
Uznesenie z 15. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 26. 6. 2009 
 

Obecné zastupiteľstvo 
 

A)  Berie na vedomie 
Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2008 
Správu nezávislého audítora k záverečnému účtu obce za rok 2008 

B) S c h v a ľ u j e 
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2008 bez výhrad, 
podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy previesť prebytok 
rozpočtu vo výške 6 tis. Sk do rezervného fondu obce, 
účtovný výsledok hospodárenia obce vo výške 941 tis. Sk ponechať na účte 428 ako 
nerozdelený zisk. 
Uznesenie č. 42/2009-OZ  
 
Berie na vedomie  
Správu o výsledku kontroly plnenia príjmov ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 
podľa hlavných kategórií vo vybraných mestách a obciach od 3 000 do 5 000 obyvateľov 
v Obci Veľký Kýr, 
ukladá 

- hlavnému kontrolórovi obce zahrnúť do plánu kontrolnej činnosti ako trvalú súčasť, 
kontrolu daňových a nedaňových príjmov obce, 

- prednostke úradu zabezpečiť: 
zosúladenie VZN o dani z nehnuteľnosti s platnou legislatívou, 
upravenie nájomných zmlúv spôsobom, ktorý bude chrániť oprávnené záujmy obce. 

Uznesenie č. 43/2009-OZ 
 

Schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2009 s doplnením kontroly 
daňových a nedaňových príjmov obce, 
poveruje 
hlavného kontrolóra na vykonanie kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti. 
Uznesenie č. 44/2009-OZ 

súhlasí 
so zmenou nájomnej zmluvy p. Michala Mihalika, bytom Veľký Kýr, Bernolákova 15  
o prenájme nebytových priestorov vo veľkom kultúrnom dome, za odstupujúceho 
spolunájomníka v druhom rade zapísať p. Marcela Hozlára bytom Veľký Kýr, Budovateľská 
31. 
Uznesenie č. 45/2009-OZ 
 
Odročuje 
žiadosť Michala Mihalika bytom Veľký Kýr, Bernolákova 15 o odpustenie paušálneho 
poplatku za spotrebu elekrickej energie, plynu a vody v priestoroch veľkého kultúrneho domu 
Amigo baru  
ukladá 
kontrolórke obce prešetriť, kedy neboli prenajaté priestory kultúrneho domu na bar, 
využívané na prevádzku. 
Uznesenie č. 46/2009-OZ 
 



Odročuje  
žiadosť p. Križanovej bytom Nitra, Fr. Mojtu 41 na vybudovanie parkovacích miest na 
obecnom odvodňovacom kanáli 
poveruje 
starostu obce na vyžiadanie stanoviska dopravného inšpektorátu na možnosť parkovania 
v blízkosti autobusovej zastávky. 
Uznesenie č. 47/2009-OZ 
 
Volí 
Ing. Valašku, poslanca OZ za člena finančnej komisie, 
P. Hanzelíkovú, poslankyňu OZ za členku komisie pre rozvoj kultúry, športu a výchovy 
mládeže, 
P. Valaškovú Alžbetu a p. Bátoru, poslanca OZ za členov sociálnej komisie 
poveruje 
starostu obce na zvolanie prvého zasadnutia komisií, kde si členovia zvolia predsedov 
komisií. 
Uznesenie č. 48/2009-OZ 
 
 
 
Vo Veľkom Kýre, dňa 30. 6. 2009 
 
 
 
 
 
        Mgr. Ladislav Kottlík 
                    starosta obce 


