
 

 

 
 

Uznesenie  
z 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25. 4. 2008 

 
Obecné zastupiteľstvo  
 

A) S c h v a ľ u j e  
1) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce bez výhrad; 
 
2) Záverečný účet ZŠ s MŠ s VJSaM  bez výhrad; 

 
3) Tvorbu rezervného fondu v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov povinný prídel vo výške 10 %, t.j. 254.684,- Sk z výsledku 
hospodárenia, ostatné finančné prostriedky vo výške 2.292.154,75 Sk sa použijú ako 
výdavky podľa schváleného rozpočtu.  

 
4) Odpredaj pozemku v kat. úz. Veľký Kýr parc.č. 532/11- záhrady o výmere 427 m² za 

23,- Sk/m² pre Anastáziu Szabovú bytom Veľký Kýr, Budovateľská 2. 
 

5) odpredaj časti z pozemku parc.č.1050/1 v kat. úz. Veľký Kýr zameraného GP č. 18/08 
geodetom Ing. Kotrusom zo dňa 18. 2. 2008 a to diel č. 1 o výmere 16 m², ktorý sa 
pričlení k parc.č. 630/1 – zast. plochy; diel č. 2 o výmere 21 m², ktorý sa pričlení 
k parc.č. 630/4 – zast. plochy; diel č. 3 o výmere 28 m², ktorý sa pričlení k parc.č. 
630/1 – zast. plochy a diel č. 4 o výmere 14 m², ktorý sa pričlení k parc.č. 630/2 – 
záhrady o celkovej výmere 79 m² za 23,- Sk/ m² pre Karola Gedaiho a manž. bytom 
Veľký Kýr, ul. Novozámocká 116. 

 
6) a) Odpredaj pozemku zameraného GP č. 14082501-5/95 geodetom Tiborom 

Mandákom zo dňa 17. 3. 1995 a to časť z pozemku parc.č. 495/2  diel č. 1 o výmere 5 
m², ktorý sa pričlení k parc.č. 495/44 ; diel č. 4 z parc.č. 495/45 o výmere 287 m², 
ktorý sa pričlení k parc.č. 495/44; diel č. 6 z parc.č. 495/45 o výmere 264 m², ktorý sa 
pričlení k parc.č. 495/56 v kat. úz. Veľký Kýr o celkovej výmere 556 m² za 23,-Sk/ m² 
pre Júliusa Ördögha a manž. bytom Veľký Kýr, Veľká Pažiť 47; 
b) odkúpenie časti pozemku z parc.č. 495/44 diel č. 2 o výmere 12 m² za 23,- Sk/ m² 
v kat. úz. Veľký Kýr pre Obec Veľký Kýr a pričleniť k parcele č. 495/2 od súčasných 
vlastníkov manželov Ördöghových bytom Veľký Kýr, Veľká Pažiť 47. 

 
7) Odpredaj pozemku v kat. úz. Veľký Kýr, parc.č. 562/1 záhrada o výmere 770 m², 

parc.č. 562/6 zast. plocha a nádvorie o výmere 400 m² spolu o výmere 1170 m² za 23,- 
Sk/ m² pre Vojtecha Janíka a manž. bytom Veľký Kýr, Petőfiho č. 68. 

 
8) Odpredaj pozemku v kat. úz. Veľký Kýr, zameraného GP č. 244-244-339-86 Ing. 

Predným zo dňa 2.7.1986 a to parc.č. 1879/49 záhrada o výmere 465 m² za 23,- Sk/ m² 
pre Mariána Marka, bytom Veľký Kýr, Bernolákova č. 22. 

 
9) Odpredaj pozemku v kat. úz. Veľký Kýr, zameraného GP č. 31/2008 Ing. Moravčíkom 

zo dňa 20. 3. 2008 a to časť z parc.č. 301/3 – vodné plochy o výmere 30 m² za 23,- Sk/ 



 

 

m² a pričleňuje sa k novovytvorenej parc.č. 293/2 – zast. plochy pre Helenu Gubóovú 
bytom Veľký Kýr, Na Sihoti 5. 

 
10) Odpredaj časti pozemku s parc.č. 495/2 o výmere 97 m² za 23,- Sk/m² v kat. úz. Veľký 

Kýr zameraného GP č. 119/2007 Ing. Jozefom Ürge pre Ing. Lóránta Peternaiho 
bytom Nové Zámky, nám. Gy. Széchényiho 8 a manž. Mgr. Zuzanu Peternai, bytom 
Veľký Kýr, Sv. Kelemena 48 s tým, že kupujúci zriadia vecné bremeno v zmysle 
ktorého bude zabezpečený prechod cez predávanú nehnuteľnosť a pozemok s parc.č. 
113/2 pre vlastníkov pozemkov s parc.č. 113/1 a 113/3 v zmysle súhlasu kupujúcich 
a osvedčenia pravosti ich podpisov Štátnym notárom v Nových Zámkoch pod č. 
O 252195/2008. 

 
11) Vybudovanie dvojhrobu na starom cintoríne pre Pavla a Máriu Bóbových bytom 

Veľký Kýr, Železničná 6  na mieste, kde majú pochovaného syna s tým, že hrob bude 
zväčšený smerom k oploteniu cintorína k želenici a posunie sa cca o 30 cm smerom 
k začiatku obytnej časti ul. Železničná. 

 
12) Nákup motorového vozidla pre Obec Veľký Kýr na prepravu kontajnerov v sume cca 

500 tis. Sk.      
                                                                                    

13) Opätovné vytýčenie hraníc medzi susednými nehnuteľnosťami p. Margity Kántorovej 
bytom Veľký Kýr, Malokýrska  690 a nehnuteľnosťou rodiny Vidových. 

 
14)  Podpísanie zmluvy o priateľstve s Obcou Csengőd z Maďarskej republiky. 

 
15) Pozvanie zastupiteľských zborov družobných obcí z Hajmáskéru, Balatonkenese, 

Pellérdu a Csengődu spolu s manželkami resp. manželmi na oslavy 895. výročia prvej 
písomnej zmienky o našej obci konanej v dňoch 1. a 2. augusta 2008.    

Uznesenie č. 90/2008-OZ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

B) Neschvaľuje 
1) Odpredaj pozemku v kat. úz. Veľký Kýr parc.č. 190 o výmere 2068 m² pre Andreu 

Malúchovú bytom Veľký Kýr, Budovateľská 78. 
2) Návrh JUDr. Viery Balogovej, advokátky p. Mikuláša Vereša ohľadom odkúpenia 

pozemku od Mikuláša Vereša, bytom Nové Zámky za ním navrhnutú cenu 180,- 
Sk/m², nakoľko predmetný pozemok parc.č. 577/6 a 577/14 vzhľadom na tvar 
a rozmery po vytýčení a vyčlenení do vlastníctva  po zameraní GP č. 188/2006,  s čím 
súhlasil p. Vereš, nie je vhodný na účely  bytovej výstavby. Trvá na svojom uznesení 
č. 67/2007-OZ ohľadom odkúpenia nehnuteľnosti za cenu podľa vypracovaného 
znaleckého posudku č. 74/2007 Ing. Jahnátkom. 

Uznesenie č. 91/2008-OZ 
 
C) Berie na vedomie 
1) Stanovisko audítora k súladu záverečného účtu Obce Veľký Kýr s auditovanou 

účtovnou závierkou obce za rok 2007; 
2) Správu audítora z overenia ročnej účtovnej závierky ZŠ s MŠ s VJSaM; 
3) Stanovisko kontrolóra obce k celoročnému hospodáreniu obce a záverečnému účtu 

obce za rok 2007. 
4) Správu kultúrnej komisie OZ o prípravách obecných slávností. 
Uznesenie č. 92/2008-OZ 



 

 

 
D) Ukladá 
1) komisiám OZ, aby zápisnice zo svojich rokovaní predložili na schválenie OZ 
2) obecnému kontrolórovi preveriť rozdiel v rozbore plnenia výdavkov obce za rok 2007 

v záverečnom účte obce a v plnení rozpočtu obce za rok 2007 schváleného 18.2.2008 
v polože záverečného účtu Obec: administratíva, technický úsek 

 
F) Doporučuje 
zvolať mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v priebehu 1 týždňa 

 
 
 

Vo Veľkom Kýre, dňa 29. 4. 2008 
 
 
 
         Mgr. Ladislav Kottlík 
                 starosta obce 


	Neschvaľuje

