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

Zápisnica

zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 14. decembra 2007
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Návrh rozpočtu obce na roky 2008 - 2010
Žiadosti občanov
Organizačné otázky
Diskusia
Interpelácia poslancov
Návrh na uznesenie
Záver

1. Otvorenie zasadnutia.
Šieste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Ladislav Kottlík,
starosta obce. Privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva a všetkých prítomných
občanov. Konštatoval, že na rokovaní je prítomná nadpolovičná väčšina členov obecného
zastupiteľstva a vyhlásil zasadnutie za uznášania schopné. Ospravedlnil p. Janíka a Ing
Hlavatého, ktorí sa dostavia na zasadnutie s malým meškaním. Zároveň ospravedlnil p. Ing.
Valašku, ktorý sa nemôže dostaviť na dnešné zasadnutie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie navrhol: p. Žofiu Hanzelíkovú a Ing. Pavla Kováča
Za overovateľov zápisnice určil: p. Ladislava Dojčana a p. JUDr. Alexandra Vereša
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 8
za: 6

proti: 0

zdržali sa: 2 (JUDr. Vereš, Ing. Kováč)

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 rozpočtu obce na roky 2008 - 2010

Pán starosta predniesol návrh rozpočetu obce na rok 2008 v celkovej sume 33.444.000 Sk
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bežné príjmy vo výške
29 394 000
kapitálové príjmy vo výške
50 000
príjmové finančné operácie
4 000 000
spolu:
33 444 000
bežné výdavky vo výške
17 051 000
kapitálové výdavky vo výške
2 925 000
výdavkové finančné operácie
1 125 000
ZŠ s MŠ s VJSaM:
prenesené kompetencie
9 300 000
originálne kompetencie
3 043 000
spolu:
33 444 000
Rozpočet obce na rok 2008 je zostavený ako vyrovnaný rozpočet. Súčasne predniesol aj návrh
rozpočtu na roky 2009-2010.
- p. Bátora, poslanec OZ mal pripomienku k prijatému krátkodobému úveru z OTP Banky,
nezdá sa mu, načo bolo potrebné tento úver prijať.
- P. starosta odpovedal, že úver bol prijatý vo výške 2 mil. Sk na technickú vybavenosť
výstavby dvoch nájomných domov.
- P. Bátora mal ďalší dotaz, čo znamená transfér pre cirkev vo výške 100 tis. Sk.
- P. starosta odpovedal, že pán farár miestnej farnosti podal žiadosť o poskytnutie transféru vo
výške 200 tis. Sk na opravu strechy tunajšieho farského úradu, je navrhnutá suma 100 tis. Sk
k čomu sa môžu p. poslanci vyjadriť.
- P. Bátora mal ďalšiu pripomienku, že k rozpočtu obce by bolo dobré v budúcnosti
vypracovať komentár, lebo niektorým poslancom čísla nič nehovoria.
- Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz čo sa plánuje pod údržbou malého kultúrneho domu.
- P. starosta odpovedal, že je potrebné opraviť popraskané steny na budove a previesť
malovku, je potrebné uskutočniť údržbu na tejto budove.
- P. Janík, poslanec OZ mal dotaz, či sa neplánuje výstavba spojovacej cesty do Cetína,
existujúca betónová je vo veľmi zlom stave.
- Ing. Hlavatý, poslanec OZ pripomenul, že najprv treba dorobiť cesty v obci, až potom
možno hovoriť o spojovacej ceste medzi obcami.
- JUDr. Vereš, poslanec OZ pripomenul, že nesúhlasí s navrhnutým rozpočtom, on navrhuje
zvýšiť transfér pre dobrovoľný hasičský zbor, šachový klub a MO Csemadoku po 10 tis. Sk.
Navrhuje znížiť plánované výdavky na opravu malého a veľkého kultúrneho domu po 15 tis.
Sk.
- P. Kazán, poslanec OZ pripomenul, že každej organizácii rastú výdavky, im sa transfér
nezvýši, ale pre cirkev sa plánuje 100 tis. Sk, ostatným organizáciám zostáva spolu 75 tis.
Sk, podľa neho to nie je spravodlivé. Budova farského úradu je vo vlastníctve cirkvi, nech aj
oni prispejú na opravu svojho majetku.
Hlasovanie, aby sa znížili výdavky na údržbu malého kultúrneho domu a veľkého kultúrneho
domu o 15 + 15 tis. Sk a o túto sumu zvýšiť transfér pre DHZ, šachový klub a MO Csemadok
po 10 tis. Sk každej organizácii:
Prítomní: 10

za: 5

proti: 3 (Janík,Kazán, Krizasn)

zdržali sa: 2 (Bátora,Kováč)

Hlasovanie, aby sa plánovaných 100 tis. Sk pre cirkev znížilo o 30 tis. Sk a tieto prostriedky
rozdeliť horeuvedeným organizáciám:
Prítomní: 10; za: 6 proti: 1 (JUDr. Vereš) zdržali sa: 3 (Hanzelíková,Ing.Hlavatý,Dojčan)
Hlasovanie za prijatie rozpočtu obce na rok 2008 s navrhovanou zmenou zníženia transféru pre
cirkev o 30 tis. Sk a zvýšenie transféru pre DHS, šachový klub a Csemadok o 10 tis. Sk
Prítomní: 10
za: 9
proti: 1 (JUDr. Vereš)
zdržali sa: 0
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5.

Žiadosti občanov

Pán starosta predniesol žiadosť riaditeľstva ZŠ s MŠ o navýšenie rozpočtu na výdavky v rámci
originálnej kompetencie v školstve na energiu MŠ vo výške 40.000,- Sk.
Hlasovanie:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť Ladislava Száraza bytom Veľký Kýr, Budovateľská 57
ohľadom odpredaja obecného pozemku parc.č. 657/18 o výmere 104 m², ktorý užíva ako svoju
záhradu.
Hlasovanie za odpredaj pozemku za 23,- Sk/m²
Prítomní: 10
za: 10
proti: 0

zdržali sa: 0

Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť Hajnalky Peternaiovej, bytom Veľký Kýr, Budovateľská
7 ohľadom prenájmu nebytových priestorov na ul. Mlynská 74 za účelom zriadenia
kaderníctva.
Hlasovanie:
Prítomní: 10

za: 10

proti: 0

zdržali sa: 0

Pán starosta ďalej predniesol pripomienkovanie p. Mikuláša Vereša bytom Nové Zámky,
Nábrežná 83 ohľadom odkúpenia pozemku parc.č. 577/6 a 577/14 v jeho vlastníctve pre obec
na základe znaleckého posudku č. 74/2007, ktorý bol vypracovaný na základe objednávky
obce. P. Vereš mieni odpredať pozemok za vyššiu sumu, ako je obcou ohodnotený pozemok.
Súčasne predkladá návrh na dohodu na cene, za ktorú on hodlá predmetný pozemok odpredať
obci.
Poslanci OZ jednohlasne nesúhlasia s návrhom p. Vereša, trvajú na svojom pôvodnom
uznesení č. 67/2007-OZ.
6.

Organizačné otázky

Predsedajúci predniesol, že spoločnú ČOV toho času prevádzkujú vlastníci (obce), ktoré nie sú
odborne spôsobilé osoby, pričom na prevádzkovanie takéhoto zariadenia by to bolo potrebné.
Po spoločných rokovaniach s riaditeľom OZ ZsVS a.s. sa starostovia dotknutých obcí dohodli,
že s prevádzkovaním spoločnej ČOV poveria ZsVS a.s. OZ v Nových Zámkoch. Tento vzťah
je nutné zmluvne podložiť, ale k tomu je potrebné uznesenie OZ. Zastupiteľstvá ostatných obcí
sa už buď uzniesli, alebo na decembrových schôdzach by sa mali uzniesť ohľadne
prevádzkovania spoločnej ČOV.
- Ing. Kováč, poslanec OZ mal pripomienku, prečo ZsVS neodkúpi ČOV.
- P. Dojčan, poslanec OZ mal dotaz, či ostatní spoluvlastníci podpísali zmluvu
o prevádzkovaní.
- P. starosta odpovedal, že kto využíva ČOV, tí súhlasili, nakoľko len odborne spôsobilá osoba
môže byť správcom ČOV.
- P. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, že k ČOV sme sa pripojili z dôvodu, že sa plánuje
kanalizácia a k tomu je potrebná ČOV. Splatili sme 29% podiel a sme spoluvlastníkmi.
- Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, či by sa nemohla dať vyškoliť odborne spôsobilá osoba
ako pri správcovstve cintorína a tak by sme nemuseli podpisovať zmluvu o prevádzkovaní so
ZsVS.
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- P. starosta odpovedal, že v tomto prípade nestačí aby bola jedna osoba vyškolenou odborne
spôsobilou osobou. Nakoľko ZsVS je oprávnená prevádzkovať takéto zariadenie, prevádzkuje
ostatné vodohospodárske stavby (vodovod), navrhuje súhlasiť s predneseným návrhom.
Hlasovanie za podpísanie zmluvy o prevádzkovaní ČOV ZsVS:
Prítomní: 10
za: 6 (Dojčan,Hanzelíková, Ing.Hlavatý,Kováčiková,Krizsan,JUDr. Vereš)
proti: 0
zdržali sa: 4 (Bátora,Janík,Kazán,Ing.Kováč)
Pán starosta ďalej predniesol návrh poplatkov za pracovné a administratívne úkony Obecného
úradu vo Veľkom Kýre.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
za: 10
proti: 0
zdržali sa: 0
Ďalej predniesol návrh na odpredaj plynárenského zariadenia STL plynovod PE D 63 ul.
Gaštanová 385,0 m, ul. Malokýrska 195,0 m a ul. Na Sihoti 180,0 m za 800.000,-Sk pre SPP
Komárno.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
za: 10
proti: 0
zdržali sa: 0
Ďalej predniesol stanovisko OR PZ DI v Nových Zámkoch na našu žiadosť o obmedzenie
rýchlosti na št. ceste I/ v obci Veľký, kde nesúhlasia s obmedzením rýchlosti na 40 km/hod.
- Ing. Hlavatý, poslanec OZ mal pripomienku, aby sa táto požiadavka predložila aj Krajskej
správe PZ .
- Ing. Kováč, poslanec OZ bol toho názoru, že aj KR PZ vráti našu požiadavku
Ďalej predniesol stanovisko vlastníkov nehnuteľností, kde obec plánuje otvoriť spojovaciu
ul. medzi ul. Mlynskou a ul. Cetínskou, kde dotknuté osoby súhlasia s odpredajom pozemkov,
ale za cenu od 50 – 100,- Sk/m².
- Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že je potrebné zistiť podľa akého zákona a za akú cenu
sa vykúpila ul Gaštanová.
- JUDr. Vereš, poslanec OZ pripomenul, že v tomto prípade treba dokončiť výstavbu ulíc kde
obyvatelia majú záujem o výstavbu ciest.
Predsedajúci ďalej pripomenul, že Slovenský červený kríž – Územný spolok Nové Zámky
oznámil dobrovoľných darcov krvi, ktorým bola odovzdaná zlatá Janského plaketa so
žiadosťou o poďakovanie a udelenie vecnej odmeny pri tejto príležitosti. Navrhol za túto
pomoc pri záchrane ľudských životov udeliť vecnú odmenu vo výške 500,- Sk pre každého kto
získa toto ocenenie aj v budúcnosti.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
za: 10
proti: 0
zdržali sa: 0
Ďalej požiadal účastníkov exkurzie vo veternom parku v obci Prellenkirchen v Rakúsku, aby
poinformovali ostatných poslancov, ktorí sa exkurzie z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť, čo
videli v tomto veternom parku.
p. Ing. Kováč, p. Bátora, p. Ing. Hlavatý a p. Janík boli toho názoru, že táto veterná elektráreň
neruší hlukom okolie, ani z hľadiska ornitologického prieskumu to nemá negatívne účinky na
okolie. Podporujú vybudovanie veternej elektrárne v katastrálnom území obce.
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Ďalej informoval poslancov o návrhu kultúrnej komisie, že stretnutie s vysťahovanými sa
v tomto roku už nedá uskutočniť, treba to odložiť na nasledujúce leto a za všetkých
vysťahovaných možno dať odslúžiť v kostole omšu.
7.

Diskusia

- p. Hanzelíková, poslankyňa OZ mala dotaz, či bude v obci realizovaný skanzen.
- P. starosta odpovedal, že ak odkúpime rodinný dom od Pánových na Hlavnej ul. vedľa OcÚ
po vysporiadaní vlastníckych vzťahov, potom môže byť o tom reč.
- p. Hanzelíková ešte mala dotaz či sa niekde nemôžu odkladať staré veci ako nábytok,
ošatenie.
- p. starosta odpovedal, že obec toho času nemá na také niečo priestory, možno ich uložiť
jedine v domácnostiach.
8.
Interpelácia poslancov
Poslanci sa do interpelácie nezapojili.
Nakoľko ďalších pripomienok nebolo, požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na
uznesenie.
9.

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu
Súhlasí
s odpredajom plynárenského zariadenia STL plynovod PE D 63 ul. Gaštanová 385,0 m, ul.
Malokýrska 195,0 m a ul. Na Sihoti 180,0 m za 800.000,- Sk pre SPP Komárno.
Poveruje
starostu obce na podpísanie kúpno-predajnej zmluvy.
Uznesenie č. 74/2007-OZ
Schvaľuje
a)
rozpočet obce Veľký Kýr na rok 2008 v celkovej výške 33 444 000 Sk
bežné príjmy vo výške
29 394 000
kapitálové príjmy vo výške
50 000
príjmové finančné operácie
4 000 000
spolu:
33 444 000
bežné výdavky vo výške
17 051 000
kapitálové výdavky vo výške
2 925 000
výdavkové finančné operácie
1 125 000
ZŠ s MŠ s VJSaM:
prenesené kompetencie
9 300 000
originálne kompetencie
3 043 000
spolu:
33 444 000
b)
berie na vedomie
návrh rozpočtu na roky 2009-2010
c)
odporúča
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vypracovanie textovej prílohy k návrhu rozpočtu a k plneniu rozpočtu v budúcom období.
Uznesenie č. 75/2007-OZ
Schvaľuje
navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie ZŠ s MŠ s VJSaM na energiu pre MŠ vo výške
40 000,- Sk
Uznesenie č. 76/2007-OZ
Schvaľuje
navrhnuté poplatky za pracovné a administratívne úkony Obecného úradu Veľký Kýr
s účinnosťou od 1.1.2008
Uznesenie č. 77/2007-OZ
Schvaľuje
prevádzkovanie ČOV Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. so sídlom Nitra a
poveruje
starostu obce na podpísanie zmluvy medzi obcou a ZsVS o prevádzkovaní ČOV.
Uznesenie č. 78/2007-OZ
Schvaľuje
odpredaj pozemku parc.č. 657/18 o výmere 104 m² pre Ladislava Száraza a manž. bytom
Veľký Kýr ul. Budovateľská 57 za 23,- Sk/m².
poveruje
starostu obce na podpísanie kúpno-predajnej zmluvy.
Uznesenie č. 79/2007-OZ
Schvaľuje
prenájom nebytových priestorov pre Hajnalku Peternayovú bytom Veľký Kýr, Budovateľská 7
na ul. Mlynskej, priestory bývalého kaderníctva na prevádzkovanie kaderníctva.
Poveruje
starostu obce na podpísanie nájomnej zmluvy podľa VZN ktorým sa určujú minimálne ceny
nájomného za nebytové priestory a za pozemky vo vlastníctve obce.
Uznesenie č. 80/2007-OZ
Berie na vedomie
pripomienkovanie p. Mikuláša Vereša bytom Nové Zámky, Nábrežná 83 ohľadom odkúpenia
pozemku parc.č. 577/6 a 577/14 obcou
súhlasí
s odkúpením predmetnej nehnuteľnosti v zmysle uznesenia OZ č. 67/2007-OZ z 26.10.2007
Uznesenie č. 81/2007-OZ
Berie na vedomie
súhlasné stanovisko vlastníkov nehnuteľností na ktorej je plánovaná spojovacia cesta medzi ul.
Mlynskou a Cetínskou
nesúhlasí
s navrhovanou cenou zo strany vlastníkov pozemkov za odkúpenie pozemkov, nakoľko obec
pre občanov odpredáva pozemky obce za 23,- Sk/m² a otvorenie spojovacej ulice by navýšilo
hodnoty pozemkov iba dotknutých vlastníkov.
Uznesenie č. 82/2007-OZ
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Berie na vedomie
Informáciu poslancov, ktorí sa zúčastnili exkurzie vo veternom parku v Prellenkirchene
v Rakúsku.
Uznesenie č. 83/2007-OZ
Schvaľuje
Poskytnutie vecného daru vo výške do 500,- Sk pre darcov krvi, ktorí v tomto roku získali
zlatú Jánskeho plaketu a tento dar poskytovať aj ďalším oceneným v nasledujúcom období.
Uznesenie č. 84/2007-OZ
10.

Záver

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť, poprial
každému príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov do nového roku a zasadanie
OZ ukončil.
Vo Veľkom Kýre, dňa 18. decembra 2007

Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová

Overovatelia zápisnice: Ladislav Dojčan
JUDr. Alexander Vereš

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