
Uznesenie 
z 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21. 11. 2008 

 
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
zriadenie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov Obce Veľký Kýr ku dňu 31. 12. 2008 a jej rozpočtovej organizácie ZŠ 
s MŠ s VJSaM Veľký Kýr, Školská 7 v zmysle §§ 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov v zložení: 
Za obec:  
Zuzana Dojčánová, Judita Valašková, Gizela Lőrincová, Edita Szárazová, Margita Szárazová, 
Otília Guzmická, Zlatica Dojčánová, Jozef Szőke, Jozef Ševčík, Karol Vereš, Magdaléna 
Gulbišová, Attila Krizsan, Štefan Palkovič, Ján Bódi, Vojtech Bátora, Ladislav Dojčan, Žofia 
Hanzelíková, Ing. Igor Hlavatý, Ladislav Kazán, Ing. Pavol Kováč, Otília Kováčiková, JUDr. 
Alexander Vereš.  
Za ZŠ s MŠ s VJSaM:  
Alica Gubóová, Emerencia Pospigelová, Magdaléna Szárazová, Edita Verešová, Eva 
Kováčová, Alexej Janík, Zoltán Krizsan, Ing. Ľudovít Valaška. 
Zodpovedné osoby za vykonanie inventarizácie: 
Za obec: Zuzana Dojčánová, Helena Dojčanová 
Za ZŠ s MŠ s VJSaM:  Alica Gubóová, Mgr. Helena Dojčánová 
Uznesenie č. 123/2008-OZ 
 
Schvaľuje  
Poplatky za pracovné a administratívne úkony Obecného úradu vo Veľkom Kýre 
s účinnosťou od 1. januára 2009 podľa prílohy. 
Uznesenie č. 124/2008-OZ 
 
Schvaľuje  
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: 
Príjmová časť: 
Bežné príjmy: 
Transfery ZŠ s MŠ s VJS a M: 
-z KŠÚ – prenesené kompetencie                       +        467.000,-  
-vzdelávacie poukazy                                          +          79.000,- 
-dopravné žiakom                                                +            2.000,- 
-mimoriadne výsledky žiakov                             +          30.000,- 
-z ESF-finančný príspevok na vzdelávanie 
 a prípravu pre trh práce zamestnancov               +       934.000,-           
Transfery obci: 
-na matričnú činnosť                                            +           2.000,- 
-na stavebné a vyvlastňovacie konanie                +           2.000,- 
-z ESF – na aktivačnú činnosť                             +         60.000,- 
Príspevok pre deti v hmotnej núdzi: 
       -stravné                                                          +        24.000,- 
       -školské potreby                                            +           8.000,- 
       -motivačný príspevok (štipendium)              +         14.000,- 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej 



samospráve (podielové dane)                               +    1.061.000,- 
Z prenajatých priestorov VKD                             +         20.000,- 
Ostatné poplatky /správne, adminis./                    +        30.000,- 
Úroky z vkladov                                                   +         14.000,- 
Kapitálový príjem: 
-príjem z predaja pozemkov                                 +       105.000,- 
Príjmové finančné operácie: 
-komunálny investičný úver                                 +     5.000.000,- 
    
Úprava príjmov spolu:                                       +     7.852.000,- 
 
Výdavková časť: 
Bežné výdavky: 
Spoločný stavebný úrad 
    -náklady hradené z KSÚ                                   +        2.000,- 
Na matričnú činnosť: 
    -tarifný plat                                                       +         2.000,- 
Príspevok pre deti v hmotnej núdzi: 
    -stravné ZŠ                                                       +        16.000,- 
    -stravné MŠ                                                      +         8.000,- 
    -školské potreby                                               +          8.000,- 
    -motivačný príspevok (štipendium)                 +        14.000,- 
Na aktivačnú činnosť – z ESF 
    -tarifný plat                                                       +         6.000 ,- 
    -poistenie do VšZP                                           +         1.000,- 
    -všeobecný materiál, náradie                            +       53.000,- 
Administratíva:  
    -všeobecný materiál                                          +       70.000,- 
    -splácanie úrokov (komun.inv.úver)                 +       20.000,- 
Projekt V- aktivačná činnosť: 
    -všeobecný materiál, náradie                            +       50.000,- 
Dielne, garáže: 
    -údržba, oprava, servis (HON,LIAZ,trak.)       +     100.000,- 
TKO-likvidácia a uloženie odpadu                       +     150.000,- 
        -BOBR, traktor-PHM                                   +       50.000,- 
VO-Avia plošina – PHM                                      +       20.000,- 
Spol. stavebný úrad- náklady hradené obcou       +         4.000,- 
Verejná zeleň-prep. a nájom dopr. prostr.            +       10.000,- 
Cintoríny: všeobecný materiál                             +        20.000,- 
Knižnica-knihy, časopisy, noviny                        +          6.000,- 
Kultúrne súbory obce- preprava a prenájom 
        dopravných prostriedkov                             +        30.000,- 
Doprava: Karosa- údržba, oprava, servis             +        19.000,- 
Technický úsek: 
       -prac. odev, obuv                                           +       10.000,- 
Kapitálové výdavky: 
-Rekonštrukcia mikroinfraštruktúry  (úver)         +   5.000.000,- 
-Rekonštrukcia mikroinfraštruktúry (vlast.nákl)  +     631.000,- 
Úprava výdavkov spolu:                                     +   6.300.000,- 
 



Rozdiel 1.552.000,- Sk tvorí transfer ZŠ s MŠ s VJSaM nasledovne: 
                                  467.000,- Sk – na prenesené kompetencie 
                                    79.000,- Sk – vzdelávacie poukazy 
                                      2.000,- Sk – dopravné žiakom 
                                    30.000,- Sk – mimoriadne výsledky žiakov 
                                  934.000,- Sk – na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov 
                                     40.000,- Sk – originálna kompetencia 
Rozdiel vyúčtuje vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ s MŠ s VJSaM. 
Uznesenie č. 125/2008-OZ 
 
Schvaľuje  
Odpredaj pozemkov v kat. úz. Veľký Kýr: 

 parc.č. 392/21 zast. plochy o výmere 4 m² 
   parc.č. 392/22 zast. plochy o výmere 32 m² 
   parc.č. 392/23 zast. plochy o výmere 32 m² 
   parc.č. 392/5 zast. plochy o výmere 277 m² 
celkom o výmere 345 m² za 230,- Sk/ m² pre Ľudmilu Huslicovú, bytom Nitra Narcisova č. 3 
spolu za 79.350,- Sk. 
Uznesenie č. 126/2008-OZ 
 
Schvaľuje  
odpredaj pozemkov v kat. úz. Veľký Kýr: 

 parc.č. 392/27 zast. plocha o výmere 39 m² 
   parc.č. 392/28 záhrada o výmere 76 m² 
celkom o výmere 115 m² za 125,- Sk/ m² pre Františka Labaiho a manž. bytom Veľký Kýr, 
Apátska 96 spolu za 14.375,- Sk. 
Uznesenie č. 127/2008-OZ 
 
neschvaľuje  
odpredaj pozemku parc.č. č. 1053/5 o výmere 921 m² pre Máriu Verešovú, bytom Veľký Kýr, 
Mlynská 895/33 a pre Ladislava Žitného bytom Veľký Kýr, Apátska 158. 
Uznesenie č. 128/2008-OZ 
 
neschvaľuje  
odpredaj pozemku parc.č. 153/5 o výmere 16 m² a parc.č. 153/6 o výmere 50 m² označené 
ako vodné plochy pre Andreu Malúchovú, bytom Veľký Kýr, Budovateľská 78 nakoľko nie je 
vlastníčkou nehnuteľností, ku ktorým sa tieto parcely môžu pričleniť 
Uznesenie č.129/2008-OZ 
 
neschvaľuje 
žiadosť Martina Tvrdoňa bytom Šurany, J. Kráľa 29 ohľadom prenájom nebytových 
priestorov na prevádzku Herne na ul. Mlynská. 
130/2008-OZ 
 
súhlasí 
s organizovaním diskoték pre Andreu Dvorskú, Hlavná 23/30 po predložení živnostenského 
oprávnenia na vykonávanie tejto činnosti s poplatkom 3000,- Sk za prenájom sály VKD + 
1000,- Sk vo vykurovacom období s tým, že všetky miestne organizácie majú prednosť 
v prenájme sály VKD, ak svoju požiadavku ohlásia aspoň dva týždne pred konaním  akcie. 
Uznesenie č. 131/2008-OZ 



schvaľuje  
žiadosť rímsko-katolíckej cirkvi vo Veľkom Kýre o povolenie čerpania schváleného transféru 
vo výške 70 tis. Sk na krytie nákladov opravy ineriéru farského úradu. 
Uznesenie č. 132/2008-OZ 
 
Súhlasí 
S výpoveďou firmy Agrico Veľký Kýr, s.r.o. a zrušením nájomnej zmluvy od 31. 10. 2008  
a 
Schvaľuje  
prenájom nebytových priestorov  na ul. Malokýrska 665/2 pre Romana Žitného ViVaPlast, 
Apátska 158, Veľký Kýr v zmysle VZN č. 3/2004 ktorým sa určujú minimálne ceny 
nájomného za nebytové priestory a za pozemky vo vlastníctve obce a v správe organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 
Uznesenie č. 133/2008-OZ 
 
Schvaľuje 
pozmeniť v Štatúte Obce Veľký Kýr v čl. 33 Obecné vyznamenania bod 1. nasledovne: 
Obecné vyznamenanie sa udeľuje jednotlivcovi alebo kolektívu za: 

a) bez zmeny 
b) činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj 

obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí, 
c) činnosť pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov. 

 
v bode 3 prvú vetu doplniť: a vecná alebo finančná odmena schválená obecným 
zastupiteľstvom. V druhej vete vynechať slovo „adresu“. 
Uznesenie č. 134/2008-OZ 
 
Schvaľuje 
pri príležitosti 895. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci udeliť čestné občianstvo 
obce p. Jozefovi Szőkeovi, rodákovi našej obce, ktorý sa zaslúžil o šírenie dobrého mena 
obce, obohatil poznanie čitateľov o jeho rodnej obci. 
Uznesenie č. 135/2008-OZ 

 
Schvaľuje 
pri príležitosti 895. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci udeliť 

1. obecné vyznamenanie: p. Dionýzovi Szabóovi, p. PaedDr. Alexejovi Szárazovi, 
spevokolu MO Csemadoku za šírenie dobrého mena našej obce vo svete a za kultúrny 
rozvoj obce doma i v zahraničí; 

2. obecné vyznamenanie in memoriam neb. Jurajovi Grófovi za šírenie dobrého mena 
našej obce vo svete a za kultúrny rozvoj obce doma i v zahraničí. Ocenenie sa 
odovzdá manželke zosnulého. 

Všetky ocenenia budú pozostávať z erbu obce v kazete s plaketou vyhotovenou v jazyku 
slovenskom a maďarskom a finančnej odmeny v hodnote 3.000,- Sk. 
Uznesenie č. 136/2008-OZ 
 
Vo Veľkom Kýre, dňa 26.11.2008 
 

Mgr. Ladislav Kottlík 
      starosta obce 
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