Uznesenie
z 3. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 30. 6. 2006
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
- Správu kontrolóra obce o výsledkoch prevedených kontrol
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Uznesenie č. 38/2006-OZ
Určuje
jeden volebný obvod pre Obec Veľký Kýr pre volebné obdobie 2006 – 2010, a
schvaľuje
počet poslancov na nasledujúce volebné obdobie v zmysle zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 11 ods. 3 písm. e) v počte 11
poslancov
Uznesenie č. 39/2006-OZ
Schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 1 v zmysle zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov:
zvýšenie rozpočtu obce v príjmovej časti o 3.364.000,- Sk a
vo výdavkovej časti o
3.364.000,- Sk,
s tým, že transfér 2.189.000,- Sk bude účtovať ZŠ s MŠ s VJSaM vo svojej
výdavkovej časti rozpočtu.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť zapracovanie rozpočtového opatrenia do rozpočtu
obce
- riaditeľke ZŠ s MŠ s VJSaM zabezpečiť zapracovanie rozpočtového opatrenia do
rozpočtu ZŠ s MŠ s VJSaM
Uznesenie č. 40/2006-OZ
Ukladá

-

Prednostke úradu vyzvať:
- pohrebný podnik Jána Molnára, majiteľa a konateľa Krematória Molnár s.r.o. so
sídlom Slovenská 26 Nové Zámky na predloženie návrhu na správcovstvo
cintorína;
- p. Petra Banása bytom Veľký Kýr, Na Sihoti 1 na predloženie návrhu na
prevádzkovanie pohrebiska.
Uznesenie č. 41/2006-OZ
.

Berie na vedomie
Žiadosť ZMRS ZO vo Veľkom Kýre o zabezpečenie vyučovania v samostatných
triedach s vyučovacím jazykom maďarským v ročníkoch 1. – 4. v šk.r. 2006/2007 a
poveruje
členov Rady školy pri ZŠ s MŠ s VJSaM o prerokovanie tejto požiadavky spolu
s riaditeľkou ZŠ s MŠ s VJSaM a riešenie v rámci zákonom daných možností
predložiť OZ.
Uznesenie č. 42/2006-OZ
Schvaľuje
a) Odpredaj pozemku zameraného GP č. 1279/05 Ing. Kotrusom pre Jána Mihalika,
Záhradná 27, Veľký Kýr a to nehnuteľnosť v kat.úz. Veľký Kýr:
diel č. 5 z p.č. 1937/3 o výmere 5 m² ktorý sa pričleňuje k parc.č. 1937/23;
diel č. 6 z p.č. 1937/3 o výmere 131 m² ktorý sa pričleňuje k parc.č. 1937/11
o celkovej výmere 136 m² za 23,- Sk/m² za sumu 3128,- Sk
a parc.č. 1937/24 o výmere 390 m² za 60,- Sk/m²,
b) odkúpenie dielu č. 2 od Jána Mihalíka pre Obec Veľký Kýr, z parc.č. 1937/11
výmeru 22 m², ktorá sa pričlení k parc.č. 1937/15 za 60,- Sk/m².
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa.
Uznesenie č. 43/2006-OZ
Schvaľuje
odpredaj nehnuteľností kupujúcim:
1.
Mária Csermanová bytom Veľký Kýr, Vinohradnícka 32 v podiele 3/6 k celku,
2.
Gabriela Ficová, bytom Nové Zámky, P. Blahu 11 v podiele 1/6 k celku,
3.
Mária Horváthová, bytom Púchov, Obrancov mieru 1151 v podiele 1/6 k celku
4.
Helena Szerződiová, bytom Veľký Kýr, Apátska 204 v podiele 1/6 k celku
v kat. úz. Veľký Kýr, zameraných GP č. 1635/92 geodetom T. Mandákom a to:
diel č. 15 o výmere 37 m² z N.K. parc.č. 1614 označenej ako cesta a járok o celkovej
výmere 2367 m²
diel č. 16 o výmere 39 m² z N.K. parc.č.1615 označenej ako cesta a járok o celkovej
výmere 3169 m², ktoré sa pričlenia k parc.č. 1379/1 označenej ako zast. pl. dom
a dvor;
časti pozemkov v kat. úz. Veľký Kýr evidovaných v PK vložke č. 102:
a)
62 m² z podielového spoluvlastníctva parc.č. 1383 o celkovej výmere 2215 m²
označenej ako vinica v hone Felsohegy ktorá sa pričlení k parc.č. 1382/3 s označením
orná pôda;
b)
6 m² z podielového spoluvlastníctva parc.č. 1384 označenej ako les, ktorá sa
pričlení k parc.č. 1379/1 s označením zast. pl. dom a dvor.
Celková výmera odpredávaných pozemkov činí 144 m². Cena za m² odpredávaného
pozemku je 23,- Sk.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľov.
Uznesenie č. 44/2006-OZ

Odročuje
prejednanie žiadosti Norberta Straňáka a manž. o odpredaj járku vedľa ich stavebného
pozemku s tým, že je potrebné zistiť vlastníka predmetnej nehnuteľnosti.
Uznesenie č. 45/2006-OZ
Neschvaľuje
Poskytnutie finančného daru pre eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí na
úhradu nákladov za dopravu na detský letný tábor – Bánovce nad Bebravou
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľov.
Uznesenie č. 46/2006-OZ
Schvaľuje
zriadenie účtu na odčlenenie finančných prostriedkov na fond opráv 6 b.j. na ul.
Hlavná.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť zriadenie účtu.
Uznesenie č. 47/2006-OZ
K o n š t a t u j e,
že po preskúmaní Územného plánu sídelného útvaru (Milanovce) Veľký Kýr z roku
1984, v znení zmien a doplnkov z roku 1995, uvedená územnoplánovacia
dokumentácia obce v zásade dočasne vyhovuje pre potreby usmerňovania územného
rozvoja obce.
Pre vytvorenie podmienok pre odôvodnené nové územné zámery sa budú obstarávať
zmeny a doplnky tejto územnoplánovacej dokumentácie.
Schvaľuje
záväznosť Územného plánu sídelného útvaru (Milanovce) Veľký Kýr z roku 1984,
v znení zmien a doplnkov z roku 1995 do doby schválenia nového územného plánu
Obce Veľký Kýr.
Ukladá
prednostke úradu zaslať stanovisko OZ na Krajský stavebný úrad v Nitre.
Uznesenie č. 48/2006-OZ
Veľký Kýr, 4. 7. 2006

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

