UZNESENIA Č. 1/2019
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OBCE KÚTY
zo dňa 30.01.2019

A)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.

B)
Obecné zastupiteľstvo v nadväznosti na uznesenie č. 3/2017-H zo dňa 22.06.2017 opätovne schvaľuje
- odoslanie súhlasu v súvislosti s konaním o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP,
- zabezpečenie realizácie projektu„Obstaranie odborných učební na základnej škole v Kútoch" v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci, minimálne vo výške 6.124,- EUR,
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

V Kútoch, 31.01.2019

Ing. Branislav Vávra
starosta obce

UZNESENIA Č. 2/2019
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OBCE KÚTY
zo dňa 13.02.2019

A)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
B)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe predložených žiadostí poskytnutie dotácie Futbalovému
klubu TJ Kúty vo výške 15.000,- EUR, Združeniu rodičovskej rady pri Materskej škole v Kútoch vo výške
1.000,- EUR, občianskemu združeniu Rada školy pri Základnej škole Andreja Radlinského v Kútoch vo
výške 1.000,- EUR, Základnej organizácii Slovenského zväzu telesne postihnutých Kúty vo výške 500,EUR, Združeniu nevidiacich a slabozrakých Senica a Skalica vo výške 150,- EUR, Základnej organizácii
Jednoty dôchodcov Kúty vo výške 1.300,- EUR, Slovenskému červenému krížu, územnému spolku
Senica vo výške 1.200,- EUR, občianskemu združeniu Charon Paintball Team vo výške 300,- EUR,
Miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu vo výške 2.000,- EUR, občianskemu združeniu Siget
Team Kúty vo výške 700,- EUR, Stolnotenisovému klubu Propria Kúty vo výške 3.200,- EUR,
Poľovníckemu združeniu Kúty vo výške 1.500,- EUR, občianskemu združeniu Pjekné Mjestečko vo
výške 1.700,- EUR, občianskemu združeniu Naťaťo vo výške 2.000,- EUR, Rímskokatolíckej cirkvi,
farnosti Kúty vo výške 2.000,- EUR, športovému klubu Natural Body Fitness vo výške 100,- EUR
a Domovu sociálnych služieb a zariadeniu pre seniorov Senica vo výške 500,- EUR.
C)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančného príspevku vo výške 1.000,- EUR žiadateľovi
Andrejovi Trubirohovi, Za školou 692/43, Kúty v zmysle žiadosti zo dňa 30.01.2019.
D)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančného príspevku vo výške 1.000,- EUR žiadateľovi
Antonovi Ralbovskému, Bratislavská 179, Kúty v zmysle žiadosti zo dňa 11.02.2019.
E)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle
vnútorného predpisu č. 1/2011 o zásadách rozpočtového hospodárenia obce podľa prílohy:
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Fin.príjmové operácie:
Príjmy celkom:

87.152,23 EUR

87.152,23 EUR

Celkový upravený rozpočet obce:
Bežné príjmy:
2.576.652,23 EUR
Kapitálové príjmy:
529.500,- EUR
Finančné operácie:
Príjmy celkom:
3.106.152,23 EUR
Bežné transfery:
5.550,- EUR
2.772,- EUR
5.107,- EUR

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Fin. výdavkové operácie:
Výdavky celkom:

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Finančné operácie:
Výdavky celkom:

OÚ Trnava - Lyžiarske kurzy
OÚ Trnava – Asistent učiteľa
OÚ Trnava – Vzdelávacie poukazy

87.152,23 EUR
______ _____
87.152,23 EUR

2.475.652,23 EUR
529.500,- EUR
101.000,- EUR_
3.106.152,23 EUR

5.300,- EUR
8.560,80 EUR
1.321,98 EUR
93,20 EUR
5.687,25 EUR
52.760,- EUR

OÚ Trnava – Škola v prírode
ÚPSVR Senica – podpora stravovacích návykov – predškoláci MŠ
MV SR – REGOB
MV SR – Register adries
MV SR – Matrika
MPSVR SR – DSS Nezábudka – navýšenie

F)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 v zmysle ustanovenia §
14 ods. 2 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Presun bežných výdavkov rozpočtu :
rozp. klasifikácia
suma
0111.63
- 1.750,- EUR
0810.64
- 1.500 ,- EUR
091.64
- 1.000,- EUR
0840.64
+ 4.250,- EUR
Rozpočet na príjmovej i výdavkovej strane zostáva nezmenený.
G)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o pripravovanej prístavbe budovy materskej školy
realizovanej z prostriedkov Európskej únie.
H)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o zmene termínu pracovnej porady z 03.04.2019
na 04.04.2019.
I)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje termín zápisu do 1. ročníka Základnej školy Andreja Radlinského
v Kútoch na 06.04.2019.

V Kútoch, 14.02.2019

Ing. Branislav Vávra
starosta obce

UZNESENIA č. 3/2019
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OBCE KÚTY
zo dňa 17.04.2019

A)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
B)
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Jána Palkoviča, Kollárova 1320, Kúty o odkúpenie pozemku
parc. č. 5256/2.
C)
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v prípade žiadosti Ľubice Polákovej, Bratislavská 39, Kúty
o odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod stavbou rodinného domu ide v zmysle
ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov
o dôvod hodný osobitného zreteľa, keďže žiadateľka si vysporiadava pozemky, na ktorých je postavený
jej rodinný dom, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemkov nie je predpoklad, že by o dotknuté
pozemky, resp. spoluvlastnícke podiely na pozemkoch mal záujem iný záujemca, žiadateľka je
spoluvlastníčkou dotknutých pozemkov a tieto aj dlhodobo užíva a obec tieto pozemky nevyužíva pre
svoje potreby. Obecné zastupiteľstvo odročuje časť žiadosti, ktorá sa týka ostatných pozemkov mimo
rodinného domu, na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
D)
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v prípade žiadosti Adriána Žilku a Kristíny Kolaříkovej, Štefánikova
1034, Kúty o odpredaj novovytvoreného pozemku parc. č. 4999/10, druh záhrada, výmera 180 m2,
ktorý vznikol geometrickým plánom č. 117/2018 zo dňa 14.09.2018 vyhotoveným Peter Bilický, 9G s. r.
o., Sekule, IČO: 50147935 z pôvodného pozemku registra „E“ - parc. č. 4999, druh orná pôda, výmera
8073 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 2092, katastrálne územie Kúty ide o dôvod hodný
osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, keďže žiadatelia si vysporiadavajú pozemok v záhrade svojho rodinného
domu, ktorý majú oplotený a dlhodobo ho užívajú ako svoj vlastný, vzhľadom na charakter
a umiestnenie pozemku nie je predpoklad, že by o dotknutý pozemok mal záujem iný záujemca a obec
tento pozemok nevyužíva pre svoje potreby.
E)
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v prípade žiadosti obchodnej spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava zast. LiV – EPI, s. r. o., Trenčianska 56/F, Bratislava
o odkúpenie časti pozemku parc. č. 1827/11 o výmere 30 m2 ide v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov o dôvod hodný osobitného
zreteľa, keďže žiadateľ vysporiadava pozemok pre umiestnenie transformačnej stanice v rámci
pripravovanej stavby „SA_Kúty, Štúrova TS, VNK, NNK“, vzhľadom na charakter a umiestnenie
pozemku nie je predpoklad, že by o dotknutý pozemok mal záujem iný záujemca a obec tento
pozemok nevyužíva pre svoje potreby.
F)
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Pavla Rišku, Továrenská 759, Kúty o odkúpenie pozemku
parc. č. 4962/186.

G)
Obecné zastupiteľstvo odročuje žiadosť Lucie Žilkovej, Továrenská 900, Kúty o odkúpenie časti
pozemku parc. č. 5037 o výmere 38 m2 na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
H)
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v prípade žiadosti Renáty Grígelovej, Hollého 413, Kúty
o odkúpenie čast pozemku parc. č. 1827/25 o výmere 43 m2 (diel 2) a 22 m2 (diel 3) ide v zmysle
ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov
o dôvod hodný osobitného zreteľa, keďže žiadateľka si vysporiadava pozemky v bezprostrednej
blízkosti svojho rodinného domu, pozemky tvoria časť vjazdu k nehnuteľnostiam žiadateľky, vzhľadom
na charakter a umiestnenie pozemkov nie je predpoklad, že by o dotknuté pozemky mal záujem iný
záujemca a obec tieto pozemky nevyužíva pre svoje potreby.
I)
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v prípade žiadosti Márie Makayovej a Juraja Makaya, Brnenská
626, Kúty o odkúpenie čast pozemku parc. č. 1827/8 o výmere 13 m2 ide v zmysle ustanovenia § 9a,
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov o dôvod hodný
osobitného zreteľa, keďže žiadatelia si vysporiadavajú pozemok v bezprostrednej blízkosti svojho
rodinného domu, ktorý je súčasťou dvora žiadateľov a je oplotený, žiadatelia pozemok dlhodobo
v dobrej viere užívajú ako svoj vlastný, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je
predpoklad, že by o dotknutý pozemok mal záujem iný záujemca a obec tento pozemok nevyužíva pre
svoje potreby.
J)
Obecné zastupiteľstvo odročuje žiadosť obchodnej spoločnosti Gvozdjak s. r. o., Malé Leváre č. 598
o odkúpenie časti pozemku parc. č. 1827/13 o výmere 69 m2 na ďalšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
K)
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v prípade žiadosti Veroniky Hladkovej, Romanova 29, Bratislava
o zámenu časti pozemku parc. č. 1827/20 za časti pozemkov parc. č. 5265 a parc. č. 5261 ide v zmysle
ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov
o dôvod hodný osobitného zreteľa, keďže žiadateľka si vysporiadava pozemok v bezprostrednej
blízkosti svojich nehnuteľností, pozemok parc. č. 1827/20 tvorí vjazd k nehnuteľnostiam vo vlastníctve
žiadateľky, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku parc. č. 1827/20 nie je predpoklad, že by
o dotknutý pozemok mal záujem iný záujemca, obec tento pozemok nevyužíva pre svoje potreby
a žiadateľka zamení dotknutý pozemok za časti pozemkov parc. č. 5265 a parc. č. 5261, ktoré sa
nachádzajú pod miestnou komunikáciou Továrenská ulica.
L)
Obecné zastupiteľstvo odročuje žiadosť Mgr. Petra Mráza a Mgr. Ivety Mrázovej, Kozia 1387/5, Kúty
o zámenu časti pozemku parc. č. 4918 za časti a spoluvlastnícke podiely na pozemkoch parc. č. 5010/1,
parc. č. 5010/2, parc. č. 5010/3 a parc. č. 5010/4 na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
M)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na základe predložených žiadostí – Základnej škole Andreja
Radlinského v Kútoch o sumu 21.000,- EUR, Materskej škole v Kútoch o sumu 36.000,- EUR a Základnej
umeleckej škole v Kútoch o sumu 12.000,- EUR.

N)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje schodok rozpočtu v sume 433.287,53 EUR, zistený podľa ustanovenia
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršch predpisov, zvýšený o nevyčerpané
prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 44.607,54 EUR, celkovo v sume 477.895,09 EUR vysporiadať
zo zostatku finančných operácií.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v sume 549.522,35 EUR použiť na vysporiadanie schodku
rozpočtu v sume 477.895,09 EUR a tvorbu rezervného fondu v sume 71.627,28 EUR.
Obecné zastupiteľstvo na základe uvedených skutočností schvaľuje skutočnú tvorbu rezervného fondu
za rok 2018 vo výške 71.627,28 EUR.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok
2018.
O)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 71.627,28 EUR na
rozpočtovú kapitolu 0451 – chodníky, cesty.
P)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 v zmysle
vnútorného predpisu č. 1/2011 o zásadách rozpočtového hospodárenia obce podľa prílohy:
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Fin.príjmové operácie:
Príjmy celkom:

18.665,29 EUR

18.665,29 EUR

Celkový upravený rozpočet obce:
Bežné príjmy:
2.595.317,52 EUR
Kapitálové príjmy:
529.500,- EUR
Finančné operácie:
Príjmy celkom:
3.124.817,52 EUR

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Fin. výdavkové operácie:
Výdavky celkom:

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Finančné operácie:
Výdavky celkom:

18.665,29 EUR
_____
18.665,29 EUR

2.494.317,52 EUR
529.500,- EUR
101.000,- EUR
3.124.817,52 EUR

Bežné transfery: 18.665,29 EUR
527,56 EUR
pozastavené rodinné prídavky
1.919,98 EUR voľby prezidenta
8.597,75 EUR chránené pracoviská
3.000,- EUR
BT DHZ
4.620,- EUR
asistent učiteľa
R)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 v zmysle ustanovenia §
14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa prílohy:
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Fin.príjmové operácie:
Príjmy celkom:

69.000,- EUR
71.627,28 EUR
69.000,- EUR

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Fin. výdavkové operácie:
Výdavky celkom:

69.000,- EUR
71.627,28 EUR
___
_____
69.000,- EUR

Celkový upravený rozpočet obce:
Bežné príjmy:
2.664.317,52 EUR
Kapitálové príjmy:
529.500,- EUR
Finančné operácie:
71.627,28 EUR
Príjmy celkom:
3.265.444,80 EUR
Bežné príjmy:
Príjmové finančné operácie:
Bežné výdavky:

Kapitálové výdavky:

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Finančné operácie:
Výdavky celkom:

2.563.317,52 EUR
601.127,28 EUR
101.000,- EUR
3.265.444,80 EUR

navýšenie podielových daní
rezervný fond
školstvo: ZŠ – 21.000,- EUR
MŠ – 36.000,- EUR
ZUŠ – 12.000,- EUR
0451 – chodníky, cesty

S)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o umiestňovaní volebných
plagátov na verejných priestranstvách v obci Kúty v predloženom znení bez pripomienok.
T)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plán hlavných úloh obce Kúty pri uskutočňovaní civilného
núdzového plánovania na úsekoch krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej
mobilizácie a obrany štátu v roku 2019.
U)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vklad nehnuteľností vo vlastníctve obce: – stavby – budovy ZPU a
garáží so súpisným číslom 804, postavenej na parc. č. 5718/45, zapísanej na liste vlastníctva č. 2092,
katastrálne územie Kúty do majetku obchodnej spoločnosti Obecný podnik Kúty, s. r. o., Nám.
Radlinského 981, Kúty, IČO: 47 462 094 formou nepeňažného vkladu, ktorého hodnota bude určená
znaleckým posudkom a ktorým sa zvýši základné imanie spoločnosti Obecný podnik Kúty, s. r. o.
V)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odstúpenie Sone Antálkovej z funkcie člena dozornej rady
obchodnej spoločnosti Obecný podnik Kúty, s. r. o.
W)
Obecné zastupiteľstvo mení uznesenie č. 5/2018-M zo dňa 25.10.2018 tak, že schvaľuje uzavretie
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien v predloženom znení a uzavretie zmluvy
o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce – pozemkoch registra „E“ - parc. č.
1827/10 a parc. č. 1827/11, zapísaných na liste vlastníctva č. 7212 v katastrálnom území Kúty v
v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518,
predmetom ktorej bude bezodplatné zriadenie vecného bremena „in personam“ spočívajúceho
v povinnosti obce strpieť na časti nehnuteľností v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne zriadenie
a uloženie elektroenergetických zariadení a strpieť užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich
odstránenie.
X)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Petra Suchovského, Andrei Suchovskej, Borisa Jantusa
a Dany Jantusovej o úpravu pozemku parc. č. 6024/17 a odročuje ju na ďalšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Y)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančného príspevku Jozefovi Palkovičovi a Dáši
Palkovičovej vo výške 1.500,- EUR na financovanie operácie a následnej zdravotnej starostilivosti
o syna žiadateľov Jakuba Palkoviča.

V Kútoch, 18.04.2019

Ing. Branislav Vávra
starosta obce

UZNESENIA č. 4/2019
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OBCE KÚTY
zo dňa 20.06.2019

A)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
B)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program odpadového hospodárstva obce Kúty na roky 2016 – 2020
v predloženom znení bez pripomienok.
C)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
v predloženom znení bez pripomienok.
D)
Obecné zastupiteľstvo deleguje ako zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole v Kútoch
Martinu Riškovú, Štefánikova 1092, Kúty.
E)
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje neziskovej organizácii Nezábudka Kúty, n. o. poskytnutie
finančného príspevku na spolufinancovanie prevádzkových nákladov zariadenia vrátane miezd
a odvodov na základe žiadosti zo dňa 05.06.2019.
F)
Obecné zastupiteľstvo na základe žiadosti zo dňa 23.05.2019 schvaľuje poskytnutie finančného
príspevku Genovéve Šimkovej vo výške 280,83 EUR ako príspevok po osamostatnení sa mladého
dospelého na úhradu nákladov na zabezpečenie bývania.
G)
Obecné zastupiteľstvo v nadväznosti na uznesenie č. 3/2019-C schvaľuje odpredaj spoluvlastníckeho
podielu 1/12 na pozemku registra „C“ parc. č. 649, druh zastavané plochy a nádvoria, výmera 50 m2,
zapísaného na liste vlastníctva č. 1123, katastrálne územie Kúty kupujúcej: Ľubica Poláková,
Bratislavská 39, Kúty za kúpnu cenu 20,- EUR za meter štvorcový pozemkov, tzn. za celkovú kúpnu
cenu 83,33 EUR.
H)
Obecné zastupiteľstvo v nadväznosti na uznesenie č. 3/2019-E schvaľuje uzavretie zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve a uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odpredaj novovytvoreného
pozemku o výmere 30 m2, odčleneného v súlade s projektovou dokumentáciou stavby „SA_Kúty,
Štúrova TS, VNK, NNK“ geometrickým plánom z pôvodného pozemku registra „E“ - parc. č. 1827/11,
druh ostatná plocha, výmera 3679 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 7212, katastrálne územie Kúty
kupujúcemu: obchodná spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava za kúpnu
cenu 20,- EUR za meter štvorcový pozemkov.
I)
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v prípade žiadosti Lucie Žilkovej, Továrenská 900, Kúty
o odkúpenie časti pozemku parc. č. 5037 o výmere 27 m2 ide v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov o dôvod hodný osobitného zreteľa,

keďže žiadateľka si vysporiadava pozemok vo vjazde ku svojmu rodinnému domu, ktorý ako súčasť
vjazdu dlhodobo v dobrej viere užíva ako svoj vlastný, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku
nie je predpoklad, že by o dotknutý pozemok mal záujem iný záujemca a obec tento pozemok
nevyužíva pre svoje potreby.
J)
Obecné zastupiteľstvo v nadväznosti na uznesenie č. 3/2019-H schvaľuje odpredaj častí pozemku - diel
2 o výmere 43 m2 a diel 3 o výmere 22 m2, ktoré boli odčleneného geometrickým plánom č. 41/2019
zo dňa 05.04.2019 vyhotoveným Peter Bilický, 9G s. r. o., Sekule, IČO: 50 147 835 z pôvodného
pozemku registra „E“ - parc. č. 1827/25, druh ostatná plocha, výmera 1752 m2, zapísaného na liste
vlastníctva č. 7212 kupujúcej: Renáta Grígelová, Hollého 413, Kúty za kúpnu cenu 20,- EUR za meter
štvorcový pozemkov, tzn. za celkovú kúpnu cenu 1.300,- EUR.
K)
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v prípade žiadosti obchodnej spoločnosti Gvozdjak s. r. o., Malé
Leváre č. 598 o odkúpenie časti pozemku parc. č. 1827/13 o výmere 69 m2 ide v zmysle ustanovenia §
9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov o dôvod hodný
osobitného zreteľa, keďže žiadateľ si vysporiadava pozemok pred svojím stavebným pozemkom, ktorý
mu zabezpečí priamy prístup k verejnej komunikácii, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku
nie je predpoklad, že by o dotknutý pozemok mal záujem iný záujemca a obec tento pozemok
nevyužíva pre svoje potreby.
L)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5 v zmysle
vnútorného predpisu č. 1/2011 o zásadách rozpočtového hospodárenia obce podľa prílohy:
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Fin.príjmové operácie:
Príjmy celkom:

65.105,46 EUR

65.105,46 EUR

Celkový upravený rozpočet obce:
Bežné príjmy:
2.729.422,98 EUR
Kapitálové príjmy:
529.500,- EUR
Finančné operácie:
71.627,28 EUR
Príjmy celkom:
3.330.550,26 EUR

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Fin. výdavkové operácie:
Výdavky celkom:

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Finančné operácie:
Výdavky celkom:

65.105,46 EUR
_____
65.105,46 EUR

2.628.422,98 EUR
601.127,28 EUR
101.000,- EUR
3.330.550,26 EUR

Bežné transfery:
1.137,98 EUR voľby do Europarlamentu
874,48 EUR
valorizácia matrík
63.093,- EUR ZŠ – navýšenie PK
M)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 v zmysle ustanovenia §
14 ods. 2 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Presun bežných výdavkov rozpočtu :
rozp. klasifikácia
suma
0111.63
- 3 000,- EUR
09121.64
+ 3 000,-EUR
Rozpočet na príjmovej i výdavkovej strane zostáva nezmenený.

N)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh organizácie prevádzky v Materskej škole Kúty v školskom roku
2019/2020 v predloženom znení bez pripomienok.
O)
Obecné zastupiteľstvo Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu neziskovej organizácie
Nezábudka Kúty, n. o. bez pripomienok.
P)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie list PhDr. Richarda Dršku zo dňa 18.06.2019 a postupuje vec
na prešetrenie na komisiu školstva a kultúry.
R)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie úverovej zmluvy s obchodnou spoločnosťou Všeobecná
úverová banka, a. s. na poskytnutie úveru vo výške 428.300,- EUR; účelom úveru bude financovanie
projektu „MŠ Kúty 2. etapa“ v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.
IROP-Z302021I013-221-10 uzavretej dňa 27.11.2017 a úver bude zabezpečený vlastnou
blankozmenkou obce a dohodou o vyplňovacom práve k blanozmenke.

V Kútoch, 21.06.2019

Ing. Branislav Vávra
starosta obce

UZNESENIA č. 5/2019
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OBCE KÚTY
zo dňa 22.07.2019

A)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
B)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7 v zmysle
vnútorného predpisu č. 1/2011 o zásadách rozpočtového hospodárenia obce podľa prílohy:
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Fin.príjmové operácie:
Príjmy celkom:

10.366,74 EUR
8.000,- EUR
18.366,74 EUR

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Fin. výdavkové operácie:
Výdavky celkom:

10.366,74 EUR
8.000,- EUR
_____
18.366,74 EUR

Kapitálové transfery:
8.000,- EUR
oprava fasády domu smútku
Bežné transfery:
2.052,- EUR
dofinancovanie asistenta učiteľa
8.314,74 EUR chránené pracoviská

C)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8 v zmysle ustanovenia §
14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Bežné príjmy:
Kapitálové príjmy:
Fin.príjmové operácie:
Príjmy celkom:

362.438,51 EUR
362.438,51 EUR

Celkový upravený rozpočet obce:
Bežné príjmy:
2.739.789,72 EUR
Kapitálové príjmy:
537.500,- EUR
Finančné operácie:
434.065,79 EUR
Príjmy celkom:
3.711.355,51 EUR
Príjmové finančné operácie:
362.438,51 EUR
preklenovací úver
Výdavkové finančné operácie:
362.438,51 EUR
splátky úveru

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Fin. výdavkové operácie:
Výdavky celkom:

Bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:
Finančné operácie:
Výdavky celkom:

362.438,51 EUR
362.438,51 EUR

2.628.422,98 EUR
601.127,28 EUR
463.438,51 EUR
3.711.355,51 EUR

D)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť základnej
umeleckej školy, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni v znení predložených pripomienok.
E)
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v prípade zámeny častí pozemkov vo vlastníctve obce - diel 5
o výmere 16 m2, diel 6 o výmere 11 m2 a diel 9 o výmere 17 m2, ktoré boli odčlenené geometrickým
plánom č. 45/2019 zo dňa 24.06.2019 vyhotoveným Mario Antálek, geodetické práce, Brodské, IČO:
34 787 291 z pôvodného pozemku registra „C“ – parc. č. 1026/5, druh zastavaná plocha a nádvorie,
výmera 569 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 2092 za pozemky vo vlastníctve obchodnej
spoločnosti Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica – diel 10 o výmere 39 m2
(pôvodný pozemok parc. č. 1026/3, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 39 m2, zapísaný na liste
vlastníctva č. 2383) ide v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí
v znení neskorších predpisov o dôvod hodný osobitného zreteľa, keďže zámenou pozemkov si vlastníci
usporiadajú pozemky tak, ako ich užívajú, čím zosúladia právny stav so stavom skutočným, vzhľadom
na charakter a umiestnenie zamieňaných pozemkov nie je predpoklad, že by o ne mal záujem iný
záujemca a obec tieto časti pozemkov nevyužíva pre svoje potreby.
F)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy medzi obcou Kúty a Základnou školou
Andreja Radlinského v Kútoch, predmetom ktorej bude prenájom pozemkov pod tenisovým ihriskom
na školskom dvore. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce dojednaním podrobností
nájomného vzťahu podľa podmienok určených pre poskytnutie dotácie na rekonštrukciu tenisového
ihriska.

V Kútoch, 23.07.2019

Ing. Branislav Vávra
starosta obce

