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Uznesenie 
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.7.2007 

 
 

Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu 
Schvaľuje 
zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB v zmysle zmluvy č. 404/468/2006 o poskytnutí 
podpory uzavretej podľa ustanovení zákona NR SR č. 607/2003 Z.z. v znení noviel o ŠFRB medzi 
ŠFRB a Obcou Veľký Kýr na nehnuteľnosti v kat. úz. Veľký Kýr vedené na LV č. 1 ako: 

1. bytový dom – 6 b.j., č.súp. 1289 na parc.č. 125/10, zast. plochy a nádvoria 
o výmere 213 m² 

2. bytový dom – 6 b.j., č.súp. 1288 na parc.č. 125/11, zast. plochy a nádvoria  
o výmere 214 m² 

záložnou zmluvou medzi Obcou Veľký Kýr ako záložcom a ŠFRB ako záložným veriteľom vo 
výške poskytnutého úveru t.j. 13.200.000,- Sk (slovom: trinásť miliónov dvestotisíc korún 
slovenských). 
Uznesenie č. 43/2007-OZ 
 
Schvaľuje 
Zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR 
v zmysle zmluvy č. 0364 – P R B – 2006 o poskytnutí dotácie na obstarávanie nájomných bytov 
medzi MVRR SR a obcou Veľký Kýr na nehnuteľnosti v kat. úz. Veľký Kýr vedené na LV č. 1 
ako: 

1. bytový dom – 6 b.j., č.súp. 1289 na parc.č. 125/10, zast. plochy a nádvoria 
o výmere 213 m² 

2. bytový dom – 6 b.j., č.súp. 1288 na parc.č. 125/11, zast. plochy a nádvoria  
o výmere 214 m² 

záložnou zmluvou medzi Obcou Veľký Kýr ako záložcom a MVRR SR ako záložným 
veriteľom v hodnote poskytnutej dotácie t.j. vo výške 5.972.100,- Sk (slovom: päťmiliónov 
deväťstosedemdesiatdvatisíc jednosto korún slovenských). 
Uznesenie č. 44/2007-OZ 
 
Schvaľuje  
Žiadosť Michala Mihalika, Bernolákova 15, Veľký Kýr a Romana Gubó, Gúgska 23, Nové 
Zámky o prenájom nebytových priestorov VKD – biliard baru na prevádzkovanie baru. 
Ukladá 
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľov. 
Uznesenie č. 45/2007-OZ 
 
Neschvaľuje 
Žiadosť Zuzany Szőke bytom Veľký Kýr, Novozámocká 108 o dlhodobý prenájom priestorov 
biliard baru vo VKD 
Ukladá 
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľov. 
Uznesenie č. 46/2007-OZ 
 
Schvaľuje 
program stretnutia samospráv Obcí Hajmáskér a Veľký Kýr v dňoch 3. a 4. 8. 2007.  
Uznesenie č. 47/2007-OZ 
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Vo Veľkom Kýre, dňa 27. júla 2007 

 
 
                                          Mgr. Ladislav Kottlík
                                                                                  starosta obce                                    
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