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

Zápisnica

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 28. decembra 2006
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce (predseda miestnej volebnej
komisie).
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
7. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie.
8. Voľba zástupcu starostu.
9. Návrh na zriadení komisií a voľba ich predsedov, ďalších členov komisií.
10. Schválenie platu starostu obce.
11. Diskusia.
12. Schválenie uznesenia.
13. Záver.
1. Otvorenie zasadnutia.
Prvé, ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril Mgr. Ladislav Kottlík,
starosta obce. Privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva, predsedníčku miestnej
volebnej komisie a všetkých prítomných občanov. Konštatoval, že na rokovaní sú prítomní
všetci novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva a vyhlásil zasadnutie za uznášania
schopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku z dnešného jednania určil p. Helenu Dojčanovú.
Za overovateľov zápisnice určil: p. Vojtecha Bátoru a p. Ladislava Dojčana.
Po týchto úvodných slovách pán predsedajúci vyzval p. Pospigelovú, predsedníčku miestnej
volebnej komisie, aby oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy
obce.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
p. Pospigelová, predsedníčka miestnej volebnej komisie oboznámila prítomných
s výsledkami volieb do samosprávy obce z 2. 12. 2006. Uviedla, že počet oprávnených voličov
bol 2539 osôb, počet voličov, ktorí sa zúčasnili volieb bol 1441 a % účasti bolo 56,75 %
z celkového počtu oprávnených voličov.

Novozvolený starosta obce, Mgr. Ladislav Kottlík dostal 910 platných hlasov.
Kandidáti, ktorí na funkciu starostu neuspeli:
Žofia Hanzelíková
165 platných hlasov,
Ing. Pavol Kováč
341 platných hlasov.
Zvolení poslanci OZ:
1. Mgr. Ladislav Kottlík, SMK-MKP
2. Ladislav Dojčan, nezávislý kandidát
3. Ing. Ľudovít Valaška, nezávislý kandidát
4. Vojtech Bátora, nezávislý kandidát
5. Žofia Hanzelíková, nezávislý kandidát
6. Alexej Janík, SMK-MKP
7. Ladislav Kazán, nezávislý kandidát
8. Zoltán Krizsan, SMK-MKP
9. Otília Kováčiková, nezávislý kandidát
10. Ing. Pavol Kováč, nezávislý kandidát
11. JUDr. Alexander Vereš, SMER

800 platných hlasov,
783 platných hlasov,
614 platných hlasov,
559 platných hlasov,
547 platných hlasov,
540 platných hlasov,
496 platných hlasov,
475 platných hlasov,
455 platných hlasov,
430 platných hlasov,
428 platných hlasov.

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov:
1. Ing. Igor Hlavatý, nezávislý kandidát
2. Róbert Mészáros, nezávislý kandidát
3. Zoltán Dojčán, SMK-MKP
4. Ladislav Száraz, SMK-MKP
5. Gizela Kevélyová, nezávislý kandidát
6. Zoltán Gergely, nezáviský kandidát
7. Zoltán Gróf, SMK-MKP
8. Pavol Kazán, nezáviský kandidát
9. Ing. Zoltán Sládiček, nezávislý kandidát
10. Pavol Száraz, nezávislý kandidát
11. Ján Böjtös, nezávislý kandidát
12. Eva Vöröšová, nezávislý kandidát

416 platných hlasov,
401 platných hlasov,
351 platných hlasov,
351 platných hlasov,
336 platných hlasov,
324 platných hlasov,
316 platných hlasov,
312 platných hlasov,
282 platných hlasov,
279 platných hlasov,
221 platných hlasov,
210 platných hlasov.

Predsedníčka miestnej volebnej komisie ďalej oznámila, že novozvolený starosta obce Mgr.
Ladislav Kottlík sa v zmysle § 13 ods. 3 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sa písomne vzdal funkcie poslanca OZ. Na jeho
miesto nastupuje 1. náhradník v poradí, Ing. Igor Hlavatý, nezávislý kandidát.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
P. Pospigelová vyzvala p. Ladislava Dojčana, poslanca OZ, aby prečítal sľub starostu.
Mgr. Ladislav Kottlík zložil sľub podpisom pod text sľubu. (príloha č. 1)
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva.
Mgr. Ladislav Kottlík, novozvolený starosta obce prečítal sľub poslancov.
Poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu. (príloha č. 2)

6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
Pán starosta vo svojom vystúpení poďakoval všetkým voličom za prejavenú dôveru
v komunálnych voľbách 2. decembra. Predniesol, že jeho snahou bude aj naďalej nesklamať
dôveru voličov a bude sa snažiť zveľaďovať našu obec. V krátkosti oboznámil prítomných so
svojím volebným programom, ktorý nadväzuje na už začaté práce a nové ciele, ktoré si
vytýčil. Vyslovil sa, že tak, ako v predošlom volebnom období, aj v tomto sa bude snažiť
zrealizovať všetky body svojho volebného programu. Chcel by využiť možnosti získania
dotácií a transférov, aby sa darilo uskutočniť zámery volebného programu. Na záver prejavu
poprial poslaneckému zboru veľa úspechov k ich práci.
7. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie.
Pán starosta predniesol návrh na voľbu mandátovej a volebnej komisie v zložení:
Žofia Hanzelíková
Ing. Igor Hlavatý
Alexej Janík
a návrhovej komisie v zložení:
Ladislav Kazán
Ing. Pavol Kováč
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 11,

za: 11,

proti: 0,

zdržali sa: 0

8. Voľba zástupcu starostu.
Pán starosta pristúpil k ďalšiemu bodu programu rokovania k voľbe svojho zástupcu.
Navrhol, aby bol zvolený zástupca starostu, ktorý bude dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na
výkon tejto funkcie a prácu bude vykonávať na plný úväzok, taktiež uviedol aj náplň jeho práce
ktorú by mal vykonávať:
riadenie práce technických zamestancov, spravovanie a dohľad nad technickým stavom
hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a ďalšie činnosti, vyplývajúce z rozhodnutí orgánov
obce.
- p. Bátora, poslanec OZ mal pripomienku, že nesúhlasí s funkciou zástupcu starostu na plný
úväzok. Odôvodnil to tým, že podľa jeho názoru sa v predchádzajúcich štyroch rokoch nič
nerobilo a preto nevidí dôvod, aby bol zvolený zástupca starostu na plný úväzok.
Pán starosta predložil návrh na hlasovanie, kto je za to, aby bol zvolený zástupca starostu na
plný úväzok?
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 6
proti: 4
zdržali sa: 1
Pán starosta predniesol, že o osobe zástupcu starostu p. Križana Zoltána sa bude hlasovať
tajným spôsobom hlasovania. Požiadal volebnú komisiu, aby uskutočnili hlasovanie.
Po ukončení tajného hlasovania požiadal p. Hanzelíkovú, aby predniesla výsledky hlasovania.

P. Hanzelíková predniesla, že po sčítaní hlasov za zvolenie p. Križana za zástupcu starostu obce
hlasovali 4 poslanci a proti hlasovali 7 poslanci.
P. starosta predniesol, že p. Krizsan Zoltán, poslanec OZ nie je zvolený za zástupcu starostu
obce. K voľbe osoby zástupcu starostu sa OZ vráti na nasledujúcich zasadnutiach OZ.
9. Návrh na zriadení komisií a voľba ich predsedov, ďalších členov komisií.
Pán starosta ďalej predniesol, že k tomu, aby obecné zastupiteľstvo mohlo prijímať správne
rozhodnutia, by bol rád, keby sa vytvorili poradné komisie zastupiteľstva. Ich členovia by
konzultovali a pripravovali návrhy, ktoré by boli reálne a prijateľné aj pre ostatných členov
zastupiteľstva.
Navrhoval zriadiť tieto komisie: finančnú komisiu, komisiu pre stavebno-investičnú činnosť
a územné plánovanie, komisiu pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže, sociálnu komisiu.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 11,
Za: 11,
proti: 0,

zdržali sa: 0

Ďalej navrhol za predsedov komisií nasledovných poslancov:
za predsedu finančnej komisie: p. Ladislav Dojčan,
za predsedu komisie pre stavebno-investičnú činnosť a územné plánovanie: p. Zoltán Krizsan,
za predsedu komisie pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže: p. Alexej Janík,
za predsedu sociálnej komisie: p. Vojtech Bátora.
Požiadal navrhnutých poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu.
- Pán Bátora odmietol funkciu predsedu sociálnej komisie. Uviedol, že nakoľko má ukončené
stredné ekonomické vzdelanie, chcel by pracovať vo finančnej komisii.
Ostatní navrhnutí poslanci súhlasili s návrhom a prijali návrh starostu.
Hlasovanie za predsedu finančnej komisie - p. Ladislava Dojčana:
Prítomní: 11
za: 9
proti: 1
zdržali sa: 1
Hlasovanie za predsedu komisie pre stavebno-investičnú činnosť a územné plánovanie - p.
Zoltána Krizsana:
Prítomní: 11
za: 10
proti: 0
zdržali sa: 1
Hlasovanie za predsedu komisie pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže - p. Alexeja
Janíka
Prítomní: 11
za: 10
proti: 0
zdržali sa: 1
Pán starosta sa ďalej opýtal poslancov, kto by mal záujem pracovať ako predseda sociálnej
komisie. Nakoľko sa žiadny poslanec dobrovoľne neprihlásil, doporučil odročiť voľbu
predsedu sociálnej komisie na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
10.Schválenie platu starostu obce.
Predsedajúci predniesol, že v zmysle § 3 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom

hospodárestve vyčíslený na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci rok podľa
§ 4 odst. 1. Koeficient podľa počtu obyvateľov našej obce je 2,41.
Podľa § 4 ods. 2 Zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov môže obecné
zastupiteľstvo zvýšiť plat starostu najviac do výšky dvojnásobku určeného platu. Požiadal
poslancov o schválenie zvýšenia platu.
Požiadal OZ o hlasovanie, kto je za rozhodnutie o zvýšení platu starostu verejným hlasovaním?
Hlasovanie:
Prítomní: 11,
Za: 4,
proti: 7,
zdržali sa: 0
-

-

Ing. Hlavatý, poslanec OZ mal dotaz, nakoľko je novozvoleným poslancom, rád
by vedel, aké percentuálne ohodnotenie mal starosta v predchádzajúcom
volebnom období.
Starosta odpovedal, že pred štyrmi rokmi poslanci odsúhlasili 18 %-né zvýšenie.
P. Janík, poslanec OZ a člen volebnej komisie pripomenul, že poslanci môžu
hlasovať za zvýšenie platu starostu od 0 – 100 %. Rozdá poslancom lístky
a každý má napísať % zvýšenia, ktorého priemer bude rozhodujúci.

Nakoľko poslanci odsúhlasili hlasovať za percentuálne zvýšenie platu starostu tajným
hlasovaním, starosta požiadal volebnú komisiu o prevedenie hlasovania.
Po ukončení hlasovania p. Hanzelíková, poslankyňa OZ oboznámila prítomných s výsledom
hlasovania. Starostovi poslanci odsúhlasili 25 % -né zvýšenie platu.
Pán starosta ďalej predniesol návrh na odmeny pre poslancov OZ vo výške 500,- Sk čistého
platu za účasť na zasadnutí,
za prácu v komisiách: pre predsedu komisie 500,- Sk (v čistom) za každú účasť na zasadnutí
komisie a prípravu písomností k tomu;
pre členov komisí 300,- Sk (v čistom) za každú účasť na zasadnutí
komisie.
Hlasovanie:
Prítomní: 11,

Za: 10,

proti: 0,

zdržali sa: 1 (Kazán)

11.Diskusia.
- p. Szabó, občan vo svojom vystúpení požiadal poslancov o súdržnosť.
- P. Mgr. Dojčánová, riaditeľka ZŠ zablahoželala starostovi a poslancom OZ k zvoleniu do
funkcie. Vyjadrila radosť, že vo volebnom programe starostu je aj podpora školy. Bude sa
snažiť zúčastňovať sa zasadnutí OZ a bude sledovať aj plnenie volebného programu.
- P. Ďurčeková, občianka vystúpila s požiadavkou k novému zastupiteľskému zboru o pomoc
pri zriadení obecného múzea a žeľá veľa úspechov v ich ďalšej práci.
- P. Peternai, občan pripomenul poslancom, aby nezabudli, že ich zvolili občania obce treba
presadzovať a ich záujmy. Podporuje slová p. Szabóa, že poslancom treba držať spolu, treba
presadzovať záujmy obce a robiť spoločne v prospech obce. Ďalej ich žiada, aby hospodárne
využívali všetky peniaze ktoré obec získa, aby sa starali o mládež, stredoškolákov
a vysokoškolákov, aby ich zapojili do rozvoja obce a taktiež aj ostatných občanov. Žiada
vytvoriť také podmienky, aby do obce prišlo čím viac podnikateľov, ktorí by zabezpečili
prácu aj pre našich spoluobčanov. Vo volebnom programe sa hovorí o oprave ciest
a chodníkov, nezabudnite na túto skutočnosť. Kultúrny park treba upraviť. Treba zapojiť
nezamestnaných, treba ich organizovať a tak aj v našej obci bude možné urobiť kus práce.

-

-

-

-

Nakoniec žiada poslancov, aby sa nehádali a snažili sa spolupracovať a spoločnými silami
riadili našu obec.
P. Bátora, poslanec OZ vo svojom vystúpení uvádza, že po 17 rokoch od revolúcie sa dejú
v našej obci také veci, že pod vedením vysokoškoláka sa na schôdzi maďarskej koalície
nedá diskutovať. Ďalej pripomenul, že chce hovoriť o káblovej televízii v obci. Podľa jeho
názoru je vysielanie v káblovej televízii cenzúrované, lebo čo sa nahrá, starosta nedovolí
odvisielať. Konkrétne poukázal na výročnú schôdzu MO CSEMADOKU, kde aj on vystúpil
ako diskutujúci a jeho diskusia nebola odvysielaná v káblovej televízii. On vystúpil na
schôdzi predvolebnej kampane p. Kováča, bolo mu odkázané, čo ešte chce. On 12 rokov bol
na čele obce, on vie, čo táto obec potrebuje. Čo sa teraz deje, to nebude v prospech obce.
Ďalej osočoval poslancov, ktorí sú v blízkej spolupráci so starostom a hlavne starostu.
JUDr. Vereš, poslanec OZ pripomenul, čo tu p. Bátora uvádza je nepravdivé, vyprosil si to a
ešte sa porozprávajú ale na inej pôde.
P. Ďurček, občan odpovedal p. Bátorovi v tom zmysle, že on je v tíme, ktorý robí relácie do
káblovej televízie, ale ešte doposiaľ sa nikdy nestalo, že by im bol pán starosta zakázal niečo
odvysielať. Do vysielania dáva také reportáže a relácie, ktoré uzná za vhodné. Má stanovený
čas vysielania a do vysielania nedáva také veci, ktoré nie sú vhodné na vysielanie, nesúvisia
s témou alebo jeho diskusný príspevok nebol asi preto odvysielaný, lebo nebol zrozumiteľný
alebo nesúvisel s témou. Škoda že bol p. Bátora 12 rokov starostom tejto obce a teraz robí
hanbu každému. Radšej by sa mal zamyslieť nad sebou.
P. Malý Arpád, občan k p. Bátorovi mal pripomienku, že by bolo dobré keby odstúpil
z funkcie poslanca a ostatní poslanci by mohli kľudne pracovať.
P. Hanzelíková, poslankyňa OZ pripomenula, že nechce nikoho opakovať, ale by prosila tu
prítomných poslancov, aby sa zabudlo na minulosť a spoločnými silami pomohli starostovi
v jeho práci, aby sa mohlo vykročiť vpred.
P. Kottlík, starosta obce sa vyjadril k slovám p. Bátoru, že nevidí s ním možnosť spolupráce,
bude sa musieť spoľahnúť len na desať členov OZ a vyprosí si od p. Bátoru jeho správanie
sa a slová.

Nakoľko nebolo ďalších diskusných príspevkov, poprosil členov návrhovej komsie, aby
predniesli návrh na uznesenie.
12. Návrh na uznesenie.
p. Kazán prečítal návrh na uznesenie z ustanovujúceho zasadania OZ:
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Mgr. Ladislav Kottlík zložil zákonom predpísaný sľub
starostu
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Bátora Vojtech, Dojčan Ladislav,
Hanzelíková Žofia, Ing. Hlavatý Igor, Janík Alexej, Kazán Ladislav, Ing. Kováč Pavol,
Kováčiková Otília, Krizsan Zoltán, Ing. Valaška Ľudovít, JUDr. Vereš Alexender,
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

C. z r i a ď u j e
komisie, a to:
- Finančnú komisiu
- Komisiu pre stavebno – investičnú činnosť a územné plánovanie
- Komisiu pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže
- Komisiu sociálnu
D. n e v o l í
do funkcie zástupcu starostu p. Zoltána Krizsana
E. v o l í
predsedov komisií:
- finančnej komisie: Ladislav Dojčan
- komisie pre stavebno-investičnú činnosť a územné plánovanie: Zoltán Krizsan
- komisie pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže: Alexej Janík
F. s c h v a ľ u j e
- plat starostu v zmysle § 3 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších
predpisov a zvýšenie platu podľa § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. vo
výške 25 %.
- odmeny poslancom obecného zastupiteľstva vo výške: 620,- Sk za účasť na
zasadnutí
- odmeny predsedom komisií vo výške: 620,- Sk za účasť na zasadnutí
- odmeny členom komisií vo výške: 370,- Sk za účasť na zasadnutí
G. u k l a d á
predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného
zatupiteľstva návrhy na členov komisií obecného zastupiteľstva (poslanci, ďalšie
navrhnuté osoby).
Uznesenie č. 1/2007-OZ
13. Záver.
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť
a zasadanie OZ ukončil.
Vo Veľkom Kýre, dňa 4. januára 2007

Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová

Overovatelia zápisnice: Vojtech Bátora
Ladislav Dojčan
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