
Obecný úrad, nám. Sv. Jána 1, 941 07  Veľký Kýr 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 
Dátum konania: 11. februára 2005 
Prítomní:            podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení OZ 
4. Návrh rozpočtu obce na rok 2005 
5. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 
6. Zriadenie komisie v zmysle zákona NR SR č. 357/2004 Z.z.  
7. Organizačné otázky 
8. Žiadosti občanov 
9. Interpelácia poslancov 
10. Diskusia 
11. Návrh na uznesenie 
12. Záver 
 

    1.     Otvorenie 
 
1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre otvoril a  viedol  

starosta obce Mgr. Ladislav Kottlík.  
 

2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 
Pán starosta predniesol návrh na zloženie návrhovej komisie: Jozef  Kianek 

                                                                                                         Zoltán Krizsan ml. 
 

Voľba návrhovej komisie sa konala hlasovaním: 
 Prítomní:   10,    za:  10,   proti: 0,    zdržali sa: 0 

  
Za overovatelov zápisnice navrhol poslancov:  Alexej Janík 
          Ladislav Kazán 
 
Voľba overovateľov zápisnice sa konala hlasovaním: 
 Prítomní:   10,    za:  10,   proti:  0,   zdržali sa:  0 

 
3. Kontrola uznesení 
  

Pán starosta predniesol kontrolu uznesení. K uzneseniam neboli žiadne pripomienky 
zo strany poslancov OZ. 

 
4. Návrh rozpočtu obce na rok 2005 



 
Pán starosta predniesol návrh rozpočtu na rok 2005. Nakoľko zo strany občanov ani zo 
strany poslancov k návrhu rozpočtu neboli doručené žiadne pripomienky, pán starosta 
predložil jeden doplňujúci návrh a to z dôvodu, že medzičasom bol obci poskytnutý ešte 
v minulom roku žiadaný krátkodobý úver. Z tohto dôvodu je potrebné upraviť rozpočet 
ešte pred schválením v príjmovej aj vo výdavkovej časti o 400 000 Sk.  

- p. Krizsan ml., poslanec OZ pripomenul, že v základnej škole zasadala školská rada 
a tu odznela žiadosť zo strany riaditeľstva ZŠ, či by sa nemohli navýšiť finančné 
prostriedky na originálne kompetencie ŠKD o 50 tis. Sk. 
- P. Janík, poslanec OZ a člen finančnej komisie pripomenul, že veľa  finančných 
prostriedkov sa použije na financovanie predškolských zariadení, na rozvoj obce 
zostane veľmi málo finančných prostriedkov. 
- P. Kazán, poslanec OZ mal dotaz k oprave kaplnky, že majetkoprávne komu patrí 
kaplnka. 
- P. starosta odpovedal, že bola postavená okolo r. 1800 a stavba bola prenechaná 
farskému úradu, avšak nie je evidovaná ako cirevný ani obecný majetok. 
- Mgr. Noszáková, poslankyňa OZ pripomenula, že oprava kaplnky už v minulosti 
bola oddialená z dôvodu, že nie je majetkom obce. 
- P. Čepedy, poslanec OZ pripomenul, že vždy hovoríme o tom, že kaplnku treba 
opraviť, keď už konečne nájdeme peniaze, z čoho by sme mohli previesť opravu, zas 
rozmýšľme, prečo to neurobiť. 
- P. starosta pripomenul, že už aj v minulom volebnom období boli požiadavky, aby sa 
zastrešil priestor pre kaplnkou. Ďalej sa žiada aj vybudovanie nového chladiarenského 
boxu ku kaplnke. Podľa jeho názoru  je však zbytočné budovať nové chladiace 
zariadenie. V dome smútku sa môže prerobiť chladiaci box, a získame tu ďalšie 2 – 3 
miesta na uloženie zosnulých. 
- P. Kováčik, kontrolór obce pripomenul, že keď sa dá, treba opraviť strechu kaplnky 
na starom cintoríme a tak isto zastrešiť priestor pred kaplnkou. 
- P. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že je to na území našej obce, nehľaďme už čí je 
to majetok, keď sa taká stará kaplnka zrúti, to bude hanba obce. Je to stará pamiatka, 
udržujme ju. 
- P. Križan st. poslanec OZ pripomenul, že aj nový dom smútku treba opraviť, strecha 
zateká. 
- P. starosta pripomenul, že ak pán poslanec pozrel do návrhu rozpočtu, aj tu sú 
plánované financie na opravu. 

 
Nakoľko ďalších pripomienok nebolo, pán starosta požiadal p. Kováčika, 
kontrolóra obce o predloženie jeho stanoviska k návrhu rozpočtu. 
 

5. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 
 
Zo strany poslancov OZ neboli žiadne pripomienky k stanovisku kontrolóra 
k rozpočtu obce, zobrali ho na vedomie. 
 
Pán starosta dal hlasovať za predložený návrh rozpočtu na rok 2005. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 10,          za:  9,         proti:   0,      zdržali sa: 1 (p. Kazán) 
 

6. Zriadenie komisie v zmysle zákona NR SR č. 357/2004 Z.z.  



 
Pán starosta opätovne predložil návrh na zriadenie komisie v zmysle zákona NR SR č. 
357/2004 Z.z. 

 
Poslanci OZ navrhli opäť odročiť zriadenie komisie. 
Hlasovanie za odročenie zriadenia komisie: 

 
Prítomní: 10,          za:  10,         proti:   0,      zdržali sa: 0  

 
 

7. Organizačné otázky 
 

Pán starosta predniesol návrh na schválenie poplatkov za administratívne úkony podľa 
priloženej prílohy. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 10,          za:  10,         proti:   0,      zdržali sa: 0  

 
Pán starosta ďalej predniesol, že sa blíži čas zápisu detí do MŠ. Navrhoval by, aby sa 
zriadila komisia, ktorá určí podmienky zápisu a prijímania detí do MŠ pre  prípad, že 
bude viac detí prihlásených, ako to dovoľuje kapacita jednej MŠ. 
Za členov komisie navrhuje:  
členov školských rád pri MŠ I a MŠ II: Mgr. Noszáková, Ing.    Száraz,  
členov finančnej komisie: p. Janík, p. Dojčan 
riaditeľky MŠ I a MŠ II: p. Pospígelová, Mgr. Szabóová 
Zasadnutie komisie navrhuje na deň 15. 2. 2005 o 18,00 hod. 
 
- p. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že ak sa deti zmestia do jednej MŠ, nemáme 

o čom hovoriť 
- p. Pospígelová, riaditeľka MŠ pripomenula, že podľa jej názoru je zbytočné 

zriaďovať komisiu, keď vieme, že detí bude určite málo. Bude ich možné 
umiestniť v jednej prevádzke. 

- P. Čepedy, poslanec OZ bol tiež toho názoru je zbytočné zriaďovať komisiu. 
- P. starosta pripomenul, že je potrebné zriadiť komisiu a vopred určiť podmienky 

prijatia detí do MŠ. V prípade, ak by bolo zapísaných viac detí, je potrebné mať 
vopred podmienky za ktoré dieťa sa neprijme do MŠ. 

 
Hlasovanie za zriadenie komisie: 

Prítomní: 10,          za:  9,         proti:   0,      zdržali sa: 1 (p.Čepedy)  
 
 

8. Žiadosti občanov 
 

Pán starosta predniesol žiadosť p. Márie Szárazovej bytom Veľký Kýr ul. Školská 3 vo 
veci odpredaja obecného pozemku p.č. 1172/1 o výmere 45 m² ktorý sa užíva ako 
záhrada. 
 
Hlasovanie za odpredaj pozemku p.č. 1172/1 o výmere 45 m² za 23,- Sk/ m² 

 
Prítomní: 10,          za:  10,         proti:   0,      zdržali sa: 0 



Pán starosta ďalej predniesol žiadosť Ing. Antona Hanzelíka a manž. ohľadom 
vysporiadania majetkoprávnych vzťahov pozemkov p.č. 1937/6 z ktorej parcely už v r. 
2002 uznesením OZ č. 123/OZ bolo schválené na predaj 5 á za 23,- Sk/ m² pre 
žiadateľa a parc.č. 1937/5 v zmysle uznesenia OZ č. 47/OZ z 29.6.2001 bola schválená 
na odpredaj v ½ pre Ing. Antona Hanzelíka a manž. a ½ pre Alexeja Čermana a manž. 
po vyhotovení nového GP kde budú upresnené rozlohy pozemkov za sumu 60,- Sk/m². 
 
Hlasovanie za majetkoprávne vysporiadanie žiadaných pozemkov podľa uznesení OZ 
z 29.6.2001 č. 47/OZ a uznesenia č. 123/OZ zo dňa 26.4.2002. 
 

Prítomní: 10,          za:  10,         proti:   0,      zdržali sa: 0 
 
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť SAD Nitra, a.s. ohľadom oslobodenia od dane za 
užívanie verejného priestranstva na účely parkovania vozidiel prímestskej autobusovej 
dopravy. Zároveň predložil návrh na zmenu uznesenia OZ č. 75/2004-OZ a to tak, že 
sa k § 12 vkladá nový odstavec so znením: 
b) 
„Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva v prípade užívania verejného 
priestranstva na účely parkovania vozidiel prímestskej autobusovej dopravy v obci ktorým 
bolo obcou vydané súhlasné stanovisko na parkovanie.“  
 

Hlasovanie za prijatie pozmeňujúceho návrhu: 
 

Prítomní: 10,          za:  10,         proti:   0,      zdržali sa: 0 
 

9. Interpelácia poslancov 
 

- p. Križan ml. poslanec OZ predniesol, že zasadala školská rada ZŠ kde bola 
reč aj o zápise detí do ZŠ. Na šk.rok  2005/2006 je zapísaných do I. ročníka ZŠ 
33 detí, z toho 23 detí na slovenské oddelenie a 10 detí na maďarské oddelenie. 

- P. Dojčan, poslanec OZ mal dotaz, či sa niečo robí s autobusovou čakárňou na 
námestí, teraz by bola veľmi potrebná, nakoľko je zima a často aj sneží. 

- P. starosta odpovedal, že v tomto počasí sa nedá robiť, nakoľko je mráz a treba 
urobiť na čakáreň základy, ktoré treba zabetónovať do zeme. 

- P. Čepedy, poslanec OZ pripomenul, že je potrebné opraviť most na 
Malokýrskej ul., nakoľko je v zlom stave. 

- P. Križan st. poslanec OZ mal dotaz, či by sa priestor pred kostolom nedal 
pomenovať na námestie sv. Štefana. 

- P. starosta odpovedal, že ak bude o to záujem, bude treba urobiť príslušné 
opatrenia súvisiace so zabezpečením pomenovania ulíc a námestí. 
 

10. Diskusia 
 

- p. starosta informoval prítomných, že v tomto roku sa zmení spôsob platby za 
vysielanie káblovej televízie. Občania už nebudú  poplatok uhrádzať obci, ale 
TV Carisma uzavrie s užívateľmi KTV zmluvu a poplatky sa budú platiť 
priamo prevádzkovateľovi. 

- Mgr. Noszáková, poslankyňa OZ pripomenula, že vysielanie KTV je veľmi 
nekvalitné.  



- P. Dojčan, poslanec OZ poznamenal, že aj v ďalších obciach je vysielanie 
KTV, ale aj programy, aj celé vysielanie je na inej úrovni. 

  
Nakoľko ďalších diskusných príspevkov nebolo, pán starosta požiadal návrhovú 
komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. 
 
Pán Krizsan ml., poslanec OZ  predniesol návrh na uznesnie: 
 
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu: 

 
 S c h v a ľ u j e 

 
Rozpočet obce na rok 2005 vo výške 24 588 000,- Sk 

 
Príjmová časť rozpočtu:     24 588 000 
 
Výdavková časť rozpočtu:   15 957 000 
Výdavky ZŠ       8 126 000 
ŠKD – originálne kompetencie       125 000 
ŠJ ZŠ – originálne kompetencie       380 000   
Uznesenie č. 1/2005-OZ  
 

 B e r i e     n a   v e d o m i e 
 

Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2005 
Uznesenie č. 2/2005-OZ 
 

S c h v a ľ u j e 
 

Poplatky za pracovné a administratívne úkony Obecného úradu podľa predlohy. 
Uznesenie č. 3/2005-OZ   
 

S c h v a ľ u j e 
 
1) 
Odpredaj časti pozemku v kat. úz. Veľký Kýr p. č. 1172/1 evidovanej ako neknihovaná 
nehnut.s označením kultúry cesta bez udania čísla PK vložky o výmere 45 m² v dvoch 
častiach podľa GP č. 59/2004 nasledovne: 
- časť 15 o výmere 26 m², ktorá sa pričleňuje k p.č. 804/1 

- časť 16 o výmere 19 m², ktorá sa pričleňuje k p.č. 804/5 
pre Máriu Szárazovú bytom Veľký Kýr ul. Školská 3 za 23 Sk/m² v celkovej sume 1035,- Sk 
(jedentisíctridsaťpäť korún slovenských). 
2) 
Zmenu názvu druhu pozemku v časti 15 na druh pozemku záhradu a v časti 16 na druh 

pozemku  zast. pl.(dvor) s tým, že 
poplatok za zmenu kultúry hradí kupujúci. 
 

U k l a d á  
Prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľky. 
Uznesenie č. 4/2005-OZ 



S c h v a ľ u j e 
 

Vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov k pozemku Ing. Antona Hanzelíka a manž. na ul. 
Záhradná v zmysle uznesenia OZ č. 123/OZ zo dňa 26.4.2002, kedy bol odsúhlasný 
odpredaj pozemku o výmere 5 á za 23,- Sk/m² po vyhotovení GP a odpredaj príslušnej časti 
pozemku p.č. 1937/6 a 1937/5 v polovici pre Ing. Antona Hanzelíka a manž. a Alexeja 
Čermana a manž. za 60,- Sk/m² v zmysle uznesenia OZ č.47/OZ z 29.6.2001 po vyhotovení 
nového GP kde budú upresnené rozlohy pozemku. 
 

U k l a d á  
 

Prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľov. 
Uznesenie č. 5/2005-OZ 
 

S c h v a ľ u j e 
 

Zriadenie komisie ohľadom prevedenia zápisu do MŠ na šk. r. 2005/2006 v zložení: Mgr. 
Otília Noszáková, Ing. Marek Száraz, Ladislav Dojčan, Alexej Janík, Mgr. Silvia Szabóová, 
Emerencia Pospígelová. 
 

U k l a d á 
 

Prednostke úradu zabezpečenie zvolania  komisie na deň 15. 2. 2005 o 18,00 hod. 
Uznesenie č. 6/2005-OZ  

 
P o z m e ň u j e 

 
Svoje uznesenie č. 75/2004-OZ o 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 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady § 12 
oslobodenie od dane sa vkladá nový odstavec so znením: 
b) 
„Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva v prípade užívania verejného 
priestranstva na účely parkovania vozidiel prímestskej autobusovej dopravy v obci ktorým 
bolo obcou vydané súhlasné stanovisko na parkovanie.“  
 

U k l a d á 
 

Prednostke úradu zabezpečiť zapracovanie tohto návrhu do VZN. 
Uznesenie č. 7/2005-OZ 
 

O d r o č u j e 
 

Zriadenie komisie v zmysle zákona NR SR č. 357/2004  
Uznesenie č. 8/2005-OZ 
 
 
 
 



  Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za 
účasť a zasadanie OZ ukončil.  
 
Vo Veľkom Kýre, dňa 18. februára 2005 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Mgr. Ladislav Kottlík 
                                                                                          starosta obce: 
 
 
 
 
Zapísala: Helena Dojčanová 
                prednostka úradu 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Alexej Janík           .............................................. 
 
 
                                       Ladislav Kazán      ............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obecný úrad, nám. Sv. Jána 1, 941 07  Veľký Kýr 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 
Dátum konania: 2. marec 2005 
Prítomní:            podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program rokovania: 
 
1. Oboznámenie s výsledkom zasadania komisie ohľadom prevedenia zápisu do MŠ 

na šk. r. 2005/2006 
2. Organizačné otázky 

 
Pán starosta predniesol, že členovia komisie sa dňa 15. 2. 2005 zhodli, že pri zápise 
detí do MŠ sa zapíšu všetky deti, ktorých rodičia majú záujem o návštevu MŠ. 
V prípade, ak bude prihlásených viac detí, ako to dovoľuje kapacita MŠ, tak sa 
uprednostia 5 – 6 ročné deti a tie deti, ktoré už MŠ navštevujú. Neprijmú sa 3 ročné 
deti, ktoré sa prvýkrát zapíšu du do MŠ a rodič dieťaťa je poberateľom rodičovského 
príspevku alebo ktorého matka nie je zamestnaná. 
K tomuto bodu boli nasledovné pripomienky: 

- p. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že by bolo dobré od rodičov pri zápise do MŠ 
vopred vyžiadať výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s hmotným zabezpečením v predškolských zariadeniach v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 
540/2004  ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy SR č. 
353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení vyhlášky č. 81/1997 Z.z. aby sa 
predišlo zbytočným zápisom takých detí, ktorí by aj tak od septembra nenastúpili do 
MŠ. 

- p. Krizsan ml. poslanec OZ pripomenul, že by bolo lepšie uhradiť vopred pri zápise 
dvojmesačný príspevok, a tento by sa ponechal na úhradu výdavkov do konca 
školského roku 2005/2006, t.j. na mesiace máj a jún. Rodičia, ktorí tento príspevok 
uhradia pri zápise detí do MŠ by za tieto mesiace neuhrádzali tento príspevok.  

- P. Kováčik, kontrolór obce pripomenul, že ak rodičia vopred budú musieť nejakú 
sumu uhradiť, určite si rozmyslia či zapíšu svoje dieťa do MŠ alebo nie. 

- Pán starosta podotkol, že keď bude málo zapísaných detí, tak sa každopádne prijme 
každé zapísané dieťa do MŠ. 

 
Hlasovanie o prijatí návrhu komisie ohľadom prevedenia zápisu do MŠ na šk. r. 
2005/2006 s rozšírením o dodatok, že sa vopred pri zápise detí do MŠ uhradí výška 
dvojmesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 
zabezpečením v predškolských zariadeniach. 

 
Hlasovanie:  
 
Prítomní:   7,           za:   7,        proti:     0,       zdržali sa:    0 
 
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť Regionálneho združenia podzoborských obcí so 
sídlom v Žiranoch o poskytnutie pôžičky na grantovú schému miestneho regionálneho 



rozvoja, Projekt č. 2002/000.610-13-103. Jedná sa o pôžičku vo výške 16,- Sk na 
obyvateľa, t.j. 49.392,- Sk  (počet obyv. obce k 1. 1. 2004: 3087), ktoré finančné 
prostriedky združenie obcí použije ako vlastné zdroje pri financovaní projektu a  do 
konca roka 2005 aj vráti obci – aj naša obec je zúčastnená v tomto projekte a prvú 
splátku treba uhradiť z vlastných zdrojov, ktoré sa získajú vložením finančných 
prostriedkov vo forme pôžičky od zúčastnených obcí. 
 
Hlasovanie za poskytnutie pôžičky: 
 
Prítomní:   7,           za:   7,        proti:     0,       zdržali sa:    0 
 

 Pán starosta ďalej predniesol upresnenú žiadosť Gabriely Holanovej bytom Branč, Mlynská 
zem 464 o odkúpenie častí pozemkov po zameraní GP č.7/05 nasledovne: 

- z  p.č. 1937/3 orná pôda diel č. 3 o výmere 20 m², 
- z  p.č. 1937/4 orná pôda diel č. 4 o výmere 144 m², 
- z parc.č. 1937/5 orná pôda, diel č. 5 o výmere 55 m², ktoré sa pričleňujú k parc.č. 1937/12 

ost. pl. Po odkúpení dielov 3, 4 a 5 o výmere 219 m² vznikne parc.č. 1937/12 ost. pl. 
o celkovej výmere 721 m². 

Nakoľko z pozemku p. č. 1937/12 diel č. 2 o výmere 64 m² tvorí časť miestnej 
komunikácie, diel č. 2 má prejsť do majetku obce a pričlení sa k parc.č. 1937/15 (t.č. 
orná pôda). Z uvedeného dôvodu obec odkúpi diel č. 2 od žiadateľky za cenu 60,- 
Sk/m². 

 
  Hlasovanie 

Prítomní:   7,           za:   7,        proti:     0,       zdržali sa:    0 
 
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, pán starosta požiadal návrhovú komisiu 
o predloženie návrhu na uznesenie. 
 
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu: 
 

S c h v a ľ u j e 
 

nasledovný postup pri zápise detí do MŠ:  
V prípade, ak bude zapísaných  do MŠ viac detí, ako to dovoľuje kapacita MŠ, tak sa 
uprednostia 5 – 6 ročné deti a tie deti, ktoré už MŠ navštevujú. Neprijmú sa 3 ročné 
deti, ktoré sa prvýkrát zapíšu  do MŠ a rodič dieťaťa je poberateľom rodičovského 
príspevku alebo ktorého matka nie je zamestnaná. Pri zápise detí do MŠ sa vopred 
uhradí výška dvojmesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s hmotným zabezpečením v predškolských zariadeniach. Tento príspevok sa ponechá 
na úhradu výdavkov za mesiace máj a jún šk. r. 2005/2006. 
 

U k l a d á  
 

Riaditeľkám predškolských zariadení postupovaťpri zápise detí do MŠ podľa tohto 
usmernenia. 
Uznesenie č. 9/2005-OZ 

 
 
 



S ú h l a s í  
 

s prevodom  finančných prostriedkov vo výške 49.392,- Sk na Projekt č. 
2002/000.610-13-103 na grantovú schému miestneho regionálneho rozvoja na základe 
zmluvy o pôžičke, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Uznesenie č. 10/2005-OZ 

S c h v a ľ u j e 
 

  odpredaj častí pozemkov v kat. úz. Veľký Kýr pre Gabrielu Holanovú bytom Branč, 
Mlynská zem 464 po zameraní GP č.7/05 nasledovne:  

- z  p.č. 1937/3 orná pôda diel č. 3 o výmere 20 m², 
- z  p.č. 1937/4 orná pôda diel č. 4 o výmere 144 m², 
- z parc.č. 1937/5 orná pôda, diel č. 5 o výmere 55 m², 

o celkovej výmere 219 m² za 60,- Sk/m² za celkovú sumu 13.140,- Sk (slovom: 
trinásťtisícjednostoštyridsať)  ktoré sa pričleňujú k parc.č. 1937/12 ost. pl. Po odkúpení 
dielov 3, 4 a 5 o výmere   vznikne parc.č. 1937/12 ost. pl. o celkovej výmere 721 m². 
Nakoľko z pozemku p. č. 1937/12 diel č. 2 o výmere 64 m² tvorí časť miestnej 
komunikácie, diel č. 2 má prejsť do majetku obce a pričlení sa k parc.č. 1937/15 (t.č. 
orná pôda). Z uvedeného dôvodu obec odkúpi diel č. 2 od žiadateľky za cenu 60,- 
Sk/m². 

 
U k l a d á  

 
       Prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľky. 
       Uznesenie č. 11/2005-OZ 
 

Nakoľko program rokovania bol ukončený, pán starosta poďakoval prítomným za 
účasť a schôdzu za ukončenú vyhlásil. 

 
 

Vo Veľkom Kýre, dňa 4. marca 2005 
  
 
 
 
                                                                                   Mgr. Ladislav Kottlík 
                                                                                          starosta obce: 
 
 
Zapísala: Helena Dojčanová 
                prednostka úradu 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Alexej Janík           .............................................. 
 
 
                                       Ladislav Dojčan     ............................................... 
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