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

Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 30. apríl 2008
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kanalizácia Obce Veľký Kýr
Príprava osláv 895. výročia prvej písomnej zmienky o obci
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. Ospravedlnil p. Krizsana, ktorý sa nemôže dostaviť na dnešné zasadnutie,
Ing. Kováč svoju neprítomnosť na zasadnutí neospravedlnil.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie navrhol: p. Otíliu Kováčikovú a p. Ladislava Kazána
Za overovateľov zápisnice určil: p. Ladislava Dojčana a p. Ing. Igora Hlavatého
Hlasovanie za predložený návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:
Prítomní: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
Po týchto úvodných slovách pán predsedajúci pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania a to:
3. Kanalizácia Obce Veľký Kýr
Pán starosta predniesol, že obec Vinodol odstúpi od združenia VEKOČEM a z tohto dôvodu
je potrebné späť kúpiť podiel Vinodolu v budovách a areáli čističky odpadových vôd, ktorý
im bol pri vstupe do združenia odpredaný. Pre našu obec to činí 591/10000 čo je vo
finančnom vyjadrení 390.460,- Sk. Nakoľko MŽP po dotazovaní sa na obciach vyhotovili
zoznamy obcí, ktoré môžu dostať dotácie z eurofondov na budovanie kanalizácií obcí,
Vinodol sa do tohto zoznamu nedostal. Obec Veľký Kýr a Komjatice sú v jednej aglomerácii
a Černík s Mojzesovom v ďalšej, dotácia na časť Vinodolu by týmto obciam neprináležala.
Z tohto dôvodu je potrebné kúpiť späť podiel Vinodolu v ČOV, aby sa žiadosť mohla

podávať podľa skutočného počtu obyvateľov v dotknutých obciach.
- p. Bátora, poslanec OZ mal dotaz, či je potrebná rekonštrukcia na ČOV.
- P. starosta odpovedal, že z kapacitných dôvodov áno, pôvodne bola plánovaná na menej
obyvateľov.
- Ing. Hlavatý, poslanec OZ mal dotaz, prečo neprídu z Vodárenskej spoločnosti vysvetliť
čo bude s kanalizáciou.
- P. starosta odpovedal, že vodárenská spoločnosť sa s malými projektami nebude zaoberať,
oni na to nemajú kapacity. Aj my budeme musieť s obyvateľmi obce urobiť zmluvy
o zriadení vecného bremena na pozemkoch, ktoré sú v súkromnom vlastníctve. Aby sme
však mohli odkúpiť podiel Vinodolu v ČOV, treba súhlas OZ.
Hlasovanie za odkúpenie podielu 591/10000 z vlastníctva obce Vinodol v budovách a areáli
čističky odpadových vôd za sumu 390.460,- Sk pre Obec Veľký Kýr.
Prítomní: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa: 0
Pán starosta ďalej informoval prítomných, že niektoré úseky kanalizácie sú naplánované na
pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve obce, s týmito vlastníkmi pozemkov bude potrebné
uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena. Vzorová zmluva je pripravená, treba doplniť
údaje vlastníkov a dať ju podpísať. Na poslednom zastupiteľstve bola dohoda, že poslanci
pomôžu osloviť vlastníkov a dajú im podpísať zmluvu.
- JUDr. Vereš, poslanec OZ mal pripomienku, že podľa jeho názoru pripravený vzor zmluvy
nezodpovedá právnym predpisom.
- P. Dojčan, poslanec OZ mal návrh, aby vlastníci pozemkov, ktorých sa to týka, boli
pozvaní na stretnutie do kultúrneho domu a tu sa každému spoločne vysvetlí o čo sa jedná
a navštíviť potom len tých občanov, ktorí by sa nezúčastnili verejného stretnutia.
Ostatní poslanci sa tiež pripojili k tomuto návrhu, aby bola uskutočnená verejná schôdza pre
tých občanov o ktorých pozemky sa bude jednať.
4. Príprava osláv 895. výročia prvej písomnej zmienky o obci
- p. Janík, predseda kultúrnej komisie sa dotazoval poslancov, ktoré hudobné skupiny by sa
mali pozvať na oslavy obce.
- Ing. Valaška, poslanec OZ mal pripomienku, že on od komisie očakával návrh na hudobnú
skupinu a nie aby sa tu dohadovali. Už mali konkrétnym návrhom predstúpiť pred OZ.
- P. starosta pripomenul, že hovoril s miestnymi rybármi a predniesli mu návrh, že by mohli
urobiť súťaž v chytaní rýb v rieke, či by Ing. Hlavatý, predseda PD neposkytol obilie na
kŕmenie rýb pred rybačkou.
- JUDr. Vereš mal pripomienku, že na oslavy bude treba zabezpečiť aspoň 10-12 ochrancov
verejného poriadku.
Poslanci sa napokon zhodli, až bude pripravený konkrétny návrh programu, potom zvolať
členov OZ.
- JUDr. Vereš, poslanec OZ mal ešte pripomienku k poslednej schôdzi OZ, kedy sa žiadali
predložiť zápisnice z komisií. Predložil zápisnicu zo šetrenia sťažnosti p. Kántorovej,
ktorú zápisnicu potom odovzdal p. Bátorovi, poslancovi OZ. Podotkol, že keď sa pani
Kántorovej pýtal prečo teraz dáva vytyčovať hranice pozemku, p. Kántorová odpovedala,
že ona sa už v r. 2000 – 2002 sťažovala vtedajšiemu starostovi p. Bátorovi a žiadala ho
o pomoc o riešenie jej problému, ale vtedy sa to nestalo.

- P. Dojčan, poslanec OZ bol tiež toho názoru, že p. Bátora mal ten spor vyriešiť už vtedy
keď bol ešte starostom a nie teraz robiť pre ňu poradcu.
- P. Bátora, poslanec OZ spočiatku nechcel odpovedať, ale potom dodal, že na neho sa
obrátila p. Kántorová, keď bol starostom, že susedia Vidový chcú robiť oplotenie. On
povedal Vidovým, že nemôžu robiť oplotenie, kým nebudú pozemky geodetom vymerané.
Prešli roky a Vidoví bez povolenia urobili oplotenie a teraz sa ten spor medzi nimi ťahá. Na
neho sa obrátili ústnou prosbou, tak to bolo aj vybavené ústne, zápisy nie sú.
Predsedajúci požiadal návrhovú komisiu na predloženie návrhu na uznesenie:
5. Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
A) Schvaľuje
Odkúpenie 591/10000 časti spoluvlastníckeho podielu obce Vinodol v nehnuteľnostiach
nachádzajúcich sa v kat. úz. Černík, evidovaných Správou katastra Nové Zámky na LV č.
1038 na parc.č. 810/4 ako zast. plochy o výmere 5635 m²; p.č. 810/5 ako zast. plochy
a nádvoria o výmere 87 m²; p.č. 810/6 ako zast. plochy a nádvoria o výmere 419 m² a stavieb
so súpisnými číslami: 465 na parc.č. 810/5 a 466 na parc.č. 810/6 pre Obec Veľký Kýr za
cenu 390.460,- Sk do jej spoluvlastníckeho podielu.
B) Poveruje
starostu obce na podpísanie kúpnej zmluvy.
Uznesenie č. 93/2008-OZ
C) Ukladá
kultúrnej komisii vypracovať návrh programu pri príležitosti konania osláv 895. výročia
prvej písomnej zmienky o obci.
Uznesenič č. 94/2008-OZ
6. Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť, a zasadanie
OZ ukončil.
Vo Veľkom Kýre, dňa 12. mája 2008
Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová
Overovatelia zápisnice: Ladislav Dojčan
Ing. Igor Hlavatý
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