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

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

 
Dátum konania: 27. apríla 2007 
Prítomní:            podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
P r o g r a m : 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení 
4. Návrh VZN o pravidlách pre zostavenie poradia uchádzačov o pridelenie obecných nájomných 

bytov vybudovaných v Obci Veľký Kýr z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja 
SR a z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania SR. 

5. Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
a trhový poriadok Obce Veľký Kýr 

6. Stanovisko kontrolóra obce k výsledku hospodárenia obce a záverečnému účtu obce za rok 2006 
7. Stanovisko audítora k výsledku hospodárenia obce za rok 2006 
8. Plnenie rozpočtu obce za rok 2006, rozbor hospodárenia obce za rok 2006 a záverečný účet obce 

za rok 2006, správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok obce 
9. Žiadosti občanov 
10. Organizačné otázky  
11. Diskusia 
12. Interpelácia poslancov 
13. Návrh na uznesenie 
14. Záver  

 
1.  Otvorenie zasadnutia. 

 
 Druhé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Ladislav Kottlík, 
starosta obce. Privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva a všetkých prítomných občanov. 
Konštatoval, že na rokovaní je prítomná nadpolovičná väčšina členov obecného zastupiteľstva 
a vyhlásil zasadnutie za uznášania schopné.  

 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 
Do návrhovej komisie navrhol: p. Zoltána Krizsana a p. Vojtecha Bátoru 

 
Za overovateľov zápisnice určil: p. Ladislava Dojčana a p. Ing. Igora Hlavatého 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Prítomní:  11  za:  10  proti: 0  zdržali sa:  1 (Bátora) 

 
 

Po týchto úvodných slovách predsedajúci pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania: 
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3. Kontrola uznesení 
 

Ku kontrole uznesení neboli žiadne pripomienky zo strany poslancov OZ. 
 

4. Návrh VZN o pravidlách pre zostavenie poradia uchádzačov o pridelenie obecných nájomných 
bytov vybudovaných v Obci Veľký Kýr z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja 
SR a z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania SR. (príloha č. 1) 

 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Prítomní:  11  za:  11  proti: 0  zdržali sa:  0 
 
5. Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

a trhový poriadok Obce Veľký Kýr (príloha č. 2) 
 

- p. Janík, poslanec OZ mal pripomienku, že treba určiť, kde budú mať predavači na 
trhovom mieste zabezpečené hygienické zariadenie. 

- P. starosta odpovedal, že z vonkajšej strany malého kultúrneho domu sa otvoria toalety. 
- P. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že je to veľmi dobrý nápad, treba predavačov takto 

usmerniť. 
- Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že priestor pod stolmi treba upraviť, lebo tam nie 

je rovný terén a treba predavačov upozorniť, aby po sebe poupratali, lebo po nich zostáva 
pri stoloch veľa papieru, čo vietor roznáša. 

- P. starosta odpovedal, že sa na priestranstvo uložia smetné nádoby. 
- Ing. Valaška, poslanec OZ mal pripomienku, že podľa jeho názoru by sa mohlo povoliť 

predávať vo vestibule veľkého kultúrneho domu počas celého roka, nie len pred 
vianocami, ako je predložený návrh VZN. Veď pri konaní diskoték sa viac môže 
poškodiť kultúrny dom ako pri predajnej akcii.  

 
Hlasovanie za predložený návrh VZN s tým, že vo vestibule VKD sa povoľuje predaj počas celého 
roka. 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Prítomní:  11  za:  11  proti: 0  zdržali sa:  0 

 
- P. Dojčan, poslanec OZ mal pripomienku, že podľa návrhu komisie pre výstavbu je tu 

navrhnutá suma 3000,- Sk za používanie vestibulu na predajnú akciu, vo vykurovacom 
období by sa poplatok mal zvýšiť na 4000,- Sk. 

 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Prítomní:  11  za:  11  proti: 0  zdržali sa:  0 
 

- JUDr. Vereš, poslanec OZ mal dotaz, aká suma sa platí za rozhlasové relácie. 
- Pán starosta odpoveda, že 100,- Sk, ako to bolo odsúhlasené OZ. 
- JUDr. Vereš pripomenul, že by sa pre miestnych obyvateľov výška poplatku mohla 

znížiť na 50,- Sk. 
- P. Kazán poslanec OZ pripomenul, že nech teda naši obyvatelia platia za rozhlasové 

relácie 50,- Sk, ale ostatní nech platia 150,- Sk. 
 
Hlasovanie za stanovenie výšky poplatku za rozhlasové relácie: pre miestnych občanov 50,- Sk, pre 
ostatných 150,- Sk. 
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Hlasovanie za predložený návrh: 
Prítomní:  11  za:  11  proti: 0  zdržali sa:  0 
 
6. Stanovisko kontrolóra obce k výsledku hospodárenia obce a záverečnému účtu obce za rok 2006 

(príloha č. 3) 
 

- Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz na kontrolóra obce, aký výdaj mala obec na obnovu 
kaplnky. 

- Pán starosta odpovedal, že na mzdy, ktoré sa zaplatili zamestnancom ktorí robili na 
kaplnke bolo zaplatených 158 tis. Sk spolu aj s odvodmi. 

- Ing. Kováč mal ďalšiu pripomienku, že bolo povedané, že oprava kaplnky sa bude robiť 
tak, že polovicu uhradí obec, druhú polovicu cirkev, či to tak bolo a či bolo urobené 
vyúčtovanie s transférom s Farským úradom. Kontrolóra sa dotazoval na sumu, ktorú 
obec prispela na opravu kaplnky. 

- P. Bátora, poslanec OZ mal pripomienku, že nevidí v záverečnom účte vyúčtovanie 
letného festivalu.  

- P. Kazán, poslanec OZ pripomenul, že on doteraz nepočul, koľko obec zaplatila za letný 
festival. 

 
7. Stanovisko audítora k výsledku hospodárenia obce za rok 2006 (príloha č. 4) 

 
Neboli žiadne pripomienky zo strany poslancov. 

 
8. Plnenie rozpočtu obce za rok 2006, rozbor hospodárenia obce za rok 2006 a záverečný účet obce 

za rok 2006, správa o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok obce 
 

Hlasovanie za predložený návrh: 
Pán poslanec Kazán opustil rokovaciu miestnosť. 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0  zdržali sa:  0 
 
9. Žiadosti občanov 

 
Pán starosta predniesol žiadosť p. Michala Sládečka bytom Veľký Kýr, Pažiť 57 ohľadom odpredaja 
obecného pozemku p.č. 2198/1 o výmere 550 m² zast. plocha (dvor), 2198/2 o výmere 914 m² 
záhrada, 2198/92 o výmere 69 m² zast. plocha a par.č. 2198/91 o výmere 157 m² zast. plocha (dom 
so súp. číslom) zameraného GP č. 39/2007 p. Bédim, nakoľko si chce usporiadať pozemok 
nachádzajúci sa pod jeho rodinným domom. Predmetný pozemok užíva od r. 1952, kedy so 
súhlasom vedenia vtedajšieho MNV pripravil tento pozemok, na ktorom si postavil svoj rodinný 
dom, ale pozemok nie je usporiadaný. 
 
Hlasovanie za odpredaj obecného pozemku o celkovej výmere 1690 m² za 23,- Sk/m² 
 Prítomní:  11  za:  11  proti: 0  zdržali sa:  0 

  
 Pán starosta ďalej predniesol žiadosť Tibora Vaša, bytom Veľký Kýr ul. Budovateľská č. 64 
ohľadom odpredaja obecného pozemku parc.č.   653/9  zapísaného v kat. úz. Veľký Kýr na LV č. 1 
orná pôda o výmere 200 m². 
 
Hlasovanie za odpredaj pozemku parc.č. 653/9 o výmere 200 m² za 23,- Sk/m² 
Prítomní:  11  za:  11  proti: 0  zdržali sa:  0 
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Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť Slavky Bobekovej bytom Nitra Jurkovičova 5 ohľadom 
prenájmu nebytových priestorov na ul. Mlynskej (bývalé kaderníctvo) za účelom zriadenia 
kaderníctva. Podotkol, že t.č. nie sú voľné priestory. 
Hlasovanie: 
Prítomní:  11  za:  0  proti: 11  zdržali sa:  0 
 
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť Zuzany Szőke ohľadom povolenia non-stop otváracej doby 
v prevádzke u Franta na Nitrianskej ul.  
- p. Kazán, poslanec OZ mal pripomienku, že len teraz sa začne sezóna, teraz bude leto, keď bude 
povolená non-stop prevádzka, len obec bude mať problémy, sťažnosti prídu len na obecný úrad. 
 
Hlasovanie za povolenie non-stop prevádzky U Franta na ul. Nitrianskej 
Prítomní:  11  za:  1(Janík)   
proti: 4 (Dojčan,Hanzelíková,Kováčiková,JUDr. Vereš)    
zdržali sa:  6 (Bátora,Ing. Hlavatý, Kazán, Ing. Kováč, Krizsan, Ing. Valaška) 
 
 
10. Organizačné otázky  

 
Pán starosta predložil na schválenie p. Brúderom prepracovaný erb obce, na ktorom je už vyobrazený 
aj luk.  
Hlasovanie 
Prítomní:  11  za:  10  proti: 1 (Ing. Hlavatý)  zdržali sa:  0 
 
Pán starosta ďalej predniesol návrh nájomnej zmluvy medzi obcou a farským úradom ohľadom     
prenájmu cirkevných cintorínov parc.č. 530 a parc.č.531 v kat. úz. Veľký Kýr  zapísných na LV č. 
1232 za účelom ich prevádzkovania, správy a údržby obcou za nájomné vo výške 1,- Sk ročne. 
Hlasovanie 
Prítomní:  11  za:  11  proti: 0  zdržali sa:  0 

 
Pán starosta ďalej predniesol list CARISMY, spol. s.r.o. Družstevná 1, Dvory nad Žitavou, zmenu 
v ponuke KTV – úpravu cien. 
- Ing. Valaška, poslanec OZ mal pripomienku, aby sa od CARISMY, spol. s.r.o. vyžiadala ponuka na 
všetky programy, ktoré vysielajú, aby sa tu mohlo rozhodnúť, ktoré programy by bolo dobré zaradiť 
do vysielania. K jeho pripomienke sa pripojili aj ďalší poslanci, Ing. Hlavatý, p. Krizsan, ktorí boli tiež 
toho názoru, že si treba vyžiadať novú ponuku programov. 
Hlasovanie za vyžiadanie ponuky programov od CARISMY, spol. s.r.o. 
Prítomní:  11  za:  11  proti: 0  zdržali sa:  0 
 
Predsedajúci ďalej predložil návrh na otvorenie spojovacej ulice medzi ul. Mlynskou, Záhradnou, 
Školskou a Cetínskou v prípade súhlasu vlastníkov dotknutých pozemkov. 
Hlasovanie za  zameranie a majetkovprávne usporiadanie pozemkov  v prípade súhlasu vlastníkov 
dotknutých pozemkov  
Prítomní:  11  za:  11  proti: 0  zdržali sa:  0 
 
Ďalej predniesol návrh komisie pre investičnú činnosť a územné plánovanie na vypracovanie 
projektovej dokumentácie na vybudovanie miestnych komunikácií na ul. Krátka, Gaštanová, 
Malokýrska a Na Sihoti za účelom podania žiadosti o poskytnutie dotácie. 
- Návrh na rozšírenie plynového vedenia na ul. Na Sihoti v dĺžke cca 155 m od rod. domu p. 
Čulákovej po bývalú budovu Elektrosvitu časť, ktorá ešte nebola plynofikovaná. 
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Hlasovanie za rozšírenie plynofikácie na ul. Na Sihoti 
Prítomní:  11  za:  11  proti: 0  zdržali sa:  0 
 
- na dobudovanie školského viac účelového ihriska prispieť sumou 150 tis. Sk z rozpočtu obce 
a zabezpečiť podkladový materiál a jeho uloženie pod umelý trávnik 
Hlasovanie: 
Prítomní:  11  za:  11  proti: 0  zdržali sa:  0 
 
- oplotenie areálu 2 x 6 b.j. zo strany suseda p. Vereša na jestvujúcich základoch po montovanom 
baraku a možnosť odpredaja obecného pozemku mimo oplotenia pre p. Vereša, suseda nehnuteľnosti 
Hlasovanie: 
Prítomní:  11  za:  11  proti: 0  zdržali sa:  0 
 
- výška mesačného nájomného v 2 x 6 b.j. v sume 4200,- Sk 
Hlasovanie: 
Prítomní:  11  za:  11  proti: 0  zdržali sa:  0 
 
- pomenovanie ulice, kde sa postavila 2 x 6 b.j. na ul. Ružová – Rózsa utca 
Hlasovanie: 
Prítomní:  11  za:  11  proti: 0  zdržali sa:  0 
 
- vypracovanie PD na nadstavbu a rekonštrukciu 4 b.j. na ul. Záhradná z prostriedkov MVRR SR a  
ŠFRB  
Hlasovanie: 
Prítomní:  11  za:  11  proti: 0  zdržali sa:  0 
 
11. Diskusia 

 
- p. Krizsan, poslanec OZ oboznámil členov OZ so sťažnosťou p. Margity 

Kántorovej,bytom Veľký Kýr ul. Malokýrska 690, ktorá sa sťažuje na svojich susedov 
Vidových, že si ohradili pred svojím domom tak, že z časti ohradili aj odtok dažďovej 
vody  z jej rodinného domu tak, že  dažďová voda nemôže odtekať z jej rodinného domu 
a z toho dôvodu vlhnú steny jej rodinného domu. So sťažnosťou p. Kántorovej sa už 
viackrát zaoberali na obecnom úrade. Pán starosta aj s p. Kováčikom, kontrolórom obce 
boli viackrát na miestnej prehliadke u sťažovateľky, dokonca tam boli aj z Krajského 
stavebného úradu a všetci konštatovali, že chyba je u p. Kántorovej, ktorá sa nestará 
o svoju nehnuteľnosť. Nakoľko  rodinný dom sťažovateľky je starý cca 100 – 150 rokov, 
sťažovateľka je staršia pani, neudržiava svoj rodinný dom, okapové rúry nemá, pri daždi 
voda steká po stenách domu a tým pádom steny domu vlhnú. Túto skutočnosť 
konštatovala komisia pre investičnú činnosť a územné plánovanie spolu so starostom 
a kontrolórom obce a taktiež aj KSÚ. 

- P. Bátora, poslanec OZ dodal, že sťažovateľke treba vyhovieť, treba predvolať susedov, 
aby predložili geometrický plán ich pozemku.  

- Ing. Hlavatý, poslanec OZ mal pripomienku, že keď sa koná v obci diskotéka, treba 
zabezpečiť dozor, lebo je nedôstojné, ako sa mladí ľudia chovajú. Po poslednej diskotéke 
sa mladí bili medzi sebou. 

- P. Janík, poslanec OZ pripomenul, že v kultúrnom dome je zabezpečený dozor, ale na ulici 
už ľudí nemožno strážiť. 

- P. Straňák, občan mal pripomienku, kedy sa bude konať výročná členská schôdza TJ. 
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- P. Hanzelíková, poslankyňa OZ dodala, že teraz sa koná zastupiteľstvo, členskú schôdzu 
treba riešiť u TJ. 

-  
12. Interpelácia poslancov 

 
- P. Bátora, poslanec OZ mal pripomienku k ustanovujúcemu zasadnutiu OZ k zápisnici. 

Uvádza, že jeho diskusný príspevok nie je doslovne citovaný, je uvedené že osočoval 
poslancov, ale on poslancov nespomínal. Ďalej hovoril, že v zápisnici je uvedené že on 
vytýkal, že nemohol diskutovať na schôdzi predvolebnej kampane p. starostu a ďalej je 
tam písané, že keď tu nemohol diskutovať na tejto predvolebnej kampani, mohol 
diskutovať na predvolebnej kampani p. Kováča. Ako môže byť v zápisnici uvedené, že ho 
odkazujú, kde má on diskutovať, on takú zápisnicu ešte nevidel. Aj naďalej tvrdil, že jeho 
doslovný diskusný príspevok nie je uvedený v zápisnici a dodal, že zapisovateľka nepozná 
zásady písania zápisnice. Z tohto dôvodu on ako overovateľ zápisnicu z ustanovujúceho 
zasadnutia OZ nepodpíše. 

- P. Krizsan, poslanec OZ k vystúpeniu p. Bátoru dodal, že veru osočoval poslancov keď sa 
vyjadril takým spôsobom, ako sa vyjadril na ustanovujúcom zasadnutí OZ. 

- Pán starosta prečítal diskusný príspevok p. Bátoru z ustanovujúceho zasadnutia OZ, kde 
nie je uvedené to, čo pán Bátora tvrdí. K napísanému diskusnému príspevku p.Bátora 
nemal pripomienky. 

- P. Kazán, poslanec OZ mal pripomienku, že ustanovujúce zasadnutie OZ bolo odvysielané 
v Carisme, prečo z prvej schôdze bol odvisielaný len záznam z vystúpenia Ing. Smetanu 
ohľadom územného plánu obce, ostatné nebolo odvysielané. 

- P. Ďurček, zodpovedný za vysielanie KTV odpovedal, že program bol odvysielaný a čas je 
taký krátky, že 3 hod. ktoré nakrúti na zasadnutiach nemôže dať do vysielacieho programu 
ktorý trvá hodinu a sú tam aj iné programy ktoré treba odvysielať. 

- P. starosta pripomenul, že Ing. Valaška už pred viacerými rokmi v predchádzajúcich 
volebných obdobiach mal pripomienku, aby sa zriadila komisia, ktorá by rozhodovala 
o tom čo sa má vysielať, ale tá komisia sa do dnešného dňa nezriadila, nikto tam asi 
nechce pracovať. Je to náročné sedieť 3 hodiny a pozerať čo sa nakrútilo. 

- Ing. Valaška, poslanec OZ pripomenul, že by bolo dobré mať takú osobu, ktorá by 
rozhodla čo odvysielať, a podľa jeho názoru by stačilo mesačne vysielať 2 x a to 1 x 
maďarsky a 1 x slovensky vždy v nedeľu tak, že maďarské vysielanie by sa o týždeň 
vysielalo po slovensky a boli by to mesačne 2 rôzne vysielacie programy. 

- P. Bátora, poslanec OZ mal dotaz, prečo cukráreň nefunguje. 
- P. starosta odpovedal, že keď poslední nájomníci odišli, boli sa viacerí informovať, ale nie 

je žiadny záujem. Možno ich odrádza nájomné. Treba nový návrh na zníženie nájomného, 
ale vtedy treba znížiť nájomné všade. Cukráreň je však zariadená obcou. Je tu kompletné 
vybavenie, čo je obecný majetok. 

- P. Ing. Kováč, poslanec OZ mal pripomienku k odvozu druhotných surovín. Už dlhšiu 
dobu dáva na ulicu triedené PET fľaše, nevie kedy sa zbierajú, lebo ich zas musel zobrať 
dnu. Neboli pozbierané. 

- Ing. Hlavatý, poslanec OZ mal pripomienku, že by sa miestnym rozhlasom mohlo deň 
vopred vyhlásiť, kedy sa budú zbierať PET fľaše. 

 
Nakoľko ďalších pripomienok nebolo, predsedajúci požiadal návrhovú komisiu na prednesenie 
návrhu na uznesenie. Pán Krizsan prečítal návrh na uznesenie: 
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13. Návrh na uznesenie 
 
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu 
s c h v a ľ u j e  
VZN o pravidlách pre zostavenie poradia uchádzačov o pridelenie obecných nájomných bytov na 
vybudovaných v Obci Veľký Kýr z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a z úveru 
Štátneho fondu rozvoja bývania SR. 
Uznesenie č. 21/2007-OZ 
S c h v a ľ u j  e 
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok 
Obce Veľký Kýr  
Uznesenie č. 22/2007-OZ 
A) S c h v a ľ u j e 
1) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce bez výhrad. 
2) Prebytok bežného rozpočtu vo výške 1.856 tis. Sk zaúčtovať v prospech rezervného fondu. 
3)  Nevyčerpané finančné prostriedky prebytku hospodárenia z predchádzajúceho roku vo  výške 2.499 tis. 

Sk  vrátiť späť do RF. 
B)  K o n š t a t u j e,  
že hospodárenie obce za rok 2006 bol uzatvorený zostatkom na bežnom účte vo výške 4.371 tis. Sk. 
Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce, ale finančné operácie zatriedené podľa ekonomickej 
klasifikácie v hlavnej kategórii 400, 500 a 800 nevstupujú do prebytku a schodku rozpočtu obce. Nakoľko 
kapitálové výdavky boli kryté aj týmito finančnými operáciami, rozpočtový výsledok za rok 2006 
v zmysle Zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, bol schodkový. Schodok bol čiastočne vykrytý  prebytkom bežného 
rozpočtu a  finančnými operáciami, t. j. z prostriedkov rezervného fondu a z  úveru ŠFRB poskytnutého na 
výstavbu 2 x 6 b.j..  
C)  B e r i e   n a   v e d o m i e 
a)  Stanovisko kontrolóra obce k výsledku hospodárenia obce a záverečnému účtu obce za rok    
     2006 
b) Stanovisko audítora k výsledku hospodárenia obce za rok 2006 
Uznesenie č. 23/2007-OZ 
S c h v a ľ u j e  
a) Plnenie rozpočtu obce v príjmovej časti vo výške  41 150 tis. Sk 

z toho vlastné príjmy ZŠ s MŠ      504 tis. Sk 
vo výdavkovej časti vo výške     36 646 tis. Sk  

                   z toho výdavky ZŠ s MŠ vo výške15 308 tis. Sk 
b) stav majetku obce k 31. 12. 2006 vo výške  105.179.139,70 
stav záväzkov        10.846.799  (z toho úver činí 9.716.000) 
stav pohľadávok         2.324.391,50 
stav na bankových účtoch         4.545.530,53 
U k l a d á 
riaditeľke ZŠ s MŠ s VJSaM zabezpečiť odstránenie nedostatkov zistených pri audite účtovnej závierky  
účtovnej jednotky ZŠ s MŠ s VJSaM. 
Uznesenie č. 24/2007-OZ 
S c h v a ľ u j e   
novoprepracovaný erb Obce Veľký Kýr. 
U k l a d á 
prednostke úradu stanovisko obecného zastupiteľstva zaslať Heraldickej komisii MV SR. 
Uznesenie č. 25/2007-OZ 
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S c h v a ľ u j e  
prenájom  pozemkov  vo vlastníctve Rím.-kat. cirkvi, farnosť Veľký Kýr, parc.č. 530 cintorín a parc.č. 531 
cintorín v kat. úz. Veľký Kýr, zapísaný na LV č. 1232 pre nájomcu Obec Veľký Kýr za účelom 
prevádzkovania a správy a údržby cintorína za nájomné vo výške 1,- Sk ročne. 
P o v e r u j e  
starostu obce na podpísanie nájomnej zmluvy. 
Uznesenie č. 26/2007-OZ 
S c h v a ľ u j e  
odpredaj pozemku p.č. 653/9 v kat. úz. Veľký Kýr o výmere 200 m² zapísané na LV č. 1 pre Tibora Vaša 
a manž. bytom Veľký Kýr, Budovateľská 64 za 23,- Sk /m² v celkovej sume 4600,- Sk (slovom 
štyritisícšesťsto korún). 
P o v e r u j e  
starostu obce na podpísanie kúpno-predajnej zmluvy. 
Uznesenie č. 27/2007-OZ 
S c h v a ľ u j e 
Odpredaj pozemku p.č. 2198/1 o výmere 550 m²- zast. pl.,; p.č. 2198/2 o výmere 914 m² - záhrada; p.č. 
2198/92 o výmere 69 m² - zast. plocha; parc.č. 2198/91 o výmere 157 m² - zast. plocha – dom , o celkovej 
výmere 1690 m² v kat. úz. Veľký Kýr zameraného GP č. 39/2007 za 23,- Sk/ m² pre Michala Sládečka 
bytom Veľký Kýr, Pažiť č. 57 v celkovej sume 38.870,- Sk (slovom: tridsaťosemtisícosemstosedemdesiat 
korún). 
P o v e r u j e  
starostu obce na podpísanie kúpno-predajnej zmluvy. 
Uznesenie č. 28/2007-OZ 
N e s c h v a ľ u j e 
Prenájom nebytových priestorov na ul. Mlynskej v priestoroch bývalého kaderníctva za účelom 
poskytnutia služieb v oblasti kaderníctva pre Slavku Bobekovú bytom Nitra, Jurkovičová 5, nakoľko t.č. 
nie sú voľné priestory. 
U k l a d á 
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľky. 
Uznesenie č. 29/2007-OZ 
N e s c h v a ľ u j e 
Non-stop otváraciu dobu pre prevádzku U Franta na ul. Nitrianskej pre Zuzanu Szőke, bytom Veľký Kýr, 
Novozámocká 108. 
U k l a d á 
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa. 
Uznesenie č. 30/2007-OZ 
B e r i e   n a   v ed o m i e  
zmenu v ponuke KTV CARISMA, spol. s.r.o. a úpravu mesačného poplatku  
u k l a d á  
prednostke úradu zabezpečiť vyžiadanie ponuky programov KTV spol. Carisma, spol. s.r.o., Dvory nad 
Žitavou 
Uznesenie č. 31/2007-OZ  
Schvaľuje 

1. zmenu poplatkov za odvisielanie rozhlasovej relácie v miestnom rozhlase pre miestnych 
obyvateľov vo výške 50,- Sk, pre ostatných občanov vo výške  150,- Sk za reláciu s platnosťou 
od 1.5.2007 

2. výšku poplatku za prenájom vestibulu veľkého kultúrneho domu pri predajnej akcii na 3000,- 
Sk, vo vykurovacom období na 4000,- Sk 

3. vybudovanie spojovacej ulice medzi ul. Mlynská, Záhradná, Školská a Cetínska, so zameraním 
a začatím majetkoprávneho usporiadania pozemkov. 
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4. na dobudovanie školského tenisového ihriska prispieť sumou 150 tis. Sk z rozpočtu obce 
a zabezpečiť podkladový materiál a jeho uloženie pod umelý trávnik 

5. rozšírenie plynového vedenia na ul. Na Sihoti v dĺžke cca 155 m, ktorá časť nebola 
plynofikovaná 

6. pomenovanie ul. kde sa postavila 2 x 6 b.j. na ul. Ružová – Rózsa utca 
7. oplotenie areálu 2 x 6 b.j. zo strany suseda p. Vereša na jestvujúcich základoch po 

montovanom baraku a možnosť odpredaja obecného pozemku mimo oplotenia pre p. Vereša, 
suseda nehnuteľnosti. 

8. výšku mesačného nájomného v 2 x 6 b.j. v sume 4200,- Sk 
9. vypracovanie projektovej dokumentácie na nadstavbu a rekonštrukciu 4 b.j. na ul. Záhradná 

z prostriedkov MVRR a ŠFRB  
Uznesenie č. 32/2007-OZ 

 
 

14. Záver  
 
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadanie 
OZ ukončil.  
 
Vo Veľkom Kýre, dňa 3. mája 2007 
 
 
 
Helena Dojčanová                                                                 Mgr. Ladislav Kottlík 
 prednostka úradu                                                                          starosta obce  
 
 
 
 
Zapísala: Helena Dojčanová 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Ladislav Dojčan           .............................................. 
 
                                        Ing. Igor Hlavatý       ............................................... 
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