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

Zápisnica

zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 8. september 2006
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Plnenie rozpočtu za I. polrok 2006
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
6. Žiadosti občanov
7. Organizačné otázky
8. Interpelácia poslancov
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

1.

Otvorenie

4. 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. V čase zahájenia rokovania nebol prítomný poslanec Ing. Valaška. Zároveň
predniesol návrh na program rokovania 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 Kazán
Zoltán Križan st.
Voľba návrhovej komisie sa konala hlasovaním:
Prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Za overovatelov zápisnice navrhol poslancov: Zoltán Krizsan ml.
Mgr. Otília Noszáková

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. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2006 (príloha č. 1)
Predsedajúci predniesol plnenie rozpočtu za I.polrok 2006, kde v príjmovej časti rozpočtu
obce je plnenie na 62,45 % z celkových príjmov a vo výdavkovej časti je plnenie na 44,70
% z celkových výdavkov obce. K predloženej správe neboli žiadne pripomienky zo strany
poslancov.
Hlasovanie o plnení rozpočtu obce:
Prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
5. 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. 2)
Pán starosta predniesol návrh na úpravu rozpočtu obce. Podotkol, že poslanci obdržali
pôvodne návrh na úpravu rozpočtu vo výške 372.000,- Sk v príjmovej časti rozpočtu
a 362.000,- Sk vo výdavkovej časti rozpočtu s tým, že 10.000,- Sk bude účtovať ZŠ s MŠ
vo svojom výdavkovom rozpočte. Navrhuje doplniť úpravu rozpočtu nasledovne: Nakoľko
obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie o tom, že obec podporí opravu kaplnky formou
transféru pre cirkev a vyčlenené prostriedky vo výške 350.000,- Sk už boli na tento účel
zaslané formou transféru a zároveň aj investované do rekonštrukcie a nakoľko je
potrebných ďalších cca 400.000,- Sk na ukončenie kaplnky, navrhuje uvolniť tieto finančné
prostriedky z rezervného fondu obce a zvýšiť transfér pre cirkev o túto sumu. Ďalej navrhol
zvýšiť transfér pre TJ FC Veľký Kýr o 100.000,- Sk z dôvodu, že TJ získala postup do 5.
ligy, kde sú zvýšené výdavky, ktoré TJ z vlastných zdrojov nedokáže pokryť. Do tretice,
obci vznikla povinnosť splácať dlhodobý úver od ŠFRB vo výške 42.457,- Sk mesačne na
stavbu 2 x 6 b.j., teda v rozpočte na r. 2006 navrhuje vyčleniť 213.000,- Sk. Ďalej bolo
nutné vykonať terénne úpravy v hone Hašadík, tieto práce objednala obec za 50.000,- Sk.
- p. Dojčan, poslanec OZ mal otázku, kedy sa ukončí strecha na kaplnke.
- P. starosta odpovedal, že prikrytie už nebude veľkým problémom, ešte sa čaká na
klampiarov, aby sa mohli uložiť škridle na strechu.
- P. Kazán, poslanec OZ pripomenul, že ak máme materiál na zakrytie kaplnky, prikryme
ju a nechajme ostatné na rok, vtedy sa ukončí celá rekonštrukcia. Prečo aj cirkev nevloží
do rekonštrukcie peniaze? Prečo neprišla hospodárska rada cirkvi na zasadnutie a prečo
oni nevysvetlia kde sú peniaze cirkvi alebo prečo sa neprišli dohodnúť, že sa v obci
spraví zbierka.
- P. Noszáková, poslankyňa OZ pripomenula, že aj cirkev chcela prispieť do opravy
kaplnky a teraz čo? Keď sa minuli peniaze, čo obec zaslala ako transfér pre cirkev,
nemožno ďalej robiť?
- P. Valaška, poslanec OZ pripomenul, že sme schvaľovali rozpočet, peniaze sa minuli,
prečo musíme pokračovať? Ukončime na čo máme peniaze a nechajme ostatné na

-

-

-

-

-

-

nasledujúci rok. Naplánujme v rozpočte ešte potrebné financie v budúcom roku a potom
ukončime rekonštrukciu.
P. Kazán, poslanec OZ dodal, že chýbajúce finančné prostriedky naplánujme v rozpočte
na nasledujúci kalendárny rok.
P. Valaška, poslanec OZ pripomenul, že sme všetko plánovali. Keď sa pri zostavovaní
rozpočtu žiadali financie vo výške 70.000,- Sk na ukončenie školského ihriska sme
neprispeli, teraz máme prispieť pre cirkev?
P. starosta odpovedal, že ak neprispejeme na začaté dielo, tak môže byť, že to nebude
nikdy hotové.
P. Valaška, poslanec OZ ďalej dodal, že bude rád, ak sa kaplnka aspoň v tomto roku
zastreší – prikryje.
P. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že na práce na kaplnke obec prijala brigádnikov,
ktorí pomaly robia, treba zabezpečiť, aby rýchlejšie pracovali a treba ukončiť
rekonštrukciu, lebo je to pre celú obec, nie len pre cirkev.
P. Kazán, poslanec OZ dodal, že treba teraz prikryť kaplnku a ostatné práce nechať na
budúci rok, toho roku prestať s ďalšími prácami. Prečo cirkev neprispeje takou sumou,
akou prispela obec na obnovu?
P. Dojčan, poslanec OZ dodal, že v kostole sa mesačne vyúčtováva a počujeme, že majú
vždy väčší príjem ako výdaj, peniaze musia byť.
P. Janík, poslanec OZ pripomenul, že treba aby sa v prácach pokračovalo, teraz tam
bude treba zabudovať mrazničku a nebudú peniaze.
P. starosta odpovedal, že ak nebudú peniaze, tak sa rekonštrukcia neukončí. Obec
neprijala pomocných robotníkov len na opravu kaplnky, ale na všetky pomocné práce
v obci. Keďže OZ toho času súhlasilo s transférom na rekonštrukciu kaplnky
a zabezpečením pomocných prác, pomocní robotníci sú tam zamestaní podľa potreby.
P. Kazán, poslanec OZ nástojil, nech dá cirkev peniaze.
P. Száraz, poslanec OZ dodal, nech sa v priebehu nasledujúceho týždňa zvolá
mimoriadne zastupiteľstvo ak sa kaplnka prikryje a potom rozhodnúť čo bude ďalej.
P. Valaška, poslanec OZ pripomenul, že on neverí, že sa strecha v priebehu
nasledujúceho týždňa prikryje a keď zvýšime poskytnutý transfér, že tie peniaze ešte
budú zainvestované do budovy.
P. Gróf, poslanec OZ pripomenul, že keď sa táto rekonštrukcia začala, aj tak bude
musieť obec všetko ukončiť.
P. Križan st, poslanec OZ dodal, aby sa v práci pokračovalo a zvolajme mimoriadne
zastupiteľstvo k tomuto bodu a potom rozhodnime ako ďalej.
P. Čepedy, poslanec OZ pripomenul, nech prispeje aj cirkev na túto rekonštrukciu.

Pán starosta dal hlasovať za návrh, kto súhlasí so zvýšením transféru pre cirkev na ukončenie
rekonštrukcie kaplnky:
Hlasovanie:
Prítomní: 11,
za: 4, zdržali sa: 7,
proti: 0
Pán starosta dal ďalej na zváženie zvýšenie transféru pre TJ FC vo výške 100.000,- Sk.
-

-

p. Kazán, poslanec OZ mal dotaz, či doteraz TJ nevedela o tom, že ak sa mužstvo
prebojuje vyššie budú aj väčšie výdavky? Ak vedeli že nie sú financie, prečo povolili
mužstvu aby sa dostali do 5. ligy? Nech TJ zabezpečí sponzorov.
P. Janík, poslanec OZ dodal, že to nie je tak, nesúhlasiť s postupom mužstva, potom by
hráči nechceli hrať. Bude treba aj šatne prerobiť, čo by bolo potrebné aj vtedy, ak by
mužstvo nepostúpilo.

-

P. Valaška, poslanec OZ pripomenul, že zato je dôležitý rozpočet, treba vedieť, na čo sa
použíjú finančné prostriedky, treba vopred plánovať.

Hlasovanie za zvýšenie transféru pre TJ FC:
Prítomní: 11, za: 9, proti: 1 (Ing. Száraz),

zdržali sa: 1 (Kazán)

Hlasovanie za navýšenie rozpočtu o splácanie úveru ŠFRB o 213.000,- sk
Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0
Hlasovanie za navýšenie rozpočtu o 50.000,- Sk na terénne úpravy v hone Hašadík
Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0
Hlasovanie za úpravu rozpočtu v príjmovej časti o 735.000,- Sk a vo výdavkovej časti
rozpočtu obce o 725.000,- Sk a výdavku 10.000,- Sk, ktoré bude účtovať ZŠ s MŠ vo svojej
výdavkovej časti rozpočtu:
Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0
6. Žiadosti občanov
Pán starosta predniesol žiadosť riaditeľstva ZŠ s MŠ s VJSaM vo Veľkom Kýre o udelenie
výnimky z najnižšieho počtu žiakov podľa smernice MŠ SR z 13. júla 2000 č. 1074/200041 v triedach 7.B; 8.B a 9.B na školský rok 2006/2007.
Hlasovanie za udelenie výnimky:
Prítomní: 11, za: 11, proti: 0,

zdržali sa: 0

Ďalej predniesol návrh na určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení v zmysle § 14 ods.
1 Vyhlášky MŠ SR č. 353/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov nasledovne:
- výška mesačného príspevku v MŠ
200,- Sk na každé dieťa;
výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným
zabezpečením v školských kluboch detí v zmysle § 10 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 28/1995
Z.z. v znení neskorších predpisov o školských kluboch detí nasledovne:
- výška mesačného príspevku v ŠKD
70,- Sk na každé dieťa
s účinnosťou od 1. 9. 2006.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 11, za: 11, proti: 0,

zdržali sa: 0

Pán starosta ďalej informoval poslancov, že pozemok, ktorý žiadal p. Straňák Norbert na
odpredaj vedľa jeho pozemku na ul. Na Sihoti nie je obecným pozemkom. Odkúpiť si ho
bude môcť od skutočných vlastníkov spomínaného pozemku.
Predsedajúci ďalej informoval prítomných, že žiadatelia o správcovstvo cintorínov, p.
Molnár z Nových Zámkov a p. Peter Banász z Veľkého Kýra boli vyrozumení, aby
skonkretizovali svoj návrh na správcovstvo cintorína. Iba p. Banász zaslal odpoveď na naše
vyžiadanie, ktoré predkladá na zváženie.
Poslanci sa zhodli, že súhlasia so správcovstvom p. Banásza na miestnom cintoríne po
upresnení podmienok prevádzkovania v nájomnej zmluve.

Hlasovanie:
Prítomní: 11,

za: 11, proti: 0,

zdržali sa: 0

Ďalej predniesol žiadosť Norberta Kissa, vedúceho pobočky firmy AGRICO s.r.o.,
Rybářska 671 Třeboň, Česká republika na Slovensku o prenájom preistorov budovy bývalej
MŠ na Malokýreksej ul. na podnikateľskú činnosť a založenie firmy AGRICO Veľký Kýr
s.r.o. so sídlom vo Veľkom Kýre.
Hlasovanie:
Prítomní: 11,

za: 11, proti: 0,

zdržali sa: 0

Pán starosta predniesol opätovnú žiadosť p. Anny Bumberovej bytom Veľký Kýr, Petőfiho
434 ohľadom pridelenia bytu v bytovom dome na ul. Záhradnej
Hlasovanie:
Prítomní: 11,

za: 0, proti: 11,

zdržali sa: 0

7. Organizačné otázky
Pán starosta predniesol, že kultúrny súbor Mórinca v tomto roku oslavuje svoje 10. výročie
založenia súboru. Pri tejto príležitosti vedúci kultúrneho strediska v spolupráci s MO ZMRS
plánujú v mesiaci október uskutočniť slávnostnú akadémiu, kde by potrebovali aj pomoc od
obce na sponzorovanie podujatia.
Poslanci sa zhodli v tom, že bude potrebné aby vedúci kultúrneho strediska p. PaedDr.
Száraz v spolupráci s MO ZMRS a s kultúrnou komisiou uskutočnili spoločnú schôdzu a tu
dohodli podrobnosti chystanej oslavy. Konkrétny návrh programu bude treba predložiť
obecnému zastupiteľstvu, aby sa mohli vyjadriť k sponzorovaniu podujatia.
Hlasovanie za zvolanie komisie na prípravu osláv 10. výročia založenia súboru Mórinca.
Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0
Pán starosta ďalej pripomenul, že zo stavebného materiálu, ktorý sa uložil na dvore
obecných garáží z bývalej budovy baraku začínajú stavať miestnosť, na uloženie
separovaného odpadu. Ďalej informoval poslancov o tom, ako pokračujú práce na výstavbe
obecných nájomných bytov.
8. Interpelácia poslancov
p. Kianek, poslanec OZ mal pripomienky, že pozdĺž vozovky na ul. Novozámockej, ako je
postavený chodník, je na mnohých miestach odlomený okraj chodníka. Bolo by potrebné
tento chodník opraviť.
p. Noszáková, poslankyňa OZ pripomenula, že v cintoríne je málo smetných nádob, ľudia
ukladajú smeti aj vedľa týchto nádob.
p. starosta odpovedal, že teraz pred hodami, sa pristaví aj kontajner, aby ľudia ktorí chcú
upratať hroby mohli uložiť odpad z hrobov svojich zosnulých.
Nakoľko ďalších otázok a pripomienok nebolo, predsedajúci požiadal o podanie návrhu na
uznesenie:

9. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo

Schvaľuje

- plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2006
- rozpočtové opatrenie č. 2 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 735.000,- Sk a
vo výdavkovej časti o
725.000,- Sk,
s tým, že transfér 10.000,- 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. 49/2006-OZ
Súhlasí
s udelením výnimky z najnižšieho počtu žiakov podľa Smernice MŠ SR z 13. júla 2000 č.
1074/2000-41 v triedach 7.B, 8.B a 9.B na školský rok 2006/2007.
Uznesenie č. 50/2006 - OZ
Schvaľuje
a) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným
zabezpečením v predškolskom zariadení v zmysle § 14 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č.
353/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov nasledovne:
výška mesačného príspevku v MŠ 200,- Sk na každé dieťa;
b) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným
zabezpečením v školských kluboch detí v zmysle § 10 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č.
28/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o školských kluboch detí nasledovne:
výška mesačného príspevku v ŠKD 70,- Sk na každé dieťa
s účinnosťou od 1. 9. 2006.
Ukladá
riaditeľke ZŠ s MŠ zabezpečiť, vyrozumenie predškolského zariadenia a ŠKD o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpčením
platným od 1.9.2006.
Uznesenie č. 51/2006-OZ
Schvaľuje
správcovstvo a prevádzkovanie pohrebiska Petrom Banásom, bytom Veľký Kýr ul. Na
Sihoti 1 po upresnení podmienok prevádzkovania podľa vypracovanej nájomnej zmluvy.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa a spísania nájomnej zmluvy.
Uznesenie č. 52/2006-OZ

K o n š t a t u j e,
že pozemok, ktorý žiada Norbert Straňák bytom Čechynce 235 na odpredaj, nie je obecný
pozemok.
Uznesenie č. 53/2006-OZ
Súhlasí
so žiadosťou Norberta Kissa, vedúceho pobočky firmy AGRICO s.r.o. Rybářska 671,
Třeboň, Česká republika na Slovensku o prenájom priestorov budovy bývalej MŠ na
Malokýrskej ul. na podnikateľskú činnosť a založením firmy AGRICO Veľký Kýr s.r.o. so
sídlom vo Veľkom Kýre.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa a spísania nájomnej zmluvy podľa VZN č.
3/2004 ktorým sa určujú minimálne ceny nájomného za nebytové priestory a za pozemky vo
vlastníctve obce a v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Uznesenie č. 54/2006-OZ
Nesúhlasí
s pridelením bytu pre Annu Bumberovú bytom Veľký Kýr, Petőfiho 434 v bytovom dome na ul.
Záhradnej.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľky.
Uznesenie č. 55/2006-OZ
Ukladá
PaedDr. Alexejovi Szárazovi, vedúcemu MKS v spolupráci s kultúrnou komisiou OZ a MO
ZMRS na spoločnom posedení prejednať oslavu 10. výročia založenia súboru Mórinca. Spoločne
schválený program a konkrétnu požiadavku o spolufinancovanie podujatia predložiť obecnému
zastupiteľstvu.
Uznesenie č. 56/2006-OZ.
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť
a zasadanie OZ ukončil.
Vo Veľkom Kýre, dňa 14. septembra 2006

Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová

Overovatelia zápisnice: Zoltán Krizsan ml.
Mgr. Otília Noszáková
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