Uznesenie
z 1. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 11. februára 2005
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu:
Schvaľuje
Rozpočet obce na rok 2005 vo výške 24 588 000,- Sk
Príjmová časť rozpočtu:

24 588 000

Výdavková časť rozpočtu:
Výdavky ZŠ
ŠKD – originálne kompetencie
ŠJ ZŠ – originálne kompetencie
Uznesenie č. 1/2005-OZ

15 957 000
8 126 000
125 000
380 000

Berie

na vedomie

Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2005
Uznesenie č. 2/2005-OZ
Schvaľuje
Poplatky za pracovné a administratívne úkony Obecného úradu podľa predlohy.
Uznesenie č. 3/2005-OZ

Schvaľuje
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 záhradu a v časti 16 na zast. pl.(dvor) s tým, že
poplatok za zmenu kultúry hradí kupujúci.
Ukladá
Prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľky.
Uznesenie č. 4/2005-OZ

Schvaľuje
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.
Ukladá
Prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľov.
Uznesenie č. 5/2005-OZ
Schvaľuje
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.
Ukladá
Prednostke úradu zabezpečenie zvolania komisie na deň 15. 2. 2005 o 18,00 hod.
Uznesenie č. 6/2005-OZ
Pozmeňuje
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.“
Ukladá
Prednostke úradu zabezpečiť zapracovanie tohto návrhu do VZN.
Uznesenie č. 7/2005-OZ
Odročuje
Zriadenie komisie v zmysle zákona NR SR č. 357/2004
Uznesenie č. 8/2005-OZ
Vo Veľkom Kýre, dňa 14. 2. 2005
Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

