Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 3. októbra 2008
Prítomní:
podľa priloženej listiny
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.

1.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Otváranie obálok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
Záver

Otvorenie zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr.
Ladislav Kottlík. V úvode privítal prítomných členov OZ a predniesol návrh programu
zasadnutia. Konštatoval, že na rokovaní je prítomná nadpolovičná väčšina členov OZ,
ospravedlnil p. Ing. Hlavatého a p. Krizsana ktorí ospravedlnili svoju neúčasť, a vyhlásil
rokovanie za uznášania schopné.
Voľba návrhovej komisie sa overovateľov zápisnice

2.

Do návrhovej komisie navrhol:
Za overovateľov zápisnice navrhol:

Žofiu Hanzelíkovú a Alexeja Janíka
Ladislava Kazána a Otíliu Kováčikovú

Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice sa konala hlasovaním:
Prítomní: 9
za: 9
proti: 0
zdržali sa : 0
3.

Otváranie obálok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra

Pán starosta predniesol, že do uzavretia prihlášok na voľby hlavného kontrolóra obce bolo
do podateľne obecného úradu doručených spolu 6 prihlášok. Následne pristúpil k otváraniu
obálok:
1. Obálka doručená 25. 9. 2008 pod č. 527/08 je od Miroslava Dojčána, bytom Veľký Kýr,
Ružová 1 – uchádzač nepredložil všetky vyžadované doklady – nespĺňa vyhlásené
kritériá.
2. Obálka doručená 26. 9. 2008 pod č. 528/08 od Ivety Szárazovej, Novozámocká 10, Veľký
Kýr – uchádzačka predložila všetky vyžadované doklady – spĺňa vyhlásené kritériá.
3. Obálka doručená 26. 9. 2008 pod č. 532/08 od JUDr. Gabriely Bóbovej, bytom Veľký
Kýr, Pažiť 5 – uchádzačka predložila všetky vyžadované doklady – spĺňa vyhlásené
kritériá.
4. Obálka doručená 26. 9. 2008 pod č. 534/08 od Anny Kántorovej, bytom Veľký Kýr,
Budovateľská 39 – uchádzačka nepredložila všetky vyžadované doklady – nespĺňa
vyhlásené kritériá.
5. Obálka doručená 26. 9. 2008 pod č. 537/08 od Lýdie Malej, bytom Veľký Kýr, Petőfiho
37 – uchádzačka nepredložila všetky vyžadované doklady – nespĺňa vyhlásené kritériá.

6. Obálka doručená 26. 9. 2008 pod č. 538/08 od Vojtecha Bátoru, bytom Veľký Kýr,
Železničná 35 – uchádzač predložil všetky vyžadované doklady – spĺňa vyhlásené kritériá.
Pán starosta zhrnul, že uchádzači ktorí splnili vyhlásené kritéria – Iveta Szárazová, JUDr.
Gabriela Bóbová a Vojtech Bátora postupujú do volieb dňa 10. októbra 2008 o 19 hod.
Pán starosta predložil návrh na spôsob hlasovania vo voľbách tajným spôsobom na
mimoriadnom zasadnutí OZ, krúžkovaním poradového čísla pred menom kandidáta na vopred
prepravenom hlasovacom lístku.
Hlasovanie:
Prítomní:
9
za:
8,
proti: 1(JUDr. Vereš)
zdržali sa:
0
Pán starosta vyzval p. Bátoru, poslanca OZ aby sa pri voľbách kontrolóra zdržal hlasovania,
nakoľko on, ako poslanec OZ má výhodu oproti ostatným uchádzačom, ktorí nemajú možnosť
hlasovať za seba. Nebude to etické, ak bude za seba hlasovať.
- JUDr. Vereš, poslanec OZ vyzval p. Bátoru aby sa vzdal poslaneckého mandátu a tak
kandidoval na post hlavného kontrolóra. V tom prípade budú mať všetci uchádzači
rovnakú šancu.
- P. Bátora, poslanec OZ odpovedal, že podľa platného zákona nie je povinný vzdať sa
funkcie poslanca a môže kandidovať na funkciu hlavného kontrolóra. On sa nevzdá
a využije všetky zákonom povolené možnosti.
5.

Organizačné otázky

Pán starosta predniesol žiadosť Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosti vo Veľkom Kýre ohľadom
poskytnutia finančnej podpory na vnútornú opravu farského úradu. Ako nastupujúci farár sa
dozvedel, že miestna samospráva odsúhlasila finančnú podporu na opravu strechy farnosti.
Nakoľko sa previedla vnútorná oprava farského úradu, žiada o poskytnutie finančnej podpory
na zaplatenie opravy interiéru podľa priloženej faktúry. (Faktúra nebola priložená.)
Poslanci OZ boli toho názoru, že prostriedky vo výške 70.000,- Sk ako transfér odsúhlasili na
opravu strechy farského úradu. Nakoľko faktúra nebola predložená, navrhujú odročiť
prerokovanie tejto žiadosti do predloženia faktúry.
Hlasovanie za odročenie žiadosti:
Prítomní:
9
za:

9,

proti: 0

zdržali sa:

0

Zhrnutie uznesení:
Obecné zastupiteľstvo po preskúmaní doručených obálok uchádzačov o kandidatúru na
obsadenie funkcie hlavného kontrolóra
k o n š t a t u j e,
že uchádzači: Iveta Szárazová, JUDr. Gabriela Bóbová a Vojtech Bátora splnili vyhlásené
kritériá, čím postupujú do volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce a
schvaľuje
voľby hlavného kontrolóra obce uskutočniť tajným hlasovaním na mimoriadnom zasadnutí
OZ dňa 10. 10. 2008 o 19,00 hod.
Uznesenie č. 119/2008-OZ

Odročuje
prerokovanie žiadosti Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosti vo Veľkom Kýre ohľadom
poskytnutia finančnej podpory na zaplatenie opravy interiéru budovy farnosti zo schváleného
transféru na úhradu nákladov spojených s opravou strechy rímsko-katolíckeho farského úradu
vo Veľkom Kýre v navrhnutej sume 70.000,- Sk do predloženia faktúry za prevedenú opravu
interiéru budovy farnosti.
Uznesenie č. 120/2008-OZ
6.

Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť
a zasadanie OZ ukončil.
Vo Veľkom Kýre, dňa 8. 10. 2008

Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová

Overovatelia zápisnice:

Ladislav Kazán

……………………………

Otília Kováčiková

……………………………

