Uznesenie
zo 6. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 18. novembra 2005
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Povodňový plán obce a štatút miestnej povodňovej komisie.
Uznesenie č. 59/2005-OZ
Schvaľuje
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 60/2005-OZ
Schvaľuje
Smernice verejného obstarávania ktorou sa ustanovujú záväzné postupy pri obstarávaní
tovarov, služieb, prác a súťaže návrhov,
ruší
svoje uznesenie č. 1/2004-OZ z 12. 3. 2004 o aplikácii podprahovej metódy s nižšou cenou
a stanovení postupu obstarávateľa pri realizácii zákona č. 263/1999 Z.z., ako vyplýva zo
zmien a doplnení vykonaných zákonmi č. 557/2001 Z.z. a zákonom č. 530/2002 Z.z.
a uznesenie č. 2/2004-OZ z 12. 3. 2004 o aplikácii podprahovej metódy s nižšou cenou na
obstarávanie potravín a stanovení postupu obstarávateľa pri realizácii zákona č. 263/1999
Z.z., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonmi č. 557/2001 Z.z. a zákonom č.
530/2002 Z.z.
Uznesenie č. 61/2005-OZ
Berie na vedomie
správu kontrolóra obce o výsledkoch kontroly rozpočtovej organizácie zriadenej obcou
a kontrolu použitia transférov poskytných z rozpočtu obce.
Uznesenie č. 62/2005-OZ
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 4 k 30. 9. 2005 v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení neiektorých zákonov v znení zákona č.
747/2004 Z.z. vo výške 187.000,- Sk v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, z čoho
105.000,- Sk vyúčtuje ZŠ vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ.
Ukladá
- prednostke úradu zabezpečiť zapracovanie úpravy do rozpočtu obce;
- poverenej riaditeľke ZŠ s MŠ s VJSaM prepracovať rozpočet na prenesené kompetencie na
úseku školstva na základe úpravy záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu bežných
výdavkov na rok 2005 znížiť bežné výdavky spolu o 30.000,- Sk.
Uznesenie č. 63/2005-OZ

Schvaľuje
vybudovanie plynovodu na ul. Na Sihoti medzi budovou bývalého Elektrosvitu a časťou
parc.č. 151/4 kat. úz. Malý Kýr a odpredaj vybudovanej vetvy pre SPP.
Uznesenie č. 64/2005-OZ
Schvaľuje
- vypracovanie územného plánu obce v kat.úz. Malý Kýr s vytvorením zóny pre priemyselné
podnikanie.
- odkúpenie pozemku v kat. úz. Veľký Kýr parc.č. 895/1 (miest.kom.) o výmere 667 m², p.č.
895/2 zast.pl. (iná pl.) o výmere 1237 m², p.č. 895/5 zast.pl. (ostat.kom.) o výmere 161 m²
zameraných GP č. 56/2004 od Slovnaftu.
Uznesenie č. 65/2005-OZ
Neschvaľuje
Pridelenie bytu pre Zlaticu Bačíkovú bytom Veľký Kýr, Budovateľská 74 v 4 bj. na ul.
Záhradná.
Ukladá
Prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľky.
Uznesenie č. 66/2005-OZ
Schvaľuje
Žiadosť Michala Lacušku bytom Veľký Kýr, Vinohradnícka 46 na prenájom miestnosti
v priestoroch baraku za účelom prevádzania skúšok hudobnej kapely za sumu podľa VZN
o nájme nebytových priestorov s tým, že vykurovanie v prenajatej časti baraku nebude
zabezpečené a vykurovanie elektrickou energiou nie je povolené.
Ukladá
Prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa.
Uznesenie č. 67/2005-OZ
Odročuje
Žiadosť Ing. Pavla Gabku a manž. Lýdiu r. Szládecskovú bytom Bratislava, Drotárska 39
ohľadom odpredaja pozemku parc.č. 125/4 v kat. úz. Veľký Kýr o výmere 10 m² s tým, že je
potrebné žiadosť upresniť, nakoľko na kupovanom pozemku sa nachádza stavba slúžiaca
obci.
Ukladá
Prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľov.
Uznesenie č. 68/2005-OZ

Schvaľuje
Odpredaj časti pozemku parc.č. 1937/18 o výmere 1795 m² (druh pozemku záhrada) v kat. úz.
Veľký Kýr, zameraný GP č. 28/05, schválený Správou katastra v Nových Zámkoch dňa 14. 9.
2005 pod č. 969/05, pre Alexeja Csermana a manž. bytom Veľký Kýr, Cetínska 59 za 60,Sk/m² v zmysle uznesenia č. 47/OZ z 29.6.2001
Poveruje
Starostu obce s podpísaním kúpno-predajnej zmluvy.
Uznesenie č. 69/2005-OZ

Vo Veľkom Kýre, dňa 21. 11. 2005

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

