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

Zápisnica

z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 11. decembra 2009
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Rozpočtové opatrenie č. 6 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov – originálne kompetencie
5. Návrh VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa
v materskej škole, školskej družine a na čiastočnú úhradu nákladov finančného príspevku
na stravovanie v materskej škole a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Veľký Kýr.
6. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školského zariadenia so sídlom na území Obce Veľký Kýr
7. Návrh VZN Obce Veľký Kýr o dani z nehnuteľnosti na rok 2010
8. Návrh VZN Obce Veľký Kýr o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva,
o dani za ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
9. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2010
10. Návrh programového rozpočtu obce na roky 2010 - 2012
11. Žiadosti občanov
12. Organizačné otázky
13. Diskusia
14. Interpelácia poslancov
15. Záver
1. Otvorenie zasadnutia.
Osemnáste 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, p. Janík, p. Krizsan. Ing. Hlavatý sa telefonicky
ospravedlnil, že sa nemôže zúčastniť zasadnutia. Ďalej predniesol návrh programu rokovania
ktorý navrhol doplniť o plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2009
a protest okresného prokurátora. Ďalej požiadal o vyjadrenie sa k navrhovanému programu

alebo na jeho ďalšie doplnenie. P. Bátora, poslanec OZ žiadal o doplnenie programu rokovania
o ďalší bod a to o žiadosti, ktoré obec obdržala ohľadom rozpočtu obce a tento bod prerokovať
ešte pred schvaľovaním rozpočtu obce. Nakoľko ďalších návrhov nebolo, dal hlasovať za
predložený program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Protest okresného prokurátora
5. Návrh VZN Obce Veľký Kýr o dani z nehnuteľnosti na rok 2010
6. Návrh VZN Obce Veľký Kýr o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva,
o dani za ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Rozpočtové opatrenie č. 6 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov – originálne kompetencie
8. Návrh VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa
v materskej škole, školskej družine a na čiastočnú úhradu nákladov finančného príspevku
na stravovanie v materskej škole a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Veľký Kýr.
9. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školského zariadenia so sídlom na území Obce Veľký Kýr
10. Žiadosti ohľadom rozpočtu obce
11. Návrh plánu práce kontrolóra obce na I. polrok 2010
12. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2010
13. Návrh programového rozpočtu obce na roky 2010 – 2012
14. Žiadosti občanov
15. Organizačné otázky
16. Diskusia
17. Interpelácia poslancov
18. Záver
Hlasovanie:
Prítomní:
7

za:

7

proti:

0

zdržali sa:

0

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie navrhol: Ing. Pavla Kováča a JUDr. Alexandra Vereša
Za overovateľov zápisnice navrhol: p. Vojtecha Bátoru a p. Ladislava Dojčana
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.
Medzičasom sa na rokovanie OZ dostavil p. Janík, poslanec OZ.
3.
Kontrola uznesení
Pán starosta prečítal jednotlivé uznesenia a tlmočil otázku p. Ďurčekovej k uzneseniu

o odročení jej žiadosti o poskytnutie finančnej podpory na vydanie jej knihy, kde sa pýta, či p.
Száraz Pavol nemôže vyhotoviť odborný posudok k jej publikácii.
- P. Bátora, poslanec OZ mal dotaz, že čo zahŕňa projekt Trampolína konkurencieschopnosti,
cudzí jazyk a IKT vo vyučovacom procese. Či sa jedná o vyučovanie cudzieho jazyka a čo
ešte.
- P. starosta odpovedal, že sa tu jedná o nákup výpočtovej techniky, učebných pomôcok na
vyučovací proces, výučbu anglického jazyka pre pedagogických zamestnancov a výučbu
nemeckého jazyka pre žiakov ZŠ spojenú s jazykovým pobytom žiakov v Rakúsku.
- P. Bátora, poslanec OZ k p. Ďurčekovej na otázku či by mohol p. Száraz vyhotoviť
odborný posudok k jej publikácii sa pýtal kto je p. Száraz, aké má povolanie. Existuje
spolok básnikov ktorí sú oprávnení posúdiť jej dielo.
- Ing. Kováč, poslanec OZ poznamenal, že p. Száraz je povolaním stavbár. Podľa jeho
názoru kniha vydaná p. Szárazom obsahuje veľa chýb.
- P. Ďurčeková, občianka pripomenula, že ona sa pýta z toho dôvodu, že nestačil posudok Dr.
Szabó, p. Száraz vydal knihu o obci, je to rodák našej obce, pozná zvyky obyvateľov a na
základe toho by mohol posúdiť jej dielo. Jej zámerom je pripútať deti, opísať im staré
zvyky.
Ďalšie pripomienky ku kontrole uznesení neboli.
4.

Protest okresného prokurátora

JUDr. Sedláková, zástupkyňa Okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch predniesla protest
okresného prokurátora proti ust. § 5 a § 6 ods. 1 VZN Obce Veľký Kýr č. 7/08 o dani
z nehnuteľnosti schváleného uznesením OZ č. 140/2008-OZ ktorým navrhuje VZN v protestom
napadnutej časti nahradiť novým VZN, ktoré bude v súlade so zákonmi a ostatným všeobecne
záväznými predpismi. Ďalej oznámila, že prezrela návrh nového VZN o dani z nehnuteľnosti č.
9/2009 ktoré bude predmetom rokovania, je v súlade so zákonom a možno ho odsúhlasiť. Je
však potrebné prijať uznesenie, či OZ vyhovuje alebo nevyhovuje protestu prokurátora.
Medzičasom sa na rokovanie dostavila p. Hanzelíková, členka OZ.
Pán starosta dal hlasovať za vyhovenie protestu Okresného prokurátora proti ustanoveniu § 5 a §
6 ods. 1 VZN Obce Veľký Kýr č. 7/08 o dani z nehnuteľnosti
Hlasovanie:
Prítomní:
8
za:
8
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Vyhovuje
protestu Okresného prokurátora v Nových Zámkoch zo dňa 25. 11. 2009 sp. Zn. Pd 201/09-4
proti ustanoveniu § 5 a § 6 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľký Kýr č. 7/08
o dani z nehnuteľnosti schváleného uznesením obecného zastupiteľstva obce Veľký Kýr pod č.
140/2008-OZ.
Uznesenie č. 76/2009-OZ
5. Návrh VZN Obce Veľký Kýr č. 2/2009 o dani z nehnuteľnosti na rok 2010
Hlasovanie za predložené VZN o dani z nehnuteľnosti č. 9/2009
Prítomní:
9
za:
9
proti: 0
zdržali sa:

0

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN Obce Veľký Kýr č. 2/2009 o dani z nehnuteľnosti na rok 2010
Uznesenie č. 77/2009-OZ
6. Návrh VZN č. 3/2009 o dani za psa o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za
ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
JUDr. Sedláková ďalej pripomenula, že poštou boli zaslané pripomienky k VZN č. 10/2009
o dani za psa o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za ubytovanie, o dani za predajné
automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ktoré však obec do dnešného dňa neobdržala. Aby nebolo prijaté VZN
s chybami, ktoré sa tam nachádzajú navrhuje predložený návrh VZN na r. 2010 opraviť a to tým
spôsobom, že dočasné parkovacie miesto na verejnom priestranstve z VZN vypustiť. Parkovanie
na trhových miestach má byť zahrnuté v trhovom poriadku. Ďalšiu pripomienku mala
k miestnym poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde sadzba poplatku za
komunálny odpad je uvedený dvoma koeficientmi. Keď sa však prenásobí sadzba poplatku
určená na deň s počtom kalendárnych dní v roku, tak ročná sadzba uvedená vo VZN nesúhlasí
s výpočtom na dni. Treba určiť jednu sadzbu alebo matematicky opraviť výsledok sadzby za rok.
Ďalej v § 31 vypustiť bod 1, ponechať len ods. 2 a dennú sadzbu 0,023 €.
- JUDr. Vereš, poslanec OZ mal dotaz, či poplatok za užívanie verejného priestranstva
nemožno vyberať ani za odstavené kamióny pred kostolom?
- JUDr. Sedláková odpovedala, že daň za užívanie verejného priestranstva za parkovanie
možno stanoviť iba vtedy ak je verejné priestranstvo konkrétne vymedzené a vyhradené na
trvalé parkovanie. Parkovanie by však bolo vymedzené pre konkrétne vozidlo.
- P. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že v prípade ak pred kostolom neznámy vodič odstaví
svoje vozidlo, kamión, nevieme čo robiť.
- JUDr. Sedláková odpovedala, že možno priestor kde obec nechce aby parkovali vozidlá
označiť zákazovými dopravnými značkami. Keď však na zákaz niekto zaparkuje na toto
miesto, pokuta za parkovanie bude príjem pre políciu a nie pre obec. Nakoniec navrhuje,
aby sa VZN o dani za psa o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za ubytovanie,
o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady odsúhlasilo OZ s pripomienkami ktoré
odzneli a budú zapracované do VZN a tak sa toto nariadenie zverejnilo na úradnej tabuli.
P. starosta poďakoval JUDr. Sedlákovej za účasť na zasadnutí a jej pomoc pri odstránení
nedostatkov vo VZN. Po rozlúčení JUDr. Sedláková opustila rokovaciu miestnosť.
Hlasovanie za prijatie VZN o dani za psa o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za
ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
Prítomní:
9
za:
9
proti: 0
zdržali sa:
0

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
VZN Obce Veľký Kýr č. 3 o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za
ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Uznesenie č. 78/2009-OZ
7. Rozpočtové opatrenie č. 6 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov –
originálne kompetencie
_____________________________________________________________________________
Predsedajúci predniesol návrh rozpočtového opatrenia č. 6 na vlastné príjmy originálnych
kompetencií Základnej školy s materskou školou v celkovej výške +19.015 €.
Hlasovanie za prijatie predloženého návrhu:
Prítomní:
8
za:
8
proti: 0
zdržali sa:
0
Nehlasoval: 1 (JUDr. Vereš)
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 6 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na originálne
kompetencie vo výške + 19.015 €
Ukladá
Riaditeľke ZŠ s MŠ zabezpečiť zapracovanie rozpočtového opatrenia do rozpočtu ZŠ s MŠ
Uznesenie č. 79/2009-OZ
8. Návrh VZN č. 4/2009 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa
v materskej škole, školskej družine a na čiastočnú úhradu nákladov finančného príspevku na
stravovanie v materskej škole a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľký Kýr.
Hlasovanie za prijatie predloženého návrhu:
Prítomní:
9
za:
9

proti:

0

zdržali sa:

0

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
VZN č. 4/2009 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej
škole, v školskom klube detí a na čiastočnú úhradu nákladov finančného príspevku na
stravovanie v materskej škole a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľký Kýr.
Uznesenie č. 80/2009-OZ
9. Návrh VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školského zariadenia so sídlom na území Obce Veľký Kýr.

Hlasovanie za prijatie predloženého návrhu:
Prítomní:
9
za:
9

proti:

0

zdržali sa:

0

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
VZN č. 5 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského
zariadenia so sídlom na území Obce Veľký Kýr
Uznesenie č. 81/2009-OZ
Na rokovanie sa dostavil p. Krizsan, poslanec OZ.
10. Žiadosti ohľadom rozpočtu
-

-

-

-

-

P. Bátora, poslanec OZ mal výhrady, že neboli prerokované pred zasadnutím OZ žiadosti
o poskytnutie príspevkov z rozpočtu obce. Túto výhradu mal aj pred rokom, ak sa dobre
pamätá, pred rokom Ing. Valaška navrhol, aby sa zišla schôdza pred OZ a tam sa dohodne
o podaných žiadostiach. Majú vedomosti o tom, že na úrad prišli žiadosti o transfer, kto
prerokoval žiadosť rím.kat. cirkvi o transfer? Najprv sa mali prerokovať žiadosti
a zapracovať do rozpočtu, tu sa opačne robí. Rozpočet je predložený, určite neprejednala ani
finančná komisia predložené žiadosti o poskytnutie transferov z rozpočtu obce. Nech
predseda finančnej komisie poinformuje o návrhu rozpočtu.
p. starosta podotkol, že nerozumie otázke p. Bátoru, či pri tvorbe rozpočtu sa treba skôr
zaoberať žiadosťami o transfer a potom riešiť ďalšie časti rozpočtu? Žiadosti o transfery sa
zobrali do úvahy a finančná komisia navrhuje vyhovieť tak, ako sú zapracované v návrhu
rozpočtu.
Ing. Valaška, poslanec OZ, predseda finančnej komisie informoval prítomných o spôsobe
zostavenia rozpočtu obce. Nakoľko je hospodárska kríza, aj obec musí rátať s nižšími
podielovými daňami, čo sa prejaví v príjmovej časti rozpočtu. Komisia pôvodne zobrala do
úvahy všetky žiadosti o transfer vo výške v akej boli požiadané. Po zostavení celého
rozpočtu však bol taký veľký mínusový rozdiel medzi príjmami a výdavkami, že celý
rozpočet sa musel upraviť a kde bolo možné, bolo treba znížiť všetky výdavky. Aj transfery
sa museli znížiť. Pôvodne rátal, že požadovaný transfer pre cirkev sa rozdelí na tri roky, ale
ani jednu tretinu obec nemôže poskytnúť zo svojho rozpočtu v nasledujúcom roku a preto je
rozpočet navrhnutý tak, ako je predložený poslancom OZ. On navrhoval pre šport
poskytnúť menej prostriedkov, aj dal návrh na zníženie transferu, čo sa aj urobilo, ale
napriek tomu sa mu zdá, že obec ešte stále dáva veľa peňazí na šport.
Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, že v rozpočte na rok 2009 sa plánovalo 5 %
spolufinancovanie na prestavbu ZŠ na ZŠ s MŠ, kde sú teraz nepoužité prostriedky
v príjmovej časti rozpočtu.
P. starosta odpovedal, že prostriedky sa prevedú finančnou operáciou – prevod prostriedkov
z predchádzajúcich rokov.
p. Bátora, poslanec OZ ešte podotkol, že v predloženom rozpočte môžu byť ešte podrazy
o čom nevedia ako napr. v prechádzajúcich rokoch pri plánovaní opravy Malokýrskeho
mostu bola plánovaná vysoká suma a použilo sa iba 60 tis. Sk a na otázku prečo sa tam
toľko plánovalo mu bolo odpovedané, že sa musel rozpočet vyrovnať, čo pripúšťa že môže
byť.

-

P. starosta odpovedal, že nevie o akých podrazoch hovorí poslanec Bátora, keďže
s návrhom sa zaoberala finančná komisia. Asi si pamätá svoj spôsob zostavovania
rozpočtov

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010
p. Szárazová, kontrolórka obce predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2010.
- p. Bátora, poslanec OZ mal pripomienku, aby kontrolórka kontrolovala odvoz TKO, koľko
ľudí neplatí za odvoz. Dlhé roky sa ťahá, že občania neplatia za odvoz, on už žiadal aby sa
vymáhali od neplatičov dlhy, ale mu bolo povedané, že exekútorske konanie je drahé. On
navrhuje zrážky zo mzdy.
- P. starosta odpovedal, že neplatiči sú sústavne vyzývaní, ich počet klesá. Zostali už len takí,
ktorí sú na životnom minime.
- P. Bátora, poslanec OZ žiadal o doplnenie plánu kontrolnej činnosti kontrolóra
o prekontrolovanie neplatičov.
Hlasovanie za schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010
s doplnením o prevedenie kontroly neplatičov daní:
zdržali sa:
0
Prítomní:
10
za:
9
proti: 1 (JUDr.Vereš)
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
a) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010
b) Poveruje hlavného kontrolóra na vykonanie kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti.
Uznesenie č. 82/2009-OZ
12. Stanovisko kontrolóra obce k návrh rozpočtu obce na rok 2010
K prednesenému stanovisku kontrolóra neboli pripomienky zo strany poslancov a je pripojené
v prílohe zápisnice.
13. Návrh programového rozpočtu obce na roky 2010 – 2012
Predsedajúci predniesol návrh na prijatie programového rozpočtu obce na rok 2010. Návrh na
roky 2011 a 2012 je informatívny, je potrebné zobrať na vedomie.
Hlasovanie za prijatie programového rozpočtu obce na r. 2010:
Prítomní:
10
za:
7
proti: 0
zdržali sa:
2 (Bátora,Ing. Kováč)
Nehlasoval: 1 (Janík)
Uznesenie:
Schvaľuje
A)
Programový rozpočet obce na rok 2010
Bežné príjmy vo výške
Kapitálové príjmy vo výške
Príjmové finančné operácie vo výške

1 081 000 €
709 440 €
46 250 €

Súhrn všetkých príjmov

1 836 690 €

Bežné výdavky vo výške
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Súhrn všetkých výdavkov

1 047 970 €
752 710 €
36 010 €
1 836 690 €

B)
Berie na vedomie
a) Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2010
b) Návrh programového rozpočtu obce na roky 2011 - 2012
Uznesenie č. 83/2009-OZ
14. Žiadosti občanov
Predsedajúci predniesol žiadosť riaditeľky ZŠ s MŠ o spolufinancovanie projektu Elektronizácia
a revitalizácia školských knižníc 2009 v sume 100 €. Projekt bol schválený z rozpočtu
Ministerstva školstva SR, ktorej žiadateľom bola obec a realizátorom je škola. K zúčtovaniu
finančných prostriedkov je nevyhnuté spolufinancovanie z vlastných zdrojov.
Hlasovanie za spolufinancovanie projektu:
Prítomní:
10
za:
10
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Poskytnutie fin. prostriedkov vo výške 100 € na spolufinancovanie projektu Elektronizácia
a revitalizácia školských knižníc pre ZŠ s MŠ
Ukladá
riaditeľke ZŠ s MŠ zabezpečiť zapracovanie transferu do rozpočtu ZŠ
Uznesenie č. 84/2009-OZ
Ďalej predniesol žiadosť p. Solčianskej, bytom Lúky 1131/53 Vráble o prenájom priestorov
v bývalom zdravotnom stredisku na ul. Hlavná o rozmerov cca 15 m2 v dňoch utorok a piatok
v čase od l7,00 hod. do 21,00 hod.
- p. Bátora, poslanec OZ mal návrh poskytnúť miestnosť zo strany dvora, kde bola kancelária
majstrov pri stavbe bytovky.
- P. Kováčiková, poslankyňa OZ podotkla, že tam nie je hygienické zariadenie.
- P. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že je treba určiť cenu za prenájom.
- P. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, že je možné prenajať tento priestor na žiadanú dobu
zatiať, kým nebude iný záujemca o celý priestor.
- JUDr. Vereš navrhol 40 % z celkového nájomného za dva dni užívania v týždni.
Hlasovanie za prenájom nebytových priestorov pre p. Solčiansku podľa VZN č. 6/2008 ktorým sa
určujú minimálne ceny nájomného za nebytové priestory v pôsobnosti obce vo výške 40 %
z nájmu s tým, ak bude nový žiadateľ na nevyužité priestory, žiadosť bude prehodnotená.
Prítomní:
10
za:
10
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo

Súhlasí
so žiadosťou Jany Solčianskej bytom Lúky 1131/53 Vráble o prenájom nebytových priestorov
v starom zdravotnom stredisku vo výške 40 % nájomného z ceny nájmu podľa VZN č. 6/2008
ktorým sa určujú minimálne ceny nájomného za nebytové priestory v pôsobnosti obce s tým, ak
bude nový žiadateľ na nevyužité priestory, žiadosť bude prehodnotená.
Uznesenie č. 85/2009-OZ
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť Mgr. Zory Križanovej, bytom Nitra, Fraňa Mojtu 269/41
o povolenie a nájomnú zmluvu na parkovacie miesta ktoré sú vytvorené na obecnom pozemku
pred reštauráciou Kamenný most. Predsedajúci ešte pripomenul, že žiadateľka bola vyrozumená
aby skonkretizovala svoju žiadosť o koľko m2 sa jedná a koľko parkovacích miest hodlá
vybudovať.
- P. Bátora, poslanec OZ navrhol odročiť žiadosť kým nebude upresnená požiadavka.
Hlasovanie za odročenie žiadosti Mgr. Križanovej do doplnenia konkrétnej výmery zabraného
pozemku na parkovanie z parc.č. 687, ktoré sa upresní GP.
Prítomní:
10
za:
10
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Odročuje
žiadosť Mgr. Zory Križanovej bytom Nitra, Fraňa Mojtu 269/41 s tým, aby žiadateľka doplnila
svoju žiadosť o konkrétnu výmeru pozemku zameranú GP ktorú chce užívať ako parkovacie
miesta.
Uznesenie č. 86/2009-OZ
Pán starosta ďalej predložil návrh na odvolanie delegovaných členov rady školy OZ nakoľko
uplynulo jej funkčné obdobie a do novej rady školy navrhuje delegovať poslancov: p. Žofiu
Hanzelíkovú, p. Zoltána Krizsana, p. Alexeja Janíka a p. Ing. Ľudovíta Valašku ako zástupcov
zriaďovateľa.
Hlasovanie:
Prítomní:
10
za:
10
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie:
Odvoláva
v zmysle uznesenia č. 7/2007-OZ zo dňa 23. 2. 2007 členov rady školy delegovaných OZ ako
zástupcov zriaďovateľa
deleguje
p. Žofiu Hanzelíkovú, p. Zoltána Krizsana a p. Ing. Ľudovíta Valašku a p. Alexeja Janíka,
poslancov OZ za členov rady školy, ako zástupcov zriaďovateľa.
Uznesenie č. 87/2009-OZ
15. Organizačné otázky
Predsedajúci požiadal členov kultúrnej komisie, aby referovali o priebehu osláv Mikuláša v obci.
Pani Hanzelíková, poslankyňa OZ informovala členov OZ, že nakoľko pre chrípkovú epidémiu
nebolo možné uskutočniť oslavy Mikuláša ako v ostatné roky v kultúrnom dome, Mikuláš
navštívil deti v MŠ a ZŠ a ostatným deťom, ktoré nenavštevujú MŠ boli osobne odovzdané

darčeky doma. Väčšinu darčekov zabezpečila obec, sponzori prispeli na ďalšie darčeky. Ing.
Kováč, poslanec OZ a predseda kultúrnej komisie dodal, že komisia zasadala trikrát, zúčastnili sa
aj riaditeľka ZŠ zástupcovia MŠ a ZŠ, ZRMS a spoločne chystali oslavy Mikuláša. Všetkým
ďakuje za pomoc a sponzorstvo všetkým podnikateľom, ktorí prispeli svojimi darmi.
Pán starosta ďalej informoval prítomných, že knihovníčka je práceneschopná a počas jej
práceneschopnosti bude treba zabezpečiť jej zastupovanie. Kultúrna komisia sa zaoberala aj touto
otázkou, kde sa aj dohodli na určitých bodoch, ktoré sa budú vyžadovať od knihovníčky, ale
najprv sa zabezpečí jej zastupovanie pracovníčkou obce. Pracovníčka prijatá ako koordinátorka
VPP od januára bude na 50% -ný úväzok robiť koordinátorku a v popoludňajších hodinách bude
pracovať v knižnici.
p. Hanzelíková, poslankyňa OZ podotkla, že aj ona je toho názoru, aby sa zastupovanie riešilo
týmto spôsobom, pôvodne ona prišla s týmto návrhom na obecný úrad.
Ing. Kováč, predseda kultúrnej komisie dodal, že treba urobiť inventúru majetku, odovzdať
knižnicu ak sa tam niekto prijme.
Ing. Valaška poslanec OZ bol tiež toho názoru, že aj na iných miestach sa zabezpečí zastupovanie
z vlastných zamestnancov ak sa to dá vyriešiť.
Pán starosta ďalej informoval prítomných o výmene vchodových dverí do dolnej časti kultúrneho
domu – do zdravotného strediska a na poštu a o úprave vozoviek na ul. Gaštanová, Krátka,
koniec Malokýrskej a Na Sihoti.
1. Diskusia
-

-

p. Kováčiková, poslankyňa OZ mala dotaz, či sa pred poštu nevybuduje aj bezbariérový
prístup.
p. starosta odpovedal, že sa to urobí vlastnými zamestnancami ako to počasie dovolí.
p. Bátora, poslanec OZ mal dotaz, čo môže vedieť o zájazde do Prahy, kto tam bol.
P. Krizsan, poslanec OZ odpovedal, nech sa p. Bátora pýta načo je zvedavý, môže mu
odpovedať.
P. Bátora sa pýtal aká to bola akcia, kto ju organizoval a kto tam bol, ďalej čo bolo
v kultúrnom dome, aké pohostenie.
P. Krizsan, poslanec OZ odpovedal, že sa jednalo o súkromnú akciu ktorú usporiadala
cestovná kancelária z Budapešti. Vedúci tejto cestovnej kancelárie je jeho osobný priateľ
a ten ho zavolal, že cestujú začiatkom decembra do Prahy a majú ešte voľné miesta, či
nemajú záujem o tento zájazd. Táto akcia bola čisto súkromná záležitosť, nebola to
záležitosť obce ani poslancov. Manželské dvojice, ktoré sa na tomto zájazde z obce
zúčastnili prenajali kultúrny dom, aby pri príchode autobusu s cestujúcimi ich privítali
občerstvením ktoré zakúpili z vlastných peňazí a potom pokračovali v ceste do Prahy.
O zaplatení sály môže predložiť potvrdenie o zaplatení prenájmu kultúrneho domu. Túto
cestu všetci osobne zaplatili pre cestovnú kanceláriu. Nechápe, prečo musí vysvetľovať tu
prítomným, kde on a jeho priatelia idú v rámci svojej dovolenky. Ak si niekto myslí, že to
bola akcia obce alebo poslancov je na veľkom omyle. Ak má niekto záujem, môže
poskytnúť adresu cestovnej kancelárie a každý si môže vybrať zájazd. V máji CK
organizuje zájazd do Ríma, taktiež sú pozvaní, ak niekto má záujem, môže si zájazd zaplatiť
a môže sa ho zúčastniť.
P. Dojčánová Zuzana, ktorá sa tiež zúčastnila tohto zájazdu predložila p. Bátorovi a p. Ing.
Kováčovi potvrdenie o zaplatení prenajatého kultúrneho domu.

2. Interpelácia poslancov
-

-

p. Bátora, poslanec OZ napriek tomu, že bolo vysvetlené, že obec bude mať nižší príjem,
urážal starostu a vyzýval ho, aby sa vyjadril, prečo nepodporuje stavbu farskej budovy,
prečo neposkytne pre cirkev žiadaný transfer, či sa bojí, že pán farár Bíróczi mu nebude
robiť predvolebnú kampaň ako bývalí kaplani, alebo si zavolá kaplanov aby niečo vysvätili
a títo mu budú robiť predvolebnú kampaň? On bol vo viacerých obciach napr. vo Dvoroch
a v Zemnom a vie, že aj tam sa stavia farská budova a v Zemnom obec prispela na stavbu 2
mil. Sk. Tu prečo starosta nechce prispieť na stavbu.
P. starosta odpovedal, že pre cirkev je poskytnutý transfer vo výške, akú rozpočet umožnil.
P. Krizsan, poslanec OZ odpovedal p. Bátorovi a pýtal sa ho, prečo odsudzuje starostu že
málo peňazí dáva pre cirkev? Veď tu prítomní poslanci odsúhlasili rozpočet a nie starosta.
JUDr. Vereš, poslanec OZ ešte pripomenul, že cirkev má peniaze, nech stavia za svoje.
P. Krizsan, poslanec OZ mal ešte dotaz, či sa k štrkárni nemôže taktiež upraviť
komunikácia navozením asfaltu ako na upravené ulice.
P. starosta odpovedal, že to bude možné po prehliadke tejto cesty členmi stavebnej komisie.
3. Záver

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť,
a zasadanie OZ ukončil.

Vo Veľkom Kýre, dňa 21. decembra 2009

Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová

Overovatelia zápisnice: Vojtech Bátora
Ladislav Dojčan
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