Uznesenie
z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 18.7.2007
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu
Schvaľuje
odpredaj plynových prípojok k bytovým domom PROfiS 1 blok A súp. č. 1289
a blok B súp. č. 1288 na ul. Ružovej vo Veľkom Kýre pre SPP, Distribúcia a.s.
Uznesenie č. 39/2007-OZ
schvaľuje
zapracovanie pripomienok z verejného prerokovania konceptu ÚP Obce Veľký
Kýr do ÚP nasledovne:
a) vymedziť územia pre nasledovné nové uličné priestory a IBV:
- predĺženie ul. Gaštanová smerom k mostu na nám. Sv. Jána,
- pozdĺž školského areálu v koncoch záhrad Cetínskej ul. od ul. Školská
severným smerom k hranici
intravilánu,
- pozdĺž ľavej strany rieky Nitra od par. č. 396/4 (vedľa Szerzödiových) po
Malokýrsky most s výjazdom na
ul. Apátska,
- pozdĺž pravej strany rieky Nitra od Malokýrskeho mosta po „Fratritsov“ most
s napojením na ul. Na Sihoti
pri budove bývalého Elektrosvitu s dvomi vedľajšími ulicami smerom kolmo
na tok rieky Nitra,
- od ul. Malokýrska cez pozemok s par. č. 19 v k. ú. Malý Kýr poza záhrad
rodinných domov na ul. Na Sihoti
s napojením za budovou bývalého Elektrosvitu na predošlú navrhnutú ul.,
- pozdĺž pravej strany rieky Nitra od par. č. 1876/6 po pešiu lávku na ul.
Mlynská - Gaštanová s napojením na
ul. Gaštanovú
b) vymedziť územia pre výrobné priestory:
- lokalita za záhradami ul. Bernolákova po hranicu katastrov Veľký Kýr a Branč
pozdĺž cesty I/64 pod
Vinohradníckou ul.,
- pozdĺž cesty I/64 a železničnou traťou po hranicu katastrov Veľký Kýr a
Branč
- v lokalite Hasadík vedľa asfaltovej cesty pod vínnou pivnicou PD v šírke
parciel 3749/3; 3749/4; 3749/5;
3749/6
- pozdĺž cesty I/64 na parc.č 3749/15 po hranicu kat. úz. Veľký Kýr
a Komjatice
- pozdĺž cesty I/64 na parc.č. 205/3; 205/5; 206; 212; 217 po hranicu kat. úz.
Veľký Kýr a Komjatice
- pozdĺž pravej strany rieky Nitra medzi záhradami ul. Malokýrska a Na Sihoti,
- pozdĺž železničnej trate medzi záhradami ul Malokýrska a Na Sihoti.
- v lokalite Hasadík nad poľovníckou chatou, pozdĺž asfaltovej cesty cca 70 m
do pozemku od cesty
Uznesenie č. 40/2007-OZ

Schvaľuje
Pristúpenie
Obce Veľký Kýr k školskému úradu v Dvoroch nad Žitavou
s účinnosťou od 1. 9. 2007.
Ukladá
prednostke úradu potrebné písomnosti predložiť Spoločnému obecnému úradu –
školskému úradu vo Dvoroch nad Žitavou.
Uznesenie č. 41/2007-OZ
Berie na vedomie a súhlasí
s navrhnutým programom pri príležitosti návštevy delegácie z Hajmáskéru a
schvaľuje
výdavky na celú akciu vo výške 80.000,- Sk
Uznesenie č. 42/2007-OZ
Vo Veľkom Kýre, 20.7.2007

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

