Uznesenie
z 1. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 23. 2. 2007
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu
schvaľuje
podľa § 20 ods. 7 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov po posúdení podľa § 20 ods. 5 a 6 uvedeného zákona
Krajským stavebným úradom v Nitre oznámeného listom č. KSUNR 2007-317 zo dňa 20.2.
2007 „Zadanie pre vypracovanie územného plánu Obce Veľký Kýr“
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť zaslanie Zadania pre vypracovanie ÚPO Veľký Kýr
zhotoviteľke ÚP.
Uznesenie č. 2/2007-OZ
Berie na vedomie
stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2007 – 2009
Uznesenie č. 3/2007-OZ
A)
Schvaľuje
rozpočet obce na rok 2007 v celkovej výške 47 658 000 Sk
bežné príjmy vo výške
29 223 000
kapitálové príjmy vo výške
6 023 000
príjmové finančné operácie
12 412 000
spolu:
47 658 000
bežné výdavky vo výške
kapitálové výdavky vo výške
výdavkové finančné operácie
ZŠ s MŠ s VJSaM - prenesené
kompetencie
originálne kompetencie
spolu:

16 661 000
18 185 000
656 000
9 265 000
2 891 000
47 658 000

B)
B e r i e n a v e do m i e
návrh rozpočtu na roky 2008 a 2009
Uznesenie č. 4/2007-OZ
Mení
Rokovací poriadok OZ Veľký Kýr prijatého uznesením č. 60/2005-OZ zo dňa 18.11.2005 v §
33 bod 4 tak, že do textu tohto bodu sa vkladá slovo „menovite“ nasledovne: Po ukončení
hlasovania o návrhu na uznesenie sa vyhlási výsledok hlasovania tak, že predsedajúci oznámi
menovite počet poslancov, ktorí hlasovali za návrh; proti nemu; ktorí sa zdržali hlasovania;
a tých poslancov, ktorí hoci boli prítomní sa na hlasovaní nezúčastnili.
Ukladá
prednostke úradu zapracovať túto zmenu do rokovacieho poriadku.
Uzndesenie č. 5/2007-OZ
Schvaľuje
zásady pre zriaďovanie a rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 6/2007-OZ

Odvoláva
v zmysle uznesenia č. 49/2005-OZ zo dňa 2. 9. 2005 členov rady školy delegovaných OZ ako
zástupcov zriaďovateľa
deleguje
p. Žofiu Hanzelíkovú, p. Zoltána Krizsana a p. Ing. Ľudovíta Valašku, poslancov OZ za
členov rady školy, ako zástupcov zriaďovateľa.
Uznesenie č. 7/2007-OZ
Volí
A)
V zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov: JUDr. Alexandra Vereša, p. Alexeja Janíka a p. Ladislava Dojčana,
poslancov OZ.
B)
v zmysle bodu F. uznesenia č. 1/2007-OZ zo dňa 28. 12. 2006 členov:
- finančnej komisie v zložení: Ing. Igor Hlavatý, Ing. Ľudovít Valaška, zapisovateľka p.
Zuzana Dojčánová;
- komisie pre stavebno-investičnú činnosť a ÚP v zložení: JUDr. Alexander Vereš, p. Jozef
Kianek, zapisovateľka p. Judita Valašková;
- komisie pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže v zložení: p. Žofia Hanzelíková, Ing.
Pavol Kováč, zapisovateľka p. Edita Szárazová;
- Predsedu sociálnej komisie: p. Otíliu Kováčikovú a členov komisie v zložení: p. Vojtech
Bátora, p. Ladislav Kazán, zapisovateľka p. Gizela Lőrincová.
Uznesenie č. 8/2007-OZ
Schvaľuje
1. pracovný poriadok obecného úradu,
2. organizačný poriadok obecného úradu,
3. poriadok odmeňovania poslancov OZ, predsedov a členov komisií OZ, zamestnancov
obce.
Uznesenie č. 9/2007-OZ
Neschvaľuje
návrh erbu Obce Veľký Kýr vypracovaný p. Brúderom.
Uznesenie č. 10/2007-OZ
Ukladá
komisii pre stavebno-investičnú činnosť a ÚP vypracovať návrh VZN na pridelenie
nájomných bytov.
Uznesenie č. 11/2007- OZ
Neschvaľuje
žiadosť Tomáša Hubináka TB Partners, Beethovenova 16 Nitra ohľadom povolenia
prevádzky so zameraním pohostinskej činnosti - baru s nočnou prevádzkou v priestoroch
veľkého kultúrneho domu.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa.
Uznesenie č. 12/2007-OZ

A)

Schvaľuje

žiadosť Ondreja Nového, ul. 28. marca č. 9 Komjatice a Eriky Markovej, Budovateľská 541
Partizánske o povolenie účinkovania s atrakciami pri príležitosti hodov v obci konaných
v septembri 2007 podľa VZN o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani
za ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
B)
Neschvaľuje
žiadosť Arnošta Kubeša, Alžbetin dvor 4, Miloslavov ohľadom povolenia účinkovania
s atrakciami pri príležitosti hodov v obci v septembri 2007.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľov.
Uznesenie č. 13/2007-OZ
Schvaľuje
obmedzenie predaja pouličnými predavačmi na vyznačenom priestore na trhových stoloch
medzi predajňou mäsiarstva a prvým rodinným domom na začiatku ul. Pažiť.
Uznesenie č. 14/2007-OZ
Odporúča
p. Anne Bumberovej bytom Veľký Kýr, Petőfiho 43 podať si žiadosť o pridelenie bytu do
novostavaných nájomných bytov.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľky.
Uznesenie č. 15/2007-OZ
Súhlasí
s poskytnutím sociálnej výpomoci pre Irmu Molnárovú bytom Veľký Kýr, Ružový Dvor 1 vo
výške 6000,- Sk na výdavky spojené s pochovaním jej manžela.
Uznesenie č. 16/2007- OZ
Nesúhlasí
so žiadosťou Rímsko-katolíckeho farského úradu vo Veľkom Kýre ohľadom výrubu stromov
– štyroch líp pred kaplnkou na cintoríne vo vlastníctve r.kat. cirkvi, farnosť Veľký Kýr, p.č.
530.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa.
Uznesenie č. 17/2007-OZ
A)
Schvaľuje
prevádzkovanie pohrebiska obecným úradom a vyškolenie pracovníka – odborne spôsobilej
osoby na prevádzkovanie pohrebiska s tým, že výkopové práce súvisiace s pochovávaním
alebo exhumáciou, pochovávanie a vykonanie exhumácie bude vykonávať pohrebná služba so
živnostenským oprávnením na prevádzkovanie pohrebných služieb, u ktorých si tieto činnosti
objednajú príbuzní zosnulého.
B)
Neschvaľuje
Žiadosť p. Jána Molnára – Pohrebné služby Molnár na prevádzkovanie pohrebiska vo
Veľkom Kýre,

C)
ruší
svoje uznesenie č. 52/2006-OZ zo dňa 8.9.2006 ohľadom správcovstva a prevádzkovania
pohrebiska p. Petrom Banásom bytom Veľký Kýr, Na Sihoti 1.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľov.
Uznesenie č. 18/2007-OZ
A)
Nesúhlasí
s odpredajom pozemku zameraného GP č. 120/2005 diel č. 5 odčlenený z parc.č. 495/2
o výmere 32 m², diel č. 6 odčlenený z parc.č. 495/2 o výmere 54 m², diel č. 7 odčlenený
z parc.č. 500/7 o výmere 173 m², diel č. 8 odčlenený z parc.č. 500/7 o výmere 62 m², diel č. 9
odčlenený z parc.č. 500/7 o výmere 3 m² o celkovej výmere 324 m² pre Jednotu COOP Nové
Zámky.
B)
Súhlasí
s odkúpením pozemku vo vlastníctve p. Maticsovej bytom Komárom ktoré sa nachádza z
časti pod budovou predajne vo vlastníctve Jednoty COOP Nové Zámky po zameraní
geometrickým plánom za účelom usporiadania tejto nehnuteľnosti za sumu max. 130,- Sk/m².
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľov.
Uznesenie č. 19/2007-OZ
Súhlasí
so zámenou pozemku na ktorom je uložená kanalizácia dažďovej vody a chodník medzi ul.
Novozámockou a Budovateľskou a je vo vlastníctve Mikuláša Vereša, Nábrežná 83 Nové
Zámky s pozemkom parc.č 589/2 ktoré je vo vlastníctve obce po zameraní GP.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť zameranie pozemku GP a spísania zámennej zmluvy medzi p.
Verešom a Obcou Veľký Kýr.
Uznesenie č. 20/2007-OZ
Vo Veľkom Kýre, dňa 27. 2. 2007

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

