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

Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 30. mája 2005
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Spolufinancovanie vypracovania územného plánu obce v rámci Opatrenia 3.4
Renovácia a rozvoj obcí, Operačného programu Základná infraštruktúra
4. Organizačné otázky
5. Diskusia
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: Zoltán Krizsan ml.
Mgr. Otília Noszáková
Voľba návrhovej komisie sa konala hlasovaním:
Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0
Za overovatelov zápisnice navrhol poslancov: Ing. Marek Száraz
Alexej Janík
Voľba overovateľov zápisnice sa konala hlasovaním:
Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0
3. Spolufinancovanie vypracovania územného plánu obce v rámci Opatrenia 3.4
Renovácia a rozvoj obcí, Operačného programu Základná infraštruktúra
a) Pán starosta predniesol, že na poslednom zasadaní OZ sa zúčastnili rokovania riaditeľ RRA
a jeho spolupracovník, ktorí oboznámili OZ o možnosti poskytnutia dotácie zo
štrukturálnych fondov Operačného programu Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.4
Renovácia a rozvoj obcí na vypracovanie ÚP obce. Bude potrebné spolufinancovanie vo
výške 5 % zo sumy 475.000 Sk, t.j. 23.750 Sk z rozpočtu obce a taktiež zvyšné náklady
projektu vo výške 250 – 300 tis. Sk pokryť z vlastných zdrojov alebo z bankového úveru.
Bude potrebné požiadať o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ v
rámci Operačného programu Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.4. Renovácia a rozvoj

obcí zabezpečiť spolufinancovanie obce na projekte „Územný plán obce Veľký Kýr“
v zhode s finančnými pravidlami financovanie Opatrenia 3.4. Renovácia a rozvoj obcí OP ZI
podiel spolufinancovania z vlastných zdrojov predstavuje 5 % t.j. 23 750.- Sk z celkových
oprávnených nákladov na projekt, ktoré sú 475 000,- Sk, obec bude obstarávateľom Územno
plánovacej dokumentácie Veľký Kýr.
-

Ing. Száraz, poslanec OZ mal dotaz, kedy budeme vedieť, či nám bude poskytnutý
príspevok zo štrukturálnych fondov
Pán starosta odpovedal, že cca v mesiacoch jú – august
P. Dojčan, poslanec OZ mal dotaz, že ak dostaneme príspevok zo štrukturálnych
fondov, prečo treba ešte pôžičku vo výške 250 – 300 tis. Sk
Pán starosta odpovedal, že celková výška nákladov na ÚP bude činiť cca 750 tis. Sk.

Hlasovanie za schválenie predloženého návrhu:
Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0
8. Organizačné otázky
Pán starosta predniesol, že 26. mája mala zasadať kultúrna komisia ohľadom dojednania
programu pri návšteve družobnej obce Pellérd. Zasadanie komisie sa neuskutočnilo. Mal
dotaz na Ing. Száraza, či už MO Csemadoku má upresnený program na túto akciu.
Ing. Száraz predniesol návrh programu Csemadoku, ale členovia OZ mali výhrady k tomuto
programu a žiadali o upresnenie.
9. Diskusia
p. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že na starom cintoríne sú pokazené
studne, treba ich opraviť.
- P. starosta odpovedal, že sú už studne opravené
Nakoľko ďalších pripomienok nebolo, požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na
uznesenie:
-

10. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu sa uznieslo nasledovne:
schvaľuje
b) požiadať o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného
programu Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.4. Renovácia a rozvoj obcí
c) spolufinancovanie obce na projekte „Územný plán obce Veľký Kýr“ v zhode s finančnými
pravidlami financovanie Opatrenia 3.4. Renovácia a rozvoj obcí OP ZI podiel
spolufinancovania z vlastných zdrojov predstavuje 5 % t.j. 23 750.- Sk z celkových
oprávnených nákladov na projekt, ktoré sú 475 000,- Sk
d) obec bude obstarávateľom Územno plánovacej dokumentácie Veľký Kýr
Uznesenie č. 35/2005-OZ

11. Záver

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť
a zasadanie OZ ukončil.

Vo Veľkom Kýre, dňa 31. mája 2005

Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová

Overovatelia zápisnice: Ing. Marek Száraz
Alexej Janík
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