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

Zápisnica

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

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce o vymedzení miest na umiestňovanie
volebných plagátov v čase volebnej kampane
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
6. 10. výročie súboru Mórinca
7. Žiadosti občanov
8. Organizačné otázky
9. Interpelácia poslancov
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. 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. Ospravedlnil sa 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: Alexej Janík
Zoltán Križan ml.
Voľba návrhovej komisie sa konala hlasovaním:
Prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Za overovatelov zápisnice navrhol poslancov: Ladislav Dojčan
Tibor Gróf

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. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce o vymedzení miest na umiestňovanie
volebných plagátov v čase volebnej kampane (príloha č. 1)
Hlasovanie za predložený návrh:
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. Navrhuje zvýšiť príjmovú časť
rozpočtu o 2.745.000,- Sk a výdavkovú časť o 2.745.000,- Sk s tým, že 650.000,- Sk bude
účtovať ZŠ s MŠ vo svojej výdavkovej časti rozpočtu.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
6. 10. výročie súboru Mórinca
Pán starosta predniesol, že 21. 10. 2006 o 18,00 hod. sa uskutoční gala večer pri príležitosti
10. výročia založenia súboru Mórinca, oboznámil poslancov s plánovaných programom
ktorý zostavili organizátori a zároveň pozval všetkých poslancov OZ na túto slávnosť.
-

-

p. Križan st. poslanec OZ pripomenul, že pri tejto príležitosti by bolo vhodné
obdarovať p. Józsefa Szabó, nakoľko už 10 rokov chodí do našej obce
z Komáromu a vyučuje naše deti hrať na citare. Jeho zásluhou už súbor získal
viacero ocenení, bolo by vítané ak by sa mu odovzdal nejaký vecný dar, ako
poďakovanie zo strany obce za jeho úsilie.
Mgr. Noszáková a p. Ing. Száraz, poslanci OZ sa pripojili k tomuto návrhu
a navrhli, že by sa mu mohla kúpiť krištálová váza v hodnote 3 – 5 tis. Sk

Hlasovanie za nákup daru pre p. Szabó:
Prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
7. Žiadosti občanov
Predsedajúci predniesol žiadosť p. Ladislava Gajdošíka bytom Veľký Kýr, Budovateľská 79
o vydanie stanoviska OZ o pobyte Márie Mikušovej rod. Valašková, Júliusa Valašku, Juliany
Hatosovej rod. Valašková, Katarína Simonovej rod. Valašková, Terézia Simonovej rod.
Valašková a Františka Valašku, ktorí sú uvedení ako spoluvlastníci p.č. 2206/27 zast. pl.

a 2206/28 orná p. zapísaní vo výpise z LV č. 1488, EL č. 1599 vydaným SG v Nových Zámkoch
zo dňa 15.8.1990.
Členovia obecného zastupiteľstva konštatovali, že menovaní nie sú občanmi Obce Veľký Kýr
a zdržiavajú sa na neznámom mieste.
Hlasovanie:
Prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Ďalej predniesol žiadosť JUDr. Alexandra Vereša, bytom Veľký Kýr, Budovateľská 15 ohľadom
prenájmu nebytových priestorov na ul. Mlynskej v budove, predajňa pekárenských výrobkov, na
kancelárske účely k podnikateľskej činnosti ktorú už v tejto budove prevádzkuje.
Hlasovanie:
Prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Ďalej predniesol žiadosť Emila Tótha, bytom Veľký Kýr, Apátska 80 ohľadom udelenia
súhlasného stanoviska na umiestnenie reklamnej tabule v Hlbokej ceste pre TIPOSPORT
a.s. Žilina, ktorá spoločnosť prevádzkuje stávkovanie v Pivárni Tóth, ktorej je majiteľom.
Poslanci mali pripomienku, že reklamná tabula môže byť umiestnená na miete, ktoré im
určí obec.
Hlasovanie:
Prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
Ďalej predniesol žiadosť Mikuláša Vereša bytom Nové Zámky, Nábrežná 83 ohľadom
povolenia zámeny pozemku v jeho vlastníctve, na ktorom je uložená kanalizácia dažďovej
vody a chodník medzi ul. Novozámocká a ul. Budovateľská s pozemkom parc.č. 589/2,
ktoré je vo vlastníctve obce v tej výmere, ktorú zaberá kanalizácia.
Pán starosta k tejto žiadosti pripomenul, že nesúlad by sa dal uviesť na správnu mieru napr.
navrhnutou zámenou, ale k tomu treba vyhotoviť geometrický plán, nakoľko pozemok
okolo odvodňovacieho kanála sa do vlastníctva p. Vereša dostal po vymeraní jeho
spoluvlastníckych podielov zo susedných parciel.
Hlasovanie:
Prítomní: 10, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 0
8. Interpelácia poslancov
Ing. Száraz, poslanec OZ mal pripomienku, že cez železničný nadjazd motorové vozidlá,
ktoré prichádzajú do obce idú neprimerane vysokou rýchlosťou, či by sa nedala obmedziť
rýchlosť.
p. Janík, poslanec OZ pripomenul, že obmedzenie rýchlosti na 40 alebo 70 km/hod. môže
cestártná správa vyložiť len so súhlasom polície. Keď však ide o nadjazd a o rýchlosť
v uzatvorenej osade, rýchlosť je stanovená v pravidlách cestnej dopravy.
Nakoľko ďalších otázok a pripomienok nebolo, predsedajúci požiadal o podanie návrhu na
uznesenie:
9. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo

Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov
v čase volebnej kampane.
Uznesenie č. 57/2006-OZ
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 3 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 a výdavkovej časti o 2.745.000,- Sk
s tým, že transfér 650.000,- 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. 58/2006-OZ
-

Konštatuje,
že Mária Mikušová rod. Valašková, Július Valaška, Juliana Hatosová rod. Valašková, Katarína
Simonová rod. Valašková, Terézia Simonová rod. Valašková a František Valaška uvedení ako
spoluvlastníci p.č. 2206/27 zast. pl. a 2206/28 orná p. zapísaní vo výpise z LV č. 1488, EL č. 1599
vydaným SG v Nových Zámkoch zo dňa 15.8.1990 nie sú občanmi Obce Veľký Kýr a zdržiavajú
sa na neznámom mieste.
Uznesenie č. 59/2006-OZ
Schvaľuje
prenájom nebytových priestorov na kancelárske účely v budove zväzarmu na Mlynskej ul. pre
JUDr. Alexandra Vereša, bytom Veľký Kýr, Budovateľská 15 k podnikateľskej činnosti, ktorú
prevádzkuje v danej budove podľa VZN č. 3/2004 ktorým sa určujú minimálne ceny nájomného
za nebytové priestory.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy.
Uznesenie č. 60/2006-OZ
Súhlasí
s umiestnením reklamnej tabule pre Emila Tótha, bytom Veľký Kýr, Apátska 80 pre TIPSPORT
a.s. Žilina v Hlbokej ceste na miesto, ktoré určí obec po vybavení si stavebného povolenia
žiadateľom.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa.
Uznesenie č. 61/2006-OZ

Súhlasí
so zámenou pozemku, na ktorom je uložená kanalizácia dažďovej vody a chodník medzi ul.
Novozámockou a Budovateľskou a je vo vlastníctve Mikuláša Vereša, Nábrežná 83 Nové Zámky
s pozemkom parc.č. 589/2 ktoré je vo vlastníctve obce po vyhotovení GP so zameraním obsadenej
výmery jeho pozemku.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa.
Uznesenie č. 62/2006
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť
a zasadanie OZ ukončil.
Vo Veľkom Kýre, dňa 12. októbra 2006

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Helena Dojčanová
prednostka úradu

Zapísala: Helena Dojčanová

Overovatelia zápisnice: Ladislav Dojčan
Tibor Gróf
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