Uznesenie
zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 7.9.2007
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu:
Schvaľuje
prevádzkový poriadok pohrebísk na území Obce Veľký Kýr a cenník služieb
Uznesenie č. 48/2007-OZ
Schvaľuje
plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2007
príjmy bežného rozpočtu
15.903 tis.
príjmy kapitálového rozpočtu
5.649 tis.
Finančné operácie
9.540 tis.
Spolu:
31.092 tis.
Výdavky bežného rozpočtu
Výdavky kapitálového rozpočtu
Finančné operácie
Spolu:

7.732 tis.
14.957 tis.
235 tis.
22.924 tis.

Výdavky ZŠ s MŠ
Uznesenie č. 49/2007-OZ

6.522 tis.

Odročuje
odpredaj časti obecného pozemku parc.č. 495/2 v kat. úz. Veľký Kýr ktorá by sa pričlenila
k parc.č. 113/2 pre Ing. Loránta Peternaiho, bytom Nové Zámky, Nám. Gy. Széchényiho 8 do
vysporiadania vlastníckych vzťahov na parc.č. 113/2 v kat. úz. Veľký Kýr a zabezpečenia
vstupu vlastníkov parciel č. 113/1 a 113/3 v kat. úz. Veľký Kýr cez novovytvorený pozemok a
zároveň
žiada
o predloženie geometrického plánu na predmetný pozemok.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa.
Uznesenie č. 50/2007-OZ
Schvaľuje
odpredaj časti pozemku v kat. úz. Veľký Kýr z parc.č. 1174/1 o výmere 110 m² v Hlbokej
ceste pre Jána Kanyicsku a manž. bytom Veľký Kýr, Veľká Pažiť 42 za 10 Sk/m² v celkovej
sume 1100,- Sk,
poveruje
starostu obce na podpísanie kúpno-predajnej zmluvy.
Uznesenie č. 51/2007-OZ
Schvaľuje
odpredaj časti pozemku v kat. úz. Veľký Kýr parc.č. 1174/1 o výmere 110 m² v Hlbokej ceste
pre Štefana Dobrotku a manž. bytom Veľký Kýr, Záhradná 33 za 10 Sk/m² v celkovej sume
1100,- Sk,

poveruje
starostu obce na podpísanie kúpno-predajnej zmluvy.
Uznesenie č. 52/2007-OZ
Schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku vo výške 1000,- Sk na vybudovanie sochy Lajosa Kossutha
pre Občianske združenie Palatinus, Nádvorie Európy 1, Komárno.
Uznesenie č. 53/2007-OZ
Súhlasí
s prevádzkovaním obchodu predajne kŕmnych zmesí, bielkovinových koncentrátov a
chovateľských potrieb na ul. Apátska 32 od 1. 11. 2007 pre firmu Akvafish – Borsányi F.
Tešedíkovo, Školská 992.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa.
Uznesenie č. 54/2007-OZ
Súhlasí
s pozvaním firmy Ventureal na pracovnú exkurziu veterného parku v Rakúsku dňa 16. 11.
2007
Uznesenie č. 55/2007-OZ
Ukladá
stavebnej komisii po tváromiestnej obhliadke navrhnúť riešenie na rekonštrukciu 4 b.j. na ul.
Záhradná a budovy bývalého zdravotného strediska na ul. Hlavná. Návrh riešenia predložiť na
najbližšom zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 56/2007-OZ
Doporučuje
uchádzačov o obecné nájomné byty zaradiť do poradovníka uchádzačov o obecné nájomné
byty v chronologickom poradí, ako prichádzajú žiadosti.
Uznesenie č. 57/2007-OZ
Ukladá
kontrolórovi obce skontrolovať záznam z ustanovujúceho zasadnutia OZ a informovať obecné
zatupiteľstvo, či tam odznelo osočovanie poslancov OZ zo strany poslanca OZ p. Bátoru.
Uznesenie č. 58/2007-OZ
Poveruje
starostu obce prejednať:
- s DI PZ možnosť zníženia rýchlosti motorových vozidiel na 40 km/hod. na území
Obce Veľký Kýr,
- s T-Com možnosť preloženia stĺpa telefónneho vedenia pri Kamennom moste.
Uznesenie č. 59/2007-OZ
Veľký Kýr, dňa 11. 9. 2007
Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

