Uznesenie
z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 16. decembra 2005
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
rozpočet obce na rok 2006 v celkovej výške 24 236 000,- Sk
bežné príjmy vo výške
kapitálové príjmy vo výške
spolu:

24 186 000
50 000
24 236 000

bežné výdavky vo výške
kapitálové výdavky vo výške
ZŠ
Originálne kompetencie
Spolu:
Uznesenie č. 70/2005-OZ

12 636 000
692 000
8 190 000
2 718 000
24 236 000
Schvaľuje

VZN o 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 miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady s tým, že mení § 36 nasledovne:
Od 1.1.2006 obec zmierni tvrdosť zákona občanom, ktorí v danom kalendárnom roku dovŕšia
80 rokov a starším, a občanom, ktorí v danom kalendárnom roku dovŕšia 6 rokov a mladším
sa zníži sadzba poplatku o 100,- Sk na osobu.
Uznesenie č. 71/2005-OZ
Schvaľuje
VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2006.
Uznesenie č. 72/2005-OZ
Schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 5 nasledovne:
zvýšenie rozpočtu:
v príjmovej časti o
2 554 000,- Sk
vo výdavkovej o
2 554 000,- Sk
s tým, že transfer ZŠ s MŠ na prenesené kompetencie vo výške 8 000,- Sk
a na originálne kompetencie poskytnuté vo výške
102 000,- Sk
bude účtovať ZŠ s MŠ vo výdavkovej časti rozpočtu.
Ukladá
- prednostke úradu zabezpečiť zapracovanie úpravy do rozpočtu obce;
- riaditeľke ZŠ s MŠ úpravu rozpočtu zapracovať do rozpočtu ZŠ s MŠ.
Uznesenie č. 73/2005-OZ

Schvaľuje
poplatky za pracovné a administratívne úkony obecného úradu s účinnosťou od 1.1.2006
podľa vypracovanej prílohy.
Uznesenie č. 74/2005-OZ
Schvaľuje
jednorázovú ročnú odmenu pre starostu obce vo výške 30 % z jeho priemerného ročného
platu.
Uznesenie č. 75/2005-OZ
Neschvaľuje
zapožičanie malého kultúrneho domu na individuálne organizovanie tanečných zábav
a diskoték.
Uznesenie č. 76/2005-OZ
Odročuje
-

prejednanie žiadosti COOP Jednoty Nové Zámky, spotrebné družstvo, ktorí žiadajú o
odpredaj pozemku zameraného GP č. 120/2005 nasledovne:
Diel č. 5 odčlenený z parc.č. 495/2
o výmere
32 m²
Diel č. 6 odčlenený z parc.č. 495/2
o výmere
54 m²
Diel č. 7 odčlenený z parc.č. 500/7
o výmere
173 m²
Diel č. 8 odčlenený z parc.č. 500/7
o výmere
62 m²
Diel č. 9 odčlenený z parc.č. 500/7
o výmere
3 m²
výmera spolu 324 m².
- prejednanie žiadosti p. Maticsovej z Komáromu o určení vlastníctva zastavanej plochy
pod predajňou CBA na ul. Apátskej.
Uznesenie č. 77/2005-OZ
Schvaľuje
Žiadosť Ing. Pavla Gabku a manž. bytom Bratislava Drotárska 39 o odpredaj časti pozemku
zameraného GP č. 75/2005 z parc.č. 125/4 diel č. 1 o výmere 10 m² za 23,- Sk/m²
s označením kultúry zast. plocha (dvor).
Poveruje
Starostu obce na podpísanie kúpno-predajnej zmluvy a dohody o bezodplatnom užívaní
podzemnej stavby nachádzajúcej sa na pozemku parc.č. 122/6 do doby vybudovania
splaškovej kanalizačnej siete v obci.
Uznesenie č. 78/2005-OZ
Vo Veľkom Kýre, 19. 12. 2005
Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

