Uznesenie
z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 28.4.2006
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo nasledovne:
Berie na vedomie
a) oznámenie Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Veľký Kýr, že v zmysle zákona č. 470/2005 Z.z.
chce pohrebisko prevádzkovať sama;
b) výzvu na navrátenie vlastníctva k nehnuteľným veciam v zmysle zákona č. 161/2005 Z.z..
Jedná sa o nehnuteľnosti zapísané v pozemnoknižných vložkách nasledovne:
- PKV 589 v kat. úz. Veľký Kýr
- PKV 777 v kat. úz. Veľký Kýr
- PKV 1419 v kat. úz. Veľký Kýr
Uznesenie č. 36/2006-OZ
Súhlasí
s odkúpením časti pozemku vedeného v kat. úz. Černík na LV č. 1038 parc.č. 810/4 o výmere
6141 m² v spoluvlastníckych podieloch Obcí Komjtatice, Mojzesovo a Černík ostatné plochy
nasledovne:
- od Obce Komjatice zo spoluvlastníckeho podielu 22% k celku o výmere 1351,02 m² ;
- od Obce Mojzesovo zo spoluvlastníckeho podielu 8 % k celku o výmere 491,28 m²;
- od Obce Černík zo spoluvlastníckeh podielu 5 % k celku o výmere 307,05 m²
do podielového spoluvlastníctva, čím Obci Veľký Kýr vznikne 35 % spoluvlastnícky podiel
k celku o výmere 2149,35 m² a
odkúpenie časti podielu stavieb čističky odpadových vôd v kat. úz. Černík, ktoré boli zamerané
GP č. 108/2005 geodetom Imrichom Mančuškom a sú vedené ako:
- p.č. 810/4 zast. plocha o výmere 5635 m²
- p.č. 810/5 zast. plocha o výmere 87 m²
- p.č. 810/6 zast.plocha o výmere 419 m²
v podiele 35 % z celku; a
schvaľuje
odpredaj z časti spoluvlastníckeho podielu Obce Veľký Kýr pre Obec Vinodol 5,91 % k celku
o výmere 362,94 m² z pozemku vedeného v kat. úz. Černík na LV č. 1038 parc.č. 810/4 o výmere
6141 m² do podielového spoluvlastníctva obce Vinodol;
a odpredaj časti podielu stavieb čističky odpadových vôd v kat. úz. Černík, ktoré boli zamerané
GP č. 108/2005 geodetom Imrichom Mančuškom a sú vedené ako:
- p.č. 810/4 zast. plocha o výmere 5635 m²
- p.č. 810/5 zast. plocha o výmere 87 m²
- p.č. 810/6 zast.plocha o výmere 419 m²
podielom 5,91 % k celku do podielového spoluvlastníctva Obce Vinodol.
Uznesenie č. 37/2006-OZ
Vo Veľkom Kýre, dňa 3. mája 2006
Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

