
 

 

 
 

Uznesenie  
z 9. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27. 6. 2008 

 
Obecné zastupiteľstvo  
A)  Schvaľuje 

1) odpredaj pozemku parc.č. 675/20 v kat. úz. Veľký Kýr o výmere 251 m² pre Jozefa 
Dojčána a manž. bytom Veľký Kýr, Budovateľská 55 za 23,- Sk/m². 

2) odpredaj pozemku parč. č. 629/18 v kat. úz. Veľký Kýr o výmere 200 m² pre Pavla 
Križana a manž. ul. Budovateľská 74, Veľký Kýr za 23,- Sk/m². 

3) užívanie verejného priestranstva na nám. Sv. Jána  pre p. Arnošta Kubeša bytom 
Alžbetin Dvor 4, Miloslavov, pri príležitosti konania hodov v obci v mes. september 
2008 podľa VZN o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za 
ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

4) užívanie verejného priestranstva na nám. Sv. Jána pre p. Eriku Markovú bytom 
Budovateľská 541,Partizánske, pri príležitosti konania hodov v obci v mes. september 
2008 podľa VZN o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za 
ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

5) program osláv 895. výročia prvej  písomnej zmienky o obci na dni 1. a 2. 8. 2008 
podľa predloženého návrhu 

6) Poskytnutie príspevku vo výške 1000,- Sk pre spoločenské organizácie a iné skupiny 
občanov, ktorí sa zapoja do súťaže varenia gulášu pod podmienkou, že tento príspevok 
použijú na prípravu minimálne 15 l gulášu ktorým ponúknu svojich členov a občanov. 

7) Pozmeňuje svoje uznesenie č. 90/2008-OZ bod 10) z 25.4.2008 nasledovne: 
Schvaľuje 
Odpredaj pozemku zameraného GP č. 89/2007 Ing. Jozefom Ürge v kat. úz. Veľký 
Kýr parc.č. 495/68 označenú ako zast. plochy o výmere 97 m² za 23,- Sk/m² pre Ing. 
Loránta Peternaiho bytom Nové Zámky, nám. Gy. Széchényiho 8 a manž. Mgr. 
Zuzanu Peternai, bytom Veľký Kýr, Sv. Kelemena 48 s tým, že na novovzniknutom 
pozemku s parc. č. 495/68 kupujúci zriadia vecné bremeno v prospech vlastníkov 
pozemkov  s parc.č. 113/1 a 113/3 s právom prechodu cez pozemok s parc.č. 495/68 
na parc.č. 113/1. 

8)  Nemení svoje uznesenie č. 67/2007-OZ zo dňa 26. 10. 2007, ale naďalej 
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. 

Uznesenie č. 95/2008-OZ 
B)  Neschvaľuje 

užívanie verejného priestranstva na nám. Sv. Jána  pre p. Ondreja Nového bytom ul. 28. 
Marca č. 9, Komjatice, pri príležitosti konania hodov v obci v mes. september 2008 podľa 
VZN o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za ubytovanie, 
o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Uznesenie č. 96/2008-OZ 

 



 

 

C) Odročuje 
1) odpredaj časti pozemku v kat. úz. Veľký Kýr zameraného GP č. 223/2008 geodetom 

p. Bédim pre Antona Kósu a manž. bytom Veľký Kýr, Pažiť 32. 
2) odpredaj pozemku v kat. úz. Malý Kýr zameraného GP č. 97/08 geodetom Ing. 

Kotrusom pre Annu Ballaiovú, bytom Veľký Kýr, Malokýrska 1. 
Uznesenie č. 97/2008-OZ 
 
 
D) Berie na vedomie 
- vysvetlenie rozdielnych údajov v záverečnom účte obce a v plnení rozpočtu obce za r. 2007 
- správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ  
Uznesenie č. 98/2008-OZ 
 
E) Zriaďuje 
dočasnú komisiu bezpečnosti dopravy v zložení: JUDr. Alexander Vereš, Ing. Pavol Kováč 
a Vojtech Bátora. 
Uznesenie č. 99/2008-OZ 

 
F) Poveruje 
starostu obce  

- na rokovanie s peňažnými ústavmi o umiestnení bankomatu na území obce Veľký 
Kýr. 

- na podpísanie kúpno-predajných zmlúv na odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce. 
Uznesenie č. 100/2008-OZ 
 
G) Ukladá 

- členom kultúrnej komisie vyzvať spoločenské organizácie v obci na zapojenie sa do 
súťaže vo varení gulášu. 

Uznesenie č. 101/2008-OZ 
 
 
Vo Veľkom Kýre, dňa 2. 7. 2008 
 
 
 
 

Mgr. Ladislav Kottlík 
      starosta obce 

 
 
 
 


