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

Zápisnica

z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 27. február 2009
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Správa kontrolóra obce o prevedených kontrolách
Plnenie rozpočtu obce za rok 2008 , inventarizácia majetku obce
Žiadosti občanov
Organizačné otázky
Diskusia
Interpelácia poslancov
Záver

1. Otvorenie zasadnutia.
Trináste 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 OZ neboli
prítomní poslanci p. Hanzelíková, Ing. Hlavatý a p. Janík. Preniesol návrh programu rokovania
a predložil návrh o doplnenie o bod : Rozpočtové opatrenie č. 1 a žiadal vyjadrenie sa k návrhu
alebo na jeho doplnenie. Ing. Kováč požiadal o doplnenie bodom o odsúhlasnie limitu, ktorým
môže starosta disponovať pri úprave rozpočtu obce.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie navrhol: p. Ladislava Kazána a p. Otíliu Kováčikovú
Za overovateľov zápisnice určil: p. JUDr. Alexandra Vereša a p. Zoltána Krizsana
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. Kontrola uznesení
JUDr. Vereš, poslanec OZ požiadal o prekontrolovanie ručne dopísaného návrhu na uznesenie,
nakoľko s p. Bátorom boli v návrhovej komisii a nepredniesli uznesenie v ktorom sa hlasovalo
o jeho návrh na položkovitú kontrolu faktúry na poskytnutý transfér pre rím.kat.cirkev.
p. Dojčanová, prednostka úradu odpovedala, že na zasadnutí OZ sa hlasovalo o návrhu JUDr.
Vereša a OZ jeho návrh neschválilo. Nakoľko hlasovanie bolo platné, OZ nesúhlasilo s jeho
návrhom, v tomto zmysle sa napísalo uznesenie.
JUDr. Vereš napriek tomuto argumentu žiadal o predloženie písomného návrhu, ktorý bol
sformulovaný písomnou formou na decembrovom zasadnutí OZ.
Ing. Valaška mal dotaz k uzneseniu ohľadom platu za nevyčerpanú dovolenku starostu z roku
2007.
p. starosta k tejto otázke odpovedal, že nakoľko z 8 poslancov hlasovali 4 za a 4 sa zdržali
hlasovania, nebolo prijaté platné uznesenie.
4. Správa kontrolóra obce
P. Szárazová, kontrolórka obce predniesla správu o vykonaných kontrolách v období od
nástupu do zamestnania do konca januára a zároveň kontrolu, ktorou bola poverená.
- JUDr. Vereš mal pripomienku, že ak p. kontrolórka neprešetrila použitie transféru
poskytnutého farskému úradu položkovite, na túto jeho otázku mu odpovie obecný úrad.
- p. Bátora mal pripomienku, že nesúhlasí s výsledkom kontroly p. kontrolórky ohľadom
vydania knihy, nakoľko asi pred mesiacom pred oslavami 895. výročia prvej písomnej
zmienky o obci sa pýtal starostu či chce vydať knihu pri tejto príležitosti a on mu odpovedal
že nie. Pri oslavách sa rozdávali knižky a on zostal prekvapený. Vydanie knižky nebolo
odsúhlasené a starosta mesiac pred oslavami musel vedieť, že chce vydať knižku. Nesúhlasí
s výsledkom prevedenej kontroly zo strany kontrolórky. Podľa jeho názoru sa tu robia
zákulisné čachre-machre. Keď nebola odsúhlasená suma na vydanie knižky, ako sa mohla
vydať knižka za 45 tis. Sk bez vedomia OZ. Žiada OZ, aby sa uzniesli, do akej výšky môže
starosta svojvoľne použiť obecné peniaze. On nie je s výsledkom konroly spokojný. Žiada
starostu o vysvetlenie.
- Ing. Kováč mal pripomienku, že existuje smernica, ktorou je starosta poverený úpravou
rozpočtu do výšky 300 tis. Sk, podľa jeho názoru je to vysoká suma, treba ju upraviť, preto
navrhol rozšírenie programu rokovania o tento bod.
- P.Bátora mal ďalší dotaz na sťažnosť na p. Valaškovú o čo sa v tejto sťažnosti jedná.
- P. starosta prečítal celú sťažnosť, ktorá bola adresovaná aj OZ a ktorá bola prešetrená a bola
opodstatnená zo strany sťažovateľky. Zároveň predniesol aj spôsob, akým bola sťažnosť
prešetrená a aké boli vyvodené dôsledky voči pracovníčke OcÚ p. Valaškovej za
nedôstojné plnenie si pracovných povinností.
- P. Bátora sa opätovne vrátil k vydaniu knihy pri príležitosti 895. výročia prvej písomnej
zmienky o obci. Pred oslavami viackrát zasadalo OZ a ani raz sa nespomenulo vydanie
knižky.
- P. starosta odpovedal, že na otázku p. poslanca bolo odpovedané, že ak sa podarí pripraviť
materiál, bude vydaná knižka.
- P. Bátora nazval starostu klamárom, lebo tvrdí, že starosta povedal, že nebude vydaná
knižka. Žiadal starostu, aby dal hlasovať poslancom, či má on pravdu, že starosta povedal,
že nebude vydaná knižka.
Hlasovanie za otázku, či má p. Bátora pravdu v tom, že starosta vyhlásil, že nemieni vydať

knižku pri príležitosti 895. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Prítomní: 10
za: 5 (Bátora, Kováč, Kazán, Hanzelíková, Ing. Valaška)
proti: 0
zdržali sa: 5 (Janík, Krizsan, Kováčiková, JUDr. Vereš, Dojčan)
Hlasovaním nebolo prijaté platné uznesenie.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie
- správu kontrolóra obce o prevedených kontrolách
- Informáciu o prešetrení sťažnosti p. PaedDr. Viktórie Csepedi na prístup zamestnankyne
obce p. Valaškovej k občanovi.
Uznesenie č. 23/2009-OZ
5. Plnenie rozpočtu obce za rok 2008, inventarizácia majetku obce
Ing. Kováč, poslanec OZ mal pripomienku, že v niektorých prípadoch keď porovnáva
plnenie rozpočtu za I. polrok a plnenie rozpočtu za celý rok, mu nesedí úprava rozpočtu.
- p. Dojčánová, účtovníčka obecného úradu odpovedala Ing. Kováčovi na jeho otázku
ohľadom úpravy rozpočtu obce.
- P. Bátora, poslanec OZ navrhol, aby sa položkovite prešetrilo, čo bolo zahrnuté v kapitole
reprezentačné.
Hlasovanie za návrh p. Bátoru, aby bolo položkovite prešetrené čo bolo zaúčtované v kapitole
reprezentačné:
Prítomní: 10
za: 5 (Bátora, Ing.Kováč, Kazán, Ing. Valaška) proti: 3 (Janík, Križan,
Kováčiková)
zdržali sa: 3 (JUDr. Vereš, Dojčan, Hanzelíková)
-

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s návrhom p. Bátoru na položkovité prešetrenie výdavkov
v kapitole reprezentačné.
-

p. Bátora, poslanec OZ žiadal o dodanie menného zoznamu poslancov s uvedením sumy ich
vyplatených odmien za rok 2008.
P. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, nech sú potom priložené aj prezenčné listiny podľa
účasti poslancov na zasadnutiach OZ a na komisiách OZ.

Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 10
za: 10

zdržali sa: 0

proti: 0

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Súhlasí
s vypracovaním menného zoznamu poslancov s výškou vyplatených odmien za činnosť
v obecnom zastupiteľstve a komisiách zriadených OZ za rok 2008 podložených prezenčnými
listinami na zasadnutiach.
Uznesenie č. 22/2009-OZ
-

p. Bátora mal ďalej dotaz na položku odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru, pre
koho boli vyplatené a na aké činnosti.

-

Ing. Kováč mal dotaz prečo sa vykazuje vo výdavkoch platba za plyn v 4 b.j.
P. Dojčánová odpovedala, že tú časť ešte bývalí nájomníci nesplatili.
Ing. Kováč mal ďalší dotaz, čo znamená 180 tis. vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu
nové stavby.
P. Dojčánová, účtovníčka odpovedala, že sa jedná o nakúpený materiál na autobusové
zastávky.

Hlasovanie za plnenie rozpočtu obce za rok 2008 a inventarizáciu majetku obce
Prítomní: 9 (JUDr. Vereš nebol prítomný v zasadacej miestnosti) za: 9
Proti: 0 zdržali sa :

0

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Plnenie rozpočtu obce za rok 2008
Príjmová časť rozpočtu:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ
Súhrn príjmov obce a ZŠ s MŠ

44.012.644
34.866.642
158.056
8.987.946
495.648
44.508.292

Výdavková časť rozpočtu:
29.826.867
Bežné výdavky
15.845.569
Kapitálové výdavky
12.904.226
Výdavkové finančné operácie
1.077.072
Výdavky ZŠ s MŠ
14.674.963
Súhrn výdavkov obce a ZŠ s MŠ 44.501.830
Inventarizáciu majetku obce
Stav majetku obce k 31.12.2008
Stav majetku ZŠ s MŠ
Spolu obec + ZŠ s MŠ
Stav záväzkov
Stav pohľadávok
Stav na bankových účtoch
Uznesenie č. 6/2009-OZ

133.411.462,20
20.139.184,82
153.550.647,02
25.617.972,09 (z toho úver + úrok činí 23.678.394,67)
1.524.410
3.488.340,89

6. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1
Pán starosta predniesol, že na nákup služobného motorového vozidla je potrebné použiť
prostriedky zo zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov sumu 1790 EUR, z náhrad
poistného plnenia sa použije suma vo výške 3690 EUR
Hlasovanie:
Prítomní:

9

za:

9

proti: 0

zdržali sa: 0

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 1 vo výške 5.480 EUR, z toho použiť zostatok prostriedkov
z predchádzajúcich rokov vo výške 1.790 EUR na nákup služobného motorového vozidla.
Uznesenie č. 7/2009-OZ
10. Žiadosti občanov
Pán starosta predniesol odvolanie p. Evy Malúchovej a p.Jána Mátého bytom Veľký Kýr
ohľadom predaja pozemku p.č. 153/5 o výmere 16 m², nakoľko žiadaný LV nemôžu predložiť
do vysporiadania parciel predloženým GP č. 119/2008. Tento GP zároveň na základe spísanej
zámennej zmluvy rozdeľuje vlastnícke práva k nehnuteľnostiam na dvoch susediacich
pozemkoch, ktorých vlastníci Andrea Malúchová, Vendelín Malúch, Jozef Malúch, Marta
Banyárová, Mária Együdová, Veronika Szőkeová a Eva Malúchová žiadajú o odpredaj
pozemku parc.č. 153/6 o výmere 50 m².
- Ing. Kováč, poslanec OZ podotkol, že ak zámenná zmluva je spísaná na žiadateľov, ktorí
si chcú vysporiadať pozemky, nech sa pozemok odpredá pre každého žiadateľa podľa ich
spoluvlastníckeho podielu.
- Pán starosta ešte dodal, že na zápis do katastra nehnuteľností je potrebné schválené
uznesenie OZ o predaji pozemku vo vlastníctve obce. Navrhuje v prvom prípade zmeniť
uznesenie č. 145/2008 OZ a odpredať pozemok parc.č. 153/5 o výmere16 m² pre Evu
Malúchovú bytom Veľký Kýr, Budovateľská 78 a Jána Mátého bytom Veľký Kýr,
Novozámocká č. 131 pre oboch rovnakým podielom ½ k celku.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
za: 10
zdržali sa: 0
proti: 0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Pozmeňuje
svoje uznesenie č. 145/2008-OZ z 19. 12. 2008 nasledovne:
schvaľuje
odpredaj pozemku v kat. úz. Veľký Kýr zameraného GP č. 119/2008 Ing. Moravčíkom parc.č.
153/5 o výmere 16 m² pre Evu Malúchovú bytom Veľký Kýr, Budovateľská 78 v podiele ½ k
celku a Jána Mátého bytom Veľký Kýr, Novozámocká 131 v podiele ½ k celku za 0,76
EUR/m2 v celkovej sume za 12,16 EUR (366,- Sk).
Uznesenie č. 8/2009-OZ
Ďalej navrhuje odpredať pozemok parc.č. 153/6 o výmere 50 m² v zmysle notárskej zápisnice
N 387/2008, NZ 53020/2008 NCRIs 52551/2008 pre Andreu Malúchovú a spol. za 0,76 EUR/
m²
Hlasovanie:
Prítomní: 10

za: 10

zdržali sa:

0

proti: 0

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
odpredaj pozemku zameraného GP č. 119/2008 Ing. Moravčíkom v kat. úz. Veľký Kýr parc.č.
153/6 o výmere 50 m2 v zmysle notárskej zápisnice N 387/2008, NZ 53020/2008, NCRls
52551/2008 pre Andreu Malúchovú bytom Veľký Kýr, Budovateľská 78 v podiele 6/60 k celku,
Vendelína Malúcha, bytom Veľký Kýr, Cetínska 5 v podiele 10/60 k celku, Jozefa Malúcha,
bytom Veľký Kýr, Budovateľská 50 v podiele 10/60 k celku, Martu Banyárovú, bytom Veľký
Kýr, Veľká Pažiť 12 v podiele 10/60 k celku, Máriu Együdovú, bytom Veľký Kýr,
Budovateľská 49 v podiele 10/60 k celku, Veroniku Szőkeovú, bytom Andovce 415 v podiele
10/60 k celku, Evu Malúchovú bytom Veľký Kýr, Budovateľská 78 v podiele 4/60 k celku za
0,76 EUR/m2 v celkovej sume za 38 EUR (1145,- Sk).
Uznesenie č. 9/2009-OZ
Ďalej predniesol žiadosť Zoltána Janíka, bytom Veľký Kýr, sv. Kelemena 32 ohľadom predaja
pozemku vo vlastníctve obce parc.č. 495/41 s označením kultúry záhrada o výmere 68 m2 ktorý
pozemok užívali jeho rodičia ako predzáhrada. Pozemok je zameraný GP č. 30/2008. Navrhuje
tento pozemok taktiež predať za 0,76 EUR/m2
Hlasovanie:
Prítomní: 10

za: 10

zdržali sa:

0

proti: 0

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj pozemku v kat. úz. Veľký Kýr, parc.č. 495/41 s označením kultúry záhrada o výmere
68 m2 pre Zoltána Janíka bytom Veľký Kýr, sv. Kelemena 32 za 0,76 EUR/m2 v celkovej výške
51,68 EUR (1557,- Sk).
Uznesenie č. 10/2009-OZ
Ďalej predniesol žiadosť Františka Dojčána, bytom Veľký Kýr, Železničná 24 ohľadom predaja
pozemku parc.č. 501/1 diel č. 3 o výmere 4 m2 a diel č. 4 o výmere 46 m2 v zmysle GP č.
237/08. Žiadaný pozemok navrhuje predať za 0,76 Eur/ m2
Hlasovanie:
Prítomní: 10

za: 10

zdržali sa:

0

proti: 0

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj časti pozemku v kat. úz. Veľký Kýr z parc.č. 501/1 diel č. 3 o výmere 4 m2 a diel č. 4
o výmere 46 m2 v zmysle nového GP č. 237/08 vyhotoveného Ing. Kotrusom zo dňa
11.12.2008 pre Františka Dojčana bytom Veľký Kýr, Železničná 24 za 0,76 Eur/m2 v celkovej
sume 38 EUR (1145,- Sk)
Uznesenie č. 11/2009-OZ
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť Adriany Fintovej, bytom Veľký Kýr, Budovateľská 1132
ohľadom prenájmu nebytového priestoru v malom kultúrnom dome za účelom prevádzkovania

zmrzlinárne s kaviarňou od 1. 4. 2009 do 30. 9. 2009. Nakoľko tento nebytový priestor bol
uznesením č. 107/2008-OZ prenajatý p. Slavomírovi Vencelovi z Nitry a tento do dnešného
dňa neprejavil záujem o prenájom týchto priestorov, navrhuje zrušiť pôvodné uznesenie OZ
a prideliť priestory pre žiadateľku.
Hlasovanie:
Prítomní: 10

za: 10

zdržali sa:

0

proti: 0

Uznesenie:
Ruší
svoje uznesenie č. 107/2008-OZ zo dňa 8.8.2008 o prenájme priestorov cukrárne pre Slavomíra
Vencela z Nitry a
Schvaľuje
prenájom nebytového priestoru v malom kultúrnom dome na účely prevádzkovania zmrzlinárne
s kaviarňou od 1.4.2009 do 30.9.2009 pre Adrianu Fintovú, bytom Veľký Kýr, Budovateľská
1132 v zmysle VZN č. 6/2008 o prenájme nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve
obce.
Uznesenie č. 12/2009-OZ
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť Petra Lőrincza, bytom Veľký Kýr, Budovateľská 95,
Daniela Száraza, bytom Veľký Kýr, Budovateľská 84 a Jozefa Vereša, bytom Veľký Kýr, Na
Sihoti 28 ohľadom prenájmu priestorov v budove veľkého kultúrneho domu resp. v inej budove
na skúšobňu pre hudobnú kapelu. Zároveň podotkol, že priestory šatní, ktoré žiadatelia majú na
mysli sa využívajú na skladovanie pre obecné účely, ak by sa tento priestor prenajal, musí sa
nájsť vhodné miesto na uskladnenie tam uloženého materiálu.
- p. Krizsan, poslanec OZ mal dotaz, či sa nemôžu prenajať priestory v budove bývalého
Zväzarnu.
- Ing. Kováč, poslanec OZ navrhol priestor v budove starého zdravotného strediska, kde boli
kancelárie pri výstavbe 6 b.j.
- P. Dojčan, poslanec OZ sa pýtal, či by potom nebolo vhodnejšie v budove bývalého
Zväzarmu na Mlynskej ul. v suteréne.
- Zo strany viacerých poslancov odznelo, že aj v priestoroch bývalého zdravotného strediska,
aj v budove bývalého Zväzarmu by kapela rušila nočný kľud spoluobčanov, tieto priestory
by neboli vhodné. Po možnosti vyprázdnenia skladových priestorov v kultúrnom dome by
tento priestor vyhovoval na tieto účely najviac.
Hlasovanie za prenájom nebytových priestorov v suteréne veľkého kultúrneho domu, doteraz
používaných ako sklad po zvážení možnosti premiestnenia skladovaného materiálu.
Prítomní: 10
za: 10
zdržali sa: 0
proti: 0
Uznesnie:
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
prenájom nebytových priestorov v suteréne veľkého kultúrneho domu, doteraz používaných
priestorov ako sklad, po uvoľnení priestorov, za účelom skúšobne hudobnej kapely Petra
Lőrincza, Daniela Száraza a Jozefa Vereša obyvateľov Veľkého Kýra.
Uznesenie č. 13/2009-OZ

Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť Združenia matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky
na poskytnutie príspevku na Európsky kongres matrikárov, ktorý sa v tomto roku bude konať
15. – 19. 5. v Poprade.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
za: 10
zdržali sa: 0
proti: 0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
poskytnúť príspevok pre Združenie matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky vo výške
33,20 EUR na Európsky kongres matrikárov ktorý sa bude konať 15. 5. – 19. 5. 2009
v Poprade.
Uznesenie č. 14/2009-OZ
Presedajúci ďalej predniesol žiadosť firmy Dios Slovakia s.r.o. z Horných Salíb na povolenie
ambulantného predaja mäsa a mäsových výrobkov.
Poslanci vyslovili svoj názor, že v obci je dosť predajní a ambulantný predaj nie je hygienický.
Hlasovanie za povolenie ambulantného predaja pre Dios Slovakia s.r.o.
Prítomní: 10
za: 0
zdržali sa: 2 (Janík, Ing. Kováč)
proti: 8 (Krizsan, Kazán, Bátora, Dojčan, JUDr. Vereš, Ing. Valaška, Hanzelíková, Kováčiková)
Uznesnie:
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
povolenie ambulantného predaja mäsa a mäsových výrobkov pre Dios Slovakia s.r.o.
Uznesenie č. 15/2009-OZ
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť Márie Bohumelovej, bytom Veľký Kýr, Nitrianska 27
a jej detí, ohľadom predaja pozemkov v kat. úz. Veľký Kýr parc.č. 31/11- zast. plochy
o výmere 510 m², parc.č. 31/12 – záhrada o výmere 379 m2 , parc.č. 31/34 –vinica o výmere
209 m2, nakoľko rodinný dom je v ich spoluvlastníckom podiele a pozemok k tomu
prislúchajúci ešte doposiať nie je vysporiadaný.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
za: 10
zdržali sa: 0
proti: 0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj pozemkov v kat. úz. Veľký Kýr p.č. 31/11 zast.pl. o výmere 510 m2, 31/12 záhrada
o výmere 379 m2, parc.č. 31/34 vinica o výmere 209 m2 spolu o výmere 1098 m2 pre Máriu
Bohumelovú bytom Veľký Kýr Nitrianska 469 v podiele 6/10 k celku, Máriu Szárazovú bytom
Veľký Kýr, Malokýrska 22 v podiele 1/10 k celku, Tibora Bohumela, bytom Veľký Kýr,
Nitrianska 27 v podiele 1/10 k celku, Štefana Bohumela, bytom Dvory nad Žitavou, Veľká
Komárňanská 110 v podiele 1/10 k celku a Margitu Gajdošíkovú, bytom Veľký Kýr, Pažiť 48
v podiele 1/10 k celku za 0,79 EUR/m2 v celkovej sume 867,42 EUR (26.132 Sk).
Uznesenie č. 16/2009-OZ

Ďalej predniesol žiadosť Ladislava Száraza bytom Nové Zámky, Gúgska 84, Heleny Malej
bytom Veľký Kýr Novozámocká 161, Štefana Száraza, bytom Trávnica č. 179, Márie
Čebíkovej, bytom Veľký Kýr Budovateľská 67, Veroniky Smrečekovej bytom Nitra Južná č.
15, Františka Száraza bytom Tvrdošovce, Gorkého č. 58 ohľadom predaja časti pozemku
z parc.č. 1171 v kat. úz. Veľký Kýr zameraného GP č. 205/2008 diel č. 3 o výmere 53 m2
Hlasovanie:
Prítomní: 10

za: 10

zdržali sa:

0

proti: 0

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj časti pozemku z parc.č. 1171 v kat. úz. Veľký Kýr zameraného GP č. 205/2008 diel č.
3 o výmere 53 m2 pre Ladislava Száraza bytom Nové Zámky, Gúgska 84, Helenu Malú bytom
Veľký Kýr Novozámocká 161, Štefana Száraza, bytom Trávnica č. 179, Máriu Čebíkovú,
bytom Veľký Kýr Budovateľská 67, Veroniku Smrečekovú bytom Nitra Južná č. 15, Františka
Száraza bytom Tvrdošovce, Gorkého č. 58 každému rovnakým dielom za 0,76 EUR/m2
v celkovej sume 40,28 EUR (1213 Sk).
Uznesenie č. 17/2009-OZ
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť občanov z ul. Na Sihoti Ing. Alexandra Gergelya, Margity
Dojčánovej, Márie Ballayovej, Tibora Ballayho, Zuzany Klasan, Jozefa Gubó, Heleny
Ballayovej a Jozefa Malúcha ohľadom vyasfaltovania miestnej komunikácie v kat. úz. Malý
Kýr p.č. 219/1.
- Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že OZ odsúhlasilo prípravu projektovej dokumentácie
na vybudovanie miestnych komunikácií ulíc žiadanej časti Na Sihoti, Gaštanovej a Krátkej.
- P. Gergely, občan mal dotaz, kedy sa bude s touto ulicou už robiť.
- P. Mária Ballayová, občianka sa ohlásila, že ešte p. Bátora, kedy bol starostom prisľúbil že
sa ulica urobí, ale do dnešného dňa nie je urobená.
- P. starosta odpovedal občanom, že táto ulica bude spevnená.
- P. Bátora, poslanec OZ podotkol, že na tú cestu sa nemôže dať asfalt, treba urobiť podklad.
- P. Gergely, občan pripomenul, že táto ulica je súbežná s ulicou p. Bátoru, ktorý si svoju
ulicu dal vyasfaltovať počas jeho pôsobenia na obecnom úrade, ale táto ich ulica zostala bez
povšimnutia.
- P. Malúch, občan mal tiež požiadavku, aby sa ulica vyasfaltovala.
- P. starosta odpovedal, že budovanie komunikácie pri železnici je problematické, treba dať
vypracovaťa geometrický plán a projektovú dokumentáciu.
- P. Krizsan, poslanec OZ mal pripomienku, že 3 m cestu nemožno v súčasnosti robiť. Možno
bude treba aby občania dali zo svojich záhrad na cestu.
- P. Malúch a p. Gergely sa ohradili, prečo by bolo treba na cestu zabrať záhrady občanov, na
spevnenie komunikácie bude stačiť aj obecný pozemok.
- P. starosta odpovedal, že sa s touto problematikou bude obec zaoberať.
- P. Bátora, poslanec Oz ešte dodal, že v čase keď bol on starostom, vyasfaltoval Železničnú
ulicu bez súhlasu železníc, nikoho sa nepýtal a do dnešného dňa nikto nič nepovedal.
Netreba žiadne projekty, treba ulicu urobiť.
- Ing. Kováč, poslanec OZ podotkol, že sú určité predpisy, ktoré treba dodržať. Aj na ul.
Krátku keď bol zástupcom starostu obce, dali pripraviť projekty na miestnu komunikáciu

-

-

-

a nedala sa vybudovať nakoľko projektanti navrhli nebudovať ulicu z dôvodu, že je vysoká
spodná voda. V súčasnosti sa na konci Malokýrskej ul. ani nedá prejsť, taká je tam vysoká
voda na miestnej komunikácie. Bude treba niečo urobiť.
P. Dojčan, poslanec OZ podotkol, že na konci ul. Malokýrskej, kde teraz p. Ing. Kováč
spomína sú pozemky, ktoré PD dalo do užívania občanom. Popri ceste bol pôvodne járok na
odvodnenie, ale občania, ktorí dostali pozemky z PD tento járok navozili zeminou, teraz
voda nemá kde odtiecť a nech sa obec stará o odvodnenie ulice. Občania sú na vine, ktorí
zaniesli odvodňovacie járky. Teraz bude musieť obec na vlastné náklady tieto járky znovu
prečistiť a otvoriť.
P. starosta predniesol, že k tejto ulici má aj on poznámku, že ju bude treba ukončiť spojiť ju
s ul. Krátkou. Podľa GP na zameranie parc. č. 89/5, :/6 vyhotoveného geodetom Michalom
Bencze, p. František Dojčán bytom Malokýrska 42 má ohradených 15 m² z parc.č. 62/1
v kat. úz. Malý Kýr, tento pozemok mu treba odpredať. P. Zoltán Bában, bytom Malokýrska
43 má z p.č. 62/1 ohradených 40 m², ktoré mu bude treba odpredať, ale aby sa mohla
vybudovať miestna komunikácia, bude potrebné od neho odkúpiť z parc.č. 89/6 - 52 m².
Žiada obecné zatupiteľstvo o návrh za akú cenu odpredať a zároveň aj odkúpiť pozemok od
horeuvedených vlastníkov.
Poslanci OZ boli názoru, že po dohode s vlastníkmi možno pozemok odpredať aj odkúpiť za
cenu 0,76 EUR/m², ako sa predávajú pozemky občanom na usporiadanie si nehnuteľností.

Hlasovanie za odkúpenie pozemku z parc.č. 89/6 diel č. 5 o výmere 52 m2 od Zoltána Bábana,
ul. Malokýrska, Veľký Kýr a odpredaj časti z pozemku parc.č. 62/1 o výmere 15 m2 pre
Františka Dojčána, ul. Malokýrska a výmeru 40 m2 pre Zoltána Bábana ul. Malokýrska za 0,76
EUR/m2
Prítomní: 10
za: 10
zdržali sa: 0
proti: 0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Súhlasí
S odkúpením pozemku zameraného GP č. 29/2008 na zameranie parciel č. 89/5, :/6 z parc.č.
89/6 diel č. 5 o výmere 52 m2 od Zoltána Bábana, ul. Malokýrska, Veľký Kýr a odpredaj časti
z pozemku parc.č. 62/1 o výmere 15 m2 pre Františka Dojčána, ul. Malokýrska a výmeru 40 m2
pre Zoltána Bábana ul. Malokýrska za 0,76 EUR/m2
Uznesenie č. 18/2009-OZ
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť p. Zory Križanovej, bytom Nitra, Fr. Mojtu 41 na
povolenie malého zdroja znečistenia ovzdušia a druhú žiadosť na vybudovanie žumpy. Nakoľko
tieto žiadosti sú neúplné, nakoľko žumpa sa má budovať k nejakej stavbe a malý zdroj
znečistenia ovzdušia je taktiež súčasťou stavby, žiada OZ o vyjadrenie sa , či povoliť stavbu,
nakoľko keď podľa predloženého nákresu chce zastavať terajšie parkovisko, kde budú vozidlá
parkovať.
- p. Ing. Kováč podotkol, že obec je stavebným úradom, ona musí konať.
- JUDr.Vereš mal dotaz, či má povolenie na parkovanie na obecnom pozemku.
- P. Bátora pripomenul, že ak zastavia parkovisko, kde bude potom parkovať.
- Ing. Kováč ešte pripomenul, že kde chce žiadateľka budovať žumpu, tadiaľ vedie vodovod,
telefónne káble, plyn.
- Starosta mal dotaz, ako sa k danej žiadosti postaviť.
- Ing. Kováč podotkol, že ak chce niekto stavať, nech priloží všetky doklady.

-

P. Hanzelíková pripomenule, že to je vecou stavebného úradu, prečo by sa s touto
záležitosťou malo zaoberať OZ.
P. Bátora podotkol, nech žiadateľka predloží GP, potom budeme vedieť čo je v jej
vlastníctve, či môže pokračovať v stavbe.
P. Krizsan dal návrh na pozastavenie čiernej stavby.

7. Zmena všeobecne záväzného nariadenia obce.
-

-

p. Ing. Kováč, poslanec OZ predložil svoj návrh na zmenu uznesenia OZ ohľadom možnosti
úpravy rozpočtu obce starostom vo výške 300 tis. Sk, podľa jeho názoru túto sumu treba
znížiť a taktiež čl. 4 bod 2 VZN o verejnom obstarávaní – komisiu na VO menuje starosta
na návrh OZ, treba upraviť toto znenie – Smernica z roku 2005 na obstaranie tovarov
a služieb.
p. Bátora, poslanec OZ pripomenul, že treba pozrieť zákon, potom rozhodnúť.
p. Ing. Kováč žiada o zníženie 300 tis. Sk na možnosť úpravy rozpočtu starostom.
P. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že kedy bolo uznesenie o tejto možnosti schválené, p.
starosta vysvetlil každému o čo sa jedná.
Ing. Kováč mal ešte pripomienku, že sa kúpil program na cintoríny, nikto tento program
neodsúhlasil, veď obec mala program, prečo bolo treba kúpiť nový.
p. starosta odpovedal, že pôvodný program KEO, ktorý p. Kováč spomína nespravuje
cintoríny podľa nového zákona, je nevyhovujúci.
p. Dojčánová, účtovníčka obce dodala, že bola urobená úprava rozpočtu obce k tomuto
bodu.
p. Kováč aj naďalej žiadal o zníženie právomoci starostu na možnosť úpravy rozpočtu do
sumy 30 tis. Sk.
Ing. Valaška, poslanec OZ podal návrh na odročenie tejto otázky do preštudovania zákonov.

Hlasovanie za odročenie návrhu p. Ing. Kováča
Prítomní: 10
za: 10
zdržali sa: 0

proti: 0

11. Organizačné otázky
- P. starosta informoval prítomných o výsledku zápisu do I. Ročníka ZŠ s MŠ s VJSaM na
školský rok 2009/2010. Do I. ročníka s VJS je zapísaných 12 detí a do I. ročníka s VJM je
zapísaných 8 detí. Ďalej informoval prítomných, že zápis do materskej školy bude
prebiehať v dňoch 9. a 10. 3. 2009 od 10,00 hod. do 16,00 hod. v budove MŠ.
- Predsedajúci ďalej predniesol, že p. Bíróczi, dekan farár rímskokatolíckej farnosti vo
Veľkom Kýre dal návrh na zámenu hranice parciel medzi p.č. 109/1; 109/2 a 110 zapísané
na LV č. 1232 vo vlastníctve rím.kat. církvi, farnosti vo Veľkom Kýre a p.č. 495/2 zapísanej
na LV č. 1 vo vlastníctve Obce Veľký Kýr. Skutočná výmera bude spresnená po vyhotovení
GP. Zámena by bola dôležitá z toho dôvodu, že cirkev má uložené oplotenie zo strany ul.
Hlavná na pozemku vo vlastníctve obce a na druhej strane z ul. Mlynskej je neohradený
pozemok vo vlastníctve rím.kat.církvi.
- p. Bíróczi, dekan farár rím. kat. farského úradu vo Veľkom Kýre sa prihovoril prítomným
poslancom a občanom, pozdravil každého a potvrdil slová p. starostu obce ohľadom
možnosti zámeny spomínaných pozemkov. Keby k zámene pozemkov došlo, mohol by dať
vyhotoviť situačný výkres na výstavbu novej farskej budovy už podľa nových hraníc. Novú
budovu chce stavať z dôvodu, že stará je vlhká a v novej chce vybudovať knižnicu,

-

múzeum, veľkú sálu, ktorá bude slúžiť na posedenie a pod. Tento jeho projekt bude slúžiť
verejnosti a bude obohatením obce. Keby občania vedeli aké vzácne knihy sa nachádzajú vo
vlhkej pivnici farského úradu. On chce všetky knihy vystaviť k nahliadnutiu v novej
knižnici. Plánuje aj s miestnosťou pre múzeum, kde budú k nahliadnutiu staré omšové šaty,
staré zariadenia z domácností, ľudové kroje, pamiatky, ktorými by chcel obohatiť kultúru
obce. Dáva možnosť obci pomôcť pri tejto stavbe. O pomoci bude vedená kronika, kde bude
zapísané meno každého, kto pomôže – to bude pre budúcu generáciu, aby vedeli kto staval
farský úrad. V priebehu budúceho týždňa by mali byť hotové aj plány, potom ich možno
nahliadnuť. Budú vítané aj pripomienky k plánom. Ešte pripomenul, nech obec najprv urobí
vyasfaltovanie žiadanej komunikácie Na Sihoti, nech pomoc obce nepôjde na úkor
spevnenia komunikácie.
P. starosta dal návrh na usporiadanie spomínaných pozemkov zámenou.

Hlasovanie:
Prítomní: 10

za: 10

zdržali sa:

0

proti: 0

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Súhlasí
so zmenou hranice parciel medzi p.č. 109/1; 109/2 a 110 zapísané na LV č. 1232 vo vlastníctve
Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosti Veľký Kýr a p.č. 495/2 zapísanou na LV č. 1 vo vlastníctve
Obce Veľký Kýr zámenou po vyhotovení GP a upresnení rozlôh častí parciel obsadených
druhou stranou.
Uznesenie č. 19/2009-OZ
Pán starosta ďalej predniesol návrh na preloženie tabúľ označujúcich začiatok a koniec Veľkého
Kýra a Komjatíc na jednu spoločnú konštrukciu.
JUDr. Vereš, poslanec OZ pripomenul, že to bude dôležité pre obe obce.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 10
za: 10
zdržali sa: 0
proti: 0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
s premiestnením označenia začiatku a konca obcí Veľký Kýr a Komjatice na spoločnú
konštrukciu umiestnenú na spoločnej hranici oboch obcí.
Uznesenie č. 20/2009-OZ
Pán starosta ďalej oboznámil poslancov, že 24. – 26. 4. 2009 sa v našej obci bude konať
degustácia vín podzoborského regiónu, ktorého sa zúčastnia aj partnerské obce
z Východobalatonského regiónu. Túto akciu bude treba pripraviť na úrovni, bude treba prispieť
aj finančnými prostriedkami na celý priebeh.
Ing. Kováč pripomenul, že ak chceme hlasovať o financiách, treba vidieť rozpočet na celú
akciu.
P. starosta ešte pripomenul, že ak MO Csemadoku dostane finančnú podporu, oni zabezpečia
prípravné práce. Navrhol by však zriadiť komisiu, ktorá bude spoluporacovať s MO Csemadoku
v tejto akcii. Žiada poslancov, aby sa prihlásili, kto by mohol pomôcť.

Do komisie boli navrhnutí poslanci: Ing. Kováč, Krizsan, Janík, Kazán a Hanzelíková.
Hlasovanie za zriadenie komisie v navrhnutom zložení, jej prvého zasadnutia dňa 5.3.2009
o 18,oo hod. na obecnom úrade a poskytnutí finančnej podpory po upresnení výdavkov na
realizáciu degustácie vína.
Prítomní: 10
za: 10
zdržali sa: 0
proti: 0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
zriaďuje
komisiu, ktorá bude spolupracovať s MO Csemadoku pri príprave a konaní degustácie vína pre
Podzoborský región ktorá sa bude konať v dňoch 24. – 26. 4. 2009 v zložení:
Ing. Pavol Kováč, Zoltán Krizsan, Alexej Janík, Ladislav Kazán, Žofia Hanzelíková
Schvaľuje
prvé stretnutie komisie na deň 5. marca 2009 o 18,00 hod. na Obecnom úrade vo Veľkom Kýre
a poskytnutie finančnej podpory po upresnení výdavkov na realizáciu degustácie vín.
Uznesenie č. 21/2009-OZ
Pán starosta ďalej informoval poslancov o rekonštrukcii ZŠ s MŠ, že je vypísané verejné
obstarávanie a opätovne oboznámil prítomných s podaným projektom na rekonštrukciu.
8. Diskusia
-

-

Ing.Valaška, poslanec OZ podal návrh, aby zasadnutia OZ sa konali mesačne, nakoľko je
veľa žiadostí v dvojmesačných zasadnutiach.
P. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, že v minulosti sa aj také stalo, že zastupiteľstvo trvalo
do 02,30 hod., veď vtedy bývalý starosta okrem materiálu mal aj taký „malý papier“, kde
bol program na odsúhlasenie pripravený.
JUDr. Vereš, poslanec OZ dal návrh, aby OZ zasadalo podľa potreby.

Hlasovanie za konanie zasadnutí OZ mesačne:
Prítomní: 10
za: 5 (Ing. Valaška, Hanzelíková, Ing. Kováč, Bátora, Kazán)
zdržali sa: 2 (Kováčiková, JUDr. Vereš)
proti: 3 (Krizsan, Janík, Dojčan)
-

-

p. Bátora, poslanec OZ poznamenal, že všetci vedia, že na internetovej stránke Kadvaša sa
objavil list, čo sa doslova nevzťahuje na poslancov, ale na cirkev. Bolo by treba zaujať
stanovisko k tomuto litu.
P. starosta odpovedal, že dekan nechce na tento list reagovať, čo môže zastupiteľstvo.
P. Bátora opätovne žiadal, aby sa na list reagovalo, lebo poslanci nie sú v tej situácii ako
farár, mali by zaujať stanovisko.
P. Malúch, občan podotkol, že na tej stránke internetu sú aj iné špinavosti.
JUDr. Vereš, poslanec OZ sa pýtal p. Bátoru, či aj neukončená stavba obecného úradu je na
internete? Je tam písané o kýrskom farárovi? Kde to je zverejnené.
P. Krizsan, poslanec OZ odpovedal, že na stránke Kadvaša je to zverejnené, je tam písané
aj o kultúrnom referentovi.
JUDr. Vereš podotkol, že na internete je aj to zverejnené, že p. Bátora utrpel fiasko pri
voľbe kontrolóra. Žijeme v demokratickom štáte, nech nikto nechce odsúhlasovať čo má on

zverejnené. K p.Bátorovi ešte poznamenal, že celý večer napáda starostu a teraz chce jeho?
P. Gergely, občan vyzval poslancov aby sa nehádali, treba spolupracovať a nerobiť
rozbroje.
- P. Krizsan, poslanec OZ dodal, že by bolo dobré, ak by na internete boli zverejnené
pravdivé údaje a inteligentne.
V ďalšej časti sa ešte poslanci medzi sebou hádali.
-

9. Interpelácia poslancov
Pán starosta vyzval poslancov do interpelácie, ale nikto sa nezapojil.
10. Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť,
a zasadanie OZ ukončil.
Vo Veľkom Kýre, dňa 9. marca 2009

Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová

Overovatelia zápisnice: Zoltán Krizsan

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

JUDr. Alexander Vereš ...............................................

