Uznesenie
z 2. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 27. 4. 2007
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu
schvaľuje
VZN o pravidlách pre zostavenie poradia uchádzačov o pridelenie obecných nájomných bytov
na vybudovaných v Obci Veľký Kýr z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
SR a z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania SR.
Uznesenie č. 21/2007-OZ
Schvaľuj e
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový
poriadok Obce Veľký Kýr
Uznesenie č. 22/2007-OZ
A) S c h v a ľ u j e
a) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
b) Prebytok bežného rozpočtu vo výške 1.856 tis. Sk zaúčtovať v prospech rezervného fondu.
c) Nevyčerpané finančné prostriedky prebytku hospodárenia z predchádzajúceho roku vo
výške 2.499 tis. Sk vrátiť späť do RF.
B) K o n š t a t u j e,
že hospodárenie obce za rok 2006 bol uzatvorený zostatkom na bežnom účte vo výške 4.371
tis. Sk. Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce, ale finančné operácie zatriedené podľa
ekonomickej klasifikácie v hlavnej kategórii 400, 500 a 800 nevstupujú do prebytku
a schodku rozpočtu obce. Nakoľko kapitálové výdavky boli kryté aj týmito finančnými
operáciami, rozpočtový výsledok za rok 2006 v zmysle Zákona NR SR č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
bol schodkový. Schodok bol čiastočne vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými
operáciami, t. j. z prostriedkov rezervného fondu a z úveru ŠFRB poskytnutého na výstavbu
2 x 6 b.j..
C) B e r i e n a v e d o m i e
a) Stanovisko kontrolóra obce k výsledku hospodárenia obce a záverečnému účtu obce za rok
2006
b) Stanovisko audítora k výsledku hospodárenia obce za rok 2006
Uznesenie č. 23/2007-OZ
Schvaľuje
a) Plnenie rozpočtu obce v príjmovej časti vo výške
z toho vlastné príjmy ZŠ s MŠ
vo výdavkovej časti vo výške
z toho výdavky ZŠ s MŠ vo výške
b) stav majetku obce k 31. 12. 2006 vo výške
stav záväzkov
stav pohľadávok
stav na bankových účtoch

41 150 tis. Sk
504 tis. Sk
36 646 tis. Sk
15 308 tis. Sk

105.179.139,70
10.846.799 (z toho úver činí 9.716.000)
2.324.391,50
4.545.530,53

Ukladá
riaditeľke ZŠ s MŠ s VJSaM zabezpečiť odstránenie nedostatkov zistených pri audite
účtovnej závierky účtovnej jednotky ZŠ s MŠ s VJSaM.
Uznesenie č. 24/2007-OZ
Schvaľuje
novoprepracovaný erb Obce Veľký Kýr.
Ukladá
prednostke úradu stanovisko obecného zastupiteľstva zaslať Heraldickej komisii MV SR.
Uznesenie č. 25/2007-OZ
Schvaľuje
prenájom pozemkov vo vlastníctve Rím.-kat. cirkvi, farnosť Veľký Kýr, parc.č. 530 cintorín
a parc.č. 531 cintorín v kat. úz. Veľký Kýr, zapísaný na LV č. 1232 pre nájomcu Obec Veľký
Kýr za účelom prevádzkovania a správy a údržby cintorína za nájomné vo výške 1,- Sk ročne.
Poveruje
starostu obce na podpísanie nájomnej zmluvy.
Uznesenie č. 26/2007-OZ
Schvaľuje
odpredaj pozemku p.č. 653/9 v kat. úz. Veľký Kýr o výmere 200 m² zapísané na LV č. 1 pre
Tibora Vaša a manž. bytom Veľký Kýr, Budovateľská 64 za 23,- Sk /m² v celkovej sume
4600,- Sk (slovom štyritisícšesťsto korún).
Poveruje
starostu obce na podpísanie kúpno-predajnej zmluvy.
Uznesenie č. 27/2007-OZ
Schvaľuje
Odpredaj pozemku p.č. 2198/1 o výmere 550 m²- zast. pl.,; p.č. 2198/2 o výmere 914 m² záhrada; p.č. 2198/92 o výmere 69 m² - zast. plocha; parc.č. 2198/91 o výmere 157 m² - zast.
plocha – dom , o celkovej výmere 1690 m² v kat. úz. Veľký Kýr zameraného GP č. 39/2007
za 23,- Sk/ m² pre Michala Sládečka bytom Veľký Kýr, Pažiť č. 57 v celkovej sume 38.870,Sk (slovom: tridsaťosemtisícosemstosedemdesiat korún).
Poveruje
starostu obce na podpísanie kúpno-predajnej zmluvy.
Uznesenie č. 28/2007-OZ
Neschvaľuje
Prenájom nebytových priestorov na ul. Mlynskej v priestoroch bývalého kaderníctva za
účelom poskytnutia služieb v oblasti kaderníctva pre Slavku Bobekovú bytom Nitra,
Jurkovičová 5, nakoľko t.č. nie sú voľné priestory.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľky.
Uznesenie č. 29/2007-OZ
Neschvaľuje
Non-stop otváraciu dobu pre prevádzku U Franta na ul. Nitrianskej pre Zuzanu Szőke, bytom
Veľký Kýr, Novozámocká 108.

Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa.
Uznesenie č. 30/2007-OZ
B e r i e n a v ed o m i e
zmenu v ponuke KTV CARISMA, spol. s.r.o. a úpravu mesačného poplatku
ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyžiadanie ponuky programov KTV spol. Carisma, spol. s.r.o.,
Dvory nad Žitavou
Uznesenie č. 31/2007-OZ
Schvaľuje
1. zmenu poplatkov za odvisielanie rozhlasovej relácie v miestnom rozhlase pre
miestnych obyvateľov vo výške 50,- Sk, pre ostatných občanov vo výške 150,- Sk
za reláciu s platnosťou od 1.5.2007
2. výšku poplatku za prenájom vestibulu veľkého kultúrneho domu pri predajnej
akcii na 3000,- Sk, vo vykurovacom období na 4000,- Sk
3. vybudovanie spojovacej ulice medzi ul. Mlynská, Záhradná, Školská a Cetínska,
so zameraním a začatím majetkoprávneho usporiadania pozemkov.
4. na dobudovanie školského tenisového ihriska prispieť sumou 150 tis. Sk
z rozpočtu obce a zabezpečiť podkladový materiál a jeho uloženie pod umelý
trávnik
5. rozšírenie plynového vedenia na ul. Na Sihoti v dĺžke cca 155 m, ktorá časť nebola
plynofikovaná
6. pomenovanie spojovacej ul.medzi ul. Hlavnou a Školskou, kde sa postavila 2 x 6
b.j. na „ul. Ružová – Rózsa utca“
7. oplotenie areálu 2 x 6 b.j. zo strany suseda p. Vereša na jestvujúcich základoch po
montovanom baraku a možnosť odpredaja obecného pozemku mimo oplotenia pre
p. Vereša, suseda nehnuteľnosti.
8. výšku mesačného nájomného v 2 x 6 b.j. v sume 4200,- Sk
9. vypracovanie projektovej dokumentácie na nadstavbu a rekonštrukciu 4 b.j. na ul.
Záhradná z prostriedkov MVRR a ŠFRB
Uznesenie č. 32/2007-OZ

Veľký Kýr, dňa 2.5.2007

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

