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

Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 16. decembra 2005
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2006
Návrh 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.
5. Návrh na úpravu rozpočtu obce
6. Návrh poplatkov za pracovné a administratívne úkony
7. Návrh rozpočtu obce na rok 2006
8. Žiadosti občanov
9. Organizačné otázky
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

1.

Otvorenie

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre otvoril a viedol
starosta obce Mgr. Ladislav Kottlík. V úvode privítal prítomných poslancov OZ. Konštatoval,
že na rokovaní je prítomná nadpolovičná väčšina členov OZ. Za svoju neúčasť sa vopred
ospravedlnili poslanci p. Ing. Száraz a p. Ing. Valaška. Pán poslanec Kazán sa neospravedlnil.
Zároveň predniesol návrh na program rokovania podľa pozvánky a žiadal o vyjadrenie sa
k navrhovanému programu alebo na jeho doplnenie. Pán Janík, poslanec OZ predložil návrh
na doplnenie programu rokovania o prerokovanie odmeny pre starostu obce. Tento bod
navrhuje zaradiť ako bod č. 8 a ostatné body sa posunú o jedno miesto nižšie od bodu č. 8.
Hlasovanie za predložený návrh o doplnenie programu rokovania:
Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

2.

Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Pán starosta predniesol návrh na zloženie návrhovej komisie: Mgr. Otília Noszáková
Štefan Čepedy
Voľba návrhovej komisie sa konala hlasovaním:
Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Za overovatelov zápisnice navrhol poslancov: Ladislav Dojčan
Tibor Gróf

Voľba overovateľov zápisnice sa konala hlasovaním:
Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
3. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2006 (príloha č. 1)
Pán starosta predniesol návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2006, ktorý bola navrhnutý
na schválenie finančnou komisiu.
Hlasovanie:
Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
4. Návrh 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. (príloha č. 2)
Pán starosta ďalej predniesol návrh 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. VZN bolo
navrhnuté na schválenie finančnou komisiou s tým, že sa mení § 36 nasledovne:
Od 1.1.2006 obec zmierni tvrdosť zákona občanom, kotí v danom kalendárnom roku dovŕšia
80 rokov a starším, a občanom, ktorí v danom kalendárnom roku dovŕšia 6 rokov a mladším
sa zníži sadzba poplatku o 100,- Sk na osobu.
Hlasovanie za predložený návrh so zmenou § 36 VZN:
Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
5. Návrh na úpravu rozpočtu obce (príloha č. 3)
Pán starosta ďalej predniesol rozpočtové opatrenie č. 5 k 15. 12. 2005 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., kde navrhuje upraviť výšku rozpočtu o 2.554.000,Sk v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu s tým, že transfér ZŠ s MŠ na prenesené
kompetencie vo výške 8 000,- Sk a na originálne kompetencie poskytnutých 102 000,- Sk
bude účtovať ZŠ s MŠ vo výdavkovej časti svojho rozpočtu.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
6. Návrh poplatkov za pracovné a administratívne úkony (príloha č. 4)
Predsedajúci ďalej predniesol návrh na stanovenie poplatkov za pracovné a administratívne
úkony od 1.1.2006.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

7. Návrh rozpočtu obce na rok 2006 (príloha č.5)
Predsedajúci predniesol návrh rozpočtu na rok 2006 v celkovej výške 24 236 000,- Sk
Bežné príjmy vo výške
24 186 000
Kapitálové príjmy vo výške
50 000
Spolu:
24 236 000
Bežné výdavky vo výške
12 636 000
Kapitálové výdavky
692 000
ZŠ s MŠ
8 190 000
Originálne kompetencie
2 718 000
Spolu:
24 236 000
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
8. Návrh na stanovenie odmeny pre starostu obce
Pán poslanec Janík predniesol návrh na určenie odmeny pre starostu obce. Pripomenul, že
počas celého funkčného obdobia starostovi nebola poskytnutá odmena, pričom všetci dobre
vedia, že v predchádzajúcom volebnom období sa ročne odsúhlasovala odmena pre starostu
obce. Navrhuje na schválenie 25 % jednorázovú odmenu z priemerného ročného platu
starostu.
p. Noszáková, poslankyňa OZ pripomenula, že starostovi ešte doposiaľ nebola schválená
odmena, navrhuje odsúhlasiť 30 % z priemerného ročného platu.
p. Kianek, poslanec OZ tiež navrhol 30 % z priemerného ročného platu.
Hlasovanie za poskytnutie 30 % odmeny pre starostu obce z jeho priemerného ročného platu:
Prítomní: 8, za: 7, proti: 0, zdržali sa: 1
9. Žiadosti občanov
Pán starosta predniesol žiadosť COOP Jednoty Nové Zámky, spotrebné družstvo, ktorí
žiadajú o odpredaj pozemku zameraného GP č. 120/2005 nasledovne:
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
výmera spolu 324 m², a žiadosť p. Maticsovej z Komáromu o určení vlastníctva zastavanej
plochy pod predajňou CBA na ul. Apátskej ku ktorej prikladá písomnosti, ktoré potvrdzujú
vlastnícky vzťah jej rodičov k tejto nehnuteľnosti.
Nakoľko odpredaj pozemku z parc.č. 495/2 a 500/7 súvisí s určením vlastníctva
k nehnuteľnosti pod predajňou CBA poslanci navrhujú odročiť hlasovanie o týchto
žiadostiach.
Hlasovanie za odročenie týchto žiadostí:
Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť Ing. Pavla Gabku a manž. bytom Bratislava
Drotárska 39 o odpredaj časti pozemku zameraného GP č. 75/2005 z parc.č. 125/4 diel č. 1

o výmere 10 m² s označením kultúry zast. plocha (dvor). Nakoľko tento diel sa pričleňuje
k novovytvorenej parc.č. 122/6 na ktorej sa nachádza podzemná stavba slúžiaca obci,
navrhuje súhlasiť s odpredajom tohoto pozemku za 23,- Sk/m² s tým, že manželia Gabkoví sa
môžu napojiť na jestvujúcu nádrž odpadovej vody a naďalej bude bezplatne slúžiť pre potreby
obce. V prípade vybudovania kanalizačnej siete v obci si zabezpečia odkanalizovanie
odpadovej vody z ich rodinného domu na vlastné náklady a obec odstráni jestvujúcu nádrž
z ich pozemku.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
10. Organizačné otázky
Pán starosta ďalej predniesol, že sú požiadavky zo strany mladých ľudí na prenájom malého
kultúrneho domu na usporiadanie diskoték a zábav.
- p. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že už aj v minulosti chceli mladí ľudia
využívať tento kultúrny dom na diskotéky, ale sa povedalo, že tento sa im
neposkytne, je tam veľký kultúrny dom, ktorý môžu využívať.
- P. Kianek, poslanec OZ bol tiež toho názoru, aby sa malý kultúrny dom
neprenajímal za účelom usporadúvania diskoték.
- P. Janík, poslanec OZ mal názor, že aj tento kultúrny dom by sa mohol
využívať na usporiadanie diskoték.
- P. Noszáková, poslankyňa OZ bola tiež toho názoru, aby sa tento kultúrny dom
nevyužíval na usporadúvanie diskoték.
Hlasovanie, aby sa malý kutlúrny dom nezapožičiaval na individuálne organizovanie
tanečných zábav a diskoték:
Prítomní: 8, za: 7, proti: 1, zdržali sa: 0
Pán starosta ďalej informoval členov OZ o tom, že p. Križan naňho nalieha, aby vydal
povolenie na umiestnenie reklamnej tabule. Na naše žiadosti na príslušné inštitúcie ktorých
vyjadrenie potrebujeme k vydaniu povolenia dostávame zápornú odpoveď, pán Križan však
prinesie z tej istej inštitúcie kladnú odpoveď.
- p. Čepedy, poslanec OZ pripomenul, že osadenie reklamnej tabule ako je to
teraz urobené bude brániť traktoristom, ktorí prichádzajú z Hlbokej cesty na
cestu I/64 vo výhľade.
- P. Kianek, poslanec OZ pripomenul, že odpovede, v ktorých sú uvedené rôzne
stanoviská jednej inštitúcie treba vrátiť a nech sa oni rozhodnú ktoré
stanovisko je správne.
Nakoľko do diskusie sa nikto nehlásil, pán starosta požiadal p. Mgr. Noszákovú o predloženie
návrhu na uznesenie.
11. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo

Schvaľuje
rozpočet obce na rok 2006 v celkovej výške 24 236 000,- Sk (príloha č. 5)
bežné príjmy vo výške
kapitálové príjmy vo výške
spolu:

24 186 000
50 000
24 236 000

bežné výdavky vo výške
kapitálové výdavky vo výške
ZŠ
Originálne kompetencie
Spolu:
Uznesenie č. 70/2005-OZ

12 636 000
692 000
8 190 000
2 718 000
24 236 000
Schvaľuje

VZN o 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 s tým, že mení § 36 nasledovne:
Od 1.1.2006 obec zmierni tvrdosť zákona občanom, ktorí v danom kalendárnom roku dovŕšia
80 rokov a starším, a občanom, ktorí v danom kalendárnom roku dovŕšia 6 rokov a mladším
sa zníži sadzba poplatku o 100,- Sk na osobu (príloha č. 2).
Uznesenie č. 71/2005-OZ
Schvaľuje
VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2006 (príloha č. 1).
Uznesenie č. 72/2005-OZ
Schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 5 nasledovne:
zvýšenie rozpočtu:
v príjmovej časti o
2.554.000,- Sk
vo výdavkovej o
2.554.000,- Sk
s tým, že transfer ZŠ s MŠ na prenesené kompetencie vo výške 8 000,- Sk
a na originálne kompetencie poskytnuté vo výške
102 000,- Sk
bude účtovať ZŠ s MŠ vo výdavkovej časti rozpočtu (príloha č. 4).
Ukladá
- prednostke úradu zabezpečiť zapracovanie úpravy do rozpočtu obce;
- riaditeľke ZŠ s MŠ úpravu rozpočtu zapracovať do rozpočtu ZŠ s MŠ.
Uznesenie č. 73/2005-OZ
Schvaľuje
poplatky za pracovné a administratívne úkony obecného úradu s účinnosťou od 1.1.2006
podľa vypracovanej prílohy č. 4.
Uznesenie č. 74/2005-OZ
Schvaľuje
jednorázovú ročnú odmenu pre starostu obce vo výške 30 % z jeho priemerného ročného
platu.
Uznesenie č. 75/2005-OZ
Neschvaľuje
zapožičanie malého kultúrneho domu na individuálne organizovanie tanečných zábav
a diskoték.
Uznesenie č. 76/2005-OZ

Odročuje
-

prejednanie žiadosti COOP Jednoty Nové Zámky, spotrebné družstvo, ktorí žiadajú o
odpredaj pozemku zameraného GP č. 120/2005 nasledovne:
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
výmera spolu 324 m².
- prejednanie žiadosti p. Maticsovej z Komáromu o určení vlastníctva zastavanej plochy
pod predajňou CBA na ul. Apátskej.
Uznesenie č. 77/2005-OZ
Schvaľuje
Žiadosť Ing. Pavla Gabku a manž. bytom Bratislava Drotárska 39 o odpredaj časti pozemku
zameraného GP č. 75/2005 z parc.č. 125/4 diel č. 1 o výmere 10 m² za 23,- Sk/m²
s označením kultúry zast. plocha (dvor).
Poveruje
Starostu obce na podpísanie kúpno-predajnej zmluvy a dohody o bezodplatnom užívaní
podzemnej stavby nachádzajúcej sa na pozemku parc.č. 122/6 do doby vybudovania
splaškovej kanalizačnej siete v obci.
Uznesenie č. 78/2005-OZ
12. Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť
a zasadanie OZ ukončil. Zároveň poprial všetkých spokojné prežitie vianočných sviatkov
a veľa úspechov v nastávajúcom roku 2006. Zároveň pozval všetkých poslancov na spoločné
posedenie dňa 30. 12. 2006 o 17,00 hod. do malého kultúrneho domu.
Vo Veľkom Kýre, dňa 22. 12. 2005

Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová

Overovatelia zápisnice: Zoltán Krizsan ml.
Mgr. Otília Noszáková
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