
Uznesenie  
z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 6. 8. 2010 

 
Obecné zastupiteľstvo  
 
schvaľuje 

1. zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Veľký Kýr 
2. zriaďuje komisiu OZ v tomto zložení: 

1) Vojtech  Bátora 
2) JUDr. Alexander Vereš 
3) Ing. Pavol Kováč 

Náhradník: Ladislav Kazán 
Ukladá 
prednostke úradu oboznámiť  týmito „Zásadami“ všetkých zamestnancov. 
Uznesenie č. 34/2010-OZ 

 
Konštatuje,   
že dňom 1.4.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 102/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o obecnom zriadení); 
schvaľuje 
v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) novely zákona o obecnom zriadení zásady odmeňovania  
poslancov obecného zastupiteľstva.  
Uznesenie č. 35/2010-OZ 
 
Berie na vedomie 
rozpočtové opatrenie č. 1 k 31.3.2010 
schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 2 k 30.6.2010 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v celkovej výške 127.760 € s tým, že 7.104 € bude účtovať vo svojom rozpočte ZŠ 
s MŠ. 
Ukladá 
prednostke úradu zabezpečiť zapracovanie rozpočtového opatrenia do rozpočtu obce, 
riaditeľke ZŠ s MŠ zabezpečiť zapracovanie rozpočtového opatrenia do rozpočtu ZŠ s MŠ 
Uznesenie č. 36/2010-OZ 
 
Schvaľuje 
utvorenie 1 volebného obvodu s celkovým počtom  11 poslancov na obdobie rokov 2010 - 
2014, 
ukladá 
zverejniť volebné obvody a počet poslancov v nich najneskôr 65 dní pred dňom konania 
volieb do orgánov samosprávy obcí podľa zákona NR SR č. 346/1990 Zb. v platnom znení. 
Uznesenie č. 37/2010-OZ 
 
Schvaľuje 
rozsah výkonu funkcie starostu obce na nové funkčné obdobie rokov 2010 – 2014 
s pracovným úväzkom 1,0. 
Uznesenie č. 38/2010-OZ 
 



Schvaľuje 
rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre. 
Uznesenie č. 39/2010-OZ 
 
Schvaľuje 
Prenájom nebytových priestorov malého kultúrneho domu – kaviarne od 1.9.2010 pre Andreu 
Baňárovú bytom Veľký Kýr, Novozámocká 1234 podľa VZN č. 6/2008 ktorým sa určujú 
minimálne ceny nájomného za nebytové priestory a za pozemky vo vlastníctve obce, 
poveruje 
starostu obce na podpísanie nájomnej zmluvy. 
Uznesenie č. 40/2010-OZ 
 
 
 
Vo Veľkom Kýre, dňa 11. 8. 2010 
 
 
 
        Mgr. Ladislav Kottlík 
               starosta obce 
 


