Obecný úrad, nám. Sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr

Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 28. apríla 2006
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Navrátenie vlastníctva cirkvi k nehnuteľným veciam v zmysle
zákona č. 161/2005 Z.z.
4. Organizovanie Dní obce
5. Návrh na uznesenie
6. Záver
1.

Otvorenie

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre otvoril a viedol starosta
obce Mgr. Ladislav Kottlík. Konštatoval, že na rokovaní je prítomná nadopolovičná väčšina
členov obecného zastupiteľstva. So 40 min. omeškaním sa dostavil Ing. Valaška. Zároveň
predniesol návrh na program rokovania, ktorý rozšíril o bod vysporiadanie majetku podielov v
spoločnej ČOV Obcí Komjatice, Veľký Kýr, Mojzesovo, Černík a Vinodol a žiadal
o vyjadrenie sa k navrhovanému programu alebo na jeho doplnenie. Nakoľko doplňujúcich
návrhov nebolo, dal program rokovania na hlasovanie.
Prítomní: 10,
2.

za:

10,

proti: 0,

zdržali sa: 0

Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Pán starosta predniesol návrh na zloženie návrhovej komisie: Zoltán Krizsan ml.
Ing. Marek Száraz
Voľba návrhovej komisie sa konala hlasovaním:
Prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Za overovatelov zápisnice navrhol poslancov: Zoltán Križan st.
Mgr. Otília Noszáková
Voľba overovateľov zápisnice sa konala hlasovaním:
Prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
3. Navrátenie vlastníctva cirkvi k nehnuteľným veciam v zmysle zákona č. 161/2005 Z.z.
Pán starosta predniesol oznámenie Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Veľký Kýr, že podľa § 33
ods. 3 zákona č. 470/2005 Z.z. chce pohrebisko prevádzkovať sama. Farnosť Veľký Kýr je
vlastníkom nehnuteľnosti parc.č. 530 a 531 v kat. úz. Veľký Kýr, na ktorom sa nachádza

cintorín. V zmysle horecitovaného zákona oznámenie rímskokatolíckej cirkvi bolo podané
v zákonom stanovenom termíne, Farnosť Veľký Kýr má záujem prevádzkovať cintorín sama.
Zo strany poslancov odzneli otázky, či sa aj o poriadok na cintoríne bude starať cirkev?
Nakoľko rímskokatolícka cirkev koná v zmysle zákona, poslanci zobrali toto ich oznámenie na
vedomie.
Pán starosta ďalej predniesol výzvu Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Veľký Kýr na
navrátenie vlastníctva k nehnuteľným veciam v zmysle zákona č. 161/2005 Z.z. Jedná sa
o vlastníctvo pôvodne zapísané v PKV č. 589, 777 a 1419 kat. úz. Veľký Kýr.
Nakoľko rímskokatolícka cirkev koná v zmysle zákona, poslanci zobrali toto ich oznámenie na
vedomie.
4. Vysporiadanie majetku podielov v spoločnej ČOV Obcí Komjatice, Veľký Kýr,
Mojzesovo, Černík a Vinodol
Pán starosta predniesol, že na základe rozhodnutia Správy katastra v Nových Zámkoch je
potrebné doplniť uznesenie OZ č. 59/2004-OZ o schválenie odpredaja časti podielu
nehnuteľnosti ČOV pre Obec Vinodol. Jedná sa o 5,91 % zo spoluvlastníckeho podielu Obce
Veľký Kýr z parc.č. 810/4 o celkovej výmere 6141 m² zapísaného na LV č. 1038 kat. úz.
Černík o celkovej výmere 362,94 m² v prospech Obce Vinodol.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0
5. Organizovanie Dní obce
Pán starosta ďalej predniesol, že v dňoch 21. a 22. júla 2006 sa budú organizovať Dni obce.
Bude treba zabezpečiť účinkujúcich a zorganizovať celú prípravu a priebeh tejto akcie. Na deň
21. júla navrhuje program v popoludňajších hodinách pre deti. Bude treba zapojiť pedagógov
ZŠ a MŠ aby pre deti pripravili rôzne súťaže. Ukončí sa diskotékou pre deti.
Na deň 22. júla navrhuje program od ranných hodín, kedy na námestí bude prebiehať jarmok,
predvádzanie ľudových remesiel a na futbalovom ihrisku športové súťaže. Ďalej sa uskutoční aj
súťaž vo varení gulášu. Zábavný program bude treba konkrétne načasovať a objednať
a navrhol, aby sa poslanci so svojimi návrhmi zapojili do organizovania a prípravy tejto akcie
a 5. mája sa opäť zišli a predniesli svoje konkrétne návrhy.
Nakoľko ďalších návrhov nebolo, predsedajúci požiadal o prečítanie návrhu na
uznesenie.
6. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo nasledovne:
Berie na vedomie
a) oznámenie Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Veľký Kýr, že v zmysle zákona č. 470/2005 Z.z.
chce pohrebisko prevádzkovať sama;
b) výzvu na navrátenie vlastníctva k nehnuteľným veciam v zmysle zákona č. 161/2005 Z.z..
Jedná sa o nehnuteľnosti zapísané v pozemnoknižných vložkách nasledovne:
- PKV 589 v kat. úz. Veľký Kýr
- PKV 777 v kat. úz. Veľký Kýr
- PKV 1419 v kat. úz. Veľký Kýr
Uznesenie č. 36/2006-OZ

Súhlasí
s odkúpením časti pozemku vedeného v kat. úz. Černík na LV č. 1038 parc.č. 810/4 o výmere
6141 m² v spoluvlastníckych podieloch Obcí Komjtatice, Mojzesovo a Černík ostatné plochy
nasledovne:
- od Obce Komjatice zo spoluvlastníckeho podielu 22% k celku o výmere 1351,02 m² ;
- od Obce Mojzesovo zo spoluvlastníckeho podielu 8 % k celku o výmere 491,28 m²;
- od Obce Černík zo spoluvlastníckeh podielu 5 % k celku o výmere 307,05 m²
do podielového spoluvlastníctva, čím Obci Veľký Kýr vznikne 35 % spoluvlastnícky podiel
k celku o výmere 2149,35 m² a
odkúpenie časti podielu stavieb čističky odpadových vôd v kat. úz. Černík, ktoré boli zamerané
GP č. 108/2005 geodetom Imrichom Mančuškom a sú vedené ako:
- p.č. 810/4 zast. plocha o výmere 5635 m²
- p.č. 810/5 zast. plocha o výmere 87 m²
- p.č. 810/6 zast.plocha o výmere 419 m²
v podiele 35 % z celku; a
schvaľuje
odpredaj z časti spoluvlastníckeho podielu Obce Veľký Kýr pre Obec Vinodol 5,91 % k celku
o výmere 362,94 m² z pozemku vedeného v kat. úz. Černík na LV č. 1038 parc.č. 810/4 o výmere
6141 m² do podielového spoluvlastníctva obce Vinodol;
a odpredaj časti podielu stavieb čističky odpadových vôd v kat. úz. Černík, ktoré boli zamerané
GP č. 108/2005 geodetom Imrichom Mančuškom a sú vedené ako:
- p.č. 810/4 zast. plocha o výmere 5635 m²
- p.č. 810/5 zast. plocha o výmere 87 m²
- p.č. 810/6 zast.plocha o výmere 419 m²
podielom 5,91 % k celku do podielového spoluvlastníctva Obce Vinodol.
Uznesenie č. 37/2006-OZ
7. Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť
a zasadanie OZ ukončil.
Vo Veľkom Kýre, dňa 3. mája 2006

Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová
Overovatelia zápisnice: Mgr. Otília Noszáková
Zoltán Križan st.
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