Uznesenie
z 3. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 20. mája 2005
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu:
berie na vedomie
informácie riaditeľa RRA Nitra Ing. Jaroslava Poláka o žiadosti o nenávratný finančný
príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ z operačného programu základná infraštruktúra,
opatrenie 3.4 aktivita A
Uznesenie č. 22/2005-OZ
berie na vedomie
správu z overovania ročnej účtovnej závierky k 31.12.2004 audítorom SKAU Ing.
Irenou Vaššovou
• stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2004.
Uznesenie č. 23/2005-OZ
•

schvaľuje
a vyslovuje súhlasné stanovisko
• k záverečnému účtu obce za rok 2004 bez výhrad
• k tvorbe rezervného fondu vo výške 10% z výsledku hospodárenia obce a prevodu
výsledku hospodárenia do rezervného fondu
Uznesenie č. 24/2005-OZ
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 1 v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z.z.
v príjmovej časti rozpočtu o 543.000,- Sk vo výdavkovej časti o 473.000,- Sk, rozdiel
70.000,- Sk tvorí transfer ZŠ na vzdelávacie poukazy podľa predlohy
poveruje
v zmysle § 16 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z.z. starostu obce na presun
rozpočtových prostriedkov v rámci jednotlivých kapitol rozpočtu obce ak na úhradu
nevyhnutného výdavku neboli v rozpočte kapitoly zabezpečené potrebné prostriedky.
Uznesenie č. 25/2005-OZ
schvaľuje
prevedenie zmeny v návrhu projekčnej kancelárie Terraprojektu a.s. „Cesta I/64 Komjatice –
Nitra“ tak, aby trasa novej cesty podľa variantu č. 1 bola v kat. obce odklonená súbežne
s účelovou komunikáciou „Orút“ tak, aby spomínaná účelová cesta a plynovod zostali na
ľavej strane novej cesty, a zároveň upozorňuje na nesprávne zakreslenie plynovodu.

poveruje
starostu obce na vyrozumenie projekčnej kancelárie o prevedenie požadovanej zmeny
a preverenie správnosti zakreslenia plynovodu.
Uznesenie č. 26/2005-OZ
schvaľuje
vyhlásenie výberového konania na vyhotovenie projektovej dokumentácie na dva bytové
domy na parc.č. 125/5 a 125/8 v kat. úz. Veľký Kýr v prevedení 2 x 6 trojizbových bytov
s prihliadnutím na cenu projekcie a vzhľad bytových domov.
poveruje
starostu obce so začatím výberového konania.
Uznesenie č. 27/2005-OZ
schvaľuje
poskytnutie priestorov v dolnej časti budovy bývalého zväzarmu na ul. Mlynskej na
prenájom nebytových priestorov pre pohrebné služby p. Viliama Hozlára, bytom Komjatice,
Vinohradská 96.
poveruje
starostu obce so spísaním nájomnej zmluvy na prenajaté priestory.
Uznesenie č. 28/2005-OZ
schvaľuje
poskytnutie priestorov v budove bývalého zväzarmu na ul. Mlynskej na prenájom
nebytových priestorov pre JUDr. Alexandra Vereša KADVAŠ spol. s.r.o k zriadeniu
maloobchodnej predajne potravinárskych výrobkov.
poveruje
starostu obce so spísaním nájomnej zmluvy na prenajaté priestory.
Uznesenie č. 29/2005-OZ
schvaľuje
Odpredaj pozemku parc.č. 660/8 v kat. úz. Veľký Kýr o výmere 200 m² pre Ladislava Fintu
a manž. bytom Veľký Kýr, Budovateľská 62 za 23,- Sk/m² v celkovej sume 4600,- Sk
(slovom: štyritisícšesťsto korún)
poveruje
starostu obce na podpísanie kúpno-predajnej zmluvy.
Uznesenie č. 30/2005-OZ

schvaľuje

odpredaj časti pozemku v kat. úz. Malý Kýr parc.č. 60 – vodná plocha na ul. Krátkej pre
Ladislava Fintu ml. bytom Veľký Kýr, ul. Budovateľská 62 za cenu 23,- Sk/m² po presnom
zameraní a predložení GP s tým, že kupujúci hradí aj ostatné výdavky spojené so zameraním
pozemku a v prípade potreby s premenovaním kultúry pozemku.
poveruje
starostu obce na podpísanie kúpno-predajnej zmluvy.
Uznesenie č. 31/2005-OZ
schvaľuje
vloženie majetku obce, ktorým je verejný vodovod (vetva ul. Budovateľská, ul. Záhradná, kat.
úz. Veľký Kýr, pozemok je vo vlastníctve obce do Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. so sídlom v Nitre, IČO: 36 550 949, zapísanej v OR a vedenom na OS Nitra,
Odd.: Sa, Vl. Č. 10193/N (ďalej len ZsVS, a.s.), ktorým sa navýši majetok akciovej
spoločnosti.
Hodnota majetku, ktorú obec na základe tohto uznesenia vloží do ZsVS, a.s. bude vo výške
zistenej znaleckým posudkom.
Odovzdanie uvedeného majetku sa vykoná uzavretím zmluvy medzi obcou a ZsVS, a.s. na
základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
Do doby vloženia majetku obce do majetku ZsVS, a.s. bude zabezpečovať prevádzkovanie
uvedeného majetku ZsVS, a.s. formou nájmu podľa podmienok určených v zmluve.
poveruje
starostu obce na odovzdanie uvedeného majetku a uzatvorenie zmluvy medzi obcou a ZsVS.
Uznesenie č. 32/2005-OZ
schvaľuje
Družobný styk s obcami, Balatonkenese a Hajmáskér.
Uznesenie č. 33/2005
berie

na vedomie

informácie o stavebných úpravách v budove MŠ na Apátskej ul.
Uznesenie č. 34/2005-OZ

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Veľký Kýr, 25.5.2005

