Uznesenie
zo 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22. 2. 2008
Obecné zastupiteľstvo:
I.
po kladnom posúdení Návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán Obce Veľký
Kýr“ v zmysle § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov Krajským stavebným úradom v Nitre č. KSÚNR-2008-248 zo
dňa 28. 1. 2008
schvaľuje
a) Územný plán Obce Veľký Kýr
b) Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2008 o záväzných častiach Územného plánu Obce
Veľký Kýr
c) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2008 - 2013
Uznesenie č. 85/2008-OZ
II.
na základe predloženého návrhu
A) Schvaľuje
1) plnenie rozpočtu obce za rok 2007:
plnenie rozpočtu obce v príjmovej časti:
Bežné príjmy
30 965 255
Kapitálové príjmy
6 489 339
Príjmové finančné operácie
10 435 888
Spolu:
47 890 482
vo výdavkovej časti:
bežné výdavky
14 439 898
kapitálové výdavky
16 445 464
výdavkové finančné operácie
659 364
Spolu:
31 544 726
Výdavky na originálne kompetencie
3 197 446
Výdavky na prenesené kompetencie:
- bežné výdavky
9 658 351
- kapitálové výdavky
420 300
Spolu:
13 276 097
2) inventarizáciu majetku, záväzkov a pohľadávok:
stav majetku obce k 31. 12. 2007 vo výške
121.503.467,30
stav majetku ZŠ s MŠ s VJSaM vo výške
18.645.979,10
stav majetku ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ vo výške
555.960,80
Celkom
140.705.407,20
Stav záväzkov
19.456.539 (z toho úver činí 17.968.334)
Stav pohľadávok
2.024.886
Stav na bankových účtoch
7.448.142
3)

navýšenie výdavkov rozpočtu ZŠ s MŠ na prenesené kompetencie
na mzdy a odvody vo výške
438 tis. Sk
na tovary a služby vo výške
110 tis. Sk
spolu:
548 tis. Sk
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4) Dodatok č. 1 k poriadku odmeňovania schváleného OZ dňa 23.2.2007 uznesením č.
9/2007-OZ
5) Odpredaj časti pozemku z parc.č. 125/4 v kat. úz. Veľký Kýr zameraného GP č.
117/2007 Ing. Jozefom Ürge druh pozemku zast. pl. o výmere 3 m² pre Ing. Pavla Gabku
bytom Veľký Kýr, Ružová 3 za 23,- Sk/m² v celkovej sume 69,- Sk (slovom:
šesťdesiatdeväť korún slovenských).
6) Odpredaj pozemku parc.č. 647/7 v kat. úz. Veľký Kýr druh pozemku orná pôda
o výmere 651 m² pre Milana Dragúňa a manž. bytom Veľký Kýr, Budovateľská 46 za
23,- Sk/m² v celkovej sume 14.973,- Sk (slovom: štrnásťtisícdeväťstosedemdesiattri
korún slovenských)
7) Odpredaj časti pozemku zameraného GP č. 197/08 p. Jurajom Ďurkom diel č. 2 z parc.č.
495/18 druh pozemku zast. pl. o výmere 188 m²; diel č. 3 z parc.č. 2198/3 druh
pozemku vod.pl. o výmere 35 m² a diel č. 4 z parc.č. 2198/3 vodná pl. o výmere 130 m²
v kat. úz. Veľký Kýr o celkovej výmere 353 m² za 23,- Sk/ m² v celkovej sume 8.119,Sk (slovom: osemtisícjednostodevätnásť korún slovenských) pre Ing. Igora Hlavatého
a manž. bytom Veľký Kýr, Veľká Pažiť 46.
8) Odpredaj časti pozemku zameraného GP č. 199/08 p. Jurajom Ďurkom diel č. 2 z parc.č.
495/18 druh pozemku zast. pl. o výmere 146 m², diel č. 3 z parc.č. 2198/3 druh pozemku
vod. pl. o výmere 234 m² v kat. úz. Veľký Kýr o celkovej výmere 380 m² za 23,- Sk/ m²
v celkovej sume 8.740,- Sk (slovom: osemtisícsedemstoštyridsať korún slovenských) pre
Arpáda Malého a manž. bytom Veľký Kýr, Veľká Pažiť 42.
9) Odpredaj časti pozemku zameraného GP č. 198/08 p. Jurajom Ďurkom diel č. 2 z parc.č.
495/18 druh pozemku zast. pl. výmere 232 m², diel č. 3 z parc.č. 2198/3 druh pozemku
vod. pl. o výmere 64 m² v kat. úz. Veľký Kýr o celkovej výmere 296 m² za 23,- Sk/ m²
v celkovej sume 6.808,- Sk (slovom: šesťtisícosemstoosem korún slovenských) pre
Ľudovíta Kántora a manž. Prisku bytom Veľký Kýr, Veľká Pažiť 41.
10)
a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu “Pro
Villam – Rekonštrukcia a prístavba Základnej školy s materskou školou s vyučovacím
jazykom slovenských a maďarským“, ktorý je realizovaný pre „Základná škola
s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Školsá 7, Veľký
Kýr – Szlovák és Magyar Tanítási nyelvű Alapiskola és Óvoda, Školská 7, Veľký Kýr,
ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Regionálneho
združenia podzoborských obcí a s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Nitrianskeho samosprávneho kraja s rozpočtom vo výške 22.402.211,44 Sk;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
c) spolufinancovanie projektu min. vo výške 5 % žiadanej dotácie, t.j. 1.120.110,57 Sk.
11) Zabezpečenie stavebného povolenia na kanalizáciu obce.
12) Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukcie vozoviek a chodníkov na
miestnycho komunikáciách obce.
13) Určenie overovateľov zápisnice OZ a členov návrhovej komisie podľa abecedného
zoznamu poslancov.
Uznesenie č. 86/2008-OZ
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B) Neschvaľuje
žiadosť Ing. Vojtecha Böjtösa konateľa spoločnosti Novimpex s.r.o. Nové Zámky
o odpredaj cestných panelov nachádzajúcich sa vo vlastníctve obce.
Uznesenie č. 87/2008-OZ
C) Odročuje
žiadosť Ing. Loránta Peternaiho bytom Nové Zámky, Széchényiho 8 o odpredaj
pozemku parc.č. 495/2 o výmere 97 m² do vysporiadania právneho stavu s
ostatnými vlastníkmi spoločných pozemkov, aby pre nich právne nezanikol prístup k ich
pozemku.
Uznesenie č. 88/2008-OZ
D) Berie na vedomie
- správu kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2007
- Informáciu o Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Uznesenie č. 89/2008-OZ
E) Ukladá
- riaditeľke ZŠ s MŠ zapracovať rozpočtové opatrenie do rozpočtu školy
- prednostke úradu zapracovať Dodatok č. 1 zapracovať do Poriadku odmeňovania
F) Poveruje
starostu obce na podpísanie kúpno-predajných zmlúv na odpredaj pozemkov vo
vlastníctve obce.
Vo Veľkom Kýre, dňa 27. februára 2008

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce
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Uznesenie

zo 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22. 2. 2008
Obecné zastupiteľstvo
po kladnom posúdení Návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán Obce Veľký Kýr“
v zmysle § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov Krajským stavebným úradom v Nitre č. KSÚNR-2008-248 zo dňa 28. 1. 2008
schvaľuje
- Územný plán Obce Veľký Kýr
- Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2008 o záväzných častiach Územného plánu Obce Veľký
Kýr
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2008 - 2013
Uznesenie č. 85/2008-OZ

Vo Veľkom Kýre, dňa 27. februára 2008

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce
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