Uznesenie
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 9. 7. 2008
Obecné zastupiteľstvo
A) Schvaľuje
1) Plán Obce Veľký Kýr na zavedenie eura a zriadenie pracovnej skupiny na hladké
zavedenie eura v zložení:
Vedúci skupiny:
Helena Dojčanová
Členovia:
Gizela Lőrincová, Zuzana Dojčánová, Edita Szárazová, Judita Valašková,
Vojtech Kováčik, Ladislav Dojčan, Ing. Ľudovít Valaška, Ing. Igor Hlavatý
2) Konečný návrh programu osláv 895. výročia prvej písomnej zmienky o obci
3) odpredaj časti pozemku v kat. úz. Veľký Kýr zameraného GP č. 223/2008 geodetom p.
Bédim pre Antona Kósu a manž. bytom Veľký Kýr, Pažiť 32 a to diel č. 8 z parc.č. 495/2
o výmere 161 m²; diel č. 1 z parc.č. 153/1 o výmere 33 m²; diel č. 2 z parc.č. 153/1 o výmere
16 m²; diel č. 3 o výmere 34 m²; diel č. 4 o výmere 12 m² o celkovej výmere 256 m² za 23,Sk/ m².
4) odpredaj pozemku v kat. úz. Malý Kýr zameraného GP č. 97/08 geodetom Ing. Kotrusom
pre Annu Ballaiovú, bytom Veľký Kýr, Malokýrska 1 a to parc.č. 26/4 o výmere 1166 m²;
p.č. 26/5 o výmere 535 m²; p.č. 26/7 o výmere 22 m² - spolu 1723 m² za 23,- Sk/ m² pod
podmienkou, že p. Ján Szládicsek, bytom Malokýrska 3, Veľký Kýr predloží LV na užívanú
nehnuteľnosť za oplotením areálu MŠ. V prípade, ak táto nehnuteľnosť nie je v jeho
vlastníctve, súhlasí s opredajom po s tým, že p.č. 26/4 bude geodetom prepracovaná a hranica
tejto parcely bude súbežná s oplotením areálu MŠ.
5) ukončenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov v malom kultúrnom dome
s Kristínou Lőrinczovou a splátkový kalendár na uhradenie nedoplatku vo výške 32.172,- Sk
nasledovne: v mesiacoch august až november po 7.000,- Sk a v decembri 2008 zostatok vo
výške 4.172,- Sk.
Uznesenie č. 103/2008-OZ
B) Nesúhlasí
s výrubom stromov – líp pred kaplnkou na starom cintoríne.
Uznesenie č. 104/2008-OZ
Poveruje
Starostu obce na podpísanie kúpno-predajných zmlúv
C)

Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľov

Vo Veľkom Kýre, 11. 7. 2008
Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

