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

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 8. august 2008
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Vyhodnotenie osláv 895.výročia prvej písomnej zmienky o obci
Organizačné otázky
Návrh na uznesenie
Záver
1. Otvorenie zasadnutia.

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Ladislav Kottlík,
starosta obce. Privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že na rokovaní
je prítomná nadpolovičná väčšina členov obecného zastupiteľstva a vyhlásil zasadnutie za
uznášania schopné. Ospravedlnil p. Janíka, p. Kováčikovú a p. Ing. Valašku, ktorí sa nemôžu
dostaviť na dnešné rokovanie. Predniesol návrh na program rokovania a žiadal o vyjadrenie sa k
navrhovanému programu, alebo na jeho doplnenie.
Hlasovanie o programe rokovania
Prítomní: 6
za:
6
proti: 0
zdržali sa:
0
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie navrhol: p. Zoltána Krizsana a p. Ladislava Kazána
Za overovateľov zápisnice určil: p. JUDr. Alexandra Vereša a Vojtecha Bátoru
Hlasovanie za predložený návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:
Prítomní: 6
za: 5
proti: 0
zdržali sa: 1 (Bátora)
Po týchto úvodných slovách pán starosta pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania a to:
3. Vyhodnotenie osláv 895.výročia prvej písomnej zmienky o obci
Pán starosta predniesol, že celkové výdavky na oslavy obce činili 378.423,90 Sk. Podrobný
rozpis výdavkov je priložený k zápisnici.
- p. Kazán, poslanec OZ mal pripomienku, že predstavenie Ester Bartók bolo veľmi slabé.
- p. Krizsan, poslanec OZ bol tiež toho názoru, že jej predstavenie bol najslabší bod

-

-

programu.
P. Dojčan, poslanec OZ mal pripomienku, že v budúcnosti na takúto oslavu bude stačiť
jeden deň.
JUDr. Vereš, poslanec OZ vyslovil poďakovanie všetkým pracovníkom obecného úradu za
ich prácu ktorú vynaložili pri oslavách obce a prednostke, ktorá dohliadala na hladký
priebeh celej oslavy.
P. starosta poďakoval poslancom za ich pomoc pri celom podujatí.

4. Organizačné otázky
Pán starosta predniesol žiadosť riaditeľstva ZŠ s MŠ o navýšenie rozpočtu na originálne
kompetencie na otvorenie 2. oddelenia ŠKD. Je prihlásených 34 žiakov a to 17 žiakov zo
slovenského oddelenia a 17 žiakov z maďarského oddelenia. Nakoľko maximálny počet žiakov
v jednej triede ŠKD môže byť 25, treba vytvoriť ďalšiu triedu. Aj týmto spôsobom by chceli
zabrániť, aby rodičia odniesli svoje detí zo základnej školy do mesta.
- p. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že deti, ktoré už rodičia odniesli do mesta sa už do
našej školy nevrátia.
- P. starosta pripomenul, že nie je mu známe o čom rada školy rokovala pri zriadení ďalšej
triedy družiny, nakoľko členovia rady školy p. Janík a p. Ing. Valaška mu nič nehovorili.
- P. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že nie sú proti zriadeniu ďalšej triedy družiny, ale nech
vyčíslia, koľko financií potrebujú na jej činnosť.
- JUDr. Vereš, poslanec OZ bol tiež toho názoru, nech navrhnú finančnú časť čo potrebujú
a OZ potom rozhodne.
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť p. Slavomíra Vencela z Nitry, ohľadom prenájmu cukrárne.
- p. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, že ak chce zriadiť kaviareň, tak s podmienkou, že bude
predávať aj zákusky. Staršie ženy, keď vychádzajú z kostola boli zvyknuté sa zastaviť
v cukrárni v nedeľu popoludní na zákusok.
- P. starosta podotkol, že nájomnú zmluvu bude treba upraviť s podmienkou, že platba za
prenájom bude hradená vopred.
- P. Kazán, poslanec OZ pripomenul, že už bolo odsúhlasené, že ak bude záujemca
o prenájom cukrárne, tak mu možno prenajať, nech sa teda cukráreň opäť otvorí.
Hlasovanie za prenájom cukrárne
Prítomní: 6
za: 6

proti: 0

zdržali sa: 0

Pán Bátora, poslanec OZ mal pripomienku, že sa mu nepáči na starom cintoríne, že zoberú
zosnulého do kaplnky, kde ho chodia spoluobčania posvätiť. V kaplnke je málo miesta, prečo
nemožno nechať zosnulého pred kaplnkou, veď je to už celé prikryté, tam by sa ľudia viac zmestili.
JUDr. Vereš mal pripomienku k vystúpeniu p. Palkoviča, ktorý nepovolil príbuzným vstup do
kaplnky na posvätenie zosnulého a na podnet farára dal príkaz na uzatvorenie rakvy.
Pán Bátora podotkol, že s p. Palkovičom už boli problémy pre jeho nedôstojné správanie sa
v obranej sieni už vtedy, keď bol on starostom.
Nakoľko ďalších pripomienok už nebolo, pán starosta požiadal návrhovú komisiu o predloženie
návrhu na uznesenie.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Správu o vyhodnotení osláv 895.výročia prvej písomnej zmienky o obci
Uznesenie č. 106/2008-OZ
Schvaľuje
Prenájom priestorov cukrárne pre Slavomíra Vencela, Partizánska 83 Nitra.
Uznesenie č. 107/2008-OZ
Odročuje
Žiadosť ZŠ s MŠ s VJSaM o zriadenie druhej triedy ŠKD s tým, že je potrebné doplniť konrétnu
požadovanú finančnú časť na prevádzkovanie ŠKD.
Uznesenie č. 108/2008-OZ
18.

Záver

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadanie
OZ ukončil.
Vo Veľkom Kýre, dňa 14. augusta 2008

Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová

Overovatelia zápisnice: Vojtech Bátora
JUDr. Alexander Vereš
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