OBEC VEĽKÝ KÝR
941 07 Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č. 1

Zápisnica
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 26.4.2019 o 20.00 hod
Prítomní boli podľa priloženej prezenčnej listiny:
starostka obce Ing. Judita Valašková, zapisovateľka Gabriela Dubická, hlavný kontrolór obce
Ing. Alexander Szabó a poslanci Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, László Csepedi, Ing.
Andrea Gyepes, Alexej Janík, Helena Kanyicsková, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík,
Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz

1. Otvorenie
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Judita Valašková.
Po privítaní všetkých prítomných skonštatovala, že prítomná je nadpolovičná väčšina
poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ospravedlnil sa poslanec Ladislav
Kazán, ostatní boli prítomní.
Starostka Ing. Judita Valašková predniesla návrh programu:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Žiadosť o NFP na rozšírenie kapacít MŠ
6. Žiadosti občanov
7. Rôzne; interpelácie poslancov a diskusia
8. Záver
Hlasovanie za schválenie prečítaného návrhu programu:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík,
Helena Kanyicsková, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó,
Michal Száraz
návrh bol schválený

2. Určenie zapisovateľa
Starostka obce určila za zapisovateľku Gabrielu Dubickú.
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3. Určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov boli navrhnutí poslanci Alexej Janík a Gizela Kevélyová.
Hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík,
Helena Kanyicsková, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal
Száraz
návrh bol schválený
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Ing. Andrea Gyepes a Michal Száraz.
Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, László Csepedi, Helena Kanyicsková, Ladislav
Kazán, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal Száraz
návrh bol schválený

4. Kontrola uznesení
Poslanec Ing. Erik Bottlik prečítal uznesenia z 3. zasadnutia
Poslanci nemali pripomienky k uzneseniam.

obecného zastupiteľstva.

5. Žiadosť o NFP na rozšírenie kapacít MŠ
Starostka informovala, že samotná výzva na rozšírenie kapacít MŠ bola Ministerstvom
výstavby a RR SR vyhlásená ešte v novembri minulého roka, vtedy sa podávali projektové
zámery na samosprávne kraje, ktoré boli určené za sprostredkovateľské orgány v rámci
IROPU. Nitriansky samosprávny kraj vydal k nášmu projektovému zámeru kladnú hodnotiacu
správu dňa 29.1.2019 s doporučením, aby obec sledovala aktualizácie vydávané k samotnej
výzve. Prvá aktualizácia výzvy bola vydaná ešte v decembri 2018, teda mesiac po vyhlásení
výzvy. Druhá aktualizácia bola 7.2.2019 a treťou aktualizáciou vydanou dňa 15.3.2019 bol
posunutý termín predkladania žiadostí do 30. 4.2019. Dovtedy, pokiaľ nie je podaná žiadosť
o NFP, nemôže sa vyhlásiť ani verejné obstarávanie na realizáciu diela. Stavebné povolenie
má už obec právoplatné od 4.3.2019.
Hlasovanie za schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v
rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program, vyhlásenej dňa 05.11.2018, Kód výzvy: IROP2
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PO2-SC221-2018-35, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným
službám, Špecifický cieľ:
2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl,
názov ŽoNFP: Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Veľký Kýr, ktorý bude realizovaný
Obcou Veľký Kýr a ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce Veľký Kýr a
platným programom rozvoja obce Veľký Kýr :
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík,
Helena Kanyicsková, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal
Száraz
návrh bol schválený

Uznesenie
č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, Operačný program: Integrovaný
regionálny operačný program, vyhlásenej dňa 05.11.2018, Kód výzvy: IROP-PO2-SC2212018-35, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,
Špecifický cieľ:
2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl, názov
ŽoNFP: Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Veľký Kýr, ktorý bude realizovaný Obcou
Veľký Kýr a ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce Veľký Kýr a platným
programom rozvoja obce Veľký Kýr
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 15 200,00 EUR, t.j. vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytovaného NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci:
Celkové oprávnené výdavky max. do: 303 946,66 EUR
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce

Starostka ešte dodala, že neoprávnené výdavky tohto projektu nie sú stanovené, pretože
celý projekt je vypracovaný tak, aby sa pokryli všetky náklady, ktoré sú vyhlásené výzvou
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ako oprávnené. Časť oprávnených finančných prostriedkov bude aj na zariadenie prístavby
(skrinky, postele atď.) Verejné obstarávanie sa bude vyhlasovať až po podaní žiadosti, ináč
by bola žiadosť vylúčená.

6. Žiadosti občanov


Žiadosť hudobnej skupiny ANONYM+

Starostka informovala o žiadosti hudobnej skupiny Anonym+ zo dňa 22.02.2019 o prenájom
skladových priestorov pod schodmi vedúcimi do obecnej knižnice vo veľkom kultúrnom
dome. Ide o nebytový priestor so zrezaným stropom o výmere 11 m2, ktorý by chceli využiť
na uskladnenie hudobných nástrojov. Na minulom zasadnutí sa schvaľoval zámer, je
potrebný schváliť samotný prenájom, aby sa mohla uzatvoriť nájomná zmluva.
Hlasovanie za schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce Veľký Kýr, a to časť
nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 1. podlaží veľkého kultúrneho domu
(zapísaného na LV 1, k.ú. Veľký Kýr, kultúrny dom so súp.č. 2, or.č.2 na parcele registra „C“
parc.č. 251/2 vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr), konkrétne sklad pod schodmi o
výmere 11 m2, z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.č. 138/1991 Zb. v
znení neskorších predpisov žiadateľovi: hudobnej skupine ANONYM+ v zastúpení RNDr.
Ladislavom Malým, trvale bytom Vilová 35, Bratislava-Petržalka, na dobu neurčitú, za
nájomné podľa Čl. 2 Zásad o určení minimálnych cien nájomného za nebytové priestory a
pozemky vo vlastníctve obce - pre sklady za 6,64 eur/m2/rok, tj. celkom za 73,04 eur/rok:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík,
Helena Kanyicsková, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal
Száraz
návrh bol schválený

Uznesenie
č. 17/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
prenájom nehnuteľného majetku obce Veľký Kýr, a to časť nebytových priestorov
nachádzajúcich sa na 1. podlaží veľkého kultúrneho domu (zapísaného na LV 1, k.ú. Veľký
Kýr, kultúrny dom so súp.č. 2, or.č.2 na parcele registra „C“ parc.č. 251/2 vo výlučnom
vlastníctve obce Veľký Kýr), konkrétne sklad pod schodmi o výmere 11 m2, z dôvodu
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osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov žiadateľovi: hudobnej skupine ANONYM+ v zastúpení RNDr. Ladislavom Malým,
trvale bytom Vilová 35, Bratislava-Petržalka, na dobu neurčitú, za nájomné podľa Čl. 2
Zásad o určení minimálnych cien nájomného za nebytové priestory a pozemky vo vlastníctve
obce - pre sklady za 6,64 eur/m2/rok, tj. celkom za 73,04 eur/rok.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – nebytový priestor je toho času nevyužitý, kvôli svojmu
neobvyklému zrezanému stropu je na iný účel nevyužiteľný.



Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – J. Szőke a manž.

V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov o žiadosti manželov Juraja
Szőkeho, Žofie Szőkeovej, rod. Dojčánovej, obaja trvale bytom Staničná 366/3, 941 07 Veľký
Kýr o odkúpenie novovytvorených parciel registra „C“ parc.č. 1174/97 1174/98 podľa
geometrického plánu č. 141/2019, úradne overeného pod č. 270/19, ktoré sa nachádzajú
v lokalite Hlboká cesta, pričom na jednej je postavená viničná pivnica a druhá predstavuje
priľahlý pozemok. Starostka obce navrhla, aby bolo pri prevode postupované podľa § 9a
ods.8 písm.e) zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, nakoľko stavba nie je
zapísaná v katastri nehnuteľností. Osobitný zreteľ je odôvodnený existenciou stavby
kupujúcich na parc.č. 1174/98, tým, že parc.č. 1174/97 predstavuje priľahlý dvor k tejto
stavbe, ako aj zosúladením užívacieho stavu so zápisom v katastri nehnuteľností.
Hlasovanie za schválenie zámeru previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a
to - parcela registra „C“ parc.č. 1174/97, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2 a
parcela registra „C“ parc.č. 1174/98, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 41 m2,
geometrickým plánom č. 141/2019, úradne overeným pod č. 270/19 odčlenené z parcely
registra „C“ parc.č 1174/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16324 m2, zapísanej na
LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr formou kúpnej zmluvy podľa §
9a ods.8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške
1€/m2 kupujúcim Juraj Szőke, rod. Szőke, nar. 25.6.1946 a manželka Žofia Szőkeová, rod.
Dojčánová, nar. 16.4.1951, obaja trvale bytom Staničná 366/3, 941 07 Veľký Kýr do ich
bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1):
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík,
Helena Kanyicsková, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal
Száraz
návrh bol schválený
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Uznesenie
č. 18/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to - parcela registra „C“
parc.č. 1174/97, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2 a parcela registra „C“
parc.č. 1174/98, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 41 m2, geometrickým plánom č.
141/2019, úradne overeným pod č. 270/19 odčlenené z parcely registra „C“ parc.č 1174/1,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16324 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo
výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.e)
zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 1€/m2 kupujúcim
Juraj Szőke, rod. Szőke, nar. 25.6.1946 a manželka Žofia Szőkeová, rod. Dojčánová, nar.
16.4.1951, obaja trvale bytom Staničná 366/3, 941 07 Veľký Kýr do ich bezpodielového
spoluvlastníctva manželov v celosti (spoluvlastnícky podiel 1/1).
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – na parcele registra „C“ parc.č. 1174/98 sa nachádza
stavba viničnej pivnice, ktorú v r. 1985 postavili kupujúci (stavba nezapísaná v katastri
nehnuteľností), parcela registra „C“ parc.č. 1174/97 predstavuje priľahlý dvor. Kupujúci
pozemky od výstavby pivnice spolu s touto nerušene užívajú a za stavbu odvádzajú daň.
Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav.

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo zámer previesť majetok obce a
spôsob prevodu majetku obce, a to parcely registra „C“ parc.č. 1174/97, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 34 m2 a parcely registra „C“ parc.č. 1174/98, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 41 m2, geometrickým plánom č. 141/2019, úradne overeným pod č.
270/19 odčlenených z parcely registra „C“ parc.č 1174/1, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 16324 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve obce Veľký
Kýr formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov za kúpnu cenu vo výške 1€/m2 kupujúcim Juraj Szőke, rod. Szőke, nar. 25.6.1946
a manželka Žofia Szőkeová, rod. Dojčánová, nar. 16.4.1951, obaja trvale bytom Staničná
366/3, 941 07 Veľký Kýr do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti
(spoluvlastnícky podiel 1/1), s nasledujúcim zdôvodnením osobitného zreteľa: Na parcele
registra „C“ parc.č. 1174/98 sa nachádza stavba viničnej pivnice, ktorú v r. 1985 postavili
kupujúci (stavba nezapísaná v katastri nehnuteľností), parcela registra „C“ parc.č. 1174/97
predstavuje priľahlý dvor. Kupujúci pozemky od výstavby pivnice spolu s touto nerušene
užívajú. Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav.
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Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – M. Valašková

V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov o žiadosti p. Margity
Valaškovej, bytom Nábrežná 32, Nové Zámky o odkúpenie spoluvlastníckych podielov na
parcelách registra „C“ parc.č. 1879/8 a 1879/58. Žiadateľka a je brat sú spolu s obcou
podielovými spoluvlastníkmi predmetných pozemkov, pričom na parc.č. 1879/8 je postavená
stavba rodinného domu, ktorej sú spoluvlastníkmi (LV 3223, k.ú. Veľký Kýr), parc.č. 1879/58
je priľahlou záhradou k rodinnému domu. Brat žiadateľky súhlasí s tým, aby podiely
nadobudla žiadateľka. Starostka obce navrhla, aby bolo pri prevode vzhľadom na existenciu
stavby a podielové spoluvlastníctvo postupované podľa § 9a ods.8 písm.b,c) zák. 138/1991
Zb. v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie za schválenie zámeru previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a
to - parcela registra „C“ parc.č. 1879/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 516 m2,
zapísaná na LV 2788, k.ú. Veľký Kýr pod B3 v podiele 37/258 k celku a parcela registra „C“
parc.č. 1879/58, záhrada o výmere 460 m2, zapísaná na LV 2789, k.ú. Veľký Kýr pod B3 v
podiele 63/460 k celku, formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.b,c) zák.č. 138/1991
Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške 1€/m2 kupujúcej Margita
Valašková, rod. Valašková, nar. 11.9.1952, trvale bytom Nábrežná 32, Nové Zámky do jej
vlastníctva vo vyššie uvedených podieloch:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík,
Helena Kanyicsková, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal
Száraz
návrh bol schválený
Uznesenie
č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
zámer previesť majetok obce a spôsob prevodu majetku obce, a to - parcela registra „C“
parc.č. 1879/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 516 m2, zapísaná na LV 2788, k.ú.
Veľký Kýr pod B3 v podiele 37/258 k celku a parcela registra „C“ parc.č. 1879/58, záhrada
o výmere 460 m2, zapísaná na LV 2789, k.ú. Veľký Kýr pod B3 v podiele 63/460 k celku,
formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8 písm.b,c) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov za kúpnu cenu vo výške 1€/m2 kupujúcej Margita Valašková, rod. Valašková,
nar. 11.9.1952, trvale bytom Nábrežná 32, Nové Zámky do jej vlastníctva vo vyššie
uvedených podieloch.
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Zdôvodnenie prevodu – na parcele registra „C“ parc.č. 1879/8 sa nachádza stavba
rodinného domu, ktorého spoluvlastníčkou je kupujúca (LV 3223, k.ú. Veľký Kýr), parcela
registra „C“ parc.č. 1879/58 predstavuje priľahlú záhradu, ktorá svojím umiestnením tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou. Kupujúca je zároveň podielovou spoluvlastníčkou vyššie
uvedených pozemkov, ktoré nerušene užíva. Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav.

Na základe uvedeného obecné zastupiteľstvo schválilo zámer previesť majetok obce a
spôsob prevodu majetku obce, a to parcely registra „C“ parc.č. 1879/8, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 516 m2, zapísanej na LV 2788, k.ú. Veľký Kýr pod B3 v podiele 37/258
k celku a parcely registra „C“ parc.č. 1879/58, záhrada o výmere 460 m2, zapísanej na LV
2789, k.ú. Veľký Kýr pod B3 v podiele 63/460 k celku, formou kúpnej zmluvy podľa § 9a
ods.8 písm.b,c) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške
1€/m2 kupujúcej Margita Valašková, rod. Valašková, nar. 11.9.1952, trvale bytom Nábrežná
32, Nové Zámky do jej vlastníctva vo vyššie uvedených podieloch s nasledujúcim
zdôvodnením prevodu: Na parcele registra „C“ parc.č. 1879/8 sa nachádza stavba rodinného
domu, ktorého spoluvlastníčkou je kupujúca (LV 3223, k.ú. Veľký Kýr), parcela registra „C“
parc.č. 1879/58 predstavuje priľahlú záhradu, ktorá svojím umiestnením tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou. Kupujúca je zároveň podielovou spoluvlastníčkou vyššie uvedených
pozemkov, ktoré nerušene užíva. Prevodom sa zosúlaďuje užívací a právny stav.

9. Rôzne; interpelácie poslancov a diskusia


Sobášne dni

Starostka informovala, že od nepamäti má obec stanovená sobášne dni na piatok a sobotu.
Minulé volebné obdobie sa to hneď na začiatku ošetrilo uznesením vzťahujúcim sa na celé
volebné obdobie, ale na začiatku tohto volebného obdobia odsúhlasili iba sobášiaceho.
A preto predložila návrh na uznesenie.
Hlasovanie za schválenie pre volebné obdobie 2018-2022 sobášne dni v piatok a sobotu a
úradne určenú miestnosť na uzavretie manželstva sobášnu sieň obecného úradu Veľký Kýr:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

Za: Ing. Erik Bottlik, Ing. Andrea Bolfová, László Csepedi, Ing. Andrea Gyepes, Alexej Janík,
Helena Kanyicsková, Gizela Kevélyová, Mgr. Ladislav Kottlík, Mgr. Bc. Róbert Szabó, Michal
Száraz
návrh bol schválený
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Uznesenie
č. 20/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
pre volebné obdobie 2018-2022 sobášne dni v piatok a sobotu a úradne určenú
miestnosť na uzavretie manželstva sobášnu sieň obecného úradu Veľký Kýr.



Projekt Wifi pre teba v obci Veľký Kýr

Starostka informovala, že na minulom zasadnutí sa schválil projekt Wifi pre teba. Dňa
12.2.2019 obec podala tento projekt na Úrad vlády SR na zriadenie free wifi zón v obci.
Projekt je vo výške 14.500 €, spoluúčasť obce je vo výške 725 €.


Projekt Zateplenie budovy obecného úradu

Starostka informovala, že dňa 15.4.2019 obec podala ďalší projekt na Envirofond na
zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu. Tento projekt už dvakrát nebol
úspešný, preto starostka dúfa, že do tretice sa to podarí.


Zvýšenie cien za odvoz odpadových vôd

Starostka informovala, že od 1.6.2019 sa plánuje zvýšenie cien za odvoz odpadových vôd na
35 € z toho dôvodu, že suma 25 €, ktorá sa platila doteraz bola prispôsobená našej obci
a bola poddimenzovaná. Fekálne vozidlo všetkých piatich spoločných vlastníkov čističky už
nestíha, bude sa prijímať nový šofér a tieto náklady budú pokrývať hlavne náklady na jeho
mzdu.


Výtlky na území obce

Starostka informovala, že minulý týždeň sa dohodla s firmou o zmapovaní metrov
štvorcových všetkých výtlkov a na základe toho sa bude robiť výzva na cenové ponuky. Do
dvoch týždňov táto firma predloží výmery.
-poslanec Szabó sa informoval ohľadne vodovodu na ulici Sv. Kelemena. Starostka
odpovedala, že sa podávala nová žiadosť, pretože sa zmenil výkonný riaditeľ v Nitre aj
technický námestník v Nových Zámkoch. Momentálne sa čaká na ich vyjadrenie k žiadosti.
Nový technický námestník povedal, že je to v ich realizačnom pláne, avšak nevedel povedať
pre ktoré obdobie to majú zahrnuté.
-poslankyňa Gyepes sa opýtala na optickú sieť. Starostka reagovala, že už aj v priebehu
tohto mesiaca geodeti chodili zameriavať trasy a vyznačovali na cestách. Projektant pán
Dida povedal, že sa vybavuje územné konanie, ktoré je však zdĺhavé, lebo iba od železníc
treba 12 vyjadrení. Chceli by to koncom tohto roka stihnúť, tak to majú naplánované. Peniaze
na to majú vyčlenené, čakajú iba na územné konanie a stavebné povolenie.
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-poslanec Száraz pripomenul, že pri cintoríne treba nastaviť zrkadlo. Následne poslanci
diskutovali o pasporte, a prišli k záveru, že treba zistiť, či je pasport obce stále platný kvôli
novej vyhláške. Poslanec Száraz ešte podotkol, že treba vyriešiť parkovanie áut na chodníku
v zákrute na Staničnej ulici, lebo keď niekto vychádza z Petőfiho ulice nevidí na cestu kvôli
týmto zaparkovaným autám. V danom dome bývajú noví obyvatelia, ktorí už boli ústne
upozornení ohľadne ich áut. Poslanec Csepedi povedal, že stačí zavolať policajtov a tí im
dajú blokovú pokutu, lebo vo vyhláške je presne určené, kde sa nemôže stáť. Starostka
reagovala, že dotyčným obyvateľom bude poslané ešte písomné upozornenie.

10. Záver
Starostka obce Ing. Judita Valašková skonštatovala, že všetky body programu boli
vyčerpané, a keďže už nikto nemal podnet do diskusie, poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie vyhlásila za ukončené o 20:35 hod.

.....................................
Ing. Judita Valašková
starostka obce
Overovatelia zápisnice:

Alexej Janík

...........................................

Michal Száraz

...........................................

10

