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

Zápisnica
z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 16. decembra 2008
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Úprava všeobecne záväzných nariadení obce z dôvodu zavedenia meny EURO
5. Návrh Smernice hospodárenia s finančným prostriedkami Obce Veľký Kýr
6. Návrh programového rozpočtu obce na roky 2009 - 2011
7. Žiadosti občanov
8. Organizačné otázky
9. Diskusia
10. Interpelácia poslancov
11. Záver
Dvanáste 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. Do začiatku zasadnutia neboli
prítomní Ing. Hlavatý, p. Janík a p. Hanzelíková.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie navrhol:

p. JUDr. Alexandra Vereša a p. Vojtecha Bátoru

Za overovateľov zápisnice navrhol:

p. Ladislava Dojčana a p. Ladislava Kazána

Hlasovanie za predložený návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:
Prítomní: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
Po týchto úvodných slovách predsedajúci pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania.
Na rokovanie sa dostavili poslanci Ing. Hlavatý, p. Janík a p. Hanzelíková
3. Kontrola uznesení
Ku kontrole uznesení neboli pripomienky zo strany poslancov.

4. Úprava všeobecne záväzných nariadení obce z dôvodu zavedenia meny EURO
Predsedajúci predniesol návrh všeobecne záväzných nariadení obce č. 3 trhový poriadok obce, č.
4/2008 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú
službu, č. 5/2008 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia, č. 6/2008 ktorým sa určujú minimálne
ceny nájomného za nebytové priestory a za pozemky vo vlastníctve obce a v správe organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, č. 7/2008 o dani z nehnuteľností, č. 8/2008 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.
Hlasovanie za schválenie predložených uznesení:
Prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
VZN č. 3/2008 o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach a trhový poriadok obce.
všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2008 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe
platenia úhrady za opatrovateľskú službu,
VZN č. 5/2008 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia;
VZN č. 6/2008 ktorým sa určujú minimálne ceny nájomného za nebytové priestory a za pozemky
vo vlastníctve obce a v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce;
VZN č. 7/2008 o dani z nehnuteľností;
VZN č. 8/2008 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.
Uznesenie č. 140/2008-OZ
5. Návrh Smernice hospodárenia s finančným prostriedkami Obce Veľký Kýr
Pán starosta predložil Smernicu hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Veľký Kýr ktorá
upravuje postavenie a funkciu rozpočtu obce Veľký Kýr, rozpočtový proces, zodpovednosť za
rozpočtové hospodárenie obce, finančnú kontorolu a hospodárenie rozpočtovej organizácie obce.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Smernicu hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Veľký Kýr.
Uznesenie č. 141/2008-OZ
6. Návrh programového rozpočtu obce na roky 2009 - 2011
Pán starosta požiadal p. kontrolórku obce, aby predniesla stanovisko
k vypracovanému rozpočtu obce.
K stanovisku kontrolóra neboli žiadne pripomienky zo strany poslancov.

kontrolóra

Pán starosta následne predniesol návrh rozpočtu na roky 2009 – 2011. Programový rozpočet
obce na rok 2009 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 61 731 000 Sk (2.049.090 €) a je
rozpočtovaných 13 programov.
- p. Dojčan, poslanec OZ podotkol, že pri poskytnutí transférov sa navrhuje pre cirkev
poskytnúť 100 tis. Sk. Keď bol miestny farár na poslednom zasadnutí OZ hovoril
o stavbe farského úradu. Vtedy sa ho p. Bátora pýtal, či má zabezpečené finančné
prostriedky na krytie takej stavby. V rámci prerokovania žiadostí o poskytnutie
transférou finančnou komisiou sa komisia zaoberala aj so žiadosťou miestneho farára
o poskytnutie transféru.
- P. starosta prečítal žiadosť p. farára o poskytnutie transféru na stavbu fary, ktorá by mala
byť vo výške vyše 1,5 mil. Sk, ďalšia žiadosť bola od Šachového klubu na transfér vo
výške 32 tis. Sk, Klubu dôchodcov o 10 tis. Sk a ZMRS na 30 tis. Sk. Transfér vo výške
1,5 mil. Sk obec nemôže poskytnúť pre farský úrad, obec má schválenú dotáciu na
rekonštrukciu a prístavbu ZŠ s MŠ, taktiež je potrebné robiť aj cesty.
- Ing. Valaška, poslanec OZ mal dotaz, či organizácie odovzdajú obci vyúčtovanie
poskytnutého transféru. Žiada p. kontrolórku, aby prekontrolovala poskytnutý transfér
pre TJ, či sa vedie účtovníctvo o poskytnutých prostriedkoch.
- JUDr. Vereš, poslanec OZ navrhol, aby sa navrhnutý transfér vo výške 100 tis. Sk pre
cirkev rozdelil pre spoločenské organizácie. On navrhuje pre Šachový klub + 18 tis. Sk,
pre MO Csemadoku + 15 tis. Sk, pre MO Červeného kríža + 10 tis. Sk, pre ZMRS + 10
tis. Sk, pre DHZ +15 tis. Sk a aj ostatným spoločenským organizáciám v obci navýšiť
transfér tak, aby sa 100 tis. Sk navrhnuteých pre cirkev rozdelilo medzi organizácie a nie
pre cirkev.
- Ing. Hlavatý, poslanec OZ podotkol, že miestne komunikácie treba urobiť. V Malom
Kýre treba urobiť cesty. Nie na kultúru poskytnúť peniaze ale na cesty. Vedľa hlavnej
cesty na Novozámockej ul. chodník urobiť, je to nebezpečné, aby matky s deťmi chodili
popri hlavnej ceste na úzkom chodníku, ktorý je urobený z panelov a ešte sú tam aj
elektrické stĺpy v ceste, je to smerom na Komjatice.
- P. Bátora, poslanec OZ pripomenul, že tam obec nemôže rozšíriť chodník, nakoľko sa
jedná o štátnu cestu, ktorá je vo vlastníctve správy ciest.
- Ing. Hlavatý, poslanec OZ žiada OZ, aby sa v rozpočte našli peniaze na opravu
a výstavbu ciest.
- P. starosta sa Ing. Hlavatého opýtal, že ako člen finančnej komisie prečo nenavrhol na
komisii finančné prostriedky na cesty. Vie dobre, že je treba návrh rozpočtu opraviť tak,
že ak sa niekde pridajú peniaze, treba zdôvodniť, odkiaľ peniaze zobrať z ktorej
navrhnutej položky.
- JUDr. Vereš navrhol, aby sa navrhnutý transfér pre cirkev vo výške 100 tis. Sk
neposkytol pre cirkev, ale aby sa rozdelili prostriedky pre spoločenské organizácie
Pán starosta dal hlasovať za predložený návrh JUDr. Vereša, aby sa navrhnutý transfér pre
cirkev rozdelil medzi spoločenské organizácie:
Prítomní: 11
za: 1 (Judr. Vereš)
proti: 10
zdržali sa: 0
p. Bátora, poslanec OZ pripomenul, že obec v predchádzajúcich rokoch prispievala na
rekonštrukciu kaplnky, kedy ročne prispievala sumou 300 tis. Sk. Teraz keď farár chce začať

stavať farský úrad, určite nebude stačiť 100 tis. Sk, bude treba dať viac finančných
prostriedkov ale postupne.
JUDr. Vereš oponoval p. Bátorovi, že o čom hovorí, veď na výstavbu farského úradu ešte nie
je žiadne stavebné povolenie a nemá ani povolenie pamiatkového úradu, veď stará budova
farského úradu je najstaršou budovou v obci, aj oni sa budú musieť vyjadriť v prípade
odstránenia starej budovy. Prečo sa p. Bátora nestaral o cirkev keď bol on starostom, teraz
treba hájiť záujmy občanov, stavať cesty, školu, čo je pre obec potrebné.
Ing. Hlavatý žiadal OZ o odsúhlasenie návrhu, aby sa v priebehu roka presunuli prostriedky
na rekonštrukciu chodníka v Malom Kýre.
Hlasovanie o návrhu Ing. Hlavatého o presune finančných prostriedkov na rekonštrukciu
chodníka v Malom Kýre v priebehu roka 2009
Prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržali sa: 0
Hlasovanie o schválení rozpočtu obce na rok 2009 vo výške 61.731.000 Sk, 2. 049.090 €.
Prítomní: 11
za: 10
proti: 1 (JUDr. Vereš)
zdržali sa: 0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
A) Schvaľuje
1)
rozpočet obce na rok 2009
Bežné príjmy vo výške
Kapitálové príjmy vo výške
Súhrn všetkých príjmov

30.951.000 Sk
30.780.000 Sk
61.731.000 Sk

1.027.400 €
1.021.690 €
2.049.090 €

Bežné výdavky vo výške
29.959.000 Sk
994.450 €
Kapitálové výdavky
25.680.000 Sk
852.420 €
Výdavkové finančné operácie
6.092.000 Sk
202.220 €
Súhrn všetkých výdavkov
61.731.000 Sk
2.049.090 €
2)
presun prostriedkov v rozpočte obce v priebehu roka 2009 na rekonštrukciu chodníka
v Malom Kýre.
B) Berie na vedomie
- Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce na roky 2009 - 2011
- Návrh rozpočtu obce na roky 2010 a 2011.
Uznesenie č. 142/2008-OZ
7. Žiadosti občanov
Pán starosta predniesol žiadosť p. Ing. Vojtecha Bálinta a manž. bytom Veľký Kýr,
Budovateľská 69 o odredaj pozemku parc.č. 643/27 v kat. úz. Veľký Kýr o výmere 200 m².
Nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý žiadatelia užívajú ako svoju záhradu, navrhuje odpredať
tento pozemok za 23,- Sk/ m².
Hlasovanie:

Prítomní: 11

za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj pozemku parc.č. 643/27 v kat. úz. Veľký Kýr o výmere 200 m² pre Ing. Vojtecha
Bálinta a manž. bytom Veľký Kýr Budovateľská 69 za 23,- Sk/ m².
Uznesenie č. 143/2008-OZ
Ďalej predniesol opätovnú žiadosť p. Márie Verešovej, bytom Veľký Kýr, Mlynská 33, ktorá
žiada o opätovné prejednanie jej žiadosti o odpredaj pozemku parc.č. 1053/5 o výmere 921
m² a v prípade neschválenie žiada o jasné odôvodnenie.
p. Bátora, poslanec OZ pododtkol, že pri pôvodnom prejednávaní tejto žiadosti informoval
mylne OZ, že sa súrodenci súdia po dedičstve po neb. Jozefíne Žitnej, ale mylne informoval
zastupiteľstvo, nakoľko súdne pojednávanie sa týka dodatočnéh dedičského pojednávania po
jednom rodičovi.
p. starosta k tejto žiadosti podotkol, že tento pozemok nie je ako predzáhrada ako v ostatných
prípadoch kedy žiadatelia žiadajú o vysporiadanie svojich nehnuteľností. Keď sa OZ
rozhodlo tento pozemok neodpredať, nemusí predať.
p. Dušan Vereš, občan – syn žiadateľky mal dotaz, ak OZ nechce odpredať žiadaný
pozemok, nech to zdôvodní.
p. starosta odpovedal, že zastupiteľstvo rozhodlo neodpredať žiadaný pozemok, nemusí
zdôvodňovať ak nesúhlasí s odpredajom obecného pozemku.
Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že cez žiadaný pozemok vedie infraštruktúra. Ak by sa
pozemok odpredal, na súkromnom pozemku by bolo vedenie plynu aj elektriny. Keď sa
pozemok neodsúhlasil na predaj, je na to dôvod.
Hlasovanie za odpredaj žiadanej nehnuteľnosti.
Prítomní: 11
za: 1(Bátora)
proti: 0

zdržali sa: 10

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
žiadosť Márie Verešovej bytom Veľký Kýr, Mlynská 33 o odpredaj pozemku parc.č. 1053/5
o výmere 921 m² v kat. úz. Veľký Kýr.
Uznesenie č. 144/2008-OZ
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť p. Evy Malúchovej bytom Veľký Kýr, Budovateľská
78 a p. Jána Mátého bytom Veľký Kýr, Novozámocká 131 ohľadom predaja pozemku v kat.
úz. Veľký Kýr, parc.č. 153/5 o výmere 16 m² označené ako vodná plocha, ktorú
nehnuteľnosť užívali ich rodičia. Zároveň podotkol, že nehnuteľnosť parc.č. 168, ku ktorej
by sa žiadaná vodná plocha mala pričleniť nie je ešte pozmnoknižne vysporiadaná.
Poslanci sa zhodli v názore, že pozemok by sa mohol odpredať ak žiadatelia predložia
právoplatný LV na parc.č. 168, ktorý bude v ich podielovom spoluvlastníctve.
Hlasovanie za odpredaj žiadanej nehnuteľnosti po predložení platného LV na p.č. 168, ktoré
bude v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov:

Prítomní: 11

za: 11

proti: 0

zdržali sa: 0

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj pozemku parc.č. 153/5 v kat. úz. Veľký Kýr o výmere 16 m² pre Evu Malúchovú
bytom Veľký Kýr, Budovateľská 78 a Jána Mátého bytom Veľký Kýr, Novozámocká 131
v podiele ½ za 23,- Sk/ m² po predložení platného LV žiadateľov na vysporiadanú parc.č.
168, ku ktorej sa má odpredávaná nehnuteľnosť pričleniť.
Uznesenie č. 145/2008-OZ
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť p. Michala Mihalika, bytom Veľký Kýr, Bernolákova
15 ohľadom zmeny nájomnej zmluvy pre Amigo bar a to zmenu otváracej doby na piatok –
nedeľu v pondelok a vo štvrtok by bol bar zatvorený a z toho dôvodu žiada aj o zníženie
nájomného.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
za: 0
proti: 11
zdržali sa: 0
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
Žiadosť Michala Mihalika, bytom Veľký Kýr, Bernolákova 15 ohľadom zmeny nájomnej
zmluvy na prevádzkovanie Amigo baru v piatok – nedeľu a zníženia sumy nájomného
Uznesenie č. 146/2008-OZ
8. Organizačné otázky
Ing. Kováč, poslanec OZ predniesol svoj návrh na zrušenie komisií OZ. Podľa jeho názoru
sú zbytočné komisie, nakoľko niektorí členovia OZ nie sú informovaní o rokovaní komisií,
načo sú teda komisie.
p. starosta podotkol, že komisie by mohli lepšie fungovať, mohli by dávať podnety, návrhy.
p. Bátora, poslanec OZ pripomenul, že iniciatíva by sa mohla prejavovať, ale nebola a ani
nebude. Keď on bol starostom, poslanci nechceli komisie, vtedy každý vedel o všetkom.
JUDr. Vereš, poslanec OZ pripomenul, či chýbajú zápisnice komisií, že nie sú prečítané na
OZ, treba z každého zasadnutia prečítať na OZ zápisnicu.
Ing. Kováč žiadal o hlasovanie za zrušenie komisíí OZ:
Hlasovanie za zrušenie komisií OZ:
Prítomní: 11
za: 6 (Bátora, Ing. Kováč, Kazán, Ing.Valaška, Hanzelíková, Kováčiková)
proti: 1 (JUDr. Vereš)
zdržali sa: 4 (Krizsan, Janík, Ing. Hlavatý, Dojčan)
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
ruší
komisie OZ zriadené na ustanovujúcom zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 147/2008-OZ
Ing. Valaška, poslanec OZ mal dotaz, ktorá komisia dala návrh do rozpočtu. Medzi dvoma
zastupiteľstvami sa nezišla žiadna komisia, prečo sa nezišla? On jediný bol aj na
ustanovujúcom zasadnutí OZ proti zriadeniu komisií, aj teraz je proti.

Ing. Hlavatý, poslanec OZ mal návrh, aby sa zasadnutia OZ začínali o l3,00 hod., možno by
aj viac občanov prišlo na zasadnutie.
Ing. Valaška pripomenul, že v zimnom období by sa zastupiteľstvo mohlo začínať o l6,00
hod.
Aj Ing. Hlavatý sa pripojil k tomuto návrhu, aby sa zasadnutia OZ začínali o 16,00 hod.
Hlasovanie, aby sa zasadnutia OZ začínali o 16,00 hod.
Prítomní: 11
za: 5 (Ing. Valaška, Ing. Hlavatý, Dojčan,Bátora, Kazán)
proti: 6 (Kováčiková, Janík, Krizsan, Ing. Kováč, Hanzelíková, JUDr. Vereš)
zdržali sa: 0
Uznesenie:
Obecné zastupieľstvo
neschvaľuje
návrh na zmenu začiatku času konania zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 148/2008-OZ
9. Diskusia
-

-

-

-

-

-

P. Bátora, poslanec OZ dal návrh pre p. kontrolórku obce, aby prešetrila, či peniaze na
vydanie knihy pri priležitosti 895. výročia prvej písomnej zmienky o obci boli použité
v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
P. Kováčiková, poslankyňa OZ mala pripomienku, že na Hlavnej ul. sa urobili chodníky
a pod oknom kaderníctva na novom chodníku parkuje osobné auto. Podľa nej by sa na
chodníku nemalo parkovať.
P. Bátora, poslanec OZ pripomenul, že treba upozorniť kaderníčku na zákaz parkovania
na chodníku.
JUDr. Vereš mal dotaz na p. starostu, že v čom boli problémy s p. Kóňom, ktorý
nedovolil vybudovanie chodníka pred svojím rodinným domom.
P. starosta odpovedal, že p. Kóňa tvrdil, že on ten pozemok odkúpil od obce, ale keď si
zavolal geodeta, ktorý mu zameral jeho pozemok sa presvedčil, že to nie je jeho
pozemok a chodník sa ukončil.
Ing. Kováč, poslanec OZ mal pripomienku, že on si myslel keď sa vybudoval chodník na
Pažiti, že sa aj tržnica vyloží dlažbou ako chodníky, ale vidí, že je tam len drobný kameň
a stoly sa vrátili na pôvodné miesto. Keď tam trhovníci vojdú svojimi vozidlami, ten
kameň sa vtlačí do zeme a ďalšiu pripomienku mal, či sa ulica nebude čistiť, je tam veľké
blato.
P. starosta odpovedal, že práve dnešný deň čistili cestu na jeho objednávku.
P. Ing. Gergely Alexander, občan sa ozval, že pred rokom sa pýtal čo bude s ulicou Na
Sihoti pri železnici, do dnešného dňa táto ulica nie je spevnená. Stavali sa chodníky zo
zámkovej dlažby, ale ulicu ste dodnes neurobili. Deti z tejto ulice chodia do školy v blate.
Títo občania nie sú daňovníkmi tejto obce? Kedy sa urobí cesta.
P. starosta odpovedal, že na túto ulicu sa už viackrát naniesla kamenná drť.
Ing. Gergely žiadal, aby sa tam išli pozrieť, ako tá ulica vyzerá.
JUDr. Vereš, poslanec OZ pripomenul, že sa zrušili komisie, nech sa tam teraz ide pozrieť
celé OZ.
P. Malúch, občan bývajúci na spomínanej ul. mal dotaz, či sa tá ulica môže opraviť.

-

-

P. starosta odpovedal, že na základe ich telefonického rozhovoru mu aj teraz odpovie, že
bude na tú ulicu navozená kamenná drť.
P. Malúch odpovedal, že to bude stačiť.
P. Gergely aj napriek tomu, že občan zo spomínanej ul. bol spokojný s uistením starostu
na opravu cesty, urážal starostu a žiadal o spevenie tejto cesty.
P. Száraz, občan mal dotaz, čo bude s kultúrnym parkom, prečo sa tam vozia kusy
betónov a múry z rozobratých rodinných domov.
P. starosta odpovedal, že treba naplniť tie veľké jamy ktoré sú v parku a potom sa to
všetko zakryje zeminou a opäť sa obnoví park, nebude tam stáť voda a šíriť hmyz.
P. Vereš, občan mal pripomienku, že počul, že obec ide kupovať 9 miestnu dodávku, načo
bude obci také auto.
P. starosta odpovedal, že OZ odsúhlasilo kúpu takéhoto vozidla namiesto 1203-ky, ktoré
vozidlo pre zlý technický stav a nevhodnosť opravy treba nahradiť na rozvážanie stravy
pre dôchodcov a taktiež sa toto vozidlo bude používať na prepravu tovaru a náradia.
P. Vereš, občan mal ďalší dotaz, či sa ul. Gaštanová bude robiť len po vybudovaní
kanalizácie v obci? Podľa jeho názoru by bolo dobré sa teraz opýtať občanov, kto sa chce
napojiť na kanalizačnú sieť. Ulice treba urobiť a nie kanalizáciu.

10. Interpelácia poslancov
Poslanci sa do interpelácie zapojili v rámci diskusie.
Pán starosta požiadal návrhovú komisiu na upresnenie návrhov na uznesenie.
Pán Bátora, poslanec OZ podal návrh pre kontrolórku obce na preverenie dodržania zákona č.
583/2004 Z.z. o použití finančných prostriedkov na vydanie knihy pri príležitosti 895. výročia
1. písomnej zmienky o obci
Hlasovanie o predloženom návrhu:
Prítomní: 11
za: 7 (Kazán, Bátora, Ing. Kováč, Ing. Valaška, Ing. Hlavatý, Dojčan,
Hanzelíková)
proti: 1 (JUDr. Vereš)
zdržali sa: 3 (Janík, Krizsan, Kováčiková)
Ing. Valaška podal návrh na preverenie správnosti použitia transféru pre TJ
Hlasovanie:
Prítomní: 11
za: 11
proti: 0
zdržali sa: 0
JUDr. Vereš podal návrh na položkovité prešetrenie výdavkov faktúry, ktorá bola preplatená
z transféru obce na opravu interiéru farského úradu
Hlasovanie:
Prítomní: 11
za: 2 (Bátora, JUDr. Vereš)
proti: 0
zdržali sa: 9
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
- Návrh p. Bátoru na preverenie dodržania zákona č. 583/2004 Z.z. o použití finančných
prostriedkov na vydanie knihy pri príležitosti 895. výročia 1. písomnej zmienky o obci
- Návrh Ing. Valašku na preverenie správnosti použitia transféru pre TJ
ukladá

- kontrolórke obce preveriť, či sa dodržal zákon č. 583/2004 Z.z. v prípade vydania knihy pri
príležitosti osláv 895. výročia 1. písomnej zmienky o obci, či boli správne použité fin.
prostriedky
- prekontrolovať vyúčtovanie transféru pre TJ, na čo sa používajú poskytnuté peniaze
neschvaľuje
návrh JUDr. Vereša na položkovitú kontrolu faktúry na poskytnutý transfér pre
rím.kat.cirkev vo výške 70.000,- Sk na opravu interiéru farského úrad.
Uznesenie č. 149/2008-OZ
11. Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť
a zasadanie OZ ukončil.
Vo Veľkom Kýre, dňa 22. 12. 2008

Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová

Overovatelia zápisnice: Ladislav Dojčan
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Ladislav Kazán

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

