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

Zápisnica

z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 30. jún 2006
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Správa kontrolóra obce o výsledkoch prevedených kontrol
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Určenie volebných obvodov a počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie
Návrh na úpravu rozpočtu v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
8. Žiadosti občanov
9. Organizačné otázky
10. Interpelácia poslancov
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

1.

Otvorenie

3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre otvoril a viedol starosta
obce Mgr. Ladislav Kottlík. Konštatoval, že na rokovaní je prítomná nadpolovičná väčšina
členov OZ. Za svoju neúčasť sa vopred ospravedlnil p. poslanec Ladislav Kazán. Zároveň
predniesol návrh na program rokovania, ktorý doplnil o bod „O územnoplánovacej
dokumentácii obce a preskúmaní územného plánu sídelného útvaru (Milanovce) Veľký Kýr“ a
žiadal o vyjadrenie sa k navrhovanému programu alebo na jeho doplnenie. Nakoľko
doplňujúcich návrhov nebolo, dal program rokovania na hlasovanie.
Prítomní: 10,

za:

10,

proti: 0,

zdržali sa: 0

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Pán starosta predniesol návrh na zloženie návrhovej komisie: Ladislav Dojčan
Ing. Ľudovít Valaška
Voľba návrhovej komisie sa konala hlasovaním:
Prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0

Za overovatelov zápisnice navrhol poslancov: Alexej Janík
Jozef Kianek
Voľba overovateľov zápisnice sa konala hlasovaním:
Prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
3. Kontrola uznesení
Pán starosta predniesol kontrolu uznesení. K uzneseniam neboli žiadne pripomienky zo
strany poslancov OZ.
4. O územnoplánovacej dokumentácii obce a preskúmaní územného plánu sídelného
útvaru (Milanovce) Veľký Kýr (príloha č. 1)
Ing. Smetana, odborne spôsobilá osoba na obstaranie ÚPP obce informoval prítomých poslancov
o príprave nového územného plánu Obce Veľký Kýr a o príprave urbanistickej štúdie „priemyselná
zóna“ Veľký Kýr. Aby súčasný územný plán obce bol naďalej platný do vyhotovenia nového
územného plánu obce je potrebné skonštatovať, že uvedená územnoplánovacia dokumentácia obce
v zásade dočasne vyhovuje pre potreby usmerňovania územného rozvoja obce. Na vytvorenie
podmienok pre odôvodnené nové územné zámery sa budú obstarávať zmeny a lebo doplnky tejto
územnoplánovacej dokumentácie. Záväznosť Územného plánu sídelného útvaru (Milanovce) Veľký
Kýr z roku 1984, v znení zmien a doplnkov sa stanovuje do doby schválenia nového územného plánu
Obce Veľký Kýr.
Hlasovanie za záväznosť Územného plánu sídelného útvaru (Milanovce) Veľký Kýr z roku 1984,
v znení zmien a doplnkov a stanovenie platnosti do doby schválenia nového územného plánu Obce
Veľký Kýr.
Prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
5. Správa kontrolóra obce o výsledkoch prevedených kontrol (príloha č. 2)
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra (príloha č. 3)
K predloženým správam neboli žiadne pripomienky.
7. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie
Pán starosta predniesol, že v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov je potrebné určiť počet volebných obvodov pre Obec Veľký
Kýr pre volebné obdobie 2006 – 2010. Nakoľko aj v tomto volebnom období pre Obec
Veľký Kýr bol vytvorený jeden volebný obvod, navrhuje, aby sa aj v nasledujúcom
volebnom období určil jeden volebný obvod pre celú obec.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 10, za: 10, proti: 0,

zdržali sa: 0

Ďalej predniesol, že v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov § 11 ods. 3 písm. e) je potrebné určiť počet poslancov na nasledujúce
volebné obdobie, kde rozpätie podľa počtu obyvateľov môže byť 9 – 11 poslancov.
Poslanci navrhli 11 poslancov na nasledujúce volebné obdobie.

Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 10, za: 10, proti: 0,

zdržali sa: 0

8. Návrh na úpravu rozpočtu v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(príloha č. 4)
Pán starosta predniesol návrh na úpravu rozpočtu obce vo výške 3.364.000,- Sk
v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, z čoho 2.189.000,- Sk bude účtovať ZŠ s MŠ vo
svojej výdavkovej časti rozpočtu.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 10, za: 10, proti: 0,

zdržali sa: 0

9. Žiadosti občanov
Pán starosta predniesol žiadosť Združenia maďarských rodičov ohľadom zabezpečenia
vyučovania na oddelení s vyučovacím jazykom maďarským v samostatných triedach. Jedná
sa o triedy 1 – 4. V 1. ročníku v šk. r. 2006/2007 nastúpi od. 1. septembra 5 detí, v 2.
ročníku 10 detí, v 3. ročníku 13 detí a v 4. ročníku 5 detí. Rodičia by chceli, aby sa
vyučovanie pre tieto deti uskutočnilo v samostatných triedach. Na základe Smernice MŠ SR
z 13. júla 2000 č. 1074/2000-41 najnižší počet žiakov v triedach je 12.
- Ing. Valaška, poslanec OZ pripomenul, že keď pre 5 detí povolíme vyučovanie
v samostatnej triede, je potrebné vedieť, aké náklady pripadnú na túto triedu.
- Mgr. Dojčánová, riaditeľka ZŠ s MŠ pripomenula, že mzda vyučujúceho by bola
cca 270 tis. Sk
- Ing. Valaška, poslanec OZ dodal, že treba konkrétne prerátať potrebné náklady
na jednu triedu a potom rozhodnúť. Bolo by dobré pomôcť žiakom 1. a 2.
ročníka.
- Mgr. Noszáková, poslankyňa OZ pripomenula, že by bolo potrebné
osamostatniť aj 3. ročník maďarského oddelenia, kde je 13 žiakov.
- Pán starosta odpovedal, že v prípade, ak sa vytvorí samostatná trieda pre 5 detí,
aj rodičia zo slovenského oddelenia, v ktorých triedach je viac ako 28 detí, budú
chcieť rozdeliť tieto triedy. Treba konkrétne vyčísliť náklady na jednu triedu
a potom prerátať, čo rozpočet povoľuje.
- P. Dojčan, poslanec OZ mal pripomienku, že prečo rodičia, keď chcú
samostatnú triedu pre päť detí, nehľadajú možnosti v nejakých nadáciách, ktorá
by im pomohla, prečo chcú zaťažiť rozpočet obce.
- P. Čepedy, poslanec OZ pripomenul, nech rodičia žiadajú peniaze od nadácií
a nie od obce, obec má z čoho hradiť mzdu učiteľa.
- P. Krizsan ml., poslanec OZ mal dotaz, prečo rodičia nedali žiadosť na
prerokovanie školskej rade a až potom na OZ.
Návrh na predloženie tejto žiadosti pred Radu školy na jej prerokovanie a skonkretizovanie:
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 10, za: 10, proti: 0,
zdržali sa: 0
Pán starosta ďalej predniesol žiadosti Pohrebného podniku Jána Molnára z Nových Zámkov
a Petra Banása z Veľkého Kýru, Na Sihoti 1 ohľadom prevádzkovania miestneho
pohrebiska. Zároveň dodal, že podľa upozornenia Regionálneho verejného zdravotníctva

v Nových Zámkoch s účinnosťou nového právneho predpisu zák. č. 470/2005 Z.z.
o pohrebníctve prevádzkovateľom cintorína musí byť odborne spôsobilá osoba.
- p. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že treba v zmluve určiť podmienky, čo
bude ich povinnosťou
- p. Čepedy, poslanec OZ dodal, že nie len pochovávanie bude ich povinnosťou,
ale aj správcovstvo
- p. starosta dodal, že by bolo dobré ak by obaja dali návrh, akú prácu budú ako
správcovia cintorína vykonávať.
Nárh na vyžiadanie doplnenia žiadosti o poskytovaní komplexných cintorínskych služieb.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 10, za: 10, proti: 0,
zdržali sa: 0
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť p. Jána Mihalika a manž. bytom Veľký Kýr,
Záhradná č. 27 ohľadom predaja obecných pozemkov zameraných GP č. 1279/05 Ing.
Kotrusom v kat. úz. Veľký Kýr, diel č. 5 z parc.č. 1937/3 označený ako orná pôda o výmere
5 m², ktorá sa pričlení k parc.č. 1937/23 zast. plocha a diel č. 6 z parc.č. 1937/3 označený
ako orná pôda o výmere 131 m² ktorá sa pričlení k parc.č. 1937/11 zast. pl.; a parc. č.
1937/24 označenú ako záhrada o výmere 390 m².
- p. Krizsan ml., poslanec OZ pripomenul, že p. Mihalik už raz odkúpil tento
pozemok od vlastníkov, ale nebol usporiadaný a ešte stále je vo vlastníctve obce.
- Poslanci navrhli, aby pozemok, ktorý sa pričleňuje k zastavanej ploche sa
odpredá za 23,- Sk/m² a záhrada sa odpredá za 60,- Sk/m².
Hlasovanie za predložený návrh diel č. 5 a 6 sa odpredá za 23,- Sk/m² a záhrada za 60,Sk/m²
Prítomní: 10, za: 10, proti: 0,
zdržali sa: 0
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť Norberta Straňáka a manž. Nory ohľadom odpredaja
pozemku parc.č. 171/1 v kat. úz. Malý Kýr vedľa stavebného pozemku žiadateľov. Nakoľko
žiadatelia nepredložili GP ani LV, navrhol odročiť prejednanie tejto žiadosti na najbližšie
zasadnutie OZ, kedy sa predložia aj potrebné dokumenty.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 10, za: 10, proti: 0,

zdržali sa: 0

Pán starosta ďalej predniesol žiadosť Márie Csermanovej a spol. bytom Veľký Kýr,
Vinohradnícka 32 ohľadom opredaja neknihovanej nehnuteľnosti zameranej GP č. 1635/92
T. Mandákom v kat. úz. Veľký Kýr a to:
diel č. 15 o výmere 37 m² z N.K. parc.č. 1614 označenej ako cesta a járok o celkovej
výmere 2367 m²
diel č. 16 o výmere 39 m² z N.K. parc.č.1615 označenej ako cesta a járok o celkovej výmere
3169 m², ktoré sa pričlenia k parc.č. 1379/1 označenej ako zast. pl. dom a dvor;
časti pozemkov v kat. úz. Veľký Kýr evidovaných v PK vložke č. 102:
a) 62 m² z podielového spoluvlastníctva parc.č. 1383 o celkovej výmere 2215 m²
označenej ako vinica v hone Felsohegy ktorá sa pričlení k parc.č. 1382/3 s označením
orná pôda;
b) 6 m² z podielového spoluvlastníctva parc.č. 1384 označenej ako les, ktorá sa pričlení
k parc.č. 1379/1 s označením zast. pl. dom a dvor.

Hlasovanie za odpredaj neknihovanej nehnuteľnosti o celkovej výmere 144 m² za 23,Sk/m²:
Prítomní: 10, za: 10, proti: 0,
zdržali sa: 0
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť eRka – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí OC
Nové Zámky ohľadom poskytnutia finančných prostriedkov vo výške 5000,- Sk na úhradu
nákladov za dopravu na detský letný tábor.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 10, za: 0, proti: 10,

zdržali sa: 0

10. Organizačné otázky
Pán starosta predložil návrh na zriadenie účtu na fond opráv v OTP Banke a.s.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 10, za: 10, proti: 0,
zdržali sa: 0
Ďalej informoval poslancov OZ, že v priebehu týždňa sa uskutočnilo výberové konanie na
obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ. Vo výberovom konaní úspešne skončila Mgr. Helena
Dojčánová, ktorú dňom 1. júla 2006 na návrh výberovej komisie menuje za riaditeľku ZŠ
s MŠ s VJSaM, Šklská 7, Veľký Kýr.
11. Interpelácia poslancov
Pán Kianek, poslanec OZ mal pripomienku, že rozhlas na Novozámockej ul. nie je počuť,
treba urobiť nápravu. Pripojili sa aj poslanci p. Dojčan, ktorý uviedol, že tento problém je aj
na ul. Petőfiho a p. Ing. Valaška, ktorý spomenul ul. Pažiť.
Nakoľko ďalších otázok a pripomienok nebolo, predsedajúci požiadal o podanie návrhu na
uznesenie:
12. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
- Správu kontrolóra obce o výsledkoch prevedených kontrol
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Uznesenie č. 38/2006-OZ
Určuje
jeden volebný obvod pre Obec Veľký Kýr pre volebné obdobie 2006 – 2010, a
schvaľuje
počet poslancov na nasledujúce volebné obdobie v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 11 ods. 3 písm. e) v počte 11 poslancov
Uznesenie č. 39/2006-OZ

Schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 1 v zmysle zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
zvýšenie rozpočtu obce v príjmovej časti o 3.364.000,- Sk a
vo výdavkovej časti o
3.364.000,- Sk,
s tým, že transfér 2.189.000,- Sk bude účtovať ZŠ s MŠ s VJSaM vo svojej výdavkovej časti
rozpočtu.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť zapracovanie rozpočtového opatrenia do rozpočtu obce
riaditeľke ZŠ s MŠ s VJSaM zabezpečiť zapracovanie rozpočtového opatrenia do rozpočtu
ZŠ s MŠ s VJSaM
Uznesenie č. 40/2006-OZ
-

Ukladá
Prednostke úradu vyzvať:
- pohrebný podnik Jána Molnára, majiteľa a konateľa Krematória Molnár s.r.o. so sídlom
Slovenská 26 Nové Zámky na predloženie návrhu na správcovstvo cintorína;
- p. Petra Banása bytom Veľký Kýr, Na Sihoti 1 na predloženie návrhu na prevádzkovanie
pohrebiska.
Uznesenie č. 41/2006-OZ
Berie na vedomie
Žiadosť ZMRS ZO vo Veľkom Kýre o zabezpečenie vyučovania v samostatných triedach
s vyučovacím jazykom maďarským v ročníkoch 1. – 4. v šk.r. 2006/2007 a
poveruje
členov Rady školy pri ZŠ s MŠ s VJSaM o prerokovanie tejto požiadavky spolu s riaditeľkou
ZŠ s MŠ s VJSaM a riešenie v rámci zákonnom daných možností predložiť OZ.
Uznesenie č. 42/2006-OZ
Schvaľuje
a) Odpredaj pozemku zameraného GP č. 1279/05 Ing. Kotrusom pre Jána Mihalika,
Záhradná 27, Veľký Kýr a to nehnuteľnosť v kat.úz. Veľký Kýr:
diel č. 5 z p.č. 1937/3 o výmere 5 m² ktorý sa pričleňuje k parc.č. 1937/23;
diel č. 6 z p.č. 1937/3 o výmere 131 m² ktorý sa pričleňuje k parc.č. 1937/11 o celkovej
výmere 136 m² za 23,- Sk/m² za sumu 3128,- Sk
a parc.č. 1937/24 o výmere 390 m² za 60,- Sk/m²,
b) odkúpenie dielu č. 2 od Jána Mihalíka pre Obec Veľký Kýr, z parc.č. 1937/11 výmeru 22
m², ktorá sa pričlení k parc.č. 1937/15 za 60,- Sk/m².
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa.
Uznesenie č. 43/2006-OZ

Schvaľuje
odpredaj nehnuteľností kupujúcim:
1. Mária Csermanová bytom Veľký Kýr, Vinohradnícka 32 v podiele 3/6 k celku,
2. Gabriela Ficová, bytom Nové Zámky, P. Blahu 11 v podiele 1/6 k celku,
3. Mária Horváthová, bytom Púchov, Obrancov mieru 1151 v podiele 1/6 k celku
4. Helena Szerződiová, bytom Veľký Kýr, Apátska 204 v podiele 1/6 k celku
v kat. úz. Veľký Kýr, zameraných GP č. 1635/92 geodetom T. Mandákom a to:
diel č. 15 o výmere 37 m² z N.K. parc.č. 1614 označenej ako cesta a járok o celkovej výmere
2367 m²
diel č. 16 o výmere 39 m² z N.K. parc.č.1615 označenej ako cesta a járok o celkovej výmere
3169 m², ktoré sa pričlenia k parc.č. 1379/1 označenej ako zast. pl. dom a dvor;
časti pozemkov v kat. úz. Veľký Kýr evidovaných v PK vložke č. 102:
a) 62 m² z podielového spoluvlastníctva parc.č. 1383 o celkovej výmere 2215 m² označenej
ako vinica v hone Felsohegy ktorá sa pričlení k parc.č. 1382/3 s označením orná pôda;
b) 6 m² z podielového spoluvlastníctva parc.č. 1384 označenej ako les, ktorá sa pričlení
k parc.č. 1379/1 s označením zast. pl. dom a dvor.
Celková výmera odpredávaných pozemkov činí 144 m². Cena za m² odpredávaného pozemku
je 23,- Sk.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľov.
Uznesenie č. 44/2006-OZ
Odročuje
prejednanie žiadosti Norberta Straňáka a manž. o odpredaj járku vedľa ich stavebného
pozemku s tým, že je potrebné zistiť vlastníka predmetnej nehnuteľnosti.
Uznesenie č. 45/2006-OZ
Neschvaľuje
Poskytnutie finančného daru pre eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí na úhradu
nákladov za dopravu na detský letný tábor – Bánovce nad Bebravou
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľov.
Uznesenie č. 46/2006-OZ
Schvaľuje
zriadenie účtu na odčlenenie finančných prostriedkov na fond opráv 6 b.j. na ul. Hlavná.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť zriadenie účtu.
Uznesenie č. 47/2006-OZ
K o n š t a t u j e,
že po preskúmaní Územného plánu sídelného útvaru (Milanovce) Veľký Kýr z roku 1984,
v znení zmien a doplnkov z roku 1995, uvedená územnoplánovacia dokumentácia obce
v zásade dočasne vyhovuje pre potreby usmerňovania územného rozvoja obce.
Pre vytvorenie podmienok pre odôvodnené nové územné zámery sa budú obstarávať zmeny a
doplnky tejto územnoplánovacej dokumentácie.

Schvaľuje
záväznosť Územného plánu sídelného útvaru (Milanovce) Veľký Kýr z roku 1984, v znení
zmien a doplnkov z roku 1995 do doby schválenia nového územného plánu Obce Veľký Kýr.
Ukladá
prednostke úradu zaslať stanovisko OZ na Krajský stavebný úrad v Nitre.
Uznesenie č. 48/2006-OZ
13. Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť
a zasadanie OZ ukončil.
Vo Veľkom Kýre, dňa 6. júla 2006

Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová

Overovatelia zápisnice: Alexej Janík

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

Jozef Kianek

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

