
OBEC VEĽKÝ  KÝR  

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

 

 

Z á p i s n i c a 
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 

Dátum konania: 25.8.2022 Zasadnutie sa začalo o 19.22 hod v zasadacej miestnosti Obecného 
úradu. Poslanci boli prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: starostka obce Ing. Judita Valašková, 
hlavná kontrolórka Ildikó Leszkó, poslanci Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Mgr. Bc. Róbert 
Szabó, Michal Száraz, László Csepedi, Mgr. Ladislav Kottlík, Ing. Andrea Bolfová 

Ospravedlnili sa: OZ Gizela Kevélyová, Ladislav Kazán, Alexej Janík, Helena Kanyicsková 
 

1. Otvorenie  
28. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Judita Valašková. Na 
začiatku privítala všetkých prítomných. Starostka skonštatovala, že prítomná je nadpolovičná väčšina 
poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 
 
Starostka predniesla návrh programu 28. zasadnutia OZ.  
 
Návrh programu: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Kontrola uznesení 
5. Zámena obecného pozemku 
6. Predĺženie nájomnej zmluvy pre Slovak Telekom 
7. Návrh na čerpanie rezervného fondu 
8. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti 
9. Žiadosti občanov 
10. Rôzne, interpelácie poslancov a diskusia 
11. Záver 

 
 

Hlasovanie za schválenie prečítaného návrhu programu: 
 

Prítomní: 7  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz, László Csepedi, Mgr. 
Ladislav Kottlík, Ing. Andrea Bolfová, 

 

návrh bol schválený 
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2. Určenie zapisovateľa  
Starostka obce určila za zapisovateľku Ing. Žanetu Kováčovú. 
 
3. Určenie overovateľov zápisnice 
 
Za overovateľov boli navrhnutí poslanci Ing. Andrea Bolfová a Ing. Andrea Gyepes 
 
Hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice: 
 

Prítomní: 7  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz, László Csepedi, Mgr. 
Ladislav Kottlík, Ing. Andrea Bolfová, 

 
návrh bol schválený 

Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Ing. Erik Bottlik a Mgr. Bc. Róbert Szabó 

Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie: 
 

Prítomní: 7  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz, László Csepedi, Mgr. 
Ladislav Kottlík, Ing. Andrea Bolfová, 

 
návrh bol schválený 

4. Kontrola uznesení 
 
Poslankyňa Ing. Andrea Bolfová prečítala uznesenia z 27. zasadnutia  obecného zastupiteľstva. 
Poslanci nemali pripomienky k uzneseniu. 
 
 
5. Zámena obecného pozemku  
 
Starostka uviedla, že zámer ohľadom tejto žiadosti bol schválený na predchádzajúcom zasadnutí OZ. 
Ide o pozemok, ktorý tvorí časť prístupovej cesty do Kačína parcela C-KN č. 432/1 (zast. pocha 
a nádvorie) k.ú. Malý Kýr o výmere 291 m2 , ktorý obec získa zámenou za parcelu E-KN č. 227/2 orná 
pôda o výmere 410 m2, s tým, že rozdiel vo výmere pozemkov by doplatil žiadateľ. 
Navrhuje sa pri prevode postupovať podľa § 9a ods.8 písm. e) zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov. Osobitný zreteľ pri zámene pozemkov je odôvodnený  tým, že ponúknutým pozemkom sa 
rozšíri stavebný pozemok žiadateľa v jeho bezprostrednom susedstve a obec si ponechá pozemok 
pod cestou, čím sa vyhne posunutiu alebo oploteniu verejnoprospešnej cesty užívanej občanmi obce. 
 
Hlasovanie za schválenie zámeny majetku obce, a to pozemok parcela E-KN č. 227/2, orná pôda 
o výmere 410 m2, k.ú. Malý Kýr vo výlučnom vlastníctve Obce Veľký Kýr formou zámennej zmluvy za 
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parcelu C-KN č. 432/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 291 m2, k. ú. Malý Kýr vo výlučnom 
vlastníctve  zamieňajúceho Marko Bédi r. Bédi, Predajná cena zamieňaných pozemkov je 25 eur/m2, 
pričom zamieňajúci Marko Bédi uhradí sumu 2.975 eur za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov: 
 
 

Prítomní: 7  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz, László Csepedi, Mgr. 
Ladislav Kottlík, Ing. Andrea Bolfová, 

 
návrh bol schválený 

_________________________________________________________________________________ 
U z n e s e n i e  

č. 28/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
 

s c h v a ľ u j e 
 

 
prevod majetku obce, a to parcely E-KN č. 227/2, orná pôda o výmere 410 m2, zapísanej na LV 1 k.ú. 
Malý 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 parcelu C-KN 
č. 432/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 291 m2, zapísanej na LV č. 1908 k. ú. Malý Kýr vo 
výlučnom vlastníctve  (spoluvlastnícky podiel 1/1) zamieňajúceho Mgr. Marko Bédi r. Bédi, nar 
02.05.1989 , trvale bytom Bizetova 462/16, 949 11 Nitra – Klokočina. Predajná cena zamieňaných 
pozemkov je 25 eur/m2, pričom zamieňajúci Mgr. Marko Bédi uhradí sumu 2.975 eur za rozdiel vo 
výmere zamieňaných pozemkov.  
 
 
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – parcela C-KN č. 432/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
291 m2 k.ú. Malý Kýr je časťou verejného priestranstva (pozemok pod cestou vedúcou k obecnému 
zbernému dvoru). Vzhľadom na uvedené z dôvodu verejného záujmu má obec záujem stať sa 
vlastníkom uvedeného pozemku.  Parcela E-KN č. 227/2 ostatná plocha o výmere 410 m2 k.ú. Malý 
Kýr sa nachádza bezprostredne vedľa nehnuteľnosti zamieňajúceho Mgr. Marka Bédiho a jej 
nadobudnutím dôjde k zväčšeniu jeho stavebného pozemku. 
_________________________________________________________________________________ 

6. Predĺženie nájomnej zmluvy pre Slovak Telekom  

Starostka v tomto bode uviedla, že 31.12.2022 vyprší nájomná zmluva na prenájom pozemku 
v Hašadíku, kde sa nachádza telekomunikačný stožiar. Slovak Telekom, a.s. poslala žiadosť 
o uzavretie novej nájomnej zmluvy na parcelu registra „C“ parc.č. 3831/2, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 150 m2, zapísanú na LV 1, k.ú. Veľký Kýr. Na pozemku je už min. 10 rokov umiestnený 
základňový telekomunikačný stožiar s rádiorelé bodom na pokrytie obce kvalitným signálom pre  
občanov  ako koncových užívateľov. Navrhované nájomné je 300 €/rok, zmluva by bola uzavretá tak 
ako ostatné predchádzajúce boli -  na dobu určitú – na 5 rokov: do 31.12.2027.  

Hlasovanie za schválenie zámeru prenechať majetok obce, a to parcelu registra „C“ parc.č. 3831/2, 
zastavané plochy a nádvoria do nájmu nájomcovi Slovak Telekom, a.s., : 
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Prítomní: 7  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 0 

 
Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz, László Csepedi, Mgr. 
Ladislav Kottlík, Ing. Andrea Bolfová, 

 
návrh bol schválený 

_________________________________________________________________________________ 
U z n e s e n i e  

č. 29/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
                                                     

s c h v a ľ u j e 
 
 
zámer Obce Veľký Kýr prenechať majetok obce, a to parcelu registra „C“ parc.č. 3831/2, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 150 m2, zapísanú na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve Obce 
Veľký Kýr do nájmu formou nájomnej zmluvy podľa § 9a ods.9 písm. c) zák. 138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov nájomcovi Slovak Telekom, a.s., IČO: 36 763 469, Bajkalská 28, 817 62 
Bratislava za účelom umiestnenia a užívania technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry 
rádioreléového bodu a základňovej stanice verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom „ZS 
a RR bod Veľký Kýr“, zahrňujúc výmeny, opravy, úpravy a dopĺňanie potrebných častí technologického 
zariadenia, ako aj montáže zabezpečovacieho systému na dobu určitú do 31.12.2027 za nájomné vo 
výške 300 €/rok.  
 
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: stožiar telekomunikačného zariadenia stojí na pozemku parcely C-
KN č. 3831/2 k.ú. Veľký Kýr už vyše 10 rokov a slúži verejnému záujmu – pokrytiu obce kvalitným 
signálom pre obyvateľov obce, ako koncových užívateľov telekomunikačných služieb. Obec má 
záujem, aby táto služba naďalej fungovala bez prerušenia 

 
_________________________________________________________________________________ 

7. Návrh na čerpanie rezervného fondu 
 
V tomto bode bolo starostka informovala, že v súčasnom rozpočte sú peniaze na vydlaždenie vstupu 
Domu smútku, ale medzičasom sa vedenie obce rozhodlo urobiť rozsiahlejšiu úpravu – prekryť vstup 
do budovy prístreškom o výmere cca 63 m2, aby tento chránil účastníkov smútočných obradov pred 
počasím. Dala sa vyhotoviť projektová dokumentácia, vybavilo sa stavebné povolenie a nakoľko sa 
celý prístrešok skladá z obrovských kusov kovovej konštrukcie, aj väzníkovej strechy, upustilo sa od 
svojpomocnej realizácie, vypísala sa preto výzva na zhotovenie diela a bude to realizovať stavebná 
firma. Tým, že sa náš zámer medzičasom upravil, je potrebné na realizáciu presunúť finančné 
prostriedky z rezervného fondu  vo výške  41 341,17 eur. 
 
Hlasovanie za schválenie presunu prostriedkov z rezervného fondu na realizáciu prestrešenia domu 
smútku vo výške 41 341,17 eur: 
 

Prítomní: 7  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz, László Csepedi, Mgr. 
Ladislav Kottlík, Ing. Andrea Bolfová, 
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návrh bol schválený 
__________________________________________________________________________ 

U z n e s e n i e  
č. 30/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 
s c h v a ľ u j e 

 
presun finančných prostriedkov z rezervného fondu na realizáciu prestrešenia vstupu domu smútku vo 
výške  41.341,17 eur.                                               

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. 5/2022 

Pč FK EK Zdroj  Popis Suma v € 

1   454 001 46 Zapojenie príjmov z Rezervného fondu + 41341,17 

Príjem spolu   +     41341,17 

2   717001 46 Cintorín – dlažba, prístrešok pred Domom smútku + 41341,17 

Výdavky spolu + 41341,17 

__________________________________________________________________________ 

8.   Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti 

Starostka v tomto bode uviedla, že minulú stredu Okresný úrad Nitra - ako správca pozostalostí po 
zosnulej Estere Černákovej, ktorá zomrela bez dedičov, a ktorej nehnuteľnosť sa dostala do 
vlastníctva SR, v mene ktorej koná Okresný úrad, zaslal znalecký posudok,  na základe ktorého 
ponúka Obci Veľký Kýr pozemok parc. C-KN č. 563/1 k.ú. Veľký Kýr s rodinným domom na 
odkúpenie,  nakoľko v dedičskom konaní po zosnulej majiteľke prejavila naša Obec záujem o získanie 
tejto nehnuteľnosti do svojho vlastníctva. Dôvodom získania pozemku do vlastníctva je skutočnosť, že 
ide o rožný pozemok, kde sa v súčasnosti spracováva projektová dokumentácia na realizáciu 
pokračovania miestnej komunikácie ulice Gaštanová s vyústením na Staničnú ulicu, teda susedný 
pozemok č. 496/2 je vo vlastníctve obce a odkúpením tejto ponúkanej nehnuteľnosti by sa rozšíril 
priestor budúcej cesty a navyše ide o lukratívny pozemok v centre obce.  
Ponúknutá odkupná cena nehnuteľnosti pre Obec Veľký Kýr je podľa východiskovej ceny znaleckého 
posudku: 30.500 eur.  Ak by naša obec túto ponuku odmietla, Okresný úrad Nitra vyhlási riadnu 
verejnú  dražbu formou „kto dá viac“. Starostka preto navrhla ponúknutú nehnuteľnosť získať do 
vlastníctva Obce za cenu určenú znaleckým posudkom formou kúpnej zmluvy. 
 
 
Hlasovanie za odkúpenie parc. C-KN č. 563/1 k.ú. Veľký Kýr s rodinným domom : 
 

Prítomní: 7  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 0 
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Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz, László Csepedi, Mgr. 
Ladislav Kottlík, Ing. Andrea Bolfová, 

 
návrh bol schválený 

_________________________________________________________________________________ 
U z n e s e n i e  

č. 31/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 
 

s c h v a ľ u j e 
 
 
a) odkúpenie stavby rodinného domu so súpisným číslom 365 na pozemku C-KN parc. č. 563/1, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 482 m2 a pozemku zastavaného stavbou parcela C-KN parc. 
č. 563/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  482m2, zapísaných na LV č. 520, kat. územie Veľký 
Kýr vo vlastníctve Slovenskej republiky (podiel 1/1) v správe Okresného úradu Nitra, Štefánikova tr. 
69, 940 01 Nitra formou kúpnej zmluvy za cenu 30 500,- € stanovenú znaleckým posudkom č. 
168/2022 zo dňa 5.8.2022 znalcom Ing. Petrom Martiškom do výlučného vlastníctva Obce Veľký Kýr. 
 
b)  uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na odkúpenie nehnuteľností podľa 
bodu a) vo výške 30.500 eur.  
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. 4/2022                 
 
Pč FK EK Zdroj  Popis Suma v € 

1   454 001 46 Zapojenie príjmov z Rezervného fondu + 30500,00 

Príjem spolu   + 
         

30500,00 
2   711001 46 Nákup pozemkov – parc. č. 563/1 + 15900,00 
3  712001 46 Nákup budov – SČ 365 + 14600,00 

Výdavky spolu + 30500,00 
__________________________________________________________________________ 
  
9. Žiadosti občanov                    

a) Žiadosť Lenky Balážovej – o odkúpenie pozemku              

Žiadateľka nadobudla v decembri minulého roka pozemky parc. C-KN č. 838/2 a 838/3 druh pozemku 
orná pôda do svojho vlastníctva za účelom výstavby kontajnerového domu. Keďže parcela č. 838/4 
o výmere 21 m2 vo vlastníctve obce rozdeľuje tieto dve žiadateľkine parcely, nie je z právneho 
hľadiska zabezpečený prístup k jej parc. 838/3, na ktorej sa plánuje po preklasifikovaní druhu 
pozemku výstavbu rod. domu. Z tohto dôvodu žiada o odpredaj tejto parcely. Nakoľko fyzicky aj táto 
časť parcely bola dlhé roky súčasťou pozemkov, ktoré obrábali jej vlastníci, ale právne bola majetkom 
obce a keďže sa obec, ani nikto iný k tejto parcele nedostane inak, ako cez žiadateľkinu parcelu, 
doporučuje sa v odpredaji postupovať podľa § 9a ods.8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 25 eur/m2 (nakoľko v budúcnosti bude pozemok 
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využitý na stavebné účely)  Na poslednom zasadnutí sa schválil zámer, teraz je nasleduje hlasovanie 
o schválení samotného prevodu. 
 
Hlasovanie za schválenie prevodu majetku obce, a to pozemok parcela registra „C“ parc.č. 838/4, 
orná pôda o výmere 21 m2, k. ú. Veľký za kúpnu cenu vo výške 25 eur/m2 kupujúcej Lenke Balážovej: 
 

Prítomní: 7  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz, László Csepedi, Mgr. 
Ladislav Kottlík, Ing. Andrea Bolfová, 

návrh bol schválený 
_________________________________________________________________________________ 
 

U z n e s e n i e  
č. 32/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 
s c h v a ľ u j e 

 
prevod majetku obce, a to pozemku parcely registra „C“ parc. č. 838/4, orná pôda o výmere 21 
m2, zapísaného 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 25 eur/m2  kupujúcej Lenke Balážovej, rod. Karáčovej nar. 18.5.1976, bytom Ladice, do jej  
výlučného vlastníctva (podiel 1/1). 

 
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – pozemok parcela registra „C“ parc.č. 838/4 sa nachádza 
bezprostredne medzi pozemkami parcely registra „C“ č. 838/2 a 838/3 vo výlučnom vlastníctve 
žiadateľky, zapísanými na LV 4389, k.ú. Veľký Kýr. Pozemok je žiadateľkou užívaný, v budúcnosti je na 
ňom plánované osadenie kontajnerového domu.  Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny  stav. 
__________________________________________________________________________ 
 
b) Žiadosť Benjamína Száraza o odpredaj pozemkov 
 
 
Žiadosť bola podaná 30.5.2022, následne 2.6.2022 doplnená o súhlas spoluvlastníkov s odpredajom 
pozemku v prospech žiadateľa, ktorý žiada o odpredaj pozemku pod viničným domom so súpis. 
číslom 1311. Spoluvlastníčky súhlasili, aby parc. C-KN č. 1174/13 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 24 m2 bola odpredaná žiadateľovi. Zámer bol schválený na minulom zasadnutí, teraz sa 
schvaľuje samotný prevod. 
 
Hlasovanie za schválenie prevodu majetku obce, a to pozemok C-KN parc.č. 1174/13, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 24 m2, k. ú. Veľký Kýr formou kúpnej zmluvy za kúpnu cenu vo výške 1 
EUR/m2  kupujúcemu Benjamín Száraz: 
 

Prítomní: 7  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz, László Csepedi, Mgr. 
Ladislav Kottlík, Ing. Andrea Bolfová, 
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návrh bol schválený 

__________________________________________________________________________ 
 

U z n e s e n i e 
č. 33/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 
s c h v a ľ u j e 

 
 
prevod majetku obce, a to pozemok parcela registra C-KN parc.č. 1174/13, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 24 m2, zapísaný 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 EUR/m2  kupujúcemu Benjamín Száraz, rod. Száraz, nar. 9.3.1998, trvale 
bytom Cetínska 84/54, 941 07 Veľký Kýr do jeho výlučného vlastníctva  (podiel 1/1)  
 
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: pozemok parcela č. 1174/13 je pozemkom pod viničným domom, 
zapísaným na LV 4396, k.ú. Veľký Kýr, ktorého spoluvlastníkmi sú blízke osoby (matka a tety) 
kupujúceho, za pozemok právni predchodcovia spoluvlastníkov dlhé roky platili daň z nehnuteľnosti. 
Pozemok je nadobúdaný sú súhlasom vlastníkov stavby, za účelom zosúladenia  užívacieho a 
právneho stavu pozemku pod stavbou, ktorú v budúcnosti mienia previesť do vlastníctva kupujúceho. 
__________________________________________________________________________ 
 
c) Žiadosť Matej Malého a Miriam Szőkeovej o odpredaj pozemkov 
 
V júli 2021 odkúpili žiadatelia do svojho vlastníctva pozemok so starším rodinným domom na ulici 
Mlynská, na ktorom majú v pláne postaviť si nový RD. Pôvodní majitelia túto záhradu parc. č. 2/6, 
ktorá bola dlhé roky oplotená spolu s ich dvorom, taktiež užívali ako vlastnú, ale nemali ju 
majetkovoprávne usporiadanú. Žiadatelia by však chceli, aby sa aj táto záhrada stala ich vlastníctvom. 
Aj v tomto prípade bol schválený zámer, teraz sa bude schvaľovať prevod. 
 
 
Hlasovanie za schválenie prevodu majetku obce, a to parcelu registra „C“ parc.č. 2/6 záhrada 
o výmere 258 m2, k.ú. Veľký Kýr formou kúpnej zmluvy za kúpnu cenu vo výške 10 eur/m2 kupujúcim, 
Matejovi Malému a Miriam Szőkeovej :  
 

Prítomní: 7  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Gyepes, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz, László Csepedi, Mgr. 
Ladislav Kottlík, Ing. Andrea Bolfová, 

návrh bol schválený 
__________________________________________________________________________ 
 

U z n e s e n i e 
č. 34/2022 

 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre 

 
s c h v a ľ u j e 
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prevod majetku obce, a to parcelu registra „C“ parc.č. 2/6 záhrada o výmere 258 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 10 eur/m2 
kupujúcim, Matejovi Malému, rod. Malý, nar. 3.10.1995 trvale bytom Veľký Kýr, Petőfiho 429/37 
a Miriam Szőkeová, r. Szőkeová, nar. 2.6.1994 trvale bytom Veľký Kýr, Malokýrska 1188/21 do ich 
podielového spoluvlastníctva  (každému v podiele 1/2). 
   
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – žiadaná parcela C-KN č. 2/6 je dlhoročne užívaná a oplotená 
s dvorom žiadateľov parc. č. 2/2, ktorá je zapísaná na LV 963, k.ú. Veľký Kýr v podielovom 
spoluvlastníctve kupujúcich. Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
10.  Rôzne, interpelácie poslancov, diskusia 
 
Následne starostka otvorila diskusiu a interpelácie poslancov 
 
Andrea Bolfová opustila zasadnutie OZ o 19:32. 
 
V rámci diskusie starostka uviedla, že: 

- asfaltovanie výmoľov sa bude realizovať v priebehu mesiaca september, 
- prebiehajú práce na dome smútku, kde sa realizuje prístavba prekrytia, 
- upozornila, obyvateľov ulice Sv. Kelemena, že napriek tomu, že im bolo vydané hromadné 

rozkopávkové povolenie, sú povinný rovnako ako aj ostatní obyvatelia po rozkopávke uviesť 
teleso cesty ako aj priľahlé zelené pásy pri ceste do pôvodného stavu. A keďže sa ešte stále 
počíta s novými prípojkami, ktoré ešte nestihli byť zrealizované a tie ktoré sa zrealizovali ešte 
budú určitý čas klesať na ul. Sv. Kelemena, preto sa táto ulica nebude asfaltovať nanovo 
v tomto roku. Opravia sa ale výtlky tak ako aj na ostatných uliciach v obci. 

- ukončila sa realizácia projektu „Wifi pre teba“ – ešte nie je projekt vyúčtovaný a prevzatý od 
dodávateľa, v rámci projektu bude možnosť využívať pripojenie na internet  v kultúrnom parku, 
na futbalovom ihrisku, v budovách obecného úradu, na námestí sv. Jána, v areály ZŠ s MŠ, 

- občania s požiadavkou o pripojenie sa na optickú sieť, by mali počkať na ponuku od 
obchodných zástupcov, ktorý by mali osloviť jednotlivé domácnosti. Už teraz sa môžu pripojiť 
domácnosti na optickú sieť na uliciach Mlynská, Školská, Záhradná, Ružová a časť ulice 
Hlavná od kostola po ulicu Ružová. 

- na otázka Mgr. Szaba ohľadom kultúrnych domov – starostka odpovedala, že zmluva ešte nie 
je podpísaná, podľa informácií od projektovej manažérky projektu ale dotácia schválená je, 
prebieha ešte kontrola verejného obstarávania, žiadne ďalšie konkrétne informácie nie sú, 

- Mgr. Szabó dodal, že zdržanie nie je spôsobené obcou ale čaká ja na kroky z druhej strany 
- Starostka ďalej uviedla, že tuje na ulici Hlavná, ktoré boli vysadené pred desaťročiami sú vo 

veľkej miere vysušené (dôsledkom choroby tejto dreviny), uvažuje sa nad výsadbou, ktorá by 
nahradila tieto tuje, o tom aký druh výsadby by tom mal byť sa plánuje poradiť s odborníkom. 

 

11. Záver 
 
Na záver sa starostka poďakovala všetkým poslancom za účasť a vyhlásila   28. zasadnutie OZ za 
ukončené o 20:25  hod.  
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                                                                      ..................................... 
            Ing. Judita Valašková 
                                                                                                                 starostka obce 
 

Overovatelia zápisnice:          

 

Ing. Andrea Bolfová       ...........................................             

   

 

Ing. Andrea Gyepes       ...........................................        
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