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

Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 2. septembra 2005
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Zriadenie Základnej školy s materskou školou s VJSaM, Školská 7, Veľký Kýr
4. Žiadosti občanov
5. Organizačné otázky
6. Návrh na uznesenie
7. Záver
1.

Otvorenie

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre otvoril a viedol
starosta obce Mgr. Ladislav Kottlík.
2.

Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Pán starosta predniesol návrh na zloženie návrhovej komisie: Ladislav Dojčan
Tibor Gróf
Voľba návrhovej komisie sa konala hlasovaním:
Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Za overovatelov zápisnice navrhol poslancov: Alexej Janík
Jozef Kianek
Voľba overovateľov zápisnice sa konala hlasovaním:
Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
3. Zriadenie Základnej školy s materskou školou s VJSaM, Školská 7, Veľký Kýr
Pán starosta predniesol, že 31. 8. 2005 sme obdržali stanoviská Ministerstva školstva SR pod č.
CD-2005-16386/19918-1:098 ohľadom vyradenia Základnej školy s vyučovacím jazykom
slovenským a vyučovacím jazykom maďarským, Školská 7, Veľký Kýr, vyradenia Školského
klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Školská 7,
Veľký Kýr, vyradenia Školskej jedálne pri Základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským
a maďarským, Školská 7, Veľký Kýr, vyradenia Materskej školy I s výchovným jazykom
slovenským a maďarským, Apátska 19, Veľký Kýr, vyradenia Školskej jedálne pri Materskej
škole I, Apátska 19, Veľký Kýr, vyradenia Materskej školy II, Malokýrska 2, Veľký Kýr
a vyradenia Školskej jedálne pri Materskej škole II, Malokýrska 1, Veľký Kýr k 31. augustu
2005.

Rozhodnutím č. CD-2005-16386/19918-1:098/ZM Ministerstvo školstva SR zaraďuje do siete
škôl a školských zariadení Základnú školu s materskou školou s vyučovacím jazykom
slovenským a maďarským, Školská 7, Veľký Kýr – Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola és Óvoda, Školská 7, Nagykér;
Rozhodnutím č. CD-2005-16386/19918-1:098/ŠJ Ministerstvo školstva SR zaraďuje do siete
škôl a školských zariadení Školskú jedáleň ako súčasť Základnej školy s materskou školou
s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Školská 7, Veľký Kýr – Szlovák és Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda, Školská 7, Nagykér;
Rozhodnutím č. CD-2005-16386/19918-1:098/ŠKD Ministerstvo školstva SR zaraďuje do siete
škôl a školských zariadení Školský klub detí ako súčasť Základnej školy s materskou školou
s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Školská 7, Veľký Kýr – Szlovák és Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda, Školská 7, Nagykér s účinnosťou od 1. septembra 2005.
Na základe týchto rozhodnutí predkladá návrh na novú zriaďovaciu listinu Základnej školy
s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Školská 7, Veľký Kýr –
Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda, Školská 7, Nagykér.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 8 za: 8,
proti:

0,

zdržali sa:

0

Zároveň predložil návrh na poverenie vedením Základnej školy s materskou školou
s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Školská 7, Veľký Kýr – Szlovák és Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda, Školská 7, Nagykér Mgr. Lýdiu Dojčanovú, riaditeľku
zrušeného zariadenia do doby zvolenia nového riaditeľa novovytvoreného subjektu. Vedením
predškolského zariadenia – elokovaného pracoviska na ul. Apátskej č. 19 poveruje p.
Pospigelovú, riaditeľku zrušeného predškolského zariadenia do doby vymenovania nového
zástupcu riaditeľa školy pre materskú školu.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 8 za: 8,
proti:

0,

zdržali sa:

0

Pán starosta ďalej informoval poslancov, že sa ukončili práce na prestavbe materskej školy na
Apátskej ul. Je potrebné ešte upraviť okolie a vymeniť žľaby dažďovej vody na streche, čo sa
prevedie počas prevádzky. Ďalej informoval poslancov, že zriadením nového školského
zariadenia treba zriadiť aj novú školskú radu a vyhlásiť výberové konanie na post nového
riaditeľa ZŠ s MŠ. Novovytvorená školská rada bude mať opäť 11 členov v zmysle zákona NR
SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004. Zloženie novej školskej
rady má byť nasledovné:
- dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných
zamestnancov školy, štyria zvolení zástupcovia rodičov, traja delegovaní zástupcovia
zriaďovateľa, delegovaný zástupca inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá sa
podieľa na výchove a vzdelávaní. Pri základnej škole s materskou školou sa ustanoví rada
školy, ktorej členom je aj zvolený zástupca rodičov detí materskej školy a zvolený zástupca
pedagoických zamestnancov materskej školy.
- P. Janík, poslanec OZ pripomenul, že delegovaní zástupcovia zriaďovateľa do školskej rady
nech sú z radov poslancov OZ. K tejto pripomienke sa súhlasne vyjadrili aj ostatní členovia
OZ.
Členovia OZ sa súhlasne zhodli, že zo 4 zvolených zástupcov rodičov má byť 1 rodič zástupcom
detí z MŠ a z 3 rodičov zástupcov rodičov žiakov ZŠ má byť 1 z rodičov žiakov navštevujúcich
triedy s vyučovacím jazykom maďarským a 2 z rodičov žiakov navštevujúcich triedy

s vyučovacím jazykom slovenským. Ďalej navrhli, že 3 členov školskej rady, ktorých deleguje
zriaďovateľ majú byť z radov poslancov OZ . Mohli by zostať aj tí delegovaní členovia, ktorí
pôsobili v školskej rade doposiaľ a to: Ing. Valaška, p. Čepedy a p. Krizsan ml.
P. Dojčan, poslanec OZ mal pripomienku, že by bolo dobré ak by bol 1 zástupca riaditeľa pre
slovenské oddelenie a 1 pre maďarské oddelenie ZŠ
P. starosta pripomenul, že návrh treba zapracovať do rokovacieho poriadku
Hlasovanie za predložený návrh o delegovaní za členov školskej rady p. Ing. Valašku, p. Čepedyho
a p. Krizsana ml.
Prítomní:

8

za:

8,

proti:

0,

zdržali sa:

0

4. Žiadosti občanov
Pán starosta predniesol žiadosti:
a) p. Miroslava Kováča, bytom Veľký Kýr, Vinohradnícka 23, Vendelína Malúcha, bytom Veľký Kýr,
Cetínska 47 a Zuzany Kucmanovej bytom Veľký Kýr, Pažiť 28 ohľadom poskytnutia stravy zo
školskej jedálne z dôvodu, že ešte nedovŕšili 70 rokov veku, ale by mali záujem o odber stravy.
- Mgr. Noszáková, poslankyňa OZ mala pripomienku, nech sa im strava poskytne, ale nech platia celú
výšku stravy.
- P. Križan, p. Dojčan, Ing. Valaška, p. Gróf poslanci OZ boli tiež toho názoru, aby za poskytnutú
stravu občania do 70 rokov zaplatili celú výšku stravy.
Hlasovanie za predložený návrh, aby občania do 70 rokov svojho veku hradili za stravu zo ŠJ plnú
výšku poskytnutej stravy:
Prítomní: 8 za: 8,
proti: 0,
zdržali sa:
0
b) Antona Hudeca, Spojovacia 16, Nitra ohľadom povolenia prevádzkovania predajne použitých
autodielov na ul. Novozámockej č. 606 vo Veľkom Kýre.
Hlasovanie za povolenie prevádzkovania predajne použitých autodielov:
Prítomní: 8 za: 8,
proti: 0,
zdržali sa:
0
c) AKVAFISH – Františka Borsányiho, Baranyaiho 2516/1, Komárno, výrobne so sídlom Školská 991,
Tešedíkovo o súhlas k prevádzkovaniu obchodu za účelom predaja chovateľských potrieb na
Novozámockej ul. č. 592.
Hlasovanie za súhlasné stanovisko k prevádzkovania obchodu s predajom chovateľských potrieb:
Prítomní: 8 za: 6,
proti: 0,
zdržali sa:
2
d) Mgr. Zory Križanovej, Staničná 20, Veľký Kýr ohľadom povolenia umiestnenia reklamnej
tabule na obecnom pozemku. Súčasne predložil rozhodnutie stavebného úradu ohľadom zmeny
účelu užívania rodinného domu na reštauráciu.
-

-

P. Dojčan, poslanec OZ mal pripomienku, že menovaní užívajú verejné
priestranstvo, pred domom majú na obecnom pozemku umiestnený starý koč, ktorý
bude brániť vo výhľade na hlavnú cestu.
P. Križan st. poslanec OZ pripomenul, že mu treba vyrubiť poplatok za užívanie
verejného priestranstva.

-

-

P. starosta dodal, že boli za ním zo SSC a tí ho tiež vyzvali, že odvodňovací járok má
vyšší svah a tým neodvádza dažďovú vodu z vozovky, žiadali ho o úpravu, ale ešte
žiadnu nespravil.
Ing. Valaška, poslanec OZ pripomenul, nech doplní žiadosť konkrétne, kde má byť
reklamná tabuľa umiestnená.

Hlasovanie za povolenie umiestnenia reklamnej tabule s tým, nech uvedie konkrétne miesto, kde chce
reklamnú tabuľu umiestniť:
Prítomní: 8 za: 8,
proti: 0,
zdržali sa:
0
e) Patrika Bálinta a manž. Sone bytom Záhradná 31, Veľký Kýr ohľadom prenájmu priestorov malého
kultúrneho domu za účelom prevádzkovania cukrárne a predaja cukrárenských výrobkov od októbra
2005, nakoľko majú vedomosť o tom, že doterajšie najomkyne vypovedali zmluvu ku koncu
septembra 2005. Z doteraz prenajatých priestorov majú záujem o prenájom všetkých miestností okrem
„veľkej kuchyne“.
Hlasovanie za povolenie prenájmu priestorov MKD za účelom prevádzkovania cukrárne:
Prítomní: 8 za: 8,
proti: 0,
zdržali sa:
0
5. Interpelácia poslancov:
-

-

-

P. Krizsan ml., poslanec OZ mal dotaz, či by obyvatelia 6 b.j. nemohli dostať voľnú časť
pozemku za bytovkou aby si tam mohli zriadiť záhrady do doby kým sa tu začne výstavba
ďalšej bytovky.
P. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že by sa im tento pozemok mohol prideliť do
dočasného užívania, mali by záhrady a obec by nemala problémy, že je pozemok zarastený
burinou.
P. starosta odpovedal, že sa to môže uskutočniť formou nájmu vždy na 1 rok od budúceho
roku, rozmerajú sa záhrady na 6 častí, každý byt dostane 1 diel.

6. Organizačné otázky
Pán starosta informoval prítomných poslancov, že sťažnosťou rodičov, ktorá bola prejednávaná pri
ukončení školského roka sa ďalej obec nezaoberala, nakoľko zástupcovia rodičov povedali, že sa
dohodli s riaditeľkou ZŠ. Pán RNDr. Száraz Jozef sa cca po mesiaci obrátil na starostu s otázkou, ako
môže prejednávať na zastupiteľstve sťažnosť rodičov na jeho manželku a oni neboli pozvaní. Pán
starosta mu povedal, že rodičia prišli na zastupiteľstvo a oni tu predniesli svoju sťažnosť, tak si ju
všetci prítomní poslanci vypočuli. Teraz však dostal na vedomie správu, že boli doručené listy
podpísané niektorými členmi vtedajšej školskej rady na rôzne inštitúcie, medzi nimi na Ministerstvo
školstva na viac oddelení, Krajskú školskú inšpekciu a parlamentným poslancom SMER-u. Listy –
sťažnosti boli podpísané predsedníčkou školskej rady, niektorými členmi školskej rady a niektorými
rodičmi.
Ing. Valaška, poslanec OZ a člen školskej rady dodal, že na školskej rade bola informácia, že oni len
v mene niektorých členov rady školy a niektorých rodičov žiadali o vysvetlenie určitých otázok.
Pán starosta ďalej pokračoval, že dnešným dňom ho navštívili p. Čaplovič a p. Orémus členovia
politickej strany a poslanci NR SR za Smer, kde bola táto sťažnosť tiež adresovaná a žiadali starostu
o vysvetlenie, avšak on nevie vysvetliť to, o čom nemá vedomosť a požiadal prítomných členov
školskej rady, RNDr. Jozefa Száraza, Mgr. Anetu Peternaiovú a Gizelu Kevélyovú, ktorí doprevádzali
p. poslancov, aby list, čo adresovali na rôzne inštitúcie, aj on dostal do rúk, a tak sa mohol vyjadriť k
záležitosti. Podľa mienky poslancov SMER-u je problém v tom, že peniaze sú nespravodlivo rozdelené

medzi triedy s vyučovacím jazykom slovenským a triedy s vyučovacím jazykom maďarským ZŠ
a taktiež, že v triedach s vyučovacím jazykom maďarským v ročníkoch 5 – 9 nie sú spojené triedy
napriek malému počtu žiakov, ale v triede s vyučovacím jazykom slovenským s počtom detí „30“ sa
nemôže deliť trieda na 2 triedy.
P. Ing.Valaška, poslanec OZ pripomenul, že podľa jeho vedomia, Združenie maďarských rodičov, zo
získaných finančných prostriedkov z konkurzov neprispieva na celú školu, iba na triedy s vyučovacím
jazykom maďarským.
P. Krizsan ml. poslanec OZ pripomenul, že RNDr. Szárazovi sa máli jeho výplata, lebo „podľa
vzdelania“ by mal mať vyšší plat.
Nakoľko doteraz ani starosta ani OZ nedostalo žiadnu sťažnosť od školskej rady ohľadom rozdelenia
žiakov do tried, treba si počkať na „sťažnosť“ školskej rady, ktorú by najprv mali predložiť
zriaďovateľovi a potom na ďalšie inštitúcie.
Nakoľko ďalších pripomienok nebolo, požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie:
7. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
rozhodnutie Ministerstva školstva SR pod č. CD-2005-16386/19918-1:098 ohľadom vyradenia
Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským a vyučovacím jazykom maďarským,
Školská 7, Veľký Kýr, vyradenia Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím
jazykom slovenským a maďarským, Školská 7, Veľký Kýr, vyradenia Školskej jedálne pri
Základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Školská 7, Veľký Kýr,
vyradenia Materskej školy I s výchovným jazykom slovenským a maďarským, Apátska 19,
Veľký Kýr, vyradenia Školskej jedálne pri Materskej škole I, Apátska 19, Veľký Kýr, vyradenia
Materskej školy II, Malokýrska 2, Veľký Kýr a vyradenia Školskej jedálne pri Materskej škole
II, Malokýrska 1, Veľký Kýr k 31. augustu 2005.
a zároveň
rozhodnutím č. CD-2005-16386/19918-1:098/ZM Ministerstvo školstva SR zaraďuje do siete
škôl a školských zariadení Základnú školu s materskou školou s vyučovacím jazykom
slovenským a maďarským, Školská 7, Veľký Kýr – Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola és Óvoda, Školská 7, Nagykér;
Rozhodnutie č. CD-2005-16386/19918-1:098/ŠJ Ministerstvo školstva SR zaraďuje do siete škôl
a školských zariadení Školskú jedáleň ako súčasť Základnej školy s materskou školou
s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Školská 7, Veľký Kýr – Szlovák és Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda, Školská 7, Nagykér;
Rozhodnutím č. CD-2005-16386/19918-1:098/ŠKD Ministerstvo školstva SR zaraďuje do siete
škôl a školských zariadení Školský klub detí ako súčasť Základnej školy s materskou školou
s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Školská 7, Veľký Kýr – Szlovák és Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda, Školská 7, Nagykér s účinnosťou od 1. septembra 2005.
Na základe týchto rozhodnutí predkladá návrh na novú zriaďovaciu listinu Základnej školy
s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Školská 7, Veľký Kýr –
Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda, Školská 7, Nagykér.

Schvaľuje
a) zriaďovaciu listinu ZŠ s MŠ s VJSaM, Školská 7 Veľký Kýr s jej súčasťami ŠJ, ŠKD) od
1.9.2005
b) poverenie p. Mgr. Lýdie Dojčánovej vedením ZŠ s MŠ s VJSaM, Školská 7, Veľký Kýr do doby
zvolenia riaditeľa školy
c) poverenie p. Emerencie Pospigelovej vedením MŠ pri ZŠ s MŠ s VJSaM na ul. Apatskej č. 19
ukladá
prednostke úradu vydať poverovacie listiny.
Uznesenie č. 43/2005-OZ
Schvaľuje
žiadosť Mgr. Zory Križanovej, bytom Staničná 20 o umiestnení reklamnej tabule na obecnom
pozemku na Novozámockej ul. o informácii o Pizzerii na Staničnej ul. č. 20 po upresnení miesta,
kde sa má reklamná tabuľa umiestniť,
ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa v znení uznesenia.
Uznesenie č. 44/2005-OZ
Schvaľuje
žiadosť AKVAFISCH – Františka Borsányiho, Školská 992 Tešedíkovo o prevádzkovanie
obchodu za účelom predaja chovateľských potrieb na Novozámockej ul. č. 592,
ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa v znení uznesenia.
Uznesenie č. 45/2005-OZ
Schvaľuje
Žiadosť Antona Hudeca, Spojovacia 16 Nitra o povolenie prevádzkovania predajne použitých
autodielov na ul. Novozámocká č. 606 po obstaraní všetkých potrebných dokladov a povolení,
ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa v znení uznesenia.
Uznesenie č. 46/2005-OZ
Schvaľuje
žiadosti Miroslava Kováča, bytom Veľký Kýr, Vinohradnícka 23, Zuzany Kucmanovej, Veľký
Kýr, Pažiť 28, Vendelína Malúcha, Cetínska 47 na odber obedov zo ŠJ pri ZŠ s VJSaM Veľký
Kýr bez zľavy poskytnutej pre dôchodcov vo veku 70 rokov a starších,

ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa v znení uznesenia.
Uznesenie č. 47/2005-OZ
Schvaľuje
žiadosť Patrika Bálinta a manž. Sone, bytom Veľký Kýr, Záhradná 31 o poskytnutie priestorov
miestnej cukrárne za účelom prevádzkovania cukrárne a predaja cukrárenských výrobkov od
októbra 2005 podľa VZN č. 3/2004 ktorým sa určujú minimálne ceny nájomného za nebytové
priestory a pozemky vo vlastníctve obce a v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Veľký Kýr,
ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa v znení uznesenia.
Uznesenie č. 48/2005-OZ
Deleguje
za členov rady školy: Ing. Ľudovíta Valašku, Zoltána Krizsana ml. a Štefana Čepedyho
poslancov OZ.
Uznesenie č. 49/2005-OZ
8. Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť
a zasadanie OZ ukončil.
Vo Veľkom Kýre, dňa 7. septembra 2005

Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová

Overovatelia zápisnice: Alexej Janík
Jozef Kianek
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