Uznesenie zo 16. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 17. 8. 2009
Obecné zastupiteľstvo
Volí
Ing. Ľudovíta Valašku za predsedu finančnej komisie
Ladislava Kazána za podpredsedu finančnej komisie
Ladislava Dojčana za člena finančnej komisie
Otíliu Kováčikovú za predsedu sociálnej komisie
Vojtecha Bátoru za podpredsedu sociálnej komisie
Alžbetu Valaškovú za členku sociálnej komisie
Uznesenie č. 49/2009-OZ
Schvaľuje
A)
plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2009 v príjmovej časti:
bežné príjmy
623 144,66
kapitálové príjmy
4 452,30
príjmové finančné operácie
24 456,00
Spolu:
652.052,96 €
vo výdavkovej časti:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové finančné operácie
spolu:

27.210,41
248.844,13
17.965,69
294.020,23 €

výdavky na originálne kompetencie
výdavky na prenesené kompetencie
spolu výdavky obce a ZŠ s MŠ

57.058,49
162.362,88
513.441,60 €

B)
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. 3 v príjmovej časti + 40 504 €, vo výdavkovej časti + 37 555 €, rozdiel 2 949 € bude
účtovať vo svojej výdavkovej časti rozpočtu ZŠ s MŠ s VJSaM
Uznesenie č. 50/2009-OZ
Schvaľuje
poskytnutie finančnej výpomoci vo výške 80 € (2410,- Sk) pre Irmu Molnárovú, bytom
Ružový Dvor 1 na výdavky spojené s pohrebom syna neb. Dušana Molnára ktorý zomrel
3.8.2009.
Uznesenie č. 52/2009-OZ
Nesúhlasí
s odpustením nedoplatku paušálneho príspevku za plyn a energiu za mesiace január – máj
2009 pre Michala Mihalika bytom Bernolákova 15 Veľký Kýr v priestoroch VKD – Amigo
bar.
Uznesenie č. 54/2009-OZ

Odročuje
Žiadosť Marcela Hozlára bytom Veľký Kýr, Budovateľská 31 o zmenu nájomnej zmluvy
nájmu nebytových priestorov o zrušenie spolunájomcu Amigo baru p. Mihalika.
Uznesenie č. 56/2009-OZ
Súhlasí
S predajom alkoholických a nealkoholických nápojov pre Marcela Hozlára – Amigo bar
v dňoch 13. a 14. 9. 2009 do 2200 hod. medzi dvoma bránami pri veľkom kultúrnom dome.
Uznesenie č. 55/2009-OZ
Schvaľuje
odpredaj pozemkov z vlastníctva obce pre žiadateľov, ktorí užívajú tieto pozemky ako svoje
záhrady za cenu 0,80 €/m2
Uznesenie č. 51/2009-OZ
Schvaľuje
odpredaj pozemku v kat. úz. Veľký Kýr parc.č. 495/32 druh pozemku záhrada o výmere 201
m2 za 0,80 €/m2 v celkovej sume 160,80 € (jednostošesťdesiat eur osemdesiat centov) pre
Zoltána Grófa a manž. bytom Veľký Kýr, Apátska 64.
Uznesenie č. 53/2009-OZ
Schvaľuje
Žiadosť PD Veľký Kýr o zníženie dane z nehnuteľnosti vo výške 20 % z predpisu dane na rok
2009
Uznesenie č. 57/2009-OZ
Schvaľuje
nákup hojdačky v hodnote okolo 500 € ako dar pre družobnú obec Csengőd do detského
ihriska pri príležitosti návštevy družobnej obce.
Uznesenie č. 59/2009-OZ
Berie na vedomie
informáciu o priebehu verejného obstarávania v rámci projektu „Pro Villam – Rekonštrukcia
a prístavba základnej školy s materskou školu s vyučovacím jazykom slovenským
a maďarským na dodávateľa tovaru „Zariadenie na vybavenie MŠ v obci Veľký Kýr“,
víťazná sa stala ponuka spoločnosti Dortun s.r.o. Nesvady, na obstaranie tovaru– nákup
výpočtovej techniky víťazná spoločnosť UGS s.r.o. Šaľa, Externý manažment projektu,
víťazná spoločnosť VF Project & Marketing s.r.o. Šaľa. Víťaz výberového konania
podlimitnej verejnej súťaže na dodávateľa stavby sa stala firma Agim s.r.o.
Schvaľuje
podpísanie Zmluvy o dielo s víťazom dodávateľa stavby s Agim s.r.o. Komárno
Uznesenie č. 58/2009-OZ
Vo Veľkom Kýre, dňa 19. 8. 2009
Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

