
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: 24. február 2006 
Prítomní:            podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení 
4. Územný plán obce 
5. Návrh VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce 
6. Návrh VZN o poskytovaní príspevku na dopravu do detského domova, kde je dieťa 

umiestnené 
7. Štatút krízového štábu Obce Veľký Kýr v zmysle zákona NR SR č. 387/2002 Z.z. 

o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu 
8. Stanovisko kontrolóra obce k výsledku hospodárenia obce a záverečnému účtu obce 
9. Stanovisko audítora k výsledku hospodárenia obce za rok 2005 
10. Rozbor hospodárenia obce za rok 2005 
11. Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok obce 
12. Záverečný účet obce za rok 2005 
13. Žiadosti občanov 
14. Organizačné otázky 
15. Interpelácia poslancov 
16. Diskusia 
17. Návrh na uznesenie 
18. Záver 
 

    1.     Otvorenie 
 

1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre v roku 2006 otvoril a  viedol 
starosta obce Mgr. Ladislav Kottlík. Konštatoval, že na rokovaní je prítomná nadpolovičná 
väčšina členov OZ. Za svoju neúčasť sa vopred  ospravedlnili poslanci p. Alexej Janík a p. 
Zoltán Krizsan ml..  Zároveň  predniesol návrh na program rokovania a žiadal o vyjadrenie sa 
k navrhovanému programu alebo na jeho doplnenie. Nakoľko doplňujúcich návrhov nebolo, dal 
program rokovania na hlasovanie. 

 
 Prítomní:  9,      za:    9,     proti:   0,      zdržali sa:   0 

 
 

2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 
 
Pán starosta predniesol návrh na zloženie návrhovej komisie: Ing. Marek Száraz 

                                                                                                         Ing. Ľudovít Valaška 



 
Voľba návrhovej komisie sa konala hlasovaním: 
 Prítomní:   9,    za:  9,   proti: 0,    zdržali sa: 0 

 
  

Za overovatelov zápisnice navrhol poslancov:  Štefan Čepedy 
           Ladislav Dojčan 
 
Voľba overovateľov zápisnice sa konala hlasovaním: 
 Prítomní:   9,    za:  9,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 

3. Kontrola uznesení 
  

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

4. Územný plán obce   (príloha č. 1) 
 

Ing. Smetana, odborne spôsobilá osoba na obstaranie ÚPP obce informoval prítomých poslancov 
o možnosti obstarania územného plánu obce, ktorým sa rieši priestorové usporiadanie a funkčné 
využívanie územia a určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností 
ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný 
rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územný plán obce je 
rozhodujúcim rozvojovým dokumentom, od ktorého sa odvíjajú príslušné podklady pre projekty na 
čerpanie prostriedkov z eurofondov, iných dotačných schém a úverov. Obstaranie ÚPP má viac etáp. 
Všetky činnosti, ktoré prislúchajú obci bude koordinovať a vypracovávať odborne spôsobilá osoba za 
spoluúčasti odborných pracovníkov obecného úradu a zastupiteľského zboru. Pre získanie dotácie na 
spracovanie ÚPP obce bola v roku 2005 podaná žiadosť, o ktorej nebolo doposiaľ rozhodnuté 
a neboli pridelené finančné zdroje. V súčasnosti sa prejavuje záujem o umiestnenie rôznych 
výrobných kapacít na území obce a vzhľadom na to, že vhodné územie v časti Malý Kýr nie je 
územne spracované, v záujme urýchlenia spracovania samostatnej štúdie na toto územie by bolo 
účelné schváliť vypracovanie tejto štúdie, ktorá by bola následne prevzatá do nového ÚPP obce. 
Týmto územnoplánovacím podkladom už bude možné územne rozhodovať a zabezpečovať 
investičnú prípravu.  
Pán starosta predniesol, že Ing. Smetana môže ako odborne spôsobilá osoba  koordinovať aj 
vypracovanie štúdie k zmene ÚPP kat. úz. Malý Kýr. Je potrebný súhlas obecného zastupiteľstva na 
objednanie tejto štúdie – Urbanistická štúdia priemyselnej zóny. 
 
Hlasovanie za objednanie štúdie priemyselnej zóny Obce Veľký Kýr. 
Prítomní:   9,    za:  9,   proti:  0,   zdržali sa:  0 

 
5. Návrh VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce  (príloha č. 2) 

 
K predloženému návrhu VZN neboli žiadne pripomienky 
 
Hlasovanie za prijatie predloženého VZN: 
Prítomní:   9,    za:  9,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 
 



6. Návrh VZN o poskytovaní príspevku na dopravu do detského domova, kde je dieťa 
umiestnené (príloha č. 3) 

K predloženému návrhu VZN neboli žiadne pripomienky. 
Hlasovanie za prijatie predloženého VZN: 
Prítomní:   9,    za:  9,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 

 
7. Štatút krízového štábu Obce Veľký Kýr v zmysle zákona NR SR č. 387/2002 Z.z. 

o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu (príloha č. 4) 
 
K štatútu krízového štábu obce neboli žiadne pripomienky, starosta obce navrhol mená osôb za 
členov krízového štábu. 
 
Hlasovanie za prijatie predloženého štatútu: 
Prítomní:   9,    za:  9,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 
 

8. Stanovisko kontrolóra obce k výsledku hospodárenia obce a záverečnému účtu obce 
(príloha č. 5) 

 
Pán Kováčik, kontrolór obce predniesol svoje stanovisko k výsledku hospodárenia obce 
a záverečnému účtu.  
Zo strany poslancov OZ neboli žiadne pripomienky. 
 

9. Stanovisko audítora k výsledku hospodárenia obce za rok 2005 (príloha č. 6) 
 
Pán starosta predniesol list Ing. Vaššovej, audítorky SKAu o výsledkoch vykonaného auditu 
účtovníctva obce a ZŠ s MŠ. K overeniu ročnej účtovnej závierky obce k 31. 12. 2005 nemá 
námietky, ale k overeniu ročnej účtovnej závierky ZŠ s MŠ má výhrady, nakoľko boli zistené 
vážne chyby vo väzbách hlavnej účtovnej knihy ZŠ a nebola vykonaná inventarizácia všetkého 
majetku a záväzkov ZŠ podľa ustanovení § 29 a 30 zákona o účtovníctve. 
 

10. Rozbor hospodárenia obce za rok 2005 (príloha č. 7) 
 
Pán starosta predniesol návrh finančnej komisie k rozboru hospodárenia obce za rok 2005, kde 
sa navrhuje súhlasiť s hospodárením obce za rok 2005 a navrhuje sa schváliť plnenie rozpočtu 
obce v príjmovej časti vo výške 28.595.004,67 Sk a vo výdavkovej časti vo výške 
16.219.632,22 Sk, vykázané výsledky ZŠ s MŠ vo výške 9.667.667,60 Sk. Hospodárenie ZŠ 
s MŠ s VJSaM sa navrhuje schváliť s výhradami, nakoľko sa vyskytli vážne chyby 
v účtovníctve, ktoré zistila kontrola audítora a ktoré sa musia opraviť v hlavnej knihe v roku 
2006. 
 
Hlasovanie za prijatie predložený návrh: 
Prítomní:   9,    za:  9,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 

11. Správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok obce (príloha č. 8) 
 
Finančná komisia ďalej navrhuje schváliť inventarizáciu majetku, záväzkov a pohľadávok obce 
nasledovne: 
 



stav majetku obce k 31. 12. 2005 vo výške  97.909.125,97 
stav záväzkov vo výške    4.624.133,80 
stav pohľadávok vo výške    1.531.306,00 
stav na bankových účtoch    3.255.419,07 
 
Hlasovanie za prijatie predložený návrh: 
Prítomní:   9,    za:  9,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 

12. Záverečný účet obce za rok 2005 (príloha č. 9) 
 
Finančná komisia ďalej navrhuje schváliť celoročné hospodárenie obce bez výhrad 
a doporučuje schváliť prevod výsledku hospodárenia obce vo výške 2.499.227,85 Sk do 
rezervného fondu. 
 
Hlasovanie za prijatie predložený návrh: 
Prítomní:   9,    za:  9,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 

13. Žiadosti občanov 
 
Pán starosta predniesol žiadosť Jozefa Balážiho a manž. ohľadom predaja pozemku parc.č. 
541/5 o výmere 427 m² ktorý pozemok má v užívaní ako záhradu. 
 
Hlasovanie za odpredaj pozemku za 23 Sk/m². 
Prítomní:   9,    za:  9,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť Margity Borsányiovej bytom Čechynce 89 ohľadom 
opredaja pozemku z parc.č. 1172/1 v kat. úz. Veľký Kýr zameraného GP č. 29/2005 diel č. 17 
o výmere 33 m² a diel č. 18 o výmere 37 m² podľa potvrdenia Správy katastra v Nových 
Zámkoch sa jedná o neknihovanú nehnuteľnosť s označením kultúry cesta, ktoré sa pričlenia do 
novovytvorenej prac.č. 763/2. 
 
Hlasovanie za odpredaj pozemku za 23 Sk/m². 
Prítomní:   9,    za:  9,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 
Ďalej predniesol žiadosť pána Pavla Maliho bytom Veľký Kýr, Hlavná 11 vo veci odpredaja 
časti pozemku z parc.č. 1174/1 v kat. úz. Veľký Kýr zameraného GP č. 94/05 o výmere 8 m². 
Jedná sa o usporiadanie viničných chát v Hlbokej ceste. 
 
Hlasovanie za odpredaj pozemku za 10 Sk/m². 
Prítomní:   9,    za:  9,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 
Predsedajúci ďalej predniesol výpoveď zmluvy pána Viliama Hozlára – pohrebné služby 
o nájme nebytových priestorov na ul. Mlynskej  a zároveň žiadosť Petra Banása bytom Veľký 
Kýr, Na Sihoti 1 ohľadom nájmu týchto priestorov v dolnej časti budovy býv. Zväzarmu na 
Mlynskej ul. č. 74 za účelom podnikateľskej činnosti  na predaj a sprostredkovanie pohrebných 
a kamenárskych služieb. 
 
Hlasovanie za prenájom nebytových priestorov podľa VZN č. 3/2004, ktorým sa určujú 
minimálne ceny nájomného za nebytové priestory. 
Prítomní:   9,    za:  9,   proti:  0,   zdržali sa:  0 



Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť Alexandra Tótha bytom Veľký Kýr, Vinohradnícka 56 
ohľadom prenájmu dopravného prostriedku – montážnej plošiny. 
 
Hlasovanie za prenájom montážnej plošiny. 
Prítomní:   9,    za:  0,   proti:  9,   zdržali sa:  0 
 
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť Ondreja Nového bytom Komjatice ul. 28. marca č. 9 
o užívanie verejného priestranstva pri príležitosti hodov v obci v mes. september 2006. 
 
Hlasovanie za užívanie verejného priestranstva podľa 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 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Prítomní:   9,    za:  9,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 
 
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť Bohumila Nového bytom Nitra, Nábrežie mládeže 8 
o užívanie verejného priestranstva pri príležitosti hodov v obci v mes. september 2006. 
 
Hlasovanie za užívanie verejného priestranstva podľa 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 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Prítomní:   9,    za:  9,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť Alexeja Száraza bytom Veľký Kýr, Hlavná 18 ohľadom 
poskytnutia výpomoci na oplotenie pozemku zo strany 6 b.j. 
 
Hlasovanie za poskytnutie výpomoci: 
Prítomní:   9,    za:  0,   proti:  0,   zdržali sa:  9 
 
Pán starosta ďalej predniesol hlásenie Vojtecha Bóba a Štefana Uhríka z ul. Sv. Kelemena 
ohľadom odcudzenia smetných nádob a ich žiadosť o zníženie poplatku za nákup novej smetnej 
nádoby.  
Poslanci boli toho názoru, že ohlásenie krádeže je treba urobiť na policajnom zbore a smetné 
nádoby sa predávajú za cenu nižšiu, ako je obstarávacia cena, za ktorú ich obec kupuje. 
 
Hlasovanie za poskytnutie zľavy na nákup smetných nádob: 
Prítomní:   9,    za:  0,   proti:  9,   zdržali sa:  0 
 
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť Ing. Magdalény Sťahulákovej, bytom Komjatice, 1. mája 
1 ohľadom prenajatia MKD na konanie svadobnej hostiny. 
 
Hlasovanie za poskytnutie sály: 
Prítomní:   9,    za:  0,   proti:  9,   zdržali sa:  0 
 
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť ZO Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 26 so 
sídlom v Nových Zámkoch ohľadom poskytnutia finančnej podpory k ich predkladanému 
projektu. 
Poslanci navrhli sumu: 500,- Sk 
 
Hlasovanie za poskytnutie 500,- Sk k predkladanému projektu pre Úniu nevidiacich: 



Prítomní:   9,    za:  9,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 
Ďalej predsedajúci predniesol žiadosť pani Heleny Ďurčekovej bytom Veľký Kýr, Cetínska 19 
a spol. ohľadom možnosti vypracovania projektu na zriadenie obecného múzea, podania 
žiadosti a v prípade potreby prispieť finančnou čiastkou na tento projekt. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní:   9,    za:  9,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 
Pán starosta ďalej predniesol, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ bola odročená žiadosť 
Jednoty COOP Nové Zámky o odpredaj pozemku zameraného GP č. 120/2005 diel č. 5 
odčlenený z parc.č. 495/2 o výmere 32 m², diel č. 6  odčlenený z parc.č. 495/2 o výmere 54 m², 
diel č. 7 odčlenený z parc.č. 500/7 o výmere 173 m², diel č. 8 odčlenený z parc.č. 500/7 
o výmere 62 m², diel č. 9 odčlenený z parc.č. 500/7  o výmere 3 m² o celkovej výmere 324 m² 
a žiadosť Csölle Mihályné z Komáromu o uznanie vlastníctva k pozemku parc.č. 500/7. 
 
Pán Kazán, poslanec OZ podotkol, že sa jedná aj o vlastníctvo pozemku, na ktorom má 
postavenú predajňu potravín, teraz CBA. Pani Csölleová bola aj za ním, aby odkúpil od nej 
pozemok, ale on pozemok na ktorom má postavenú predajňu, odkúpil od obce, rodina 
Csölleová nemá vysporiadané vlastníctvo k tejto nehnuteľnosti, hoci na pozemku stála pekáreň, 
vlastníctvo k pozemku nevedia predložiť.  
Pán Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že dajme čas pani Csölleovej a ak  preukáže vlastníctvo 
k tejto nehnuteľnosti, Obec ju nemôže predať pre COOP Jednota Nové Zámky.  
Pán Kováčik, kontrolór obce pripomenul, že nie sme povinní teraz predať pozemok pre Jednotu 
COOP Nové Zámky, čakajme, či sa preukáže vlastníctvo tohto pozemku pre súkromnú osobu. 
 
Hlasovanie za odpredaj pozemku pre COOP Jednota Nové Zámky: 
Prítomní:   9,    za:  0,   proti:  9,   zdržali sa:  0 
 

14. Interpelácia poslancov 
 

- Ing. Száraz, poslanec OZ mal dotaz, čo bude s reklamnou tabuľou Križanových, 
treba ich vyzvať, aby ju odstránili konštrukciu. 

- Pán starosta odpovedal, že žiadané doklady nepredložili, len sa dožadujú, aby 
dostali povolenie na umiestnenie tabule. 

- P. Kianek, poslanec OZ pripomenul, že ak sa na zabudovanú konštrukciu uloží 
reklamná tabuľa, kto bude schádzať z Hlbokej cesty do obce alebo na hlavnú 
cestu, nebude vidieť, nakoľko táto tabuľa tak bude brániť vo výhľade. 

- Ing. Száraz, poslanec OZ mal ďalej dotaz, aký bol príjem za vyrúbané topole 
v kultúrnom parku a čo bude ďalej. 

- P. Križan st. poslanec OZ pripomenul, že treba odstrániť kmene stromov, čo tam 
zostali po výrube. 

- Ing. Száraz, poslanec OZ pripomenul, že treba vložiť získané peniaze za 
odpredaj topoľov do úpravy parku a kúpy nových porastov. 

- P.starosta odpovedal, že kmene sa odstránia a ako počasie dovolí, začne sa 
s odstraňovaním kmeňov a výsadbou nového porastu. 

 
15. Diskusia 

 
V diskusii poslanci už nemali žiadne pripomienky. 



16. Návrh na uznesenie 
 
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo nasledovne: 

 
s c h v a ľ u j e 

VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce. 
Uznesenie č. 7/2006-OZ 
 

S c h v a ľ u j e 
VZN o poskytovaní príspevku na dopravu do detského domova, kde je dieťa umiestnené. 
Uznesenie č. 8/2006-OZ 
 

S c h v a ľ u j e 
štatút krízového štábu Obce Veľký Kýr v zmysle zákona NR SR č. 387/2002 Z.z. 
o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. 
Uznesenie č. 9/2006-OZ 
 

Berie na vedomie 
- Stanovisko kontrolóra obce k výsledku hospodárenia obce a k záverečnému účtu obce 
- Stanovisko audítora k účtovnej závierke na základe vykonaného auditu k 31. 12. 2005 
Uznesenie č. 10/2006-OZ 
 

Súhlasí 
a) 
s hospodárením obce v roku 2005 
a  schvaľuje 
Plnenie rozpočtu obce v príjmovej časti vo výške   28.595.004,67 Sk 
   vo výdavkovej časti vo výške  16.219.632,22 Sk 
 
a vykázané  výdavky ZŠ s MŠ vo výške     9.667.667,60 Sk 
 
b) 
hospodárenie ZŠ s MŠ s VJSaM 
 

s c h v a ľ u j e    s   v ý h r a d a m i 
nakoľko sa vyskytli  chyby v účtovníctve, ktoré sa opravia v hlavnej knihe v roku 2006. 
 

U k l a d á 
riaditeľke ZŠ s MŠ s VJSaM previesť opatrenia na nápravu nedostatkov. 
Uznesenie č. 11/2006-OZ 
 
 

S c h v a ľ u j e 
stav majetku obce k 31. 12. 2005 vo výške  97.909.125,97 
stav záväzkov vo výške    4.624.133,80 
stav pohľadávok vo výške    1.531.306,00 
stav na bankových účtoch    3.255.419,07 
Uznesenie č. 12/2006-OZ 
 
 



S c h v a ľ u j e 
a)  celoročné hospodárenie obce za rok 2005 bez výhrad, 
b)  prevod výsledku hospodárenia obce vo výške 2.499.227,85 Sk do rezervného fondu.  
Uznesenie č. 13/2006-OZ 
 

S ú h l a s í 
s podaním projektu na obecné múzeum a v prípade potreby vyčleniť finančné prostriedky 
v rozpočte obce na krytie podielu vlastných nákladov. 
Uznesenie č. 14/2006-OZ 
 

S c h v a ľ u j e 
Odpredaj pozemku parc.č. 541/5 o výmere 427 m² kat. úz. Veľký Kýr pre Jozefa Balážiho 
a manž. bytom Veľký Kýr ul. Budovateľská 8 za  23,- Sk/m² v celkovej sume 9821,- Sk. 

P o v e r u j e 
starostu obce na podpísanie kúpnej zmluvy. 
Uznesenie č. 15/2006-OZ 
 

S c h v a ľ u j e  
odpredaj časti pozemku z  parc.č. 1174/1 kat. úz. Veľký Kýr o výmere 8 m² pre Pavla Maliho 
bytom Veľký Kýr, Hlavná 11 za  10,- Sk/m² v celkovej sume 80,- Sk. 

P o v e r u j e 
starostu obce na podpísanie kúpnej zmluvy. 
Uznesenie č. 16/2006-OZ 
 

S c h v a ľ u j e 
odpredaj časti pozemku z parc.č. 1172/1 kat. úz. Veľký Kýr diel č. 17 o výmere 33 m² a diel č. 
18 o výmere 37 m² podľa potvrdenia Správy katastra v Nových Zámkoch sa jedná 
o neknihovanú nehnuteľnosť s označením kultúry cesta, ktoré sa pričlenia do novovytvorenej 
parc.č. 763/2 podľa GP č. 29/2005 pre Margitu Borsányiovú, bytom Čechynce č. 89 za 23,-       
Sk/m² v celkovej sume 1610,- Sk. 

P o v e r u j e 
starostu obce na podpísanie kúpnej zmluvy. 
Uznesenie č. 17/2006-OZ 
 

B e r i e   n a   v e d o m i e 
výpoveď Viliama Hozlára Vinohradská 96, Komjatice o nájme nebytových priestorov 
k 1.3.2005 a zároveň 

S c h v a ľu j e 
prenájom nebytových priestorov v dolnej časti budovy býv. Zväzarmu na Mlynskej ul. č. 74 pre 
Petra Banása bytom Veľký Kýr  Na Sihoti č. 1 za účelom podnikateľskej činnosti  na predaj 
a sprostredkovanie pohrebných a kamenárskych služieb podľa VZN č. 3/2004, ktorým sa určujú 
minimálne ceny nájomného za nebytové priestory.  

P o v e r u j e 
Starostu obce na podpísanie nájomnej zmluvy. 
Uznesenie č. 18/2006-OZ 
 

N e s c h v aľ u j e 
prenájom dopraného prostriedku – montážnej plošiny pre Alexandra Tótha bytom Veľký Kýr, 
Vinohradnícka 56. 
 



U k l a d á  
Prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa. 
Uznesenie č. 19/2006-OZ 
 

S c h v a ľ u j e 
užívanie verejného priestranstva pre Ondreja Nového bytom Komjatice ul. 28. marca č. 9 pri 
príležitosti hodov v obci v mes. september 2006 podľa 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 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
U k l a d á  
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa. 
Uznesenie č. 20/2006-OZ 
 

S c h v a ľ u j e 
užívanie verejného priestranstva pre Bohumila Nového bytom Nábrežie mládeže 8, Nitra pri 
príležitosti hodov v obci v mes. september 2006 podľa 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 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

U k l a d á 
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa. 
Uznesenie č. 21/2006-OZ 
 

N es c h v a ľ u j e 
Poskytnutie výpomoci pre Alexeja Száraza bytom Veľký Kýr, Hlavná 18 na oplotenie pozemku zo 
strany 6 b.j.  

U k l a d á 
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa. 
Uznesenie č. 22/2006-OZ 
 

N e s c h v a ľ u j e 
Zníženie poplatku za nákup smetnej nádoby pre Vojtecha Bóba bytom Veľký Kýr, Sv. Kelemena 47 
a Štefana Uhríka bytom Veľký Kýr, Sv. Kelemena 44 z dôvodu odcudzenia týchto nádob. 

U k l a d á 
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa. 
Uznesenie č. 23/2006-OZ 
 

N e s c h v a ľ u j e 
prenájom MKD  na svadobnú hostinu pre Ing. Magdalénu Sťahulákovú bytom Komjatice, 1. mája č. 
1. 

U k l a d á 
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa. 
Uznesenie č. 24/2006-OZ 
 

S c h v a ľ u j e 
poskytnutie finančnej podpory k predkladanému projektu  na základe žiadosti ZO Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska č. 26 so sídlom v Nových Zámkoch  vo výške 500,- Sk. 
 

U k l a d á 
prednostke úradu zabezpečiť prevod finančných prostriedkov v prospech žiadateľa. 
Uznesenie č. 25/2006-OZ 



 
S c h v a ľ u j e 

Objednanie  štúdie k zmene územného plánu v kat. úz. Malý Kýr u víťaza VO vypísaného na výber 
zhotoviteľa ÚP obce. 
Uznesenie č. 26/2006-OZ 
 

N e s c h v a ľ u j e  
odpredaj pozemku zameraného GP č. 120/2005 diel č. 5 odčlenený z parc.č. 495/2 o výmere 32 
m², diel č. 6  odčlenený z parc.č. 495/2 o výmere 54 m², diel č. 7 odčlenený z parc.č. 500/7 
o výmere 173 m², diel č. 8 odčlenený z parc.č. 500/7 o výmere 62 m², diel č. 9 odčlenený 
z parc.č. 500/7  o výmere 3 m² o celkovej výmere 324 m² pre Jednotu COOP Nové Zámky.  

U k l a d á 
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa. 
Uznesenie č. 27/2006-OZ 

 
Hlasovanie: 

Prítomní:   9,    za:  9,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 

17. Záver 
 

 Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť 
a zasadanie OZ ukončil.  
 
Vo Veľkom Kýre, dňa 3. marca 2006 

 
 
 
 
 
 
Helena Dojčanová                                                                 Mgr. Ladislav Kottlík 
 prednostka úradu                                                                          starosta obce  
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Helena Dojčanová 
                 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Štefan Čepedy              .............................................. 
 
                                      Ladislav Dojčan           ............................................... 
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