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

Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 25. júla 2005
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Prevádzka v trojtriednej MŠ
Organizačné otázky
Návrh na uznesenie
Záver

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: Zoltán Krizsan st.
Ladislav Dojčan
Voľba návrhovej komisie sa konala hlasovaním:
Prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0
Za overovatelov zápisnice navrhol poslancov: Zoltán Krizsan ml.
Mgr. Otília Noszáková
Voľba overovateľov zápisnice sa konala hlasovaním:
Prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0
3. Prevádzka v trojtriednej MŠ
Pán starosta predložil návrh ako budú učiteľky a ostatní prevádzkoví pracovníci oboch MŠ po
zlúčení od 1. septembra 2005 pracovať. Návrh je nasledovný:
1. trieda
2. trieda
3. trieda

vek detí
5–6
3–4
3-6

Upratovačka – školníčka:
2 x 60 % úväzok

výchovný jazyk
slovenský
slovenský
maďarský

počet detí
25
21
13

počet pedagog.prac.
2 x 100 %
2 x 100 %
1 x 100 %, 1 x 50 %

Kuchárka:
2 osoby = 2 x 100 % úväzok
kuchárka – 50 % úväzok - prechádza do ŠJ ZŠ
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní:

7

za:

7,

proti:

0,

zdržali sa:

0

4. Organizačné otázky
Pán starosta predniesol, že Krajský úrad v Nitre nám oznámil, že zákonom č. 290/2005 Z.z.
s účinnosťou od 1.7.2005 bol novelizovaný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Podľa § 117a
stavebného zákona prechádza zo stavebného úradu (obce) na krajský stavebný úrad časť
pôsobnosti na úseku vyvlastňovacieho konania pre účel uskutočnenia stavieb podľa § 108
ods. 2 písm. f) a o) stavebného zákona. Finančné prostriedky poskytované na úsek
vyvlastňovacieho konania prostredníctvom Krajského úradu v Nitre obec po obdržaní
poukázala na Spoločný obecný úrad v Šuranoch, kde sa vedie stavebná agenda pre obec.
Nakoľko od 1. 7. 2005 KÚ neposkytne finančné prostriedky na agendu vyvlastňovacieho
konania vo výške 12.010,- Sk, je potrebné rozhodnúť, či obec z vlastných zdrojov uhradí
sumu 12.010,- Sk na bežné výdavky a mzdy na 2. polrok 2005 a zároveň či bude hradiť sumu
24.020,- Sk Spoločnému obecnému úradu v Šuranoch z vlastných zdrojov, ktorá suma
prislúchala na úhradu bežných výdavkov a miezd na úsek vyvlastňovacieho konania.
-

-

p. Krizsan ml., poslanec OZ pripomenul, že ak krajský stavebný úrad
prevezme agendu, prečo by sme my mali platiť na spoločný obecný úrad za to,
čo už nebudú vykonávať.
P. Križan st., p. Janík, p. Dojčan, poslanci OZ sa vyjadrili, aby obec
z vlastných peňazí nehradila na spoločný obecný úrad sumu 12.010,- Sk
nakoľko sa zrušilo pracovné miesto určené na vyvlastňovacie konanie.

Hlasovanie o poskytnutí 12.010,- Sk na 2. polrok 2005 z vlastných zdrojov pre Spoločný
obecný úrad v Šuranoch a 24.020,- Sk v budúcich rokoch na úsek vyvlastňovacieho konania.
Prítomní:

7,

za: 0,

proti:

7,

zdržali sa:

0

Pán starosta ďalej informoval prítomných členov OZ o pokračujúcich prácach pri
rekonštrukcii MŠ. Pripomenul, že tretia trieda, ako aj chýbajúce hygienické zariadenie sú už
vybudované, bude treba plech strechy premaľovať, vymeniť kompletné odvedenie dažďovej
vody z strechy, preniesť zariadenie ktoré bude potrebné z Malokýrskej MŠ, urobiť
upratovanie a možno začať v septembri prevádzku v trojtriednej MŠ. Ďalej predložil plány na
rekonštrukciu kaplnky, kde s rekonštrukčnými prácami bude možné začať v blízkej
budúcnosti.
Nakoľko ďalších pripomienok nebolo, požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na
uznesenie:
5. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu sa uznieslo nasledovne:
schvaľuje
prevádzku v trojtriednej MŠ s výchovným jazykom slovenským a maďarským na Apátskej ul. č. 19
nasledovne:
1. trieda
vek detí
výchovný jazyk
počet detí
počet pedagog.prac.
5–6
slovenský
25
2 x 100 %
2. trieda
3–4
slovenský
21
2 x 100 %
3. trieda
3-6
maďarský
13
1 x 100 %, 1 x 50 %
Upratovačka – školníčka:
2 x 60 % úväzok
Kuchárka:
2 osoby = 2 x 100 % úväzok
kuchárka – 50 % úväzok - prechádza do ŠJ ZŠ
Uznesenie č. 41/2005-OZ

neschvaľuje

financovanie Spoločného obecného úradu v Šuranoch z vlastných zdrojov vo výške 12.010,Sk v II. polroku 2005 a od r. 2006 vo výške 24.020,- Sk, nakoľko táto čiastka nebude obci
Veľký Kýr poskytnutá z dôvodu delimitácie vyvlastňovacieho konania na Krajský stavebný
úrad v Nitre.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie Spoločného obecného úradu v Šuranoch v znení
uznesenia.
Uznesenie č. 42/2005-OZ
6. Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť
a zasadanie OZ ukončil.
Vo Veľkom Kýre, dňa 27. júla 2005

Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová

Overovatelia zápisnice: Zoltán Krizsan ml.

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

Mgr. Otília Noszáková

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

