. 210/2019-2, 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, s nasledujúcim zdôvodnením 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
Záhradnej, 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.



Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – A. Kováč – oprava

V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov o potrebe opraviť zrejmú
nesprávnosť v uzneseniach č. 41/2019 a č. 48/2019, ktorými bol schválený spôsob prevodu
a prevod časti majetku obce - dielu 1 o výmere 27 m2, geometrickým plánom č. 3469158861/2018, úradne overeným pod č. 1507/18 odčleneného z parcely registra „C“ parc.č. 495/2,
zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr v prospech kupujúceho Alexander Kováč, rod. Kováč, nar.
22.9.1957, trvale bytom Vinohradnícka 1119/55, 941 07 Veľký Kýr. Zrejmá nesprávnosť sa
nachádza v časti: Zdôvodnenie osobitného zreteľa a spočíva v nesprávnom uvedení
súpisného a orientačného čísla stavby nachádzajúcej sa na parcele registra „C“ parc.č.
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390/1, k.ú. Veľký Kýr, s ktorým pozemkom a stavbou je oplotená predzáhradka, ktorá je
predmetom prevodu. Zrejmá nesprávnosť bola spôsobená nesprávnym údajom v žiadosti
kupujúceho a nesprávnym záznamom v registri adries.
Hlasovanie za schválenie opravy 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:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

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

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.

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo opravu zrejmej nesprávnosti v
uznesení obecného zastupiteľstva č. 41/2019 zo dňa 30.8.2019 a v uznesení obecného
zastupiteľstva č. 48/2019 zo dňa 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.

8. Rôzne; interpelácie poslancov a diskusia



Návrh na podporu 20. Európskeho kongresu matrikárov

Starostka informovala, že jubilejný kongres sa bude konať od 28.-30. 5.2020 v Bratislave
a požiadala nás okresná matrikárka na základe žiadosti Združenia matrikárok a matrikárov
SR, aby obce nášho okresu sponzorsky prispeli na organizovanie tohto podujatia.
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Hlasovanie za schválenie výplaty finančného daru 50€ v prospech Združenia matrikárok a
matrikárov SR na organizovanie 20. Európskeho kongresu združenia matrikárov v Bratislave
v termíne 28-30.5.2020:
Prítomní: 10

za: 9

proti: 1

zdržali sa: 0

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

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.



Nenávratný finančný príspevok na prístavbu MŠ

Starostka informovala, že 15.1.2020 obec konečne dostala rozhodnutie o schválení žiadosti
o NFP na prístavbu MŠ (na ktoré obec bohužiaľ musela čakať jeden a pol roka) v celkovej
výške oprávnených výdavkov 303.373,82 €, z čoho nenávratná časť je 288.214,63 €. Zajtra
idú prebrať materiály potrebné na prípravu zazmluvnenia, ktoré si pani starostka vyžiadala
prednostne, aby proces prebehol čo najrýchlejšie, lebo verejné obstarávanie je už dávno
ukončené. Nemohlo sa začať, lebo projekt nebol ešte zazmluvnený. V tomto momente nevie
nič sľúbiť, lebo nevie ako dlho bude trvať administrácia zazmluvnenia a kontroly verejného
obstarávania. Jej najlepší odhad na začatie prác je máj, možno apríl alebo jún, sama nevie.
Keby to celé bolo na nej, práce by sa mohli začať už aj zajtra. So stavebníkom už bolo
rokované, všetko bude závisieť od toho, akú zmluvu navrhne Ministerstvo pôdohospodárstva
a aké budú v nej nové termíny, čiže zatiaľ s dodávateľom nevedia rokovať o žiadnych
konkrétnych termínoch. Teraz všetko bude záležať na tom, aby čo najrýchlejšie skontrolovali
verejné obstarávanie na Nitrianskom samosprávnom kraji, oni sú v tomto projekte
kontrolným orgánom. Starostka dúfa, že táto administrácia prebehne čo najskôr. Bude
potrebné vymyslieť nejaký dobrý scenár na prevádzku MŠ v náhradných priestoroch, pokiaľ
to bude ešte pred letnými prázdninami.
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Poslankyňa Kevélyová dodala, že včera na Rade školy preberali možné scenáre, ale nič
konkrétne neuzavreli, nakoľko nie sú známe termíny. Starostka ešte dodala, že nevie,
z akého dôvodu to celé bolo takto brzdené.
-starostka všetkých prítomných a aj obyvateľov obce srdečne pozvala na obecnú zabíjačku,
ktorá sa bude konať dňa 8.2.2020 o 16.00 h. vo veľkom kultúrnom dome
-poslankyňa Gyepes sa opýtala na optický kábel od Telekomu. Starostka odpovedala, že
nemá žiadne nové informácie k jeho uloženiu, ale zrovna tento týždeň jej volali zo
spoločnosti Zyry-Tem s.r.o., že budú vymieňať už jestvujúci kábel optickej siete za optický
kábel. Tento oznam dala starostka aj vyhlásiť aj zverejniť na obecnej stránke, aby si ľudia
nemysleli, že sa jedná o uloženie optiky v celej obci. Firma Zyry-Tem bude výmenu káblov
robiť prefukovaním a iba na miestach, kde sa to takto nebude dať, tam budú kopať.
Starostka ešte dodala, že vo veci uloženie optického kábla v celej obci je stále pozastavené
konanie, lebo niektorá inštitúcia železnice nedodala potrebné potvrdenia. Stavebné konanie
bude nasledovať až po územnom konaní.
-poslankyňa Gyepes sa ešte opýtala na uloženie verejného vodovodu na ul. Sv. Kelemena.
Starostka odpovedala, že vlani jej bolo povedané, že to majú zahrnuté do investičných
plánov a verí, že je tomu tak.

9. Záver
Starostka obce Ing. Judita Valašková skonštatovala, že všetky body programu boli
vyčerpané, a keďže už nikto nemal podnet do diskusie, poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie vyhlásila za ukončené o 19.36 hod.

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

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

Mgr. Bc. Róbert Szabó

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