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

Zápisnica

z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 23. februára 2007
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Návrh zadania pre vypracovanie Územného plánu Obce Veľký Kýr
Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2007 - 2009
Návrh rozpočtu obce na roky 2007 - 2009
Žiadosti občanov
Organizačné otázky (aktualizácie nariadení obce)
Diskusia
Interpelácia poslancov
Návrh na uznesenie
Záver

1. Otvorenie zasadnutia.
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril Mgr. Ladislav Kottlík, starosta obce. Privítal
prítomných členov obecného zastupiteľstva, Ing. Smetanu odborne spôsobilú osobu na
obstarávanie ÚPP a ÚPD a Ing. arch. Káčerovú, zhotoviteľku ÚPO a všetkých prítomných
občanov. Konštatoval, že na rokovaní je prítomná nadpolovičná väčšina členov obecného
zastupiteľstva a vyhlásil zasadnutie za uznášania schopné.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie navrhol: p. Žofiu Hanzelíkovú a p. Otíliu Kováčikovú
Za overovateľov zápisnice určil: p. Ing. Ľudovíta Valašku a p. JUDr. Alexandra Vereša
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 8
za: 8

proti: 0

zdržali sa: 0

Po týchto úvodných slovách pán predsedajúci pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania a to:
3.
Kontrola uznesení
Ku kontrole uznesení neboli žiadne pripomienky zo strany poslancov OZ.
4.
Návrh zadania pre vypracovanie Územného plánu Obce Veľký Kýr
Pán starosta požiadal p. Ing. Smetanu a p. Ing. arch. Káčerovú, aby oboznámili členov OZ
a všetkých prítomných so Zadaním pre vypracovanie územného plánu Obce Veľký Kýr. Celé
znenie zadania tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
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Ing. Valaška, poslanec OZ mal dotaz na Ing. Smetanu, či by nebolo dobré, keby sa naša obec
spojila so susednými obcami do mikroregiónu.
Ing. Smetana odpovedal, že by to bolo výhodné, veď s Komjaticami je Obec Veľký Kýr takmer
zrastená a určite príde k tomu, že sa obce budú združovať do väčších celkov. Treba vážne
rozmýšľať o vzájomnej spolupráci so susednými obcami.
Poslanci OZ mali ešte dotazy kedy bude presmerovaná cesta I/64 mimo obce.
Ing. Smetana odpovedal, že podľa jeho vedomostí VÚC robí všetko, aby sa práce ukončili do
roku 2015.
p. starosta pripomenul, že sme práve dnes obdržali od SSC Bratislava požiadavku, aby sa
dotknuté obce vyjadrili k návrhu projektu, ktorá varianta by pre jednotlivé obce vyhovovala.
Naše pripomienky boli brané do úvahy, teraz treba určiť vyhovujúcu variantu. Všetky dotknuté
obce preferujú červenú variantu, ktorá by bola aj pre našu obec najvyhovujúcejšia.
Ing. Valaška, poslanec OZ mal ďalej dotaz, či aj kanalizáciu bude riešiť územnoplánovacia
dokumentácia.
P. starosta odpovedal, že samozrejme, že ju bude obsahovať.Vypracované projekty od všetkých
obcí prebrala ZsVS, a.s., ktorá vybrala vo verejnom obstarávaní projekčnú firmu PÖYRA
ENVIRONMENT a.s., Brno, ktorej úlohou je prehodnotiť a zlúčiť projekty piatich obcí
združenia VEKOČEM, zosúladiť kapacitu ČOV s kanalizáciami týchto obcí, pripraviť projekty
na stavebné povolenie pre celú aglomeráciu.
Hlasovanie za zadanie pre vypracovanie Územného plánu Obce Veľký Kýr.
Prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržali sa: 0
5.
Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2007 – 2009
P. Kováčik, kontrolór obce predniesol svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2007 –
2009 a požiadal členov OZ o schválenie rozpočtu na rok 2007.
6.

Návrh rozpočtu obce na roky 2007 – 2009

Pán starosta predniesol, že každý poslanec OZ obdržal návrh rozpočtu obce na roky 2007 –
2009. Pripomienky k návrhu zo strany poslancov ani zo strany občanov neboli. Rozpočet obce
na rok 2007 sa navrhuje ako vyrovnaný v celkovej výške 47.658.000 Sk.
bežné príjmy vo výške
29 223 000
kapitálové príjmy vo výške
6 023 000
príjmové finančné operácie
12 412 000
spolu:
47 658 000
bežné výdavky vo výške
kapitálové výdavky vo výške
výdavkové finančné operácie
ZŠ s MŠ s VJSaM - prenesené
kompetencie
originálne kompetencie
spolu:

16 661 000
18 185 000
656 000
9 265 000
2 891 000
47 658 000

p. Bátora, poslanec OZ mal dotaz, aké pozemky sa plánujú vykúpiť.
Pán starosta odpovedal, že sa plánuje s budovaním nových ulíc ako sú Krátka a Gaštanová, tieto
ešte nie sú majetkoprávne vysporiadané, treba odkúpiť pozemky od vlastníkov, aby sa mohli
cesty budovať. Bolo by treba otvoriť ulicu medzi ul. Mlynskou a Cetínskou, ktorá sa už
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v minulosti plánovala, v zemi je plynové vedenie, je tu aj elektrické vedenie, pozemky neboli
vykúpené, ulica sa ešte neotvorila.Aj ďalšie iné ulice nie sú vysporiadané, ktoré by bolo treba
majetkoprávne vysporiadať.
Ing. Hlavatý, poslanec OZ pripomenul, že plánujeme aj realizáciu stavieb ulíc, treba čím skôr
začať.
Pán starosta mal pripomienku, že k výstavbe ciest bude treba získať aj dotácie.
Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, či v časti o príjme z bytov sú zarátané už aj príjmy
z nových nájomných bytov a či sa už prepočítala výška nájomného v nových nájomných bytoch.
Pán starosta odpovedal, že sa tu počítalo cca s takou sumou aká sa hradí v 6 b.j., prepočet
nájomného sa ešte nerobil, byty ešte nie sú hotové.
Ing. Kováč, poslanec OZ mal ďalšiu pripomienku k transférom a to k transféru pre cirkev vo
výške 300 000 Sk. Mal dotaz, z čoho boli financovaní pracovníci obecného úradu, ktorí na
kaplnke robili. Nemá v tom jasno, že teraz pošleme peniaze cirkvi, kde budú potom peniaze
účtované.
Pán starosta odpovedal, že z prostriedkov, ktoré sa zaslali cirkvi sa kupoval materiál a podľa
vystavených faktúr boli poskytnuté peniaze cirkvi. Okrem toho aj farský úrad vložil do
rekonštrukcie svoje prostriedky a všetky výdavky sú vedené na farskom úrade.
Ing. Kováč, poslanec OZ žiadal o vyčíslenie sumy, ktorá bola vyplatená pracovníkom obce,
ktorí na rekonštrukcii kaplnky pracovali, kým nebude mať jasno v tom, ako sú pracovníci obce
platení, nesúhlasí s transférom pre cirkev.
JUDr. Vereš, poslanec OZ pripomenul, že súhlasí, aby sa plánované peniaze pre cirkev v plnej
miere presunuli. Možno ani tieto peniaze nebudú stačiť na ukončenie, ale začaté práce treba
ukončiť tak kaplnku, ako aj športový areál ZŠ.
Ing. Kováč, poslanec OZ mal ďalšiu pripomienku, že ak sa peniaze prevedú cirkvi, ako môže
obec platiť mzdy pre pracovníkov a tieto aj účtovať.
Starosta odpovedal, že aj údržbu cintorína vykonáva obec za vlastné peniaze.
p. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, že tých 300 tis. Sk plánovaných pre cirkev nie je len na
kaplnku, ale aj na opravu strechy parókie.
p. Hanzelíková, poslankyňa OZ pripomenula, že je málo príjmov naplánovaných v príjmovej
časti VKD. Pýta sa, či sa už VKD nebude využívať?
p. starosta odpovedal, že už väčšinou na akcie sa využíva malý kultúrny dom.
Ing. Valaška, poslanec OZ pripomenul, že by mal otázku, či je niekto proti ukončeniu
rekonštrukcie kaplnky. Myslí si, že nikto nie je proti. Prečo by sme však peniaze ktoré sa
plánujú na rekonštrukciu nemohli hradiť priamo cez obecný úrad. Veď kaplnka bude slúžiť celej
obci a peniaze sú tiež obecné.
p. starosta odpovedal, že financovanie bolo doposiaľ riešené formou transféru, farský úrad nám
vyúčtuje s poskytnutými prostriedkami.
p. Kazán, poslanec OZ mal dotaz, či bola splnená dohoda medzi obcou a farským úradom, či aj
farský úrad vložil do rekonštrukcie kaplnky toľko peňazí ako obec. Odkiaľ boli platení
zamestnanci obce, ktorí pracovali na kaplnke? Ľudia sa pýtajú koľko peňazí doposiaľ stojí
rekonštrukcia, treba ľudí informovať o výdavkoch. Nikto nie je proti ukončeniu kaplnky. Prečo
pri transféri v návrhu rozpočtu nie je napísané na aký účel.
Pán starosta odpovedal, že sa počíta s ukončením kaplnky a na požiadanie farského úradu sa
počíta aj s opravou strechy fary, peniaze boli plánované na tieto účely.
p. Bátora, poslanec OZ mal ďalší dotaz, aké boli projektové náklady na rekonštrukciu kaplnky.
Pán starosta odpovedal, že 10.000,- Sk.
JUDr. Vereš, poslanec OZ pripomenul, že v rozpočte sa neráta ani so skoladudovaním ešte do
dnešného dňa neskolaudovanej prístavby obecného úradu. Požiadal p. starostu, aby oboznámil
poslancov o čo sa jedná.
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Pán starosta odpovedal, že v stavebnom povolení na prístavbu obecného úradu sa uvádza termín
ukončenia I. etapy stavby do roku 2001. Nakoľko vtedy nepôsobil na obecnom úrade, nevie,
kedy sa táto prístavba ukončila. Budova sa užíva, ale nebola skolaudovaná. Najprv treba
skolaudovať túto stavbu a potom bude možné začať s projektovaním II. etapy stavby a následne
s jej výstavbou.
Ing. Valaška poslanec OZ mal ďalšiu pripomienku, že by chcel vidieť účtovníctvo TJ, chcel by
vidieť, ako sa použil poskytnutý transfér 150 tis. Sk v uplynulom roku. Ďalej pripomenul, že
chce, aby sa ukončilo ihrisko pri škole, treba tam poskytnúť chýbajúce peniaze, či sa aj s tým
ráta v rozpočte.
Pán starosta odpovedal, že v prípade potreby sa z kapitálových výdavkov, ktoré sú plánované na
realizovanie nových stavieb môže poskytnúť suma na ukončenie ihriska.
Ing. Hlavatý, poslanec OZ pripomenul, že je potrebné čím skôr ukončiť všetky začaté stavby.
p. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že si škola podala žiadosť na projekt na vybudovanie
tenisového ihriska avšak dostala iba 50 tis. Sk. Nemali sa púšťať do takej stavby o ktorej vedeli,
že peniaze nebudú stačiť na vybudovanie ihriska. Možno by bolo lepšie, keby tieto peniaze ani
neprijali. Z poskytnutých peňazí sa urobilo oplotenie a ďalej sa tým nič nerobilo, lebo neboli
potrebné financie. V budúcnosti bude dobré, ak sa riaditeľ školy poradí so zriaďovateľom ak
získajú nejaké peniaze či obec bude mať dostatok financií na ukončenie projektu.
Hlasovanie za prijatie návrhu rozpočtu na rok 2007
Prítomní: 11
za: 10
proti: 0
7.

zdržali sa: 1(Ing. Kováč)

Žiadosti občanov

Predsedajúci predniesol žiadosť Tomáša Hubináka TB Partners, Beethovenova 16, Nitra
ohľadom povolenia na zriadenie prevádzky baru s nočnou prevádzkou vo veľkom kultúrnom
dome v priestoroch bývalého Biliard Clubu.
p. Dojčan, poslanec OZ mal dotaz, či by sa tieto priestory nedali rozumnejšie využiť.
p. starosta odpovedal, že by to mohli byť vhodné priestory aj pre spoločenské organizácie
v obci.
p. Bátora, poslanec OZ dodal, že si treba dobre rozmyslieť či nejakému cudziemu vydáme
obecný majetok na krčmu.
p. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, že ešte málo ľudí vie, že Biliard Club už neprevádzkuje,
dajme priestor pre našich obyvateľov.
p. Kováčiková, poslankyňa OZ pripomenula, že keď je to v kultúrnom dome, nech je tam niečo
pre kultúru a nevydávajme priestory na bar alebo krčmu.
Hlasovanie za prenájom priestorov Biliard Clubu vo VKD pre p. Hubináka
Prítomní: 11
za: 1(Janík)
proti: 10
zdržali sa: 0
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosti Arnošta Kubeša z Miloslavova, Ondreja Nového
z Komjatíc a Eriky Markovej z Partizánskeho ohľadom povolenia účinkovať s atrakciami
technickej zábavnej činnosti pri príležitosti hodov v obci. Ďalej pripomenul, že ešte v novembri
uplynulého roka bolo povolené jednému prevádzkovateľovi kolotočov účinkovať v obci pri
príležitosti hodov.
Hlasovanie za povolenie účinkovania s atrakciami pri príležitosti hodov v obci:
Pre Arnošta Kubeša
Prítomní: 11
za: 0
proti: 11
zdržali sa: 0
Pre Ondreja Nového
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Prítomní: 11

za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

Pre Eriku Markovú:
Prítomní: 11

za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

Pán starosta ďalej predniesol žiadosť prevádzkovateľov predajní na nám. sv. Jána ohľadom
vytvorenia predajného priestoru pre pouličných predajcov a ich odsun z nám. sv. Jána. Zároveň
predložil návrh, aby sa povolilo predávať len na stoloch a vymedziť im priestor.
p. Krizsan, poslanec OZ mal pripomienku, že si nevie predstaviť, prečo sa predavači rozložia na
námestí, keď je stanovené miesto na predaj.
p. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že majú povolené predávať, ale len na vyhradenom mieste.
Ing. Hlavatý, poslanec OZ pripomenul, že je dobré keď prídu predavači do obce, veď veľa ľudí
čaká na lacnejší tovar, nemôžu si dovoliť nakúpiť v predajni, nezakazujme predaj v obci.
p. Kováčik, kontrolór obce pripomenul, že on sám nestačí pri kontrole , keď on ide na kontrolu,
už sú všetci predavači rozložený so svojím tovarom po celom námestí a nechcú sa zbaliť a ísť na
vyhradené miesto.
p. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, že ak neuposlúchnu predavači, treba zavolať políciu, určite
sa urobí poriadok. Ešte bude treba uložiť stoly určené na predaj na priestranstvo medzi rod.
domom p. Palatykovej a predajňou mäsa, tu môžu predávať. Treba obmedziť predaj.
Hlasovanie za povolenie pouličného predaja na vyhradenom mieste na trhových stoloch medzi
rodinným domom p. Palatykovej na ul. Pažiť a medzi predajňou mäsa.
Prítomní: 11
za: 10
proti: 0
zdržali sa: 1 (JUDr. Vereš)
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť Farského úradu vo Veľkom Kýre ohľadom povolenia
výrubu 4 líp pred kaplnkou na starom cintoríne, nakoľko koreňová sústava týchto stromov už
teraz dvíha jestvujúci chodník a keď sa pred kaplnkou vybuduje prístrešok, stromy budú
ohrozovať aj prístrešok aj okolité hroby.
Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, že za koľko rokov tam opäť vyrastú nové stromy?
Pán starosta pripomenul, že sa uvažuje s vybudovaním nového chodníka. Koreňová sústava
jestvujúcich líp je tak rozrastená, že dvíha súčasný chodník a keď sa vybuduje nový prístrešok,
aj strecha sa môže poškodiť od týchto stromov.
p. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, že ak je jedna možnosť, nechajme tam stromy.
Ing. Hlavatý, poslanec OZ pripomenul, že pod veľkými košatými lipami je v lete chládok.
Ing. Valaška, poslanec OZ dodal, že treba urobiť strechu tak, aby tam aj stromy zostali.
Hlasovanie za výrub 4 líp pred kaplnkou na starom cintoríne:
Prítomní: 11
za: 0
proti: 11
zdržali sa: 0
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť Irmy Molnárovej bytom Veľký Kýr, Ružový Dvor 1
ohľadom sociálneho príspevku na pohreb manžela vo výške 6000,- Sk na nákup rakvy a prevoz
pozostatkov zosnulého na pochovanie. Ďalej dodal, že táto suma už bola pohrebnej službe
poskytnutá, nakoľko zosnulého bolo treba pochovať v zákonom stanovenom čase.
Hlasovanie za poskytnutie príspevku vo výške 6000,- Sk:
Prítomní: 11
za: 11
proti: 0

zdržali sa: 0

Pán starosta predložil opätovnú žiadosť p. Bumberovej bytom Veľký Kýr, Petőfiho 43 ohľadom
poskytnutia bytu v 4 b.j. na ul. Záhradná. Zároveň pripomenul, že v spomínanej bytovke sú
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obývané tri byty, ktoré sa však v priebehu tohto roka uvolnia, rodiny sa z nich vysťahujú.
Nakoľko táto bytovka je vo veľmi zlom stave, bude ju treba celú zrekonštruovať. Keď sa
z bytovky vysťahujú všetky rodiny, to bude tá najvhodnejšia príležitosť celú bytovku obnoviť,
na čo by sme požiadali o dotáciu zo ŠFRB. Z tohto dôvodu by nebolo dobré byt niekomu
prenajať.
p. Kazán, poslanec OZ pripomenul, že keď chce ísť do bytovky, nech si podá žiadosť do
nových bytoviek, ktoré sa teraz stavajú.
Hlasovanie o odporúčení pre p. Bumberovú
nájomných bytoch.
Prítomní: 11
za: 11
proti: 0

podať si žiadosť o pridelenie bytu v nových
zdržali sa: 0

Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť Ján Molnára, spolumajiteľa pohrebnej firmy a krematória
ohľadom správcovstva cintorína vo Veľkom Kýre. Pripomenul, že už táto jeho žiadosť bola raz
prejednávaná a OZ žiadalo od neho konkretizáciu jeho požiadavky, ale on tak neurobil. Pán
Banás, ktorý sa tiež uchádzal o správcovstvo konkretizoval svoju ponuku, jemu bolo ponúknuté,
že sa s ním spíše nájomná zmluva, ale doposiaľ sa to nestalo. Pán starosta ďalej pripomenul, že
by bolo lepšie riešenie, ak by obec dala vyškoliť svojho pracovníka – odborne spôsobilej osoby
na prevádzkovanie pohrebiska s tým, že výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo
exhumáciou, pochovávanie a vykonanie exhumácie bude vykonávať pohrebná služba so
živnostenským oprávnením na prevádzkovanie pohrebných služieb.
Hlasovanie za vyškolenie odborne spôsobilej osoby na správcovstvo cintorína z pracovníkov
obecného úradu a neprijatie návrhu p. Molnára na správcovstvo cintorína a zrušenie uznesenie
OZ ohľadom povolenia správcovstva cintorína p. Banásovi.
Prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržali sa: 0
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť COOP Jednoty Nové Zámky o odpredaj pozemku
zameraného GP č. 120/2005 diel č. 5 odčlenený z parc.č. 495/2 o výmere 32 m², diel č. 6
odčlenený z parc.č. 495/2 o výmere 54 m², diel č. 7 odčlenený z parc.č. 500/7 o výmere 173 m²,
diel č. 8 odčlenený z parc.č. 500/7 o výmere 62 m², diel č. 9 odčlenený z parc.č. 500/7 o výmere
3 m² o celkovej výmere 324 m² pre Jednotu COOP Nové Zámky.
Zároveň predniesol aj návrh p. Maticsovej z Komáromu, ktorá ponúka obci na odpredaj
pozemok ktorý sa nachádza sčasti pod budovou predajne priemyselného tovaru. Jedná sa
o pozemok ktorý tiež COOP Jednota chce odkúpiť, pozemok je zameraný GP č. 120/2005.
p. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, že obec predá pozemok COOP Jednote a po odkúpení
vlastníctva aj od p. Maticsovej oni celý pozemok ďalej predajú.
JUDr. Vereš, poslanec OZ bol toho názoru, nech obec radšej odkúpi pozemok od p. Maticsovej,
nech je celý pozemok obecný.
p. starosta mal dotaz, do akej výšky môže obec jednať s p. Maticsovou pri kúpe jej vlastníctva,
keď sa ona s COOP Jednotou dohodla na cene 130,- Sk/m² ak oni od nej odkúpia pozemok.
Poslanci navrhli tiež 130,- Sk/m².
Hlasovanie, aby sa pozemok zameraný GP č. 120/2005 neodpredal pre COOP Jednota Nové
Zámky.
Prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržali sa: 0
Hlasovanie za odkúpenie pozemku vo vlastníctve p. Matics Mihályné po zameraní novým GP
max. vo výške 130,- Sk/m².
Prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržali sa: 0
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Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť p. Vereša Mikuláša bytom Nové Zámky ohľadom
vysporiadania pozemku p. č. 577/6, ktorá je po vysporiadaní spoluvlastníckych podielov v jeho
vlastníctve a na tomto pozemku je kanál na odvádzanie dažďových vôd s betónovým chodníkom
pre peších. Na druhej strane kanálu je parc.č. 589/2 vo vlastníctve obce, ktorá parcela bola
v minulosti vykúpená na vybudovanie tohto kanálu, z neznámych dôvodov sa kanál vybudoval
na parc.č. 577/6. Žiada o možnú zámenu kanála s vymerením primeraného náhradného pozemku
z obecného pozemku parc.č. 589/2.
Hlasovanie za zámenu pozemku na ktorom je vybudovaný kanál na odvádzanie dažďových vôd
a chodník a je vlastníctve p. Vereša s obecným pozemkom parc.č. 589/2 po zameraní GP.
Prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržali sa: 0
8.

Organizačné otázky (aktualizácie nariadení obce)

Predsedajúci predniesol návrh na zmenu rokovacieho poriadku OZ Veľký Kýr prijatého
uznesením č. 60/2005-OZ zo dňa 18.11.2005 v § 33 bod 4 nasledovne: do textu tohto bodu sa
vkladá slovo „menovite“. Celé znenie bude nasledovné: Po ukončení hlasovania o návrhu na
uznesenie sa vyhlási výsledok hlasovania tak, že predsedajúci oznámi menovite počet
poslancov, ktorí hlasovali za návrh; proti nemu; ktorí sa zdržali hlasovania; a tých poslancov,
ktorí hoci boli prítomní sa na hlasovaní nezúčastnili.
Ing. Valaška, poslanec OZ mal dotaz, prečo treba menovite písať poslancov pri hlasovaní, tým
sa len schôdza predĺži.
Pán starosta odpovedal, že dnes sme sa pokúsili značiť hlasovanie poslancov menovite,
doposiaľ si to nikto nevšimol a hlasovanie sa nepredĺžilo.
p. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že uznesenie je len vtedy platné, keď ho odsúhlasí
nadpolovičná väčšina členov OZ, prečo potom treba hlasovanie značiť aj podľa mien, kto ako
hlasoval.
p. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, že keď sa bude značiť hlasovanie menovite, aby sa mohlo
poukazovať na to, kto ako hlasoval.
Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že aj on sa dnes zdržal hlasovania, nevie čoho sa bude
týkať táto zmena.
JUDr. Vereš, poslanec OZ podotkol, že on bol iniciátorom toho, aby sa hlasovanie značilo
menovite. Veď občania volili poslancov, nech teda aj vidia, kto sa ako stavia k prerokovanej
problematike.
p. Bátora, poslanec OZ sa dotazoval p. starostu, či pozná rokovací poriadok, keď áno, v § 4 sa
píše, že zástupca starostu sa volí tajným hlasovaním, prečo on chcel verejné hlasovanie.
Ing. Hlavatý, poslanec OZ odpovedal, že p. starosta sa pýtal, kto súhlasí, aby bol zvolený
zástupca starostu na plný úväzok, o osobe zástupcu starostu sa hlasovalo tajným hlasovaním.
p. Janík, poslanec OZ pripomenul, že súhlasí so zmenou rokovacieho poriadku, ako je to
navrhnuté.
Hlasovanie za zmenu Rokovacieho poriadku OZ v § 33 odst. 4 podľa predloženého návrhu:
Prítomní: 11
za: 6 (Dojčan,Hanzelíková,Ing.Hlavatý, Janík, Kováčiková, JUDr.Vereš)
proti: 1 (Bátora)
zdržali sa: 4 (Kazán, Ing. Kováč, Krizsan, Ing. Valaška)
Predsedajúci ďalej predniesol návrh zásad pre zriaďovanie a rokovací poriadok komisií
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržali sa: 0
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Predsedajúci ďalej predložil návrh na zrušenie uznesenia č. 49/2005-OZ zo dňa 2. 9. 2005
ohľadom delegovania členov rady školy ako zástupcov zriaďovateľa a navrhuje za nových
členov rady školy delegovať p. Žofiu Hanzelíkovú, p. Zoltána Krizsana a p. Ing. Ľudovíta
Valašku, poslancov OZ ako zástupcov zriaďovateľa.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržali sa: 0
Ďalej predložil návrh na zvolenie členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov: JUDr. Alexandra Vereša, p. Alexeja Janíka a p. Ladislava
Dojčana, poslancov OZ.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržali sa: 0
Predsedajúci v zmysle bodu F. uznesenia č. 1/2007-OZ zo dňa 28. 12. 2006 na základe návrhu
predsedov komisií navrhuje nasledovných členov komisií:
- finančnej komisie v zložení: Ing. Igor Hlavatý, Ing. Ľudovít Valaška, zapisovateľka p. Zuzana
Dojčánová;
- komisie pre stavebno-investičnú činnosť a ÚP v zložení: JUDr. Alexander Vereš, p. Jozef
Kianek, zapisovateľka p. Judita Valašková;
- komisie pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže v zložení: p. Žofia Hanzelíková, Ing.
Pavol Kováč, zapisovateľka p. Edita Szárazová;
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržali sa: 0
Nakoľko na ustanovujúcej schôdzi nebol zvolený predseda sociálnej komisie, za predsedníčku
navrhuje: p. Otíliu Kováčikovú a členov komisie v zložení: p. Vojtech Bátora, p. Ladislav
Kazán, zapisovateľka p. Gizela Lőrincová.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 11
za: 9 proti: 0
zdržali sa: 2 (Bátora, Kazán)
Nakoniec predložil: pracovný poriadok obecného úradu, organizačný poriadok obecného úradu
a poriadok odmeňovania poslancov OZ, predsedov a členov komisií OZ, zamestnancov obce.
Hlasovanie za predložené návrhy:
Prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržali sa: 0
Nakoľko používaný erb Obce Veľký Kýr nie je schválený Heraldickou komisiou MV SR
z dôvodu, že nevyhovoval požiadavkám heraldickej správnosti erbov, oslovili sme Heraldickú
komisiu o vypracovanie návrhu, ktorý by vyhovoval heraldickej správnosti erbov. Nový návrh
erbu vypracoval p. Brúder a tento návrh predsedajúci predložil členom obecného zastupiteľstva.
Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že erb Obce Veľký Kýr bol obecným zastupiteľstvom
schválený ešte v roku 1993, kedy sa ešte Heraldická komisia nezaoberala so schválením erbu.
V roku 1998 keď sa už erby obcí schvaľovali heraldickou komisiou náš erb nebol schválený.
p. Bátora, poslanec OZ pripomenul, že pôvodný erb našej obce navrhol akademický umelec p.
Kopócs, treba sa na neho obrátiť aj teraz a vyjasniť si, kde sú nezrovnalosti.
p. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, že keď je v pôvodnom erbe šíp, nech je aj v novom nárhu
šíp a nie oštep, ako je to teraz navrhnuté.
p. Bátora, poslanec OZ mal dotaz, či zástava obce je schválená.
Pán starosta odpovedal, že ani zástava obce nie je z heraldického hľadiska správna. Zástavu
navrhuje heraldická komisia, aby neboli rovnaké zástavy viacerých obcí.
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Hlasovanie za schválenie návrhu erbu obce vypracovaného p. Brúderom
Prítomní: 11
za:
4 (Dojčan, Ing. Hlavatý, Ing. Valaška, JUDr. Vereš)
proti: 7 (Bátora, Hanzelíková, Janík, Kazán, Ing. Kováč, Kováčiková, Krizsan),

zdržali sa: 0

Pán starosta ďalej predložil návrh, že by bolo dobré ustanoviť dočasnú komisiu na pridelenie
nájomných bytov a vypracovanie návrh VZN na pridelenie nájomných bytov.
Pán Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že s touto problematikou sa môže zaoberať komisia pre
stavebno-investičnú činnosť a ÚP.
Hlasovanie, aby komisia pre stavebno-investičnú činnosť a ÚP vypracovala návrh VZN na
pridelenie nájomných bytov.
Prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržali sa: 0
9.

Diskusia

Mgr. Dojčánová, riaditeľka ZŠ poďakovala poslancom za podporu pri výstavbe tenisového
ihriska. Pripomenula, že pred tromi rokmi, kedy začali budovať tenisové ihrisko podali žiadosť
na projekt na celú výšku ktorú budú potrebovať na vybudovanie tenisového ihriska, avšak
dostali iba 50 tis. Sk. Po roku opätovne požiadali o financie, ale vtedy nedostali
a v nasledujúcom roku dostali na nákup športových potrieb. Je rada, že z projektu Slovenských
elektrární dostali peniaze na dokončenie ihriska vďaka starostovi, ktorý im poradil kde majú
svoj projekt podať. Ešte raz ďakuje obecnému zastupiteľstvu za finančnú pomoc, ktorú ešte
budú potrebovať pri dokončení stavby.
p. Križan, občan, mal dotaz či bude výročná schôdza TJ.
p. starosta odpovedal že bude.
10.

Interpelácia poslancov

- p. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, že pred Kóšových na ul. Pažiť bude treba opäť zobrať
vlečku drti.
- Ing. Hlavatý, poslanec OZ pripomenul, že je veľký problém s komunálnym odpadom, či by sa
nedalo vyhlásiť v miestnom rozhlase, že je zákaz vývozu smetí do chotára. Pozdĺž komunikácií
sú vyvozené smeti, budú to musieť nejakým spôsobom riešiť, lenže oni ako PD nemôžu
občanov pokutovať.
- Pán starosta odpovedal, že aj z okolitých obcí starostovia volajú že majú podobné problémy,
ľudia majú smetné nádoby, keď ich vyložia, aj sa smeti odnesú, odpad sa triedi.Napriek tomu
občania nosia aj do chotára smeti.
- JUDr. Vereš, poslanec OZ mal návrh, že sa treba spojiť s miestnym farárom a zo záznamu
vysielať omše raz v slovenskej reči, potom v maďarskej, ďalej obmedziť rýchlosť na námestí na
30 km/hod., pred kostolom na 20 km/hod. a na ul. Budovateľskej na 40 km/hod. lebo vodiči
nerešpektujú premávku v obci.
- p. Ďurček, občan odpovedal p. Verešovi, že nevie či by sa omše mohli vysielať, lebo je
povolené vysielať 1 hod. 2-krát týždenne.
- p. starosta odpovedal, že túto otázku treba riešiť s majtieľom káblovej televízie.
11.

Návrh na uznesenie

Pán starosta požiadal p. Hanzelíkovú, aby predniesla návrh na uznesenie:
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Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu
schvaľuje
podľa § 20 ods. 7 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov po posúdení podľa § 20 ods. 5 a 6 uvedeného zákona Krajským
stavebným úradom v Nitre oznámeného listom č. KSUNR 2007-317 zo dňa 20.2. 2007 „Zadanie
pre vypracovanie územného plánu Obce Veľký Kýr“
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť zaslanie Zadania pre vypracovanie ÚPO Veľký Kýr zhotoviteľke
ÚP.
Uznesenie č. 2/2007-OZ
Berie na vedomie
stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2007 – 2009
Uznesenie č. 3/2007-OZ
A)
Schvaľuje
rozpočet obce na rok 2007 v celkovej výške 47 658 000 Sk
bežné príjmy vo výške
29 223 000
kapitálové príjmy vo výške
6 023 000
príjmové finančné operácie
12 412 000
spolu:
47 658 000
bežné výdavky vo výške
16 661 000
kapitálové výdavky vo výške
18 185 000
výdavkové finančné operácie
656 000
ZŠ s MŠ s VJSaM - prenesené
kompetencie
9 265 000
originálne kompetencie
2 891 000
spolu:
47 658 000
B)
B e r i e n a v e do m i e
návrh rozpočtu na roky 2008 a 2009
Uznesenie č. 4/2007-OZ
Mení
Rokovací poriadok OZ Veľký Kýr prijatého uznesením č. 60/2005-OZ zo dňa 18.11.2005 v § 33
bod 4 tak, že do textu tohto bodu sa vkladá slovo „menovite“ nasledovne: Po ukončení
hlasovania o návrhu na uznesenie sa vyhlási výsledok hlasovania tak, že predsedajúci oznámi
menovite počet poslancov, ktorí hlasovali za návrh; proti nemu; ktorí sa zdržali hlasovania;
a tých poslancov, ktorí hoci boli prítomní sa na hlasovaní nezúčastnili.
Ukladá
prednostke úradu zapracovať túto zmenu do rokovacieho poriadku.
Uzndesenie č. 5/2007-OZ
Schvaľuje
zásady pre zriaďovanie a rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 6/2007-OZ
Odvoláva
v zmysle uznesenia č. 49/2005-OZ zo dňa 2. 9. 2005 členov rady školy delegovaných OZ ako
zástupcov zriaďovateľa
deleguje
p. Žofiu Hanzelíkovú, p. Zoltána Krizsana a p. Ing. Ľudovíta Valašku, poslancov OZ za členov
rady školy, ako zástupcov zriaďovateľa.
Uznesenie č. 7/2007-OZ
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Volí
A)
V zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov: JUDr. Alexandra Vereša, p. Alexeja Janíka a p. Ladislava Dojčana,
poslancov OZ.
B)
v zmysle bodu F. uznesenia č. 1/2007-OZ zo dňa 28. 12. 2006 členov:
- finančnej komisie v zložení: Ing. Igor Hlavatý, Ing. Ľudovít Valaška, zapisovateľka p. Zuzana
Dojčánová;
- komisie pre stavebno-investičnú činnosť a ÚP v zložení: JUDr. Alexander Vereš, p. Jozef
Kianek, zapisovateľka p. Judita Valašková;
- komisie pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže v zložení: p. Žofia Hanzelíková, Ing.
Pavol Kováč, zapisovateľka p. Edita Szárazová;
- Predsedu sociálnej komisie: p. Otíliu Kováčikovú a členov komisie v zložení: p. Vojtech
Bátora, p. Ladislav Kazán, zapisovateľka p. Gizela Lőrincová.
Uznesenie č. 8/2007-OZ
Schvaľuje
1.
pracovný poriadok obecného úradu,
2.
organizačný poriadok obecného úradu,
3.
poriadok odmeňovania poslancov OZ, predsedov a členov komisií OZ, zamestnancov
obce.
Uznesenie č. 9/2007-OZ
Neschvaľuje
návrh erbu Obce Veľký Kýr vypracovaný p. Brúderom.
Uznesenie č. 10/2007-OZ
Ukladá
komisii pre stavebno-investičnú činnosť a ÚP vypracovať návrh VZN na pridelenie nájomných
bytov.
Uznesenie č. 11/2007- OZ
Neschvaľuje
žiadosť Tomáša Hubináka TB Partners, Beethovenova 16 Nitra ohľadom povolenia prevádzky
so zameraním pohostinskej činnosti - baru s nočnou prevádzkou v priestoroch veľkého
kultúrneho domu.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa.
Uznesenie č. 12/2007-OZ
A)
Schvaľuje
žiadosť Ondreja Nového, ul. 28. marca č. 9 Komjatice a Eriky Markovej, Budovateľská 541
Partizánske o povolenie účinkovania s atrakciami pri príležitosti hodov v obci konaných
v septembri 2007 podľa VZN o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za
ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
B)
Neschvaľuje
žiadosť Arnošta Kubeša, Alžbetin dvor 4, Miloslavov ohľadom povolenia účinkovania
s atrakciami pri príležitosti hodov v obci v septembri 2007.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľov.
Uznesenie č. 13/2007-OZ
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Schvaľuje
obmedzenie predaja pouličnými predavačmi na vyznačenom priestore na trhových stoloch
medzi predajňou mäsiarstva a prvým rodinným domom na začiatku ul. Pažiť.
Uznesenie č. 14/2007-OZ
Odporúča
p. Anne Bumberovej bytom Veľký Kýr, Petőfiho 43 podať si žiadosť o pridelenie bytu do
novostavaných nájomných bytov.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľky.
Uznesenie č. 15/2007-OZ
Súhlasí
s poskytnutím sociálnej výpomoci pre Irmu Molnárovú bytom Veľký Kýr, Ružový Dvor 1 vo
výške 6000,- Sk na výdavky spojené s pochovaním jej manžela.
Uznesenie č. 16/2007- OZ
Nesúhlasí
so žiadosťou Rímsko-katolíckeho farského úradu vo Veľkom Kýre ohľadom výrubu stromov –
štyroch líp pred kaplnkou na cintoríne vo vlastníctve r.kat. cirkvi, farnosť Veľký Kýr, p.č. 530.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa.
Uznesenie č. 17/2007-OZ
A)
Schvaľuje
prevádzkovanie pohrebiska obecným úradom a vyškolenie pracovníka – odborne spôsobilej
osoby na prevádzkovanie pohrebiska s tým, že výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo
exhumáciou, pochovávanie a vykonanie exhumácie bude vykonávať pohrebná služba so
živnostenským oprávnením na prevádzkovanie pohrebných služieb u ktorých si tieto činnosti
objednajú príbuzní zomrelého.
B)
Neschvaľuje
Žiadosť p. Jána Molnára – Pohrebné služby Molnár na prevádzkovanie pohrebiska vo Veľkom
Kýre,
C)
ruší
svoje uznesenie č. 52/2006-OZ zo dňa 8.9.2006 ohľadom správcovstva a prevádzkovania
pohrebiska p. Petrom Banásom bytom Veľký Kýr, Na Sihoti 1.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľov.
Uznesenie č. 18/2007-OZ
A)
Nesúhlasí
s odpredajom pozemku zameraného GP č. 120/2005 diel č. 5 odčlenený z parc.č. 495/2
o výmere 32 m², diel č. 6 odčlenený z parc.č. 495/2 o výmere 54 m², diel č. 7 odčlenený
z parc.č. 500/7 o výmere 173 m², diel č. 8 odčlenený z parc.č. 500/7 o výmere 62 m², diel č. 9
odčlenený z parc.č. 500/7 o výmere 3 m² o celkovej výmere 324 m² pre Jednotu COOP Nové
Zámky.
B)
Súhlasí
s odkúpením pozemku vo vlastníctve p. Maticsovej bytom Komárom ktoré sa nachádza z časti
pod budovou predajne vo vlastníctve Jednoty COOP Nové Zámky po zameraní geometrickým
plánom za účelom usporiadania tejto nehnuteľnosti za sumu max. 130,- Sk/m².
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľov.
Uznesenie č. 19/2007-OZ
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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 zameraní GP.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť zameranie pozemku GP a spísania zámennej zmluvy medzi p.
Verešom a Obcou Veľký Kýr.
Uznesenie č. 20/2007-OZ
Hlasovanie:
Prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržali sa: 0
12.

Záver

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadanie
OZ ukončil.
Vo Veľkom Kýre, dňa 2. marca 2007

Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová

Overovatelia zápisnice: Ing. Ľudovít Valaška
JUDr. Alexender Vereš

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