
 

 

Uznesenie 
 z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26.10.2007 

 
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu: 
S c h v a ľ u j e 
rozpočtové opatrenie č. 2 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 vo výške 515.000,- Sk v príjmovej časti rozpočtu a vo výške 445.000,- Sk vo 
výdavkovej časti rozpočtu s tým, že sumu 70.000,- Sk bude účtovať vo výdavkovej časti 
rozpočtu ZŠ s MŠ. 
Ukladá 
- prednostke úradu zabezpečiť zapracovanie rozpočtového opatrenia do rozpočtu obce 
- riaditeľke ZŠ s MŠ zabezpečiť zapracovanie rozpočtového opatrenia do rozpočtu ZŠ s MŠ. 
Poveruje 
starostu obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov § 11 ods. 4 písm. b) na vykonanie zmeny rozpočtového opatrenia do výšky 300 tis. 
Sk. 
Uznesenie č. 60/2007-OZ 
 
Schvaľuje  
žiadosť Kristíny Lőrinczovej bytom Nitra ohľadom prenájmu priestorov bývalej cukrárne na 
zriadenie kaviarne. 
Poveruje 
starostu obce na podpísanie nájomnej zmluvy podľa VZN ktorým sa určujú minimálne ceny 
nájomného za nebytové priestory a za pozemky vo vlastníctve obce 
Uznesene č. 61/2007-OZ 
 
Neschvaľuje 
žiadosť Abdulfeta Faikiho bytom Nitra o prenájom priestranstva v Hlbokej ceste na verejnom 
priestranstve na zriadenie stánku na predaj zmrzliny, 
ukladá  
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa. 
Uznesenie č. 62/2007-OZ 
 
Schvaľuje  
odpredaj obecného pozemku parc.č. 31/15 o výmere 565 m² s označením kultúry záhrada 
v kat. úz. Veľký Kýr pre Jozefa Múdreho a manž., bytom Veľký Kýr, Nitrianska 29 za 23,- 
Sk/m² v celkovej sume 12.995,- Sk po predložení GP, 
ukladá  
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa. 
Uznesenie č. 63/2007-OZ 
 
Schvaľuje  
odpredaj časti obecného pozemku z parc.č. 495/1 v kat. úz. Veľký Kýr pre Gizelu 
Keresztesovú, Alžbetu Pintérovú a Ladislava Kottlíka bytom Veľký Kýr v pomere ich 
vlastníckych podielov za 23,- Sk/m² po vyhotovení GP, 
ukladá  
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľov. 
Uznesenie č. 64/2007-OZ 
 



 

 

Schvaľuje 
odpredaj  časti obecného pozemku zameraného GP č. 186/2003 a to diel č. 3 z parc.č. 1171 – 
cesta o výmere 26 m² ktorý sa pričlení k parc.č. 1099/2 zast. pl. (dom) a diel č. 4 o výmere 20 
m² ktorý sa pričlení k parc.č. 1099/1 zast. pl. (dvor) v kat. úz. Veľký Kýr o celkovej výmere 
46 m² pre Emerenciu Gubovú bytom Veľký Kýr, Novozámocká 146 za 23,- Sk/m², spolu za 
1.058,- Sk slovom: jedentisícpäťdesiatosem korún. 
Poveruje 
starostu obce na podpísanie kúpno-predajnej zmluvy. 
Uznesenie č. 65/2007-OZ 
 
Schvaľuje  
odpredaj pozemkov zameraných GP č. 17741017-16/2001 parc.č. 1879/19 záhrada o výmere 
830 m²; parc.č. 1879/20 zast. pl. o výmere 516 m², parc.č. 1879/62 vinica o výmere 399 m²; 
parc. č. 1879/108 zast. pl. o výmere 16 m², spolu 1761 m² v kat. úz. Veľký Kýr pre Františka 
Herencsára a manž. bytom Veľký Kýr, Bernolákova 17 za 23,- Sk/m² v celkovej sume 
40.503,- Sk 
Poveruje 
starostu obce na podpísanie kúpno-predajnej zmluvy. 
Uznesenie č. 66/2007-OZ 
 
Schvaľuje  
odkúpenie nehnuteľností parc.č. 577/6, orná pôda o výmere 1020 m² a parc.č. 577/14 orná 
pôda o výmere 246 m² v kat. úz. Veľký Kýr od Mikuláša Vereša, bytom Nové Zámky, 
Nábrežná 83, za cenu podľa vypracovaného znaleckého posudku č. 74/2007 znalcom 
v odbore stvebníctvo, odvetvie – dopravné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností a odhad 
hodnoty stavebných prác Ing. Júliusom Jahnátkom  vo výške 61.000,- Sk, 
poveruje  
starostu obce na podpísanie kúpno-predajnej zmluvy. 
Uznesenie č. 67/2007-OZ 
 
Poveruje 
starostu obce na podpísanie kúpno-predajnej zmluvy na odpredaj spoluvlastníckeho podielu 
Obce Veľký Kýr na parc.č. 586/2 v kat. úz. Veľký Kýr v zmysle uznesenia obecného 
zastupiteľstva č. 4/1994 zo dňa 28. 4. 1994 pre Alexandra Morvayho a manž. bytom Veľký Kýr, 
Sv. Kelemena 19.  
Uznesenie č. 68/2007-OZ 
 
Súhlasí  
- s vykonaním opravy fasády na bývalom zdravotnom stredisku na ul. Hlavná  v rozlohe cca 
350 m² za sumu cca 150 – 200. tis. Sk 
- s rekonštrukciou 4 - bytového domu na ul. Záhradná s prístavbou jednoizbových 

a dvojizbových  bytov a vyhotovením PD na rekonštrukciu s prístavbou. 
Uznesenie č. 69/2007-OZ 

 
Schvaľuje 
výstavbu nového bytového domu s dvoma a jedno-izbovými bytmi. (Projekt 9 b.j. Profis)  na 
ul. Hlavná za jestvujúcou 6 b.j. a vyhotovením PD. 
Uznesenie č. 70/2007-OZ 
 
 



 

 

 
Navrhuje 
zapracovať zmenu do ÚP-O v kat. úz. Malý Kýr na Dolnej Sihoti s tým, že ponechať iba 
jeden rad rodinných domov pozdĺž železničnej trate po hranicu katastra obce. 
Uznesenie č. 71/2007-OZ 
 
Navrhuje  
zriadiť obecné kompostovisko na rozlohe cca 5 á po dohode s Predstavenstvom PD na území 
PD Veľký Kýr. 
Uznesenie č. 72/2007-OZ 
 
Ukladá 
prednostke úradu v zápisnici z ustanovujúceho zasadnutia OZ v časti diskusného príspevku p. 
Bátoru vo vete „Ďalej osočoval poslancov, ktorí....“ vynechať slovo poslancov a nahradiť 
slovom všeobecne tých ... 
Uznesenie č. 73/2007-OZ 
 
 
 
Dňa 30. 10. 2007 
 
 
 
 

Mgr. Ladislav Kottlík 
      starosta obce 


