Veľký Kýr 10.2.2017

Uznesenie
č. U-1/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
V zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
úpravu rozpočtu nasledovne:
Rozpočtové opatrenie č. 6/2016
Úprava rozpočtu obce :
Bežné príjmy
Zábezpeka - Zberný dvor verejné obstaranie
Transfer CEDRON
Transfer zo ŠR - CO skladník
Transfer zo ŠR - ROEP
Transfer zo ŠR - oprava B pavilónu ZŠ

+
+
+
+
+

24 000,00
900,00
5,80
13,03
47 712,00

Príjmové finančné operácie
Príjem zábezpeky - byty
Príjem zábezpeky - Zberný dvor

+
+

2 214,00
4 100,00

Úprava príjmov spolu

78 944,83

Bežné výdavky
OÚ - Cedron
Aktivačná činnosť - úrazové poistenie
Aktivačná činnosť - materiál
ROEP - všeobecný materiál
Matrika - tarifný plat
Matrika - zdravotné poistenie
Matrika - nemocenské poistenie
Matrika - starobné poistenie
Matrika - úrazové poistenie
Matrika - invalidné poistenie
Matrika - poistenie v nezamestnanosti
Matrika - poistenie do RF
CO skladník - tarifný plat

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

900,00
3,25
78,00
59,03
248,17
12,09
1,69
16,92
0,96
3,62
1,20
5,87
192,80

ŠJ vrátenie nevyčerpané stravné soc.deti
OÚ - zdravotné poistenie
OÚ - nemocenské poistenie
OÚ - prevádzkové stroje
OÚ - reprezentačné
Zastupiteľstvo - reprezentačné
OÚ - údržba budovy
OÚ - stravné lístky
OÚ - prídel do SF
Garáže - odmeny
Garáže - nemocenské poistenie
Garáže - starobné poistenie
Garáže - úrazové poistenie
Garáže - invalidné poistenie
Garáže - poistenie do RF
Garáže - všeobecné služby
Garáže - prídel do SF
Knižnica - tarifný plat
Knižnica - nemocenské poistenie
Knižnica - starobné poistenie
Knižnica - úrazové poistenie
Knižnica - invalidné poistenie
Knižnica - poistenie v nezamestnanosti
Knižnica - poistenie do RF
VKD - elektrina, plyn
DS - zdravotné poistenie
DS - nemocenské poistenie
DS - starobné poistenie
DS - úrazové poistenie
DS - poistenie do RF
Soc. služby - nemocenské poistenie
Soc. služby - starobné poistenie
Soc. služby - úrazové poistenie
Soc. služby - invalidné poistenie
Soc. služby - poistenie v nezamestnanosti
Soc. služby - poistenie do RF
OÚ - časopis, publikácie
9b.j. čerpanie z fondu opráv
Garáže - servis áut

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

62,99
9,00
48,40
69,50
253,00
152,80
19,30
519,00
10,70
70,00
63,50
1 067,90
46,40
17,70
393,70
6,00
26,50
156,60
2,61
26,80
0,50
1,80
1,90
9,70
854,10
130,60
18,30
182,80
10,40
77,00
5,60
6,60
5,40
31,30
5,40
39,70
67,60
65,00
41,20

Vrátenie zábezpeky - Zberný dvor

+

4 100,00

Kapitálové výdavky
Cintorín - zakrytie odvodňovacieho kanála
Úprava výdavkov spolu

+

2 224,53
12 425,43

Výdavkové finančné operácie

Úprava rozpočtu ZŠ (prenesené kompetencie):
Bežné výdavky
MŠ-tarifné platy-účelové prostr.
ZŠ-vzdel.poukazy-tar.platy
ZŠ-tarifný plat-niž.sek.vzdel.
ZŠ-príplatky-nižšie sek.vzdel.
ZŠ-poistné do VsZP-niž.sek.vzdel.
ZŠ-poistné do ost. ZP-niž.sek.vzdel.
ZŠ-nemocenské poist.-niž.sek.vzdel.
ZŠ-dôchodkové poist.-niž.sek.vzdel.
ZŠ-úrazové poist.-niž.sek.vzdel.
ZŠ-príspevok do FZ-niž.sek.vzdel.
ZŠ-príspevok do RF-niž.sek.vzdel.
ZŠ-cestovné náhrady
ZŠ-cestovné výdavky-niž.sek.vzdel.
ZŠ-energie-niž.sek.vzdel.
ZŠ-vodné, stočné-niž.sek.vzdel.
ZŠ-poštovné, telefon-niž.sek.vzdel.
MŠ-prev.stroje-účelové prostr.
ZŠ-vzdel.poukazy-vyb.prev.priest.
ZŠ-deti zo soc.znev.prostr-vyb.priestorov
ZŠ-vybavenie prev.priest.-niž.sek.vzdel.
MŠ-všeob.mater.-účelové prostr.
ZŠ-vzdel.poukazy-všeobecný materiál
ZŠ-všeobecný materiál-niž.sek.vzdel.
MŠ-knihy,uč.pomôcky-účel. prostr.
ZŠ-knihy,časopisy,uč.pomôcky
ZŠ-vzdel.poukazy-knihy,čas.,uč.pom.
ZŠ-deti zo soc.znev.prostr.-učeb.pomôcky
ZŠ-knihy, čas., učeb.pomôcky-niž.sek.vzdel.
ZŠ-pracovné odevy-niž.sek.vzdel.
ZŠ-benzín do kosačky-niž.sek.vzdel.
ZŠ-údržba inter.vybavenia
MŠ-všeob.služby-účel.prostr.
ZŠ-vzdel.poukazy-všeobecné služby
ZŠ-všeobecné služby-niž.sek.vzdel.
ZŠ-poplatky banke-niž.sek.vzdel.
ZŠ-stravovanie zamest.-niž.sek.vzdel.
ZŠ-poistné-niž.sek.vzdel.
ZŠ-prídel do SF-niž.sek.vzdel.
ZŠ-dohody mimo prac.pomeru-niž.sek.vzdel.
ZŠ-nemocenské dávky-niž.sek.vzdel.
Bežné výdavky ZŠ splolu

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

133,00
664,00
3 928,02
6 174,16
3 756,97
1 351,39
1 964,99
1 459,90
1 156,21
711,75
1 895,78
186,67
95,08
6 733,57
115,98
60,49
5,40
414,4
100,00
359,22
126,01
417,53
875,51
12,25
546,30
200,00
100,00
545,67
14,89
21,37
10,00
0,14
1 695,93
2 935,95
10,83
231,04
371,61
642,75
63,32
48,9
0,00

Úprava rozpočtu MŠ, ŠJ a ŠKD (originálne kompetencie):
Bežné príjmy ŠJ, MŠ, ŠKD spolu
MŠ-tarifné platy
ŠKD-tarifný plat
ŠJ-tarifný plat-primárne vzdel.
ŠJ-tarifný plat-nižšie sekund.vzdel.
MŠ-príplatky
ŠJ-príplatky-predprim.vzdel.
ŠJ-príplatky-primárne vzdel.
ŠJ-príplatky-nižšie sekund.vzdel.
MŠ-poistné do VšZP
ŠKD-poistné do VšZP
ŠJ-poistné do VšZP-predprim. vzdel.
ŠJ-poistné do VšZP-primárne vzdel.
ŠJ-poistné do VšZP-nižšie sekund. vzdel.
MŠ-poistné do ostatných ZP
ŠKD-poistné do ost.ZP
ŠJ-poistné do ost.ZP-predprim.vzdel.
ŠJ-poistné do ost. ZP-primárne vzdel.
ŠJ-poistné do ost. ZP-nižšie sekund. vzdel.
MŠ-nemocenské poistenie
ŠKD-nemocenské poistenie
ŠJ-nemocenské poistenie-predprim.vzdel.
ŠJ-nemocenské poist.-primárne vzdel.
ŠJ-nemocenské poist.-nižšie sekund.vzdel.
MŠ-dôchodkové poistenie
ŠKD-dôchodkové poistenie
ŠJ-dôchodkové poistenie-predprim.vzdel.
ŠJ-dôchodkové poistenie-primárne vzdel.
ŠJ-dôchodkové poistenie-nižšie
sekund.vzdel.
MŠ-úrazové poistenie
ŠKD-úrazové poistenie
ŠJ-úrazové poistenie-predprim. vzdel.
ŠJ-úrazové poist.-primárne vzdel.
ŠJ-úrazové poist.-primárne vzdel.
ŠJ-úrazové poist.-nižšie sekund. vzdel.
MŠ-príspevok do FZ
ŠKD-príspevok na FZ
MŠ-príspevok do RF
ŠKD-príspevok do RF
ŠJ-príspevok do RF-predprim. vzdel.
ŠJ-príspevok do RF-primárne vzdel.
ŠJ-príspevok do RF-nižšie sekund.vzdel.
MŠ-cestovné

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

3 741,44
89,48
2 337,63
2 217,19
1 157,94
257,74
7,37
2,84
0,49
10,22
59,01
108,68
71,20
0,49
50,60
222,59
24,90
16,31
0,84
0,51
8,61
17,93
10,87
622,98
222,66
215,76
148,24

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

240,63
0,10
1,94
1,70
2,91
17,09
3,46
0,62
2,12
10,43
27,35
301,30
140,00
106,17
35,90

MŠ-energie-elektrina,plyn
ŠKD-energie
ŠJ-energie-vl.príjem
ŠJ-energie-elektrina,plyn-predprim.vzdel.
MŠ-vodné, stočné
ŠJ-vodné, stočné-vlast. príjem
MŠ-poštovné,telefón
MŠ-prev.stroje,prístr.,zar.
ŠJ-prev.stroje,prístr.,zar.-vl.príjem
MŠ-všeobecný materiál
MŠ-údržba budov,priestorov-dopravné
ihrisko
MŠ-všeobecné služby
ŠJ-všeobecné služby-vlast. príjem
MŠ-stravovanie zamestnancov
MŠ-prídel do sociálneho fondu
ŠKD-prídel do sociálneho fondu
ŠJ-prídel do SF-vl.príjem
ŠJ-doh.mimo prac.pomeru-vl.príjem
ŠJ-nemocenské dávky-vl.príjem
Bežné výdavky ŠJ, MŠ, ŠKD spolu

+
+
+
+
-

4 360,99
153,30
99,57
1 931,91
23,37
16,46
71,08
449,00
21,78
199,50

+
+
+
+
+
-

451,00
94,82
2,88
0,16
1,27
37,72
18,45
875,00
156,94
0,00

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 10.2.2017

Uznesenie
č. U-2/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

berie na vedomie

výročnú správu hlavného kontrolóra obce za rok 2016

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 10.2.2017

Uznesenie
č. U-3/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje

a) výplatu mimoriadnej odmeny poslancom obecného zastupiteľstva vo
februárovom výplatnom termíne vo výške 200,42 €/poslanca v čistom a to:
Mgr. Bátora Boris
Ing. Bottlik Erik
Csepedi László
Čebík Mário
Ing. Dojčan Ladislav
Ing. Gyepes Andrea
Kevélyová Gizela
Rampaško Dalibor
Sládeček Jozef
Mgr. Szabó Róbert
b) výplatu mimoriadnej odmeny hlavnému kontrolórovi vo výške 200,42 €
v čistom.

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 10.2.2017

Uznesenie
č. U-4/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje

rekonštrukciu bytového domu 4b.j. na ulici Záhradná pri financovaní z úverových
zdrojov VÚB Banky a.s. vo výške 160.000,- € s dobou splácania na 5 rokov pri
navrhovanej úrokovej sadzbe 0,9% p.a. a so zabezpečením obchodu bianko zmenkou.

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 10.2.2017

Uznesenie
č. U-5/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

s ch v a ľ u j e

zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to dielu 3 o výmere 1
m2 a dielu 4 o výmere 2 m2, geometrickým plánom č. 113/2016, úradne overeným pod
č. 1752/16 odčlenených z parcely registra „C“ parc.č. 1937/4, orná pôda o výmere 1670
m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr formou
kúpnej zmluvy podľa § 9 a ods.8 písm.b) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov za kúpnu cenu vo výške 25,- € /m² a parcely registra „C“ parc.č. 1937/27,
orná pôda o výmere 297 m2 podľa vyššie uvedeného geometrického plánu (tvorená
dielom 1 o výmere 26 m2, odčleneným z parcely registra „C“ parc.č. 1937/3, orná pôda
o výmere 1441 m2, dielom 2 o výmere 199 m2, odčleneným z parcely registra „C“
parc.č. 1937/4, orná pôda o výmere 1670 m2 a dielom 5 o výmere 72 m2, odčleneným
z parcely registra „C“ parc.č. 1937/5, orná pôda o výmere 705 m2, ktoré sú zapísané na
LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve Obce Veľký Kýr) formou kúpnej
zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za
kúpnu cenu vo výške 10,- €/m² kupujúcej Gabriela Holanová, rod. Banyárová, nar.
19.3.1970, trvale bytom Mlynská zem 464/85, Branč do jej výlučného vlastníctva.
Zdôvodnenie prevodu a osobitného zreteľa – diely 3 a 4 sa nachádzajú pod
rozostavanou stavbou vo vlastníctve kupujúcej. Novovytvorená parcela registra „C“
parc.č. 1937/27 je pozemkom nachádzajúcim sa medzi stavebným pozemkom
kupujúcej a záhradou jej rodičov, pričom predmetný pozemok kupujúca dlhodobo
užíva. Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav.

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 10.2.2017

Uznesenie
č. U-6/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, pozemkov - parcela
registra „C“ parc.č. 1174/93, zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2 a parcela
registra „C“ parc.č. 1174/94, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2,
geometrickým plánom č. 119/2016, úradne overeným pod č. 1768/16 odčlenené
z parcely registra „C“ parc.č. 1174/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 16540 m2,
zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve Obce Veľký Kýr a to
formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.b) zák.č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 1,- €/m² kupujúcej Otília Veresová, rod.
Čermanová, nar. 19.8.1946, trvale bytom Družstevná 909/21, Veľký Kýr do jej
výlučného vlastníctva.

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 10.2.2017

Uznesenie
č. U-7/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
uzavretie darovacej zmluvy a prijatie darov, a to
- diel 4 o výmere 75 m2, odčlenený z parcely registra „C“ parc.č. 130/2, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 269 m2, zapísanej na LV 180, k.ú. Veľký Kýr,
pričlenený k parcele registra „C“ parc.č. 125/6, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 673 m2 od darcov Márie Szárazovej rod. Horváthovej v podiele 3/6,
Pavla Száraza v podiele 1/6, Eriky Pintérovej rod. Szárazovej v podiele 1/6 a
Andrey Lörincovej rod. Szárazovej v podiele 1/6 k celku,
- diel 5 o výmere 79 m2, odčlenený z parcely registra „C“ parc.č. 131/4, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 222 m2, zapísanej na LV 1496, k.ú. Veľký Kýr,
pričlenený k parcele registra „C“ parc.č. 125/6, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 673 m2 od darcu Štefana Száraza,
- diel 6 o výmere 35 m2, odčlenený z parcely registra „C“ parc.č. 133/8, záhrady
o výmere 714 m2, zapísanej na LV 3533, k.ú. Veľký Kýr, pričlenený k parcele
registra „C“ parc.č. 125/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 673 m2 od darcov
Mareka Grófa v podiele ½ a Márie Grófovej, rod. Palkovičovej v podiele ½
k celku,
- diel 7 o výmere 35 m2, odčlenený z parcely registra „C“ parc.č. 134, záhrady
o výmere 812 m2, zapísanej na LV 3534, k.ú. Veľký Kýr, pričlenený k parcele
registra „C“ parc.č. 125/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 673 m2, od
darcov Márie Grófovej, rod. Čebíkovej v podiele 410/1624, PeadDr. Viktórie
Csepedi rod. Tóthovej v podiele 205/1624, PaedDr. Beáty Navrátilovej rod.
Tóthovej vo veľkosti 205/1624, Mareka Grófa v podiele 402/1624 a Márie Grófovej,
rod. Palkovičovej v podiele 402/1624 k celku,
do výlučného vlastníctva obce Veľký Kýr ako obdarovaného.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 10.2.2017

Uznesenie
č. U-8/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje

kúpu dielu 3 o výmere 52 m2, geometrickým plánom č. 35974672-205/2016, úradne
overeným pod č. 1359/16 odčleneného z parcely registra „C“ parc.č. 127/5, záhrady
o výmere 106 m2, zapísanej na LV 2463, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve Ing.
Jozefa Veresa, rod. Veresa, nar. 19.3.1957, Školská 1, Veľký Kýr do výlučného
vlastníctva obce Veľký Kýr za kúpnu cenu 25,- €.

Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 10.2.2017

Uznesenie
č. U-9/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to
- diel 8 o výmere 20 m2, geometrickým plánom č. 35974672-205/2016, úradne overeným pod
č. 1359/16 odčlenený z parcely registra „C“ parc.č. 125/5, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1569 m2, pričlenený k parcele registra „C“ parc.č.127/1, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 616 m2,
- diel 9 o výmere 2 m2, vyššie uvedeným geometrickým plánom odčlenený z parcely registra
„C“ parc.č. 125/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 247 m2, pričlenený k parcele registra
„C“ parc.č. 127/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 616 m2 (parcely registra „C“ parc.č.
125/5 a 125/6 zapísané na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve Obce Veľký Kýr), a to
formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.b) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov za kúpnu cenu vo výške 1,- € / m² t.j. za 22,- € kupujúcemu Ing. Jozef Veres, rod.
Veres, nar. 19.3.1957, trvale bytom Školská 1, Veľký Kýr v podiele 88/100 k celku a kupujúcim
Ing. Jozef Veres, rod. Veres, nar. 19.3.1957 a manželka Valéria Veresová, rod. Bálintová, nar.
23.7.1962, obaja trvale bytom Školská 1, Veľký Kýr do bezpodielového spoluvlastníctva
majiteľom v podiele 12/100 k celku,
- diel 10 o výmere 3 m2, geometrickým plánom č. 35974672-205/2016, úradne overeným pod
č. 1359/16 odčlenený z parcely registra „C“ parc.č. 125/5, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1569 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve Obce Veľký
Kýr, pričlenený k parcele registra „C“ parc.č. 127/4, záhrady o výmere 359 m2, a to formou
kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.b) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za
kúpnu cenu vo výške 1,- €/m² t.j. za 3,- € kupujúcemu Ing. Jozef Veres, rod. Veres, nar.
19.3.1957, trvale bytom Školská 1, Veľký Kýr v podiele 7/100 k celku a kupujúcim Ing. Jozef
Veres, rod. Veres, nar. 19.3.1957 a manželka Valéria Veresová, rod. Bálintová, nar. 23.7.1962,
obaja trvale bytom Školská 1, Veľký Kýr do bezpodielového spoluvlastníctva majiteľov
v podiele 93/100 k celku.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 10.2.2017

Uznesenie
č. U-10/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje

a.) prenájom časti obecného pozemku parc. č. 64/1 o výmere 150 m2 za cenu 0,07
€/m2, tj. za 10,50 €/rok v prospech Ing. Vojtech Sládeček nar. 14.10.1958
a manž. Marta Sládečková rod. Peternaiová do nar. 7.5.1963 obaja trvale
bytom Mlynská 100/22, Veľký Kýr do doby, kým Obec nezačne pozemok
užívať v súlade s pôvodným zámerom - ako dvor domu ľudových tradícií.
b.) poveruje starostu obce vyhotovením a podpísaním nájomnej zmluvy
s možným ukončením nájmu s 12 mesačnou výpovednou lehotou.

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 10.2.2017

Uznesenie
č. U-11/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
možnosť dočasného užívania priestorov obecnej knižnice OZ Kynderko počas
otváracích hodín obecnej knižnice s možnosťou využitia priestorov 1 x do týždňa aj
doobeda.

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 10.2.2017

Uznesenie
č. U-12/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje

odpísanie zmarených investícií z účtu 042:
ZŠ rekonštrukcia B pavilónu
Rozšírenie ul. Školskej
Kompostáreň a zberný dvor
Revitalizácia centrálnej časti VK
Modernizácia obce
Kanalizácia –projektová príprava
ČOV projekty
ČOV projekty VK

2.520,00 Eur
663,88 Eur
3.597,18 Eur
14.537,18 Eur
1.190,00 Eur
13.156,33 Eur
2.648,87 Eur
5.460,42 Eur

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 10.2.2017

Uznesenie
č. U-13/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje
zameranie a vyhotovenie GP na náklady obce a predĺženie miestnej komunikácie,
ktorá bude pokračovaním ulice Gaštanová smerom k ulici Staničná s podmienkou
bezodplatného darovania pozemkov pod budúcou komunikáciou obci vlastníkmi
pozemkov.

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 10.2.2017

Uznesenie
č. U-14/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

odročuje

zakúpenie spoločného fekálneho vozidla obcami Komjatice, Veľký Kýr, Mojzesovo,
Vinodol a Černík do majetku spoločnej ČOV na vývoz fekálií do ČOV v katastrálnom
území Černík za cenu maximálne 40 000 €, z ktorej podiel obce Veľký Kýr bude max.
11.900 €.

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 10.2.2017

Uznesenie
č. U-15/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje

1. vypracovanie projektovej dokumentácie a podanie žiadosti o dotáciu na
zníženie energetických nárokov verejných budov - na budovu obecného
úradu so spoluúčasťou obce 5%
2. a.) vypracovanie projektovej dokumentácie a predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci plánovanej výzvy (v zmysle
Harmonogramu výziev OPKŽP pre rok 2017) na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita životného prostredia
2014-2020, Prioritná os: 4-Energeticky efektívne nízko uhlíkové hospodárstvo
vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri
prevádzke verejných budov, na realizáciu projektu: Zníženie energetickej
náročnosti budovy jedálne materskej školy v obci Veľký Kýr , ktorý bude
realizovaný obcou Veľký Kýr
b.) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci
c.) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 5%, čo predstavuje
sumu max. do 10 000,00 Eur.
3. vypracovanie projektovej dokumentácie a podanie žiadosti o dotáciu na
vytvorenie jazykovej a chemickej učebne v ZŠ Veľký Kýr so spoluúčasťou obce
5%.

Ing. Judita Valašková
starostka obce

Veľký Kýr 10.2.2017

Uznesenie
č. U-16/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre

schvaľuje

vypracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie
kamerového systému obce so spoluúčasťou obce do výšky 20 %.

Ing. Judita Valašková
starostka obce

