Uznesenie
z 10. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26. 9. 2008
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
A)
plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2008 v príjmovej časti:
Bežné príjmy
16 543 410
Kapitálové príjmy
46 414
Príjmové finančné operácie
0
Spolu:
16 589 824
vo výdavkovej časti:
bežné výdavky
6 111 342
kapitálové výdavky
374 532
výdavkové finančné operácie 536 536
Spolu:
7 022 410
Výdavky na originálne kompetencie
1 752 547
Výdavky na prenesené kompetencie:
5 112 449
Spolu:
6 864 996
B)
zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 62.000,- Sk použiť na krytie
mzdových nákladov a odvodov na originálne kompetencie v novovytvorenej triede ŠKD.
C)
V zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtové opatrenie č. 2
V príjmovej časti:
Z prenajatých priestorov VKD
+ 10 000
Administratívne poplatky – ostatné(správne)
+ 25 000
Úroky z vkladov
+ 5 000
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov + 62 000
Úprava príjmov spolu:
+ 102 000
Vo výdavkovej časti:
Splácanie úrokov komunálneho investičného úveru + 40 000
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové výdavky:
Na projekty pre čerpanie fin. Prostr. z EÚ
- 300 000
Dielne a garáže: servis,údržba,oprava – HON
+ 300 000
Cintoríny: všeobecný materiál
- 15 000
Údržba prev.strojov,prístrojov
- 10 000
Údržba budov,priestorov,objektov
+ 25 000
Nákup pozemkov
- 104 000
Nákup softvéru – pasportizácia hrobov
+ 91 000
Nákup výpočtovej techniky
+ 13 000
Realizácia nových stavieb
- 839 000
Oprava strechy pavilón B ZŠ s MŠ
+ 839 000
Úprava výdavkov spolu:
+ 40 000
Rozdiel tvorí transfér vo výške 62 000 Sk na originálne kompetencie, ktoré vo výdavkovej
časti bude účtovať ZŠ s MŠ

Rozpočet ZŠ s MŠ sa vo výdavkovej časti zvýši o vlastné príjmy ZŠ s MŠ vo výške 277 tis.
Sk
Uznesenie č. 111/2008-OZ
schvaľuje
odpredaj pozemku v kat. úz. Veľký Kýr, parc.č. 608/8 o výmere 630 m² s označením kultúry
orná pôda za 23,- Sk/m² pre Alexandra Sládečka a manž. bytom Veľký Kýr, Budovateľská
29.
Uznesenie č. 112/2008-OZ
Ruší
Svoje uznesenie č. 43/2006-OZ z 30.6.2006 a
Schvaľuje
odpredaj častí pozemkov v kat. úz. Veľký Kýr zameraných GP č. 93/05 pre Jána Mihalíka a
manž. bytom Veľký Kýr, Záhradná 27 nasledovne:
- diel č. 5 z parc.č. 1937/3 o výmere 5 m², ktorý sa pričlení k parc.č. 1937/23
- diel č. 6 z parc.č. 1937/3 o výmere 131 m², ktorý sa pričlení k parc.č. 1937/11,
celkove o výmere 136 m² za 23,- Sk/m², zároveň
súhlasí
s odkúpením časti pozemku v kat. úz. Veľký Kýr z vlastníctva Jána Mihalíka a manž z parc.č.
1937/11 diel č. 2 o výmere 22 m² v prospech obce Veľký Kýr, ktorý sa pričlení k parc.č.
1937/15 za 23,- Sk/ m².
Uznesenie č. 113/2008-OZ
odročuje
odpredaj pozemku parc.č. 1053/5 v kat. úz. Veľký Kýr pre Máriu Verešovú bytom Mlynská
895/33
Uznesenie č. 114/2008-OZ
neschvaľuje
odpredaj pozemku v kat. úz. Veľký Kýr zameraného GP č. 125/2007 pre COOP Jednota
Nové Zámky nasledovne:
- parc.č. 392/21 zast. plochy o výmere 4 m²
- parc.č. 392/22 zast. plochy o výmere 32 m²
- parc.č. 392/23 zast. plochy o výmere 32 m²
- parc.č. 392/5 zast. plochy o výmere 277 m²
spolu o výmere
345 m²
poveruje
starostu obce na uzatvorenie nájomnej zmluvy s vlastníkom stavby
ukladá
finančnej komisii predložiť návrh na výšku nájomného v zmysle platných právnych predpisov
Uznesenie č. 115/2008-OZ
schvaľuje
poskytnutie finančnej výpomoci na dofinancovanie výdavkov plnej sociálno-zdravotnej
starostlivosti v DSS pre Vojtecha Száraza bytom Veľký Kýr Cetínska 11 po umiestnení v
DSS vo výške 1700-1800 Sk/ mes. podľa žiadosti rodičov, do konca kalendárneho roka 2008.
Uznesenie č. 116/2008-OZ

Schvaľuje
poskytnutie finančnej výpomoci pre rod. Šimonových bytom Veľký Kýr, Na Sihoti 10 vo
výške 10 000,- Sk na nákup mrazničky a gumolínu na pokrytie podlahy kuchyne.
Uznesenie č. 117/2008-OZ
Ukladá
kultúrnej komisii vypracovať podklady na ocenenie práce spisovateľa p. Jozefa Szőke, rodáka
obce Veľký Kýr, pri príležitosti jeho životného jubilea 80 rokov
Uznesenie č. 118/2008-OZ

Vo Veľkom Kýre, dňa 30. 9. 2008

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

