Obecný úrad, nám. Sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr

Zápisnica

zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 1. júl 2005
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Návrh na úpravu rozpočtu
5. Správa kontrolóra obce o výsledkoch prevedených kontrol
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
7. Žiadosti občanov
8. Organizačné otázky
9. Diskusia
10. Interpelácia poslancov
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
1.

Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre otvoril a viedol starosta obce
Mgr. Ladislav Kottlík. V úvode privítal všetkých prítomných členov obecného
zastupiteľstva a prítomných občanov. Predniesol návrh programu rokovania 4.
riadneho zasadnutia OZ. Nakoľko k programu neboli žiadne pripomienky a
pozmeňujúce návrhy zo strany poslancov OZ, pokračoval v rokovaní.

2.

Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Pán starosta predniesol návrh na zloženie návrhovej komisie: Štefan Čepedy
Ladislav Dojčan
Voľba návrhovej komisie sa konala hlasovaním:
Prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Za overovatelov zápisnice navrhol poslancov: Tibor Gróf
Alexej Janík
Voľba overovateľov zápisnice sa konala hlasovaním:
Prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
3. Kontrola uznesení OZ
Ku kontrolovaným uzneseniam neboli žiadne pripomienky zo strany poslancov OZ.

4. Návrh na úpravu rozpočtu
Pán starosta predniesol v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004
Z.z. návrh na úpravu rozpočtu (príloha č. 1)
- v príjmovej časti o + 695.000,- Sk
- vo výdavkovej časti rozpočtu o + 625.000,- Sk
Rozdiel 70.000,- Sk tvorí transfer na vzdelávacie poukazy pre ZŠ, ktoré sa zúčtuje vo
výdavkovej časti rozpočtu ZŠ.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 10, za: 10, zdržali sa:

0,

proti: 0

Pán starosta ďalej predložil návrh na úpravu výdavkov ZŠ z vlastných príjmov
v celkovej výške + 96.000,- Sk, ktoré sa zúčtujú v príslušných kapitolách výdavkovej
časti rozpočtu ZŠ (príloha č. 2).
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 10, za: 10, zdržali sa:

0,

proti: 0

5. Správa kontrolóra obce o výsledkoch prevedených kontrol
Pán Kováčik, kontrolór obce predniesol svoju správu o výsledkoch prevedených
kontrol do konca júna 2005. K predloženej správe poslanci nemali pripomienky
(príloha č. 3).
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Pán Kováčik ďalej predniesol návrh plánu kontrol do konca roka 2005 (príloha č. 4).
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 10, za: 10, zdržali sa:

0,

proti: 0

7. Žiadosti občanov
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť pani Jany Száraz, bytom Veľký Kýr, Záhradná
17 ohľadom prenájmu obecného pozemku za účelom podnikania – umiestnenia
unimobunky rozmerov 6 x 3 m na námestí Sv. Jána oproti predajne OZEPO.
- p. Krizsan ml. poslanec OZ mal pripomienku, že sa už OZ vyjadrilo, že na
námestí sa nebudú stavať unimobunky, keď žiada o priestor, môže OZ
poskytnúť priestor na začiatku ul. Pažiť vedľa rodinného domu Palatykových,
je to obecný pozemok, a je tiež na námestí. Tu unimobunka nebude kaziť
vzhľad námestia.
- P. Janík, poslanec OZ bol tiež toho názor, že možno povoliť len nie na mieste,
ktoré žiada
- P. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že navrhnutý pozemok je tiež na dobrom
mieste, treba jej ponúknuť túto možnosť na prenájom pozemku.

Hlasovanie za návrh o pridelenie plochy na podnikanie podľa žiadosti:
Prítomní: 10, za: 0, zdržali sa: 2,
proti: 8
Hlasovanie za pridelenie plochy na uloženie unimobunky za účelom podnika na ul.
Pažiť za 300,- Sk/m²/rok podľa VZN č. 3/2004 ktorým sa určujú minimálne ceny
nájomného za nebytové priestory a za pozemky vo vlastníctve obce v správe
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Prítomní: 10, za: 10, zdržali sa: 0,
proti: 0
8. Organizačné otázky
Pán starosta predložil OZ vypracovaný „Štatút obce Veľký Kýr“ (príloha č. 5).
Hlasovanie za predložený vypracovaný štatút obce:
Prítomní: 10, za: 10, zdržali sa: 0,
proti: 0
-

-

Mgr. Noszáková, poslankyňa OZ pripomenula, že ona bola poverená písaním
kroniky obce, ale funkcionárom v predchádzajúcom volebnom období sa niečo
nepáčilo a určili komisiu na zostavenie textu zápisu do kroniky v ktorej boli
zastúpené spoločenské organizácie. Pýta sa, či niekto pokračuje v písaní kroniky.
Bolo by dobré niekoho poveriť s písaním kroniky. Podľa nej by to mohol robiť aj
kultúrny pracovník obce.
Starosta obce pripomenul, že písanie kroniky je vážna vec, mal by ju písať človek,
ktorý pozná problematiku obce. Aj kultúrna komisia by sa mohla zaoberať s touto
otázkou, mohli by navrhnúť vhodnú osobu.

Pán starosta ďalej informoval prítomných o výberovom konaní na vypracovanie PD
pre výstavbu 2 x 6 b.j. ktoré sa uskutočnilo podprahovou metódou VO – rokovacie
konanie so zverejnením. Z troch prihlásených projekčných kancelárií sa do súťaže
zapojili dve, z ktorých Ing. Szegheő fi PROFIS bol podľa daných kritérií úspešný.
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby je už podaný na
stavebnom úrade.
Ďalej informoval prítomných o zlúčení materských škôl. Tretie hygienické zariadenie
v MŠ na Apátskej ul. sa už dokončieva. Skončil sa školský rok a teraz už možno začať
aj s odstránením múru z kancelárie riaditeľky za účelom zväčšenia triedy.
K personálnym otázkam pripomenul, že všetky učiteľky MŠ boli predvolané na
obecný úrad, kde nakoľko dve učiteľky dovŕšili dôchodkový vek, im bolo ponúknuté,
že popri dôchodku budú prijaté na 50 % úväzok na vyučovanie od septembra a ostatné
učiteľky by vyučovali na celý úväzok. Jedna učiteľka tento návrh prijala, ale druhá
vyhlásila, že si nepodá žiadosť o dôchodok. Z uvedeného dôvodu sa musí rozviazať
pracovný pomer s jednou učiteľkou MŠ. Kuchárky budú dve v MŠ a tretia pôjde do
ZŠ, nakoľko tam žiadajú pomoc. Upratovačkám bude musieť ponúknuť nižší úväzok.
9. Diskusia
-

p. Lisziová, občianka pripomenula niektoré body volebného programu SMK
poslancom OZ za SMK a pýtala sa ich, či konajú podľa tohto volebného
programu. Ďalej predniesla sťažnosť rodičov žiakov navštevujúcich triedy
miestnej ZŠ s VJM na p. učiteľku PaedDr. Emíliu Szárazovú, ktorá oslovuje

-

-

-

-

-

-

žiakov urážlivými výrazmi. Písomnú sťažnosť rodičov na nedôstojné správanie
sa p. učiteľky Emílie Szárazovej po rozlúčkovej slávnosti v ZŠ pri príležitosti
ukončenia školského roka, rodičia odovzdali p. riaditeľke v riaditeľni, kde bol
prítomný aj p. starosta a aj jemu odovzdali túto sťažnosť.
P. starosta pripomenul, že po prevzatí tejto sťažnosti do nej p. riaditeľka
nahliadla a poznamenala, že nakoľko sa jedná v nej o konkrétneho pedagóga,
privolala si dotyčnú p. učiteľku. Tu sa rodičia a p. učiteľka v kľudnej
atmosfére porozprávali, „čo rodičov bolí“. P. učiteľka súhlasila aj s tým
návrhom, že ona nemusí učiť slovenský jazyk v triedach s vyučujúcim
jazykom maďarským, čo rodičia aj prijali. Keď sa javilo, že dôjde k „zhode“
medzi prítomnými v riaditeľni, p. Lisziová a p. Veresová nakoniec vzali späť
svoje písomné sťažnosti tak od riaditeľky ako aj odo mňa.
P. Lisziová, občianka pripomenula, že dohoda s p. učiteľkou Szárazovou sa
potom neskončila, nakoľko do riaditeľne vstúpili niektorí ostatní pedagógovia
a začali hrubo urážať prítomných rodičov a taktiež hrubo napádali starostu
(RNDr. Száraz), čomu oni ako rodičia ani nerozumeli. Žiadajú poslancov OZ
za SMK o pomoc pri riešení tohto sporu.
Mgr. Dojčanová, riaditeľka ZŠ pripomenula, že ona sa veľmi hanbí za
správanie sa svojich kolegov. Po tomto výstupe zvolala svojich kolegov
a „vysvetlila“ im spôsob správania sa. Veľmi ľutuje, že niektorí pedagógovia
sa nevedia správať, pritom sa jedná o skutočne dobrých odborníkov. Tvrdila,
že voči dotknutým osobám vyvodila patričné opatrenia. Žiada rodičov, aby
trocha čakali, dúfa, že sa jej túto problematiku podarí vyriešiť v rámci školy.
Ešte raz žiada rodičov, aby sa neprenáhlili a neurobili nejaké náhle
rozhodnutie. Ona zobrala na zodpovednosť aj všetkých pedagógov, ktorí
takpovediac vtrhli do riaditeľne a pýtala sa ich na príčinu tohto konania. Oni
jej odpovedali, že chceli pomôcť svojej kolegyni.
P. Veresová, občianka pripomenula, že nielen p. učiteľka Szárazová sa
nedôstojne správa k deťom. Ona je príkladom pre svojich kolegov, a tí tiež
začínajú používať jej spôsoby jednania so žiakmi a kolegami.
Mgr. Dojčanová, riaditeľka ZŠ poznamela, že ona sa snaží usmerniť svoju
kolegyňu a znovu žiada rodičov, aby počkali.
P. Liszi, občan pripomenul, že jeho dcéra je psychicky zničená pre jednu
učiteľku, nevie sa sústrediť na učenie.
P. riaditeľka ZŠ odpovedala, že žiaľ z jedného dňa na druhý sa nedá zmeniť
správanie dotyčného učiteľa.
P. Száraz, občan pripomenul, že p. učiteľka Szárazová je na vine, že
z maďarského odd. musí odísť učiteľka, ktorú si deti obľúbili.
P. riaditeľka odpovedala, že to nie je tak, nakoľko táto učiteľka musí odísť
z dôvodu, že nemá ukončené vzdelanie, a teraz sa prihlásila učiteľka na
maďarské oddelenie, ktorá má ukončené vzdelanie. S pani učiteľkou Agnešou
Fazekasovou mali uzatvorenú zmluvu na dobu určitú a táto zmluva jej skončila
dňom 30. júna. Nakoľko sa prihlásila učiteľka s príslušným vzdelaním, ona už
nemôže predĺžiť pracovnú zmluvu s nekvalifikovanou učiteľkou.
P. Lisziová, občianka ešte pripomenula, že p. učiteľke Fazekasovej bolo už
viackrát naznačené, že rozbroje v škole sú len od tej doby, odkedy prišla na
školu, pričom ona pomohla rodičom, keďže sa v problematike najviac
zorientovala, písať žiadosti o nenávratné fiančné prostriedky na nákup
školských potrieb, na školské exkurzie a pod.

-

-

-

-

-

P. riaditeľka odpovedala, že vzťahy medzi maďarským a slovenským
oddelením by sa mohli aj ináč vyvíjať, keby sa rodičia v združení maďarských
rodičov ináč stavali k určitým záležitostiam. Vzťahy sa vyostrili, čo vy tvrdíte,
že slovenskí pedagóvia vyučujú na maďarskom oddelení, ale oni boli
vynechaní zo všetkých projektov ktoré boli podané. Potreba nákupu
pracovných pomôcok na vyučovanie bola konzultovaná len s učiteľmi
niektorých predmetov. Aj rodičia zle chápu prísun získaných finančných
prostriedkov, len pre jednu skupinu. Všade sú problémy, ale takto rozhnevať
rodičov aj učiteľov? Mohlo sa to ináč riešiť. Na škole sú žiaci, ktorí vo väčšej
miere navštevujú slovenské oddelenie. Napriek tomu, po ukončení vyučovacej
hodiny na chodbe sa rozprávajú maďarsky.
P. Lisziová, občianka odpovedala, že peniaze dostávajú rodičia v združení
maďarských rodičov a oni rozhodujú na aký účel sa peniaze môžu použiť, len
preto sa dotazovali triednych učiteľov na maďarskom oddelení, lebo oni vedia
čo žiaci k výuke potrebujú, aby nakúpili také pomôcky, ktoré budú žiakom
slúžiť.
P. Krizsan ml., poslanec OZ pripomenul, že teraz sa dozvedel, že sú problémy
s niektorými učiteľmi, je členom školskej rady a doteraz o tomto probléme
nepočul, pričom RŠ zasadá vždy v pracovni riaditeľky a ona je vždy prítomná.
P. Tibor Dojčan, občan pripomenul, že on ako dôchodca sa dobre pamätá, že
naša obec je od nepamäti dvojjazyčná. Jemu sa ani len nesnívalo, že môžu
existovať v našej obci takéto nezhody. Nevie prečo rodičia útočia na pani
riaditeľku ZŠ, veď ona chce vyriešiť vzniknutú situáciu, ale aj rodičia musia
byť trpezliví. Ďalej pripomenul, že sa robil na škole zber papiera, pýta sa, či
boli žiaci, ktorí nazbierali najviac papiera na konci školského roku nejako
odmenení. Ďalej sa dotazuje či sa niečo robí s územným plánom, či nie je
v pláne obce ohradiť kultúrny park, či by sa na písanie kroniky obce nemohol
poveriť nejaký učiteľ.
P. Čepedy, poslanec OZ pripomenul, že tu podaná sťažnosť rodičov by sa mala
riešiť na školskej rade.
P. starosta odpovedal p. Dojčanovi, že všetci žiaci, ktorí boli usilovní v
zberoch alebo na rôznych súťažiach boli v kultúrnom dome pri príležitosti
ukončenia školského roku odmenení, čomu prispela aj obec malými
pozornosťami. Práca s územným plánom obce sa ešte nezačala, teraz bola
podaná žiadosť na poskytnutie dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ na
vypracovanie ÚP obce v rámci výzvy Operačného programu Základná
infraštruktúra, Opatrenie 3.4 Renovácia a rozvoj obcí. Na dotaz, či sa
neplánuje s ohradením kultúrneho parku bolo odpovedané, že toho roku sme
s tým nerátali v rozpočte. Ohľadom písania kroniky navrhol zasadnúť kultúrnej
komisii, nech skúsia získať vhodnú osobu.

10. Interpelácia poslancov
-

p. Kazán, poslanec OZ mal dotaz, prečo nie je pokosená tráva na cintorínoch,
koordinátory sa o to nestarajú.
P. starosta odpovedal, že aktivačná činnosť znamená naučiť nezamestnaných
k návykom na prácu. Žiaľ, ale niektorí sú dlhodobo nezamestnaní, že nechcú
pracovať, tých, ktorých sa to netýka, si hľadajú prácu a aj si ju nájdu. V obci je
veľa nezamestnaných, ale robiť s nimi je veľmi ťažké.

-

P. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že je chybou koordinátora, ak si neplnia
povinnosti a práce nespravia.Treba vyvodiť príslušné opatrenia.
P. Kianek, poslanec OZ pripomenul, že treba určiť zodpovednú osobu a tú
treba brať vždy na zodpovednosť.
P. riaditeľka ZŠ pripomenula, že aj ona má pár nezamestnaných, ktorí v rámci
aktivačnej činnosti robia pri škole, ale aj on tvrdí, že sú nezamestnaní preto,
lebo nechcú pracovať. Je to s nimi ťažko.

11. Návrh na uznesenie
Pán starosta požiadal p. Dojčana, poslanca OZ o podanie návrhu na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu:
schvaľuje
rozpočtové opatrenie obce č. 2 k úprave rozpočtu
- v príjmovej časti o 695 000,- Sk
- z toho 70 000,- Sk tvorí transfer na vzdelácie poukazy ZŠ
- vo výdavkovej časti o 625 000,- Sk
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť zapracovanie úpravy do rozpočtu obce.
Uznesenie č. 36/2005-OZ
schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce podľa predlohy.
Uznesenie č. 37/2005-OZ
schvaľuje
prenájom obecného pozemku pre Janu Száraz bytom Veľký Kýr, Záhradná 17 za účelom
uloženia unimobunky s rozmermi 6 x 3 m na účely podnikania (predaj pekárenských
a potravinárskych výrobkov) na ul. Pažiť za cenu 5.400,- Sk/rok (slovom: päťtisícštyristo
korún/rok) podľa VZN č. 3/2004.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľky.
Uznesenie č. 38/2005-OZ

schvaľuje
vypracovaný štatút Obce Veľký Kýr
Uznesenie č. 39/2005-OZ
berie

na vedomie

správu kontrolóra obce o výsledkoch prevedených kontrol
Uznesenie č. 40/2005-OZ
12. Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť
a zasadanie OZ ukončil.
Vo Veľkom Kýre, dňa 6. júla 2005

Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová

Overovatelia zápisnice: Tibor Gróf
Alexej Janík
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