
 

 

Uznesenie  
z 12. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 16. 12. 2008 

 
Obecné zastupiteľstvo  
Schvaľuje 
VZN č. 3/2008 o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach a trhový poriadok obce, 
VZN č.4/2008 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za 
opatrovateľskú službu, 
VZN č. 5/2008 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia; 
VZN č. 6/2008 ktorým sa určujú minimálne ceny nájomného za nebytové priestory a za 
pozemky vo vlastníctve obce a v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce; 
VZN č. 7/2008 o dani z nehnuteľností;  
VZN č. 8/2008 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. 140/2008-OZ 
 
schvaľuje 
Smernicu hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Veľký Kýr. 
Uznesenie č. 141/2008-OZ 
 
Schvaľuje 

1) 
rozpočet obce na rok 2009  
Bežné príjmy vo výške   30.951.000 Sk  1.027.400 € 
Kapitálové príjmy vo výške  30.780.000 Sk  1.021.690 € 
Súhrn všetkých príjmov   61.731.000 Sk  2.049.090 € 
 
Bežné výdavky vo výške  29.959.000 Sk    994.450 €   
Kapitálové výdavky  25.680.000 Sk    852.420 € 
Výdavkové finančné operácie    6.092.000 Sk    202.220 €  
Súhrn všetkých výdavkov 61.731.000 Sk  2.049.090 € 
2) 
presun prostriedkov v rozpočte obce v priebehu roka 2009 na rekonštrukciu chodníka 
v Malom Kýre. 

 
Berie na vedomie 

-  Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na roky 2009 - 2011 
- Návrh rozpočtu obce na roky 2010 a 2011. 
Uznesenie č. 142/2008-OZ 
 

schvaľuje 
odpredaj pozemku parc.č. 643/27 v kat. úz. Veľký Kýr o výmere 200 m² pre Ing. Vojtecha 
Bálinta a manž. bytom Veľký Kýr Budovateľská 69 za 23,- Sk/ m², spolu za 4.600,- Sk 
(152,70 €) . 
Uznesenie č. 143/2008-OZ 

 
neschvaľuje 
žiadosť Márie Verešovej bytom Veľký Kýr, Mlynská 33 o odpredaj pozemku parc.č. 1053/5 o 
výmere 921 m² v kat. úz. Veľký Kýr. 
Uznesenie č. 144/2008-OZ 



 

 

 
schvaľuje  
odpredaj pozemku parc.č. 153/5 v kat. úz. Veľký Kýr o výmere 16 m² pre Evu Malúchovú 
bytom Veľký Kýr, Budovateľská 78 a Jána Mátého bytom Veľký Kýr, Novozámocká 131 
v podiele ½ za 23,- Sk/ m² po predložení platného LV žiadateľov na vysporiadanú parc.č. 
168, ku ktorej sa má odpredávaná nehnuteľnosť pričleniť. 
Uznesenie č. 145/2008-OZ 

 
neschvaľuje 
Žiadosť Michala Mihalika, bytom Veľký Kýr, Bernolákova 15 ohľadom zmeny nájomnej 
zmluvy na prevádzkovanie Amigo baru v piatok – nedeľu a zníženia sumy nájomného 
Uznesenie č. 146/2008-OZ 

 
ruší 
komisie OZ zriadené na ustanovujúcom zasadnutí OZ. 
Uznesenie č. 147/2008-OZ 

 
neschvaľuje 
návrh na zmenu začiatku času konania zasadnutí OZ. 
Uznesenie č. 148/2008-OZ 
 
schvaľuje 

- Návrh p. Bátoru na preverenie dodržania zákona č. 583/2004 Z.z. o použití finančných 
prostriedkov na vydanie knihy pri príležitosti 895. výročia 1. písomnej zmienky o obci 

- Návrh Ing. Valašku na preverenie správnosti použitia transféru pre TJ 
ukladá 

- kontrolórke obce preveriť, či sa dodržal zákon č. 583/2004 Z.z. v prípade vydania knihy 
pri príležitosti osláv 895. výročia 1. písomnej zmienky o obci, či boli správne použité fin. 
prostriedky,  
- prekontrolovať vyúčtovanie transféru pre TJ, na čo sa používajú poskytnuté peniaze, 

neschvaľuje  
návrh JUDr. Vereša na položkovitú kontrolu faktúry na poskytnutý transfér pre 
rím.kat.cirkev vo výške 70.000,- Sk na opravu interiéru farského úrad. 

Uznesenie č. 149/2008-OZ 
 
 
Vo Veľkom Kýre, dňa 22. 12. 2008 
 
 
 

Mgr. Ladislav Kottlík 
       starosta obce 


