
Uznesenie  
z 18. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 11. 12. 2009 

 
Obecné zastupiteľstvo  
Vyhovuje 

 protestu Okresného prokurátora v Nových Zámkoch zo dňa 25. 11. 2009 sp. Zn. Pd 201/09-4 
proti ustanoveniu § 5 a § 6 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľký Kýr č. 7/08 
o dani z nehnuteľnosti schváleného uznesením obecného zastupiteľstva obce Veľký Kýr pod 
č. 140/2008-OZ. 
Uznesenie č. 76/2009-OZ 
 
schvaľuje 
VZN Obce Veľký Kýr č. 2/2009 o dani z nehnuteľnosti na rok 2010 
Uznesenie č. 77/2009-OZ  
 
Schvaľuje 
VZN Obce Veľký Kýr č. 3/2009 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. 78/2009-OZ  
 
schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie č. 6 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
na originálne kompetencie vo výške + 19.015 € 
Ukladá  
Riaditeľke ZŠ s MŠ zabezpečiť zapracovanie rozpočtového opatrenia do rozpočtu ZŠ s MŠ 
Uznesenie č. 79/2009-OZ 
 
Schvaľuje 
VZN č. 4/2009 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej 
škole, v školskom klube detí a na čiastočnú úhradu nákladov finančného príspevku na 
stravovanie v materskej škole a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľký 
Kýr. 
Uznesenie č. 80/2009-OZ  
 
Schvaľuje 
VZN č. 5 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského 
zariadenia so sídlom na území Obce Veľký Kýr 
Uznesenie č. 81/2009-OZ  
 
Schvaľuje 

a) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010  
b) Poveruje hlavného kontrolóra na vykonanie kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti. 

Uznesenie č. 82/2009-OZ 
 
 
 
 
 



Schvaľuje  
A) 
Rozpočet obce na rok 2010    

Bežné príjmy vo výške    1 081 000 € 
Kapitálové príjmy vo výške         709 440 € 
Príjmové finančné operácie vo výške      46 250 € 
Súhrn všetkých príjmov    1 836 690 € 
Bežné výdavky vo výške   1 047 970 € 
Kapitálové výdavky      752 710 € 
Výdavkové finančné operácie          36 010 €  
Súhrn všetkých výdavkov  1 836 690 € 

B) 
Berie na vedomie 

a) Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2010 
b) Návrh programového rozpočtu obce na roky 2011 - 2012 

Uznesenie č. 83/2009-OZ 
 
Schvaľuje 
Poskytnutie  fin. prostriedkov vo výške 100 € na spolufinancovanie projektu Elektronizácia 
a revitalizácia školských knižníc pre ZŠ s MŠ 
Ukladá 
riaditeľke ZŠ s MŠ zabezpečiť zapracovanie transferu do rozpočtu ZŠ  
Uznesenie č. 84/2009-OZ 
 
Súhlasí 
so žiadosťou Jany Solčianskej bytom Lúky 1131/53 Vráble o prenájom nebytových priestorov 
v starom zdravotnom stredisku vo výške 40 % nájomného z ceny nájmu podľa VZN č. 6/2008 
ktorým sa určujú minimálne ceny nájomného za nebytové priestory v pôsobnosti obce s tým, 
ak bude nový žiadateľ na nevyužité priestory, žiadosť bude prehodnotená. 
Uznesenie č. 85/2009-OZ 
 
Odročuje 
žiadosť Mgr. Zory Križanovej bytom Nitra, Fraňa Mojtu 269/41 s tým, aby žiadateľka 
doplnila svoju žiadosť o konkrétnu výmeru pozemku zameranú GP ktorú chce užívať ako 
parkovacie miesta. 
Uznesenie č. 86/2009-OZ 
 
O d v o l á v a 
v zmysle uznesenia č. 7/2007-OZ zo dňa 23. 2. 2007 členov rady školy delegovaných OZ ako 
zástupcov zriaďovateľa  
d e l e g u j e  
p. Žofiu Hanzelíkovú, p. Zoltána Krizsana a p. Ing. Ľudovíta Valašku a p. Alexeja Janíka,  
poslancov OZ za členov rady školy, ako zástupcov zriaďovateľa. 
Uznesenie č. 87/2009-OZ 
 
 
Vo Veľkom Kýre, 15. 12. 2009 
 
         Mgr. Ladislav Kottlík 
                starosta obce 


