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

Zápisnica

z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 26. júna 2009
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2008
Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu obce za rok 2008
Návrh záverečného účtu obce za rok 2008
Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov ekonomickej klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie podľa hlavných kategórií vo vybraných mestách a obciach od 3 000 do
5 000 obyvateľov v Obci Veľký Kýr
8. Žiadosti občanov
9. Organizačné otázky
10. Diskusia
11. Interpelácia poslancov
12. Záver

1. Otvorenie zasadnutia.
Pätnáste 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 Ing. Hlavatý, p. Hanzelíková, JUDr. Vereš, Ing. Valaška a p.
Kazán ospravedlnil svoju neprítomnosť. Predniesol návrh programu rokovania a navrhol
doplniť pred8. bod žiadosti občanov bod: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
II. polrok 2009. Požiadal o vyjadrenie sa k návrhu alebo na jeho ďalšie doplnenie. Nakoľko
návrhov nebolo, dal hlasovať za predložený program.
Hlasovanie:
Prítomní:
6
za:
6
proti: 0
zdržali sa:
0
Na rokovanie sa dostavila p. Hanzelíková, poslankyňa OZ.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie navrhol: p. Ladislava Dojčana a p. Žofiu Hanzelíkovú

Za overovateľov zápisnice určil: p. Vojtecha Bátoru a p. Zoltána Krizsana
Hlasovanie za predložený návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:
Prítomní:
7
za:
7
proti: 0
zdržali sa:
0
Po týchto úvodných slovách pán predsedajúci pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania a to:
3.

Kontrola uznesení

Ku kontrole uznesení neboli pripomienky zo strany poslancov. Na rokovanie sa dostavil Ing.
Valaška, poslanec OZ.
4.

Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2008

Pani Szárazová, kontrolórka obce predniesla stanovisko k záverečnému účtu. Správa tvorí
prílohu tejto zápisnice.
5.

Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu obce za rok 2008

Predsedajúci prečítal správu nezávislého audítora k záverečnému účtu obce za rok 2008.
Na rokovanie sa dostavil JUDr. Vereš, poslanec OZ.
6.

Návrh záverečného účtu obce za rok 2008

Predsedajúci požiadal prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k záverečnému účtu obce, ktorý
bol každému poslancovi doručený.
- P. Bátora, poslanec OZ mal dotaz, kto tvorí neplatičov na dani z nehnuteľností.
- Predsedajúci odpovedal, že najväčším neplatičom je PD Veľký Kýr.
- P. Bátora, poslanec OZ sa pýtal p. Dojčana, podpredsedu PD, keďže nie je prítomný p. Ing.
Hlavatý, predseda družstva, či nevie odpovedať prečo PD neplatí svoje dane.
- P. Dojčan, poslanec OZ odpovedal, že ani poľnohospodárske družstvo nedostáva príjem tak,
ako by mali, aj oni uhrádzajú svoje nedoplatky ako majú peniaze.
- P. Bátora, poslanec OZ mal ďalšie pripomienky k nedoplatkom u dani za psa a odvoz TKO,
nájomné za obecné pozemky, nebytové priestory, kto sú neplatiči.
- Predsedajúci odpovedal, že všetci neplatiči boli vyzvaní na úhradu nedoplatkov, niektorí
vyrovnali svoje nedoplatky, už sa neeviduje toľko nedoplatkov, ako je vykázané ku koncu
roka. Neplatičom TKO sa neodvážajú smeti. Za obecné pozemky je najväčším neplatičom
opäť PD.
- P. Bátora mal ďalšiu pripomienku, prečo sa neplatičom nezašle príkaz na zrážky zo mzdy.
- Prednostka úradu odpovedala, že od neplatičov možno vymáhať ich nedoplatky iba
exekučným príkazom a žiaľ výkon exekučného konania by prevýšil výšku neuhradeného
nedoplatku.
- Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, či sa ešte eviduje pohľadávka voči Kabelsatu.
- Predsedajúci odpovedal, že exekútor pohľadávku predpísal majiteľovi Kabelsatu, ktorému
bolo predpísané exekútorským konaním uhrádzať mesačne po 500 Sk, ale už dlhší čas nič
neuhrádza.

Pán starosta požiadal OZ o hlasovanie za prijatie návrhu záverečného účtu obce za rok
2008 podľa návrhu kontrolórky obce bez výhrad.
Prítomní:
9
Za:
9
Proti: 0
Zdržali sa:
0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
A)
Berie na vedomie
- Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2008
- Správu nezávislého audítora k záverečnému účtu obce za rok 2008
B)
Schvaľuje
- záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2008 bez výhrad,
- podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy previesť
prebytok rozpočtu vo výške 6 tis. Sk do rezervného fondu obce,
- účtovný výsledok hospodárenia obce vo výške 941 tis. Sk ponechať na účte 428 ako
nerozdelený zisk.
Uznesenie č. 42/2009-OZ
7.

Správa o výsledku kontroly plnenia príjmov ekonomickej klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie podľa hlavných kategórií vo vybraných mestách a obciach od 3 000 do 5 000
obyvateľov v Obci Veľký Kýr

Predsedajúci informoval prítomných o výsledku kontroly NKÚ zameranej na plnenie príjmov
ekonomickej klasifikácie a rozpočtovej klasifikácie – prečítal správu NKÚ a návrh na uloženie
úloh hlavnej kontrolórke obce a prednostke úradu.
Hlasovanie za prijatie nasledovného uznesenia:
Prítomní:
9
Za:
9

Proti: 0

Zdržali sa:

0

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly plnenia príjmov ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
podľa hlavných kategórií vo vybraných mestách a obciach od 3 000 do 5 000 obyvateľov
v Obci Veľký Kýr,
ukladá
- hlavnému kontrolórovi obce zahrnúť do plánu kontrolnej činnosti ako trvalú súčasť,
kontrolu daňových a nedaňových príjmov obce,
- prednostke úradu zabezpečiť:
zosúladenie VZN o dani z nehnuteľnosti s platnou legislatívou,
upravenie nájomných zmlúv spôsobom, ktorý bude chrániť oprávnené záujmy obce.
Uznesenie č. 43/2009-OZ
8.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2009.

P. Szárazová, kontrolórka obce predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2009
ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Plán kontrolnej činnosti predsedajúci navrhol doplniť o úlohu z predchádzajúceho bodu
jednania.
Hlasovanie za predložený návrh plánu kontrolnej činnosti s rozšírením o plán kontroly
daňových a nedaňových príjmov obce:
Prítomní:
9
Za:
9
Proti: 0
Zdržali sa:
0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2009 s doplnením kontroly daňových
a nedaňových príjmov obce,
poveruje
hlavného kontrolóra na vykonanie kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti.
Uznesenie č. 44/2009-OZ
9.

Žiadosti občanov

Predsedajúci predniesol žiadosť p. Michala Mihalíka, bytom Veľký Kýr Bernoláva 15 ohľadom
povolenia zmeny v nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov v osobe 2. nájomcu, kde
by na miesto p. Romana Gubó nastúpil p. Marcel Hozlár, bytom Veľký Kýr, Budovateľská 31.
Hlasovanie o povolenie zmeny v Zmluve o nájme nebytových priestorov vo veľkom kultúrnom
dome, kde na miesto odstupujúceho spolunájomcu p. Romana Gubó nastupuje p. Marcel
Hozlár.
Prítomní:
9
Za:
9
Proti: 0
Zdržali sa:
0
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
so zmenou nájomnej zmluvy p. Michala Mihalika, bytom Veľký Kýr, Bernolákova 15
o prenájme nebytových priestorov vo veľkom kultúrnom dome, za odstupujúceho
spolunájomníka v druhom rade zapísať p. Marcela Hozlára bytom Veľký Kýr, Budovateľská 31.
Uznesenie č. 45/2009-OZ
Predsedajúci predniesol ďalšiu žiadosť p. Michala Mihalika a bývalého spolunájomcu AMIGO
baru p. Romana Gubó vo veľkom kultúrnom dome o odpustenie paušálneho poplatku za
spotrebu elektrickej energie, plynu a vody, nakoľko priestory baru v čase od 15. 1. 2009 do 15.
5. 2009 neboli v prevádzke.
- Ing. Valaška, poslanec OZ mal dotaz, či žiadatelia mali pozastavenú živnosť.
- P. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, že keď si prenajali priestory na prevádzkovanie
baru, vedeli do čoho idú.
- P. starosta odpovedal, že obci neohlásili pozastavenie živnosti.
- P. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že by mali vopred zahlásiť, že nebudú prevádzkovať.
- P. Bátora, poslanec OZ bol toho názoru, že je nezodpovedné od nájomcov takúto

-

požiadavku mať.
JUDr. Vereš, poslanec OZ mal dotaz, či má niekto vedomosti či bol bar otvorený.
P. Krizsan, poslanec OZ poznamenal, že vo februári boli niektorí poslanci v bare, napriek
tomu žiadajú o odpustenie poplatkov od januára.
JUDr. Vereš, poslanec OZ podotkol, že je zrejmé, odkedy začali prerábať pohostinstvo na
Nitrianskej ul., bar bol uzavretý. Buď ich žiadosť odročiť alebo neodsúhlasiť.
Ing. Valaška, poslanec OZ mal dotaz či majú na prenájom platnú zmluvu. Zmluva je
platná, na jej základe nemožno poplatok odpustiť, ani činnosť neprerušili.
Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že ak na konci týždňa prevádzkovali bar, mali
žiadať o zníženie poplatku.
P. starosta pripomenul, že ak zastupiteľstvo cez víkendy odpustí paušálne náhrady, nech
žiadatelia konkrétne uvedú, kedy priestory neužívali.
P. Dojčan, poslanec OZ mal dotaz, či sa to nedá zistiť cez pokladňu.
P. Bátora, poslanec OZ podotkol, že používanie pokladne je reálna možnosť kontroly.
P. Dojčan, poslanec OZ navrhol, nech kontrolórka preverí, či bol bar otvorený a kedy.

Hlasovanie za odročenie žiadosti o odpustenie paušálneho poplatku a poverenia kontrolórky
o preverenie prevádzky baru v spomínanom období.
Prítomní:
9
Za:
8
Proti: 1 (Janík)
Zdržali sa:
0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
odročuje
žiadosť Michala Mihalika bytom Veľký Kýr, Bernolákova 15 o odpustenie paušálneho poplatku
za spotrebu elekrickej energie, plynu a vody v priestoroch veľkého kultúrneho domu Amigo
baru
ukladá
kontrolórke obce prešetriť, kedy neboli prenajaté priestory kultúrneho domu na bar, využívané
na prevádzku.
Uznesenie č. 46/2009-OZ
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť Mgr. Zory Križanovej, Fr. Mojtu 41, Nitra o povolenie
prekrytia rigolu od ul. Nitrianska smerom k ul. Budovateľská panelmi za účelom vybudovania
parkovacích miest pre motorové vozidlá k pizzérii.
- Ing. Kováč, poslanec OZ mal pripomienku, že pri autobusovej zastávke je podľa zákona
o cestnej premávke zakázané parkovať
- P. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, že chce zakryť obecný járok – kanalizačný, treba
zabezpečiť aj čistenie járku.
- P. starosta pripomenul, že k vydaniu užívacieho povolenia na pizzériu mali povolené 7
parkovacích miest, ktoré teraz zastavali, nemajú kde vozidlá parkovať a k novému objektu
sú potrebné ďalšie parkovacie miesta.
- Ing. Kováč pripomenul, že autá stoja na vozovke, je problém tadiaľ prejsť.
- P. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že dopravný inšpektorát by sa mal vyjadriť.
- P. Bátora, poslanec OZ pripomenul, že dopravný inšpektorát môže povedať, či môžu autá
parkovať pri autobusovej zastávke, alebo aká vzdialenosť sa má dodržať.
- P. Janík, poslanec OZ pripomenul, že aj tak bude mať obec problémy.

-

JUDr. Vereš, poslanec OZ pripomenul, že nemá ešte stavebné povolenie, stavia, užíva
obecný pozemok a ešte chce aj zakryť obecný pozemok?
P. starosta odpovedal, že k stavebnému povoleniu jednou z podmienok je aj zabezpečenie
parkovacích miest pre hostí takéhoto zariadenia.
Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že aj COOP Jednota parkuje na obecnom pozemku.
P. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, že môže vybudovať parkovisko aj na druhej strane
ul. Nitrianska v Hlbokej ceste.
Ing. Kováč, poslanec OZ ešte pripomenul, že ak sa povolí prekrytie rigolu, potom on bude
musieť zabezpečiť čistenie kanála.
P. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že súhlasí s návrhom p. Krizsana, nech vybuduje
parkovisko v Hlbokej ceste.
Ing. Valaška, poslanec OZ bol toho názoru, že treba vyžiadať stanovisko DI.

Hlasovanie za odročenie žiadosti p. Križanovej o prekrytie rigolu a vyžiadanie stanoviska
dopravného inšpektorátu na možnosť parkovania pri autobusovej zastávke.
Prítomní:
9
Za:
9
Proti: 0
Zdržali sa:
0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Odročuje
žiadosť p. Križanovej bytom Nitra, Fr. Mojtu 41 na vybudovanie parkovacích miest na obecnom
odvodňovacom kanáli
poveruje
starostu obce na vyžiadanie stanoviska dopravného inšpektorátu na možnosť parkovania
v blízkosti autobusovej zastávky.
Uznesenie č. 47/2009-OZ
10.

Organizačné otázky

Predsedajúci zaradil do tohto bodu doplnenie chýbajúcich členov komisií a to člena finančnej
komisie, kde navrhuje Ing. Valašku, ktorý súhlasí s členstvom v komisii, za členku komisie pre
rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže p. Žofiu Hanzelíkovú, ktorá taktiež súhlasí s členstvom
v komisii, za členov sociálnej komisie p. Alžbetu Valaškovú, zdravotnú sestru v miestnej
ambulancii obvodného lekára, ktorá súhlasí s členstvom v komisii a za ďalšieho člena opätovne
požiadal p. Bátoru, poslanca OZ, či by neprijal členstvo v tejto komisii. Podľa zákona
o sociálnych službách má obec na občanov, ktorí požiadajú o umiestnenie v domovoch
sociálnych služieb, vypracovať sociálne posudoky. Z toho dôvodu bude potrebné, aby pracovala
v obci sociálna komisia, ktorá bude nápomocná pri spracovaní sociálneho posudku.
- P. Bátora, poslanec OZ pripomenul, že ako sa už vyjadril, je proti zriadeniu komisií, ale
ak nie je iný kto by prijal členstvo v tejto komisii, tak súhlasí s členstvom v tejto komisii.
Pán starosta dal hlasovať za predložený návrh na doplnenie chýbajúcich členov komisií:
Prítomní:
9
Za:
9
Proti: 0
Zdržali sa:
0

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
volí
- Ing. Valašku, poslanca OZ za člena finančnej komisie,
- P. Hanzelíkovú, poslankyňu OZ za členku komisie pre rozvoj kultúry, športu a výchovy
mládeže,
- P. Valaškovú Alžbetu a p. Bátoru, poslanca OZ za členov sociálnej komisie
Poveruje
starostu obce na zvolanie prvého zasadnutia komisií, kde si členovia zvolia predsedov komisií.
Uznesenie č. 48/2009-OZ
Pán starosta ďalej informoval, že 29. 6. sa má uskutočniť v rámci verejného obstarávania na
dodávateľa stavebných prác na rekonštrukciu a prestavbu ZŠ na ZŠ s MŠ otváranie ponúk
a vyhodnotenie ponúk. Členmi komisie majú byť osoby ktoré pracujú v odbore stavebníctva.
Požiadal Ing. Szárazovú, projektantku ktorá pochádza z našej obce a p. Száraza, ktorý je taktiež
rodákom obce a robí v stavebníctve. Ďalej požiadal poslancov OZ, kto by mal záujem, by sa
mohol zúčastniť VO ako člen komisie bez práva hlasovania.
- P. Bátora, poslanec OZ navrhol Ing. Kováča, ktorý súhlasil, že sa VO zúčastní.
- Krizsan, poslanec OZ navrhol JUDr. Vereša, ako predsedu komisie pre stavebno investičnú
činnosť a územné plánovanie. JUDr. Vereš súhlasil, že sa VO zúčastní.
Predsedajúci ďalej informoval prítomných, že bola podaná žiadosť o NFP pod názvom
„Trampolína konkurencieschopnosti – cudzí jazyk a IKT vo vyučovacom procese“ tento projekt
bol úspešný, po doplnení ešte niektorých chýbajúcich údajov bude opäť prehodnotená.
Spolufinancovanie projektu obcou bude 5 %, t.j. cca 5.000 €.
Ďalej informoval, že na pozvanie Združenia maďarských rodičov na Slovensku sa dňa 12. 6.
konal slávnostný program za účasti delegácií družobných obcí z Maďarska a to z Balatonkenese,
Pellérd a Csengőd pri príležitosti odovzdania štipendií pre deti zapísané do maďarskej triedy ZŠ.
Pán starosta z Hajmáskéru sa ospravedlnil, nakoľko pre plánovaný program sa ich delegácia
nemohla zúčastniť tohto stretnutia. V rámci programu zástupcovia družobných obcí a združenia
Rákóczi Szövetség odovzdali vecné ceny a finančné darčeky deťom nastupujúcim do školy.
V následnej družobnej besede p. starostka z Balatonkenese pozýva poslancov OZ na
„Balatonkenesei kapunyitó“ na 17. a 18. 7., p. starosta z Csengődu na tradičné oslavy, ktoré sa
budú konať druhý októbrový týždeň a p. starosta z Pellérdu na ich obecné oslavy v druhý
novembrový týždeň. Všetci pozývajúci vyslovili presvedčenie, že ich pozvanie poslanci OZ
prijmú a zúčastnia sa na nich.
11.
-

Diskusia
Ing. Kováč, poslanec OZ mal pripomienku, že v Hajmáskéri sa konala ochutnávka vín.
Nemohol sa zúčastniť, pýta sa ako to prebehlo.
P. starosta odpovedal, že brali cca 15 vzoriek vína, ktoré boli hodnotené podobným
spôsobom ako u nás na ochutnávke vín. Vína dostali aj podobné ocenenia ako doma.
Ing. Kováč, poslanec OZ ďalej pripomenul, že na námestí je porušená strecha na
trafostanici, nie že pretečie a bude výpadok elektrického prúdu.

-

-

-

12.

P. Bátora, poslanec OZ mal pripomienku, že na Železničnej ul. pri prechode trate je
zlomený stĺp.
P. starosta odpovedal, že už bolo nahlásené ŽSR, že je tam zlomený stĺp, doposiaľ nič
nespravili.
P. Janík, poslanec OZ mal pripomienku, že v obci chýba dopravné značenie, treba
obnoviť. Ďalej občania likvidujú obecné járky, keď bude veľa pršať, kadiaľ bude voda
odtekať?
P. Bátora mal návrh, že z odbočky z Gaštanovej ul. na Železničnú treba vyložiť značku
daj prednosť v jazde na konci Gaštanovej ul., aby bolo jednoznačné, kto má prednosť
v jazde.
P. Ladislav Száraz, občan mal pripomienku, že uličné pomenovania v maďarskom jazyku
sa už nedajú prečítať, bolo by ich treba vymeniť.
P. Bátora, poslanec OZ pripomenul, že tie značke ešte oni objednávali keď boli vo
funkcii. Objednali ich v Dunajskej Strede, ale tie tabule sú iba z plechu a hrdzavejú. Keď
sa budú opätovne objednávať, tak treba dbať aby boli smalované.
Interpelácia poslancov

V interpelácii nevystúpil žiadny poslanec.
4. Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť,
a zasadanie OZ ukončil.
Vo Veľkom Kýre, dňa 2. júla 2009
Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová

Overovatelia zápisnice: Vojtech Bátora
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Zoltán Krizsan
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