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

Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 25. júl 2007
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Upresnenie programu stretnutia samospráv obcí Hajmáskér a Veľký Kýr
Petícia za zachovanie počtu a kompetencií matrík a ostatných úradov miestnej štátnej
správy na území Slovenskej republiky
Organizačné otázky
Žiadosti občanov
Návrh na uznesenie
Záver

1. Otvorenie zasadnutia.
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Ladislav Kottlík,
starosta obce. Privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva a konštatoval, že na
rokovaní je prítomná nadpolovičná väčšina členov obecného zastupiteľstva a vyhlásil
zasadnutie za uznášania schopné. Poslanci p. Krizsan sa ospravedlnil, p. Ing. Kováč a p.
Bátora sa neospravelnili. Predniesol návrh na program rokovania a žiadal o jeho doplnenie
alebo predloženie doplňujúceho návrhu. Zároveň pripomenul, že najbližšie rokovanie OZ sa
z dôvodu čerpania dovoleniek preloží na 7. september. Nakoľko návrhov nebolo, dal
predložený program na hlasovanie.
Hlasovanie:
Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržali sa: 0

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie navrhol: p. Otíliu Kováčikovú a Ing. Igora Hlavatého
Za overovateľov zápisnice určil: p. Ladislava Dojčana a p. Žofiu Hanzelíkovú
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 8
za: 8

proti: 0

zdržali sa: 0

Po týchto úvodných slovách predsedajúci pristúpil k prvému bodu rokovania:
Na rokovanie sa dostavil p. Bátora.
3. Upresnenie programu stretnutia samospráv obcí Hajmáskér a Veľký Kýr
Predsedajúci predniesol, že program stretnutia samospráv bol doručený každému
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poslancovi, preto ich žiada, aby sa k programu vyjadrili. Nakoľko návrhov nebolo, dal
predložený program na hlasovanie:
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 8
za: 8

proti: 0

zdržali sa: 0

Predsedajúci ďalej predniesol, že každého poslanca z Hajmáskéru sa nepodarilo ubytovať
v domácnostiach nášho poslaneckého zboru, preto je zabezpečené spoločné ubytovanie
v penzióne Kamenný most. Cena ubytovania 700,- Sk za izbu a noc; raňajky cca 100,Sk/osoba. Spolu to bude činiť cca 3100,- Sk.
Poslanci súhlasili s predloženým návrhom.
Ďalej predniesol, že nakoľko sa v sobotu 4.8. bude konať posviacka kaplnky, miestny farár
navrhuje po vysviacke pozvať na malé pohostenie prítomných farárov, biskupa a členov
farskej rady. Jednalo by sa max. o 20 osôb.
Poslanci súhlasili s predloženým návrhom.
Pán starosta ďalej predniesol návrh ministra vnútra na zníženie počtu matričných úradov na
Slovensku a novelu stavebného zákona, ktorým sa určuje, že stavebnými úradmi budú
poverené obce a mestské časti ktoré budú uverejnené v nariadení vlády SR.
Za zachovanie matričných úradov a proti novele stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadu, ktorou sa mení aj
spôsob zriaďovania stavebných úradov bola vypísaná petícia, ktorú poslanci podpísali.
4. Organizačné otázky
Pán starosta predniesol, že nakoľko sú bytové domy na ul. Ružová skolaudované, v zmysle
zmluvy so ŠFRB a MVRR SR treba zriadiť záložné právo na bytové domy.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 8
za: 8

proti: 0

zdržali sa: 0

5. Žiadosti občanov
Pán starosta predniesol žiadosť Michala Mihalika bytom Veľký Kýr, Bernolákova 15
a Romana Gubó, bytom Nové Zámky, Gúgska 23 ohľadom prenájmu nebytových priestorov
VKD – bývalého biliard baru na prevádzkovanie baru.
Hlasovanie za povolenie prenájmu nebytových priestorov VKD na prevádzkovanie baru:
Prítomní: 8
za: 7
proti: 0
zdržali sa: 1 (Bátora)
Ďalej predniesol žiadosť Zuzana Szőke bytom Veľký Kýr, Novozámocká 108 o dlhodobý
prenájom priestorov biliard baru vo VKD. Nakoľko žiadateľka prevádzkuje reštauračné
zariadenie na Nitrianskej ul., a bar bol odsúhlasený pre žiadateľov Mihalika a Gubó, tejto
žiadosti nemožno vyhovieť.
Predsedajúci požiadal p. Kováčikovú na predloženie návrhu na uznesenie:
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu
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schvaľuje
Zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB v zmysle zmluvy č. 404/468/2006 medzi ŠFRB
a Obcou Veľký Kýr na nehnuteľnosti v kat. úz. Veľký Kýr vedené na LV č. 1 a to:
1. bytový dom č.súp. 1289 postavený na parc.č. 125/10 o výmere 213 m²
2. bytový dom č.súp. 1288 postavený na parc.č. 125/11 o výmere 214 m²
záložnou zmluvou medzi Obcou Veľký Kýr ako záložcom a ŠFRB ako záložným vereiteľom
v hodnote 1,5 násobku poskytnutého úveru t.j. 19.800.000,- Sk
Uznesenie č. 43/2007-OZ
Schvaľuje
Zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
v zmysle zmluvy č. 0364 – P R B – 2006 medzi MVRR SR a obcou Veľký Kýr na
nehnuteľnosti v kat. úz. Veľký Kýr vedené na LV č. 1 a to:
1. bytový dom č.súp. 1289 postavený na parc.č. 125/10 o výmere 213 m²
2. bytový dom č.súp. 1288 postavený na parc.č. 125/11 o výmere 214 m²
záložnou zmluvou medzi Obcou Veľký Kýr ako záložcom a MVRR SR ako záložným
veriteľom v hodnote poskytnutej dotácie t.j. vo výške 5.972.100,- Sk
Uznesenie č. 44/2007-OZ
Schvaľuje
Žiadosť Michala Mihalika, Bernolákova 15, Veľký Kýr a Romana Gubó, Gúgska 23, Nové
Zámky o prenájom nebytových priestorov VKD – biliard baru na prevádzkovanie baru.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľov.
Uznesenie č. 45/2007-OZ
Neschvaľuje
Žiadosť Zuzany Szőke bytom Veľký Kýr, Novozámocká 108 o dlhodobý prenájom priestorov
biliard baru vo VKD
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľov.
Uznesenie č. 46/2007-OZ
Schvaľuje
program stretnutia samospráv Obcí Hajmáskér a Veľký Kýr v dňoch 3. a 4. 8. 2007.
Uznesenie č. 47/2007-OZ
Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadanie
OZ ukončil.
Vo Veľkom Kýre, dňa 27. júla 2007
Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová
Overovatelia zápisnice: Ladislav Dojčan
Žofia Hanzelíková
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