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

Zápisnica

z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 26. februára 2010
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Monitorovacia správa – vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2009
5. Správa o prevedenej kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2009
6. Správa o výsledku zápisu do I. ročníka ZŠ s MŠ s VJSaM na školský rok 2010/2011
7. Výzvy na čerpanie prostriedkov z Eurofondov
8. Žiadosti občanov
9. Organizačné otázky
10. Diskusia
11. Interpelácia poslancov
12. Záver
1. Otvorenie zasadnutia.
Devätnáste 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, p. Krizsan, Ing. Valaška, p. Janík
svoju neprítomnosť ospravedlnil. Ďalej predniesol návrh programu rokovania a žiadal
o vyjadrenie sa k navrhovanému programu alebo na jeho doplnenie. Nakoľko návrhov nebolo,
dal hlasovať za predložený program
Hlasovanie:
Prítomní:
6
za:
6
proti: 0
zdržali sa:
0
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie navrhol: p. Ladislava Kazána a p. Otíliu Kováčikovú
Za overovateľov zápisnice navrhol: Ing. Pavla Kováča a JUDr. Alexandra Vereša
Hlasovanie za predložený návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:
Prítomní:
6
za:
6
proti: 0
zdržali sa:
0
Po týchto úvodných slovách predsedajúci pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania.

3.
Kontrola uznesení
Pán starosta informoval o plnení jednotlivých uznesení, ktoré informácie poslanci zobrali na
vedomie bez pripomienok. Zároveň predniesol, že zápisnicu z 18. riadneho zasadnutia OZ
podpísal iba jeden overovateľ, druhý overovateľ p. Bátora nepodpísal zápisnicu. Písomne
záznam nie je spísaný z akého dôvodu nepodpísal zápisnicu. Odmietol podpísať zápisnicu
preto, že s niečím nesúhlasí v zápisnici. V diskusii poznamenal, že neurážal starostu, pričom
vystúpil v zmysle, že starosta nenavrhuje pre farský úrad vyššiu dotáciu ako bolo uvedené
v návrhu rozpočtu na r. 2010 a p. Bátora polemizoval nad tým, či preto len taká suma, že pán
farár asi nepodporí kandidatúru súčasného starostu v budúcich voľbách. Pán starosta ďalej
požiadal poslanca OZ p. Bátoru, nech sa vyjadrí ak chce k tejto záležitosti.
p. Bátora, poslanec OZ sa vyjadril v tom zmysle, že on nie zato nepodpísal zápisnicu, že tam je
niečo napísané, ale preto, lebo tam nie je napísané čo on povedal. V zápisnici chýba, čo on
konkrétne hovoril napr. že starosta doteraz každému kňazovi liezol do zadku, len terajšiemu
nie, nevie prečo, možno je inej viery a pod., doteraz behal na námestí ako malý školák
s mikrofónom v rukách, nosil za kňazmi mikrofón a držal im ho, čím podcenil funkciu starostu
a týmto dokázal podľa neho, že ešte nevyrástol na funkciu starostu a niky na ňu ani nevyrastie.
O tomto nie je v zápisnici žiadna zmienka. Zapisovateľka ale napísala, že urážal starostu.
Podľa neho to nie je urážanie, ale konštatovanie. Do zápisnice nie to treba písať že
konštatovanie alebo urážanie, ale to čo odznelo. Zapisovateľka nemá právo komentovať
vystúpenie poslancov, nevie kto ju na to splnomocnil. Tak, ako bolo na ustanovujúcom
zasadnutí uvedené v zápisnici že urážal poslancov, čím sfalšovala zápisnicu, lebo to nie je
pravda, čo sa po dlhom čase dostalo zo zápisnice, on nesúhlasí s jej metódami. Ďalej hovoril
k starostovi, že on neupozornil zapisovateľku, aby tak nekonala. Nakoľko vidí, že zmeny
nenastali rozhodol sa, že oznámi na Okresnú prokuratúru nech oni rozhodnú kto má pravdu,
ako treba písať zápisnicu ak to zapisovateľka nevie.
Pán starosta k vystúpenie p. Bátoru poznamenal, že nevie, ako takýto spôsob vyjadrovania sa
poslanca OZ zvyšuje úroveň zápisnice. Myslí si, že tak bolo vhodné inteligentným spôsobom
zapísať diskusný príspevok ako sa to stalo, veď viac diskusných príspevkov sa nezapíše do
zápisnice.
Ing. Kováč, poslanec OZ podotkol, že do zápisnice to treba písať o čom sa hovorí
a nekomentovať.
Pán starosta poznamenal, že téma farára a starostu nemá byť predmetom zápisnice, lebo to bolo
aj urážanie farára.
Ing. Kováč ďalej poznamenal, že ak je v zápisnici napísané že niekto urážal, tak to treba aj
zdôvodniť ako, a nie komentovať.
Pán starosta ďalej dodal, že zápisnica nie je podpísaná jedným overovateľom ani zdôvodnená
prečo nepodpísal.
p. Bátora odpovedal že preto, lebo v zápisnici nie je zapísané čo povedal, nepodpísal zápisnicu.
JUDr. Vereš, poslanec OZ pripomenul, že je to úroveň ak sa prokuratúra má zaoberať otázkou
zápisnice kto urážal. Kto to má dokazovať? Veď je to zrejmé, že p. Bátora uráža starostu a to
nie len teraz, ale aj na ostatných zasadnutiach. Čo je to ak nie urážka také reči akými vystupuje.
Ďalej sa pýtal Ing. Kováča, keď on bol zástupcom starostu a keby jeho niekto tak urážal, čo by
vtedy on robil? Bátora urážal starostu, potom to nemôže byť napísané v zápisnici? Keď mal p.
Bátora námietku keď prečítal zápisnicu, mal písomne poznačiť prečo nepodpíše zápisnicu
a bolo by to vybavené.
Ing. Kováč, poslanec OZ poznamenal, že nemožno napísať že urážal starostu keď neurážal,
nech sa napíše to čo sa povedalo a nekomentovať. Keď bol on overovateľom aj vtedy niečo

chýbalo zo zápisnice, čo sa potom dodatočne napísalo. Čo odznelo, nech je zapísané.
p. Bátora poznamenal, že nebolo v zápisnici napísané čo povedal, preto ju nepodpísal. A či jeho
diskusný príspevok je vhodný do zápisnice alebo nie, nech posúdi ďalšia generácia a nie
zapisovateľka.
JUDr. Vereš odpovedal p. Bátorovi, že on bol dvanásť rokov starostom a nevie ako treba písať
zápisnicu? Keď mal výhrady voči obsahu zápisnice, tieto tam mal písomne poznamenať.
P. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že vystúpenie p. Bátoru nebolo napísané ako odznelo, ale
bolo napísané jedným slovom, že urážal, len z dôvodu aby sa jeho vystupovanie mohlo napísať
vhodným spôsobom do zápisnice. Ešte poznamenal, že ak zasadnutia OZ majú prebiehať
sústavne takýmto spôsobom dohadovania si myslí, že je to už pod úroveň.
JUDr. Vereš poznamenal, že starosta dostal dôveru od voličov. Občania ho zvolili. Keby dostal
dôveru Ing. Kováč alebo p. Hanzelíková, tak by tam oni sedeli, ale starosta dostal hlasy od
voličov a z toho dôvodu vyzýva prítomných poslancov, aby ho rešpektovali. Starosta má
povinnosti aj voči ostatným občanom, ale už štvrtý rok, poznamenal k p. Kováčovi a Bátorovi,
oni na každom zasadnutí broja proti starostovi.
Pán starosta poznamenal, že tu sa nejedná len o osobu starostu, ale pán Bátora tu rozoberá
vzťah starostu a farára. Do zápisnice sa to dostalo tak, ako je to napísané, ale p. Bátora mohol
zdôvodniť, prečo nepodpísal zápisnicu, mal to len zdôvodniť. Ďalej ešte dodal, že pri roznášaní
vianočných poukážok dôchodcom poslancami niektorí poslanci ohovárali starostu v tom
zmysle, že chodí za obecné peniaze na rekreáciu a taktiež, že poberá 70 – 80 tis.Sk plat, hoci
vedia že to nie je pravda, odmena starostu je určená podľa zákona. Taktiež na poslednom
zasadnutí OZ na otázku prítomných poslancov bolo vysvetlené, kde bol starosta na dovolenke.
Žiada tých poslancov, ktorých sa to týka, aby takéto informácie nerozširovali.
4. Monitorovacia správa – vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2009
Správa tvorí prílohu zápisnice č. 1
K prednesenej správe boli nasledovné pripomienky zo strany poslancov:
- Ing. Kováč, poslanec OZ mal pripomienku k stravovaniu dôchodcov a to k poskytnutiu
príspevku obcou k stravnej jednotke. Obec k stravovaniu v uplynulom roku doplatila viac ako to
bolo plánované. Mal dotaz, či všetci dôchodcovia dostávajú príspevok k stravovaniu v rovnakej
výške, či aj pre tých dôchodcov, na ktorých poberajú rodinní príslušníci príspevok za
opatrovanie, sa poskytuje rovnaký príspevok ako pre tých dôchodcov, ktorí nepoberajú iný
príspevok. Sociálna komisia by mohla preveriť kto chodí na stravovanie a na koho sa poberajú
sociálne dávky za zaopatrovanie. Pre tých dôchodcov, ktorým sa už raz poskytne sociálna
dávka, tí by mali platiť celú výšku stravnej jednotky. Komisia by mala navrhnúť riešenie, obec
potrebuje šetriť na výdavkoch.
- p. Kováčiková, poslankyňa OZ pripomenula, že ak sa jedná o tých zaopatrovaných na koho má
obec ustanovené opatrovateľky, poznamenáva, že zaopatrovaní platia obci za opatrovníctvo.
- Ing. Kováč, poslanec OZ odpovedal, že sa jedná o tie osoby, na koho sa poberá dávka za
zaopatrovanie zo strany rodinných príslušníkov. Jeho návrhom je, aby sociálna komisia navrhla
spôsob riešenia doplatku na stravovanie a výšku doplatku za stravu pre tých, ktorí už dostávajú
dávku formou príspevku za zaopatrovanie a pre ostatných dôchodcov.
Na návrh Ing. Kováča, aby sociálna komisia navrhla spôsob riešenia doplatku na stravovanie pre
dôchodcov a v akej výške, odporučili sociálnej komisii pripraviť návrh pred OZ.
Na rokovanie OZ sa dostavil poslanec OZ p. Krizsan.

5. Správa o prevedenej kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2009
Správa tvorí prílohu zápisnice č. 2
P. Szárazová, kontrolórka obce ďalej informovala poslancov o nedoplatkoch na TKO, neplatičom
sa zasielajú výzvy na úhradu nedoplatku.
p. Bátora, poslanec OZ mal pripomienku, že je zvedavý, ako sa nedoplatky vymôžu a ešte
pripomenul, že by sa malo predísť tomu, aby neboli neplatiči.
6. Správa o výsledku zápisu do I. ročníka ZŠ s MŠ s VJSaM na školský rok 2010/2011
Správa tvorí prílohu zápisnice č. 3
K prednesenej správe neboli pripomienky.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
A)
Monitorovaciu správu – Vyhodnotenie Plnenia rozpočtu obce za rok 2009
Príjmová časť rozpočtu:
1.543.616,49
Bežné príjmy
1.202.325,36
Kapitálové príjmy
316.819,56
Príjmové finančné operácie
24.471,57
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ
18.991,64
Súhrn príjmov obce a ZŠ s MŠ
1.562.608,13
Výdavková časť rozpočtu:
854.016,28
Bežné výdavky
615.563,99
Kapitálové výdavky
36.490,87
Výdavkové finančné operácie
201.961,42
Výdavky ZŠ s MŠ
506.685,84
Súhrn výdavkov obce a ZŠ s MŠ 1.360.702,12
B)
Správu o prevedenej kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2009
C)
Správu o výsledku zápisu do I. ročníka ZŠ s MŠ s VJSaM na šk.r. 2010/2011
Uznesenie č. 1/2010-OZ
7. Výzvy na čerpanie prostriedkov z Eurofondov
Predsedajúci predniesol, že v krátkom čase budú zverejnené výzvy na predkladanie žiadostí
o čerpanie prostriedkov z Eurofondov. Jedná sa o Regionálny operačný program: Prioritná os 4,
Regenerácia sídiel Opatrenie 4.1 Revitalizácia verejných priestranstiev v cene 1 mil. eur. V rámci
tejto výzvy by sa mohol upraviť priestor smerom od kostola, okolie VKD, námestie a začiatok ul.
Pažiť využívané na trhové miesto, Apátska ul. vrátane kultúrneho parku. Ďalší projekt by bol
v Operačnom programe životné prostredie: Prioritná os 4, Odpadové hospodárstvo: operačný cieľ
4.1 podpora aktivít v oblasti separovaného zberu. V rámci tohto programu je možné podať
žiadosť na zriadenie zberného dvora, vybavenie technológiou. Obec vykonáva separovanie PET
fliaš, fólií, tetrapakových obalov, sklenených fliaš, zber papieru, elektrotechniky a pod. Za
separáciu však obec už nedostáva žiadne finančné prostriedky. Preto by bolo potrebné zriadiť

uzatvorený zberný dvor a nakúpiť technológiu, ktorou by sa mohlo separovanie zjednodušiť a tak
odovzdať odpad na ďalšie spracovanie. Ďalší projekt by bol z Operačného programu
konkurencieschopnosť a hospodársky rast: Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného
osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky. Na modernizáciu
VO bol už raz projekt podávaný, vtedy obec neuspela, je potrebné opäť podať projekt.
- JUDr. Vereš, poslanec OZ poznamenal, že návrh na podanie týchto projektov prejednávala
stavebná komisia a tá navrhuje vypracovať a podať žiadosti na čerpanie prostriedkov
z Eurofondov.
- Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz koľko bude stáť vypracovanie projektov a kto ho
vypracuje, ako sa to dotkne budov COOP Jednoty, p. Kadlečíkovej, p. Plevu.
- p. starosta odpovedal, že v rámci projektu Revitalizácia verejných priestranstiev sa bude
upravovať verejné priestranstvo vo vlastníctve obce. Projektanti, ktorí už projektovali aj
v iných obciach verejné priestranstvá by mali vyhotoviť projekt aj u nás. Dodávateľ projektu
bude vybraný cez verejné obstarávanie. Tento projekt môže obsahovať 9 aktivít, napr. obnova
chodníkov, autobusových zastávok, obnovenie VO, verejné WC, lavice, cyklotrasa, detské
ihrisko a pod. Žiadosť je potrebné podať s minimálne štyrmi aktivitami.
- JUDr. Vereš, poslanec OZ pripomenul, že stavebná komisia doporučila navrhnúť na
schválenie podanie tohto projektu. On nie je na vine, že obec keď to bolo aktuálne neodkúpila
od Jednoty SD predajňu, ktorú odkúpila p. Plevová.
- Ing. Kováč, poslanec OZ odpovedal, že obec vtedy nemala čierne peniaze na odkúpenie
budovy z vlastníctva Jednoty SD.
- JUDr. Vereš, poslanec OZ pripomenul, že obec nemá námestie. K Ing. Kováčovi poznamenal,
že bol vtedy zástupcom starostu a nič neurobil preto, aby sa budova odkúpila.
- Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, či sa nedajú využiť staré (v predchádzajúcich rokoch
vypracované) plány na obnovu námestia.
- P. starosta odpovedal, že sa teoreticky dajú, ale projektanti rozhodnú čo využijú.
- Ing. Kováč ďalej pripomenul, že aj na VO bol už vypracovaný projekt, či sa ten nemôže využiť
do žiadosti.
- P. starosta odpovedal, že podľa novej výzvy treba projekt prepracovať.
- P. Dojčan, poslanec OZ podotkol, že aj finančná komisia sa zaoberala otázkou podávania
žiadostí o poskytnutí finančných prostriedkov z Eurofondov. Aj finančná komisia navrhuje podať
žiadosti.
- Ing. Kováč, poslanec OZ podotkol, že on už dávno žiada o zabezpečenie zberu nadrozmerného
odpadu a zelene vhodnej na kompostovanie.
- P. starosta odpovedal, že projekt rieši jedno miesto na zber odpadu.
Hlasovanie za možnosť podania žiadostí o čerpanie prostriedkov z Eurofondov a vypracovanie
projektov na hore uvedené Operačné programy:
Prítomní:
7
za:
7
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
podanie žiadostí o čerpanie prostriedkov z Eurofondov a vypracovanie projektov na:
- Regionálny operačný program: Prioritná os 4, Regenerácia sídiel Opatrenie 4.1 –
Revitalizácia verejných priestranstiev

Operačný program životné prostredie: Prioritná os 4, Odpadové hospodárstvo: operačný
cieľ 4.1 podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
- Operačný program konkurencieschopnosť a hosp. rast: Opatrenie 2.2 Budovanie
a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva
v oblasti energetiky
Uznesenie č. 2/2010-OZ
-

8. Žiadosti občanov
Predsedajúci predniesol odročenú žiadosť p. Ďurčekovej, bytom Veľký Kýr, Cetínska 19, kedy
bola p. Ďurčeková vyzvaná na predloženie odborného posudku k vydaniu jej knihy. Predložila
posudok Dr. Fehér Sándora, ktorým posudkom predsedajúci oboznámil OZ. Zároveň prečítal aj
posudok redakcie Irodalmi Szemle. Finančná komisia bola tiež oboznámená s týmito posudkami
a podľa ich názoru tu nie je jednoznačné vyjadrenie k publikácii. Ing. Valaška prisľúbil pomoc
pri zabezpečení vydania knihy cestou kníhviazačstva v Nových Zámkoch, žiadateľke sa tento
spôsob nepozdával, lebo by to nebolo v takom formáte ako si to ona predstavuje.
- Ing. Kováč, poslanec OZ podotkol, že by žiadateľka mala hľadať aj iného sponzora. Obec t.č.
nemá finančné prostriedky aby sponzorovala jednotlivcov. Na rekonštrukciu a prestavbu školy
bude potrebné prijať aj úver vo výške cca 5 mil. Sk na tie výdavky, ktoré nebudú hradené štátom.
Komisie nedoporučujú poskytnúť finančnú podporu na vydanie knihy.
- p. Bátora, poslanec OZ podotkol, že navrhol p. Ďurčekovej, aby sa obrátila na spolok
slovenských spisovateľov, ktorých kritici dajú odpoveď či môžu alebo nemôžu vydať jej knihu.
Posudok nie je doručený od tých, na koho bola odkázaná. Aj chodil do školy a učil sa, že aj
Petőfi Sándor pred prvým vydaním svojich básní ich zaslal na posúdenie Arany Jánosovi, ktorý
mu dal vyjadrenie k jeho básnickej tvorbe. Ona sa neobrátila na takých odborníkov ako treba ale
chcela posúdenie od stavbára.
- p. Ďurčeková, žiadateľka o príspevok odpovedala, že dostala odpoveď z redakcie Irodalmi
Szemle od riaditeľa.
- p. Dojčan, poslanec OZ mal dotaz, prečo žiadateľke nestačí vydanie knihy vo forme ako
navrhoval Ing. Valaška, tu by sa snáď mohlo pomôcť pri sponzorovaní.
- Ing. Kováč, poslanec OZ podotkol, že z obecných peňazí jednotlivcov nemožno sponzorovať.
Obec teraz potrebuje každý cent.
Hlasovanie za poskytnutie finančnej podpory na vydanie knihy p. Ďurčekovej:
Prítomní:
7
za:
1(JUDr. Vereš)
proti: 0
zdržali sa:
6
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Neschvaľuje
Poskytnutie finančnej podpory na vydanie knihy p. Ďurčekovej, bytom Veľký Kýr, Cetínska 19
Uznesenie č. 3/2010-OZ
Ďalej predniesol žiadosť obyvateľov ul. Školská o zakreslenie ulice do katastrálnej mapy. K tejto
problematike poznamenal, že keď obec chcela otvoriť spojovaciu ulicu medzi ulicami Mlynská
a Cetínska predĺžením ul. Školská na obe strany, vtedy zo strany vlastníkov záhrad v tejto časti
nebol záujem. Teraz žiadajú o zakreslenie ulice tí občania, pred domami ktorých ulica existuje. Je
to však pozemok vo vlastníctve občanov, zameranie možno uskutočniť iba v prípade odkúpenia
alebo odovzdania pozemku pre obec za účelom otvorenia ulice. Katastrálny úrad navrhol pre

obec ROEP, teraz prebieha výberové konanie na dodávateľa a v rámci tohto projektu bude možné
vysporiadať niektoré pozemky – ulice, ktoré nie sú vysporiadané.
- p. Krizsan, poslanec OZ poznamenal, že ak vlastníci aj teraz budú chcieť od obce 500 Sk/m2
ako pôvodne žiadali, obec za tie peniaze neodkúpi pozemky.
- JUDr. Vereš poznamenal, že obec nechce odkupovať pozemky. Vlastníci sa majú vzdať
v prospech obce a potom možno rokovať o zameraní ulice.
- p. Dojčan, poslanec OZ bol toho názoru, nech sa zíde stavebná komisia spolu s vlastníkmi
dotknutých pozemkov a tam možno dohodnúť podmienky.
- p. starosta navrhol odročiť prejednanie tejto žiadosti a zvolanie komisie s vlastníkmi
dotknutých pozemkov.
Poslanci bez hlasovania súhlasili s týmto návrhom.
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť Michala Száraza, bytom Veľký Kýr, Apátska 41 o odpredaj
časti pozemku v kat. úz. Veľký Kýr z parc.č. 495/2 o výmere 37 m2, ktorý pozemok užíva ako
predzáhrada k svojmu rodinnému domu.
Hlasovanie za odpredaj pozemku za 0,80 €/m2
Prítomní:
7
za:
7
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Odpredaj časti pozemku z parc.č. 495/2 v kat. úz. Veľký Kýr o výmere 37 m2 pre Michala
Száraza bytom Veľký Kýr, Apátska 169/41 za 0,80 €/m2 v celkovej sume 29,60 € (dvadsaťdeväť
eur šesťdesiat centov).
Uznesenie č. 4/2010-OZ
Ďalej predniesol žiadosť ELMON SK s.r.o., Novozámocká 102, Nitra o odpredaj pozemku
parc.č. 613/7 o výmere 140 m2, ktorý pozemok je súčasťou záhrady k rodinnému domu p.
Kántora na ul. Sv. Kelemena.
Hlasovanie za odpredaj pozemku za 0,80 €/m2
Prítomní:
7
za:
7
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Odpredaj pozemku parc.č. 613/7 v kat. úz Veľký Kýr o výmere 140 m2 na ul. Sv. Kelemena pre
spoločnosť ELMON SK s.r.o. za 0,80 €/m2 v celkovej sume 112 € (jednostodvanásť eur).
Uznesenie č. 5/2010-OZ
Ďalej predniesol žiadosť p. Zuzany Uhríkovej, bytom Veľký Kýr, Sv. Kelemena 44 o odpredaj
časti pozemku z parc.č. 645/2. Táto parcela je o výmere 122 m2, ale časť z nej je v užívaní p.
Vojtecha Opačitého z ul. Petőfiho. Z dôvodu upresnenia výmery odpredávaného pozemku je
potrebné zo strany žiadateľky dať vyhotoviť GP, na základe ktorého sa odpredá skutočná výmera,
ktorá prislúcha k jej vlastníctvu.
Hlasovanie za opredaj pozemku z parc.č. 645/2 pre Zuzanu Uhríkovú, bytom Veľký Kýr, Sv.
Kelemena 44 za 0,80 €/m2 po vyhotovení GP.
Prítomní:
7
za:
7
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesnie:
Obecné zastupiteľstvo

Schvaľuje
Odpredaj pozemku z parc.č. 645/2 v kat. úz Veľký Kýr pre Zuzanu Uhríkovú, bytom Veľký Kýr,
ul. Sv. Kelemena za 0,80 €/m2 po predložení geometrického plánu na upresnenie výmery
žiadaného pozemku.
Uznesenie č. 6/2010-OZ
Predsedajúci ďalej predniesol oznámenie p. Žofie Hanzelíkovej, bytom Veľký Kýr, Záhradná 32
o prerušenie nájomného vzťahu k verejnému priestranstvu, kde má uloženú unimonku a zároveň
žiadosť p. Eleonóry Trstenovičovej, bytom Veľký Kýr, Apátska 28 o začatie nájomného vzťahu
na verejné priestranstvo, kde je umiestnená predmetná unimobunka. Predsedajúci ale dodal, že
v prípade realizácie projektu Revitalizácia verejných priestranstiev bude potrebné túto bunku
premiestniť na iné vhodné miesto.
- p. Krizsan, poslanec OZ mal návrh preložiť unimobunku na začiatok ul. Pažiť, kde sa nachádza
trhové miesto.
- p. Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, nech predmetná unimobunka zostane zatiaľ na tom
mieste kde aj je, nachádza sa pri predajni potravín, ľudia si už zvykli a keď sa začne s realizáciou
projektu, aj tak ju bude treba odtiaľ zobrať.
Hlasovanie za uzavretie nájomnej zmluvy na umiestnenie unimobunky na nám. Sv. Jána pri
predajni potravín s tým, že v prípade začatia realizácie projektu Revitalizácia verejných
priestranstiev sa bunka premiestni na iné vhodné miesto.
Prítomní:
7
za:
7
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
oznámenie p. Hanzelíkovej bytom Veľký Kýr, Záhradná 32 o zrušenie nájomného vzťahu
k verejnému priestranstvu s umiestnenou unimobunkou a
Súhlasí
so žiadosťou Mgr. Eleonóry Trstenovičovej bytom Veľký Kýr, Apátska 28 o prenájom verejného
priestranstva na umiestnenie unimobunky s tým, že keď sa začne realizácia projektu v rámci ROP
Regenerácia sídiel, predajňa sa premiestni na iné verejné priestranstvo.
Uznesenie č. 7/2010-OZ
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť p. Tibora Tokára, bytom Veľký Kýr o finančnú výpomoc,
ktorú žiada vo výške 400 €.
- p. Kováčiková, poslankyňa OZ a predsedníčka sociálnej komisie oboznámila členov OZ, že
sociálna komisia sa zaoberala s touto žiadosťou a členovia komisie nepodporujú vyhovenie tejto
žiadosti. Žiadateľ neuvádza na čo potrebuje finančnú výpomoc a taktiež nemá zdokladovaný
príjem rodiny.
- p. Dojčan, poslanec OZ poznamenal, že by sa p. Tokár mal zamestnať a nežiadať o výpomoc.
- p. Kazán, poslanec OZ dodal, že profesie na ktoré má p. Tokár živosť sú vyhľadávané, mal by
len chcieť pracovať.
- Ing. Kováč, poslanec OZ navrhol, ak ho vie obec zamestnať niečo maľovať, nech za vykonanú
prácu dostane peniaze.
Hlasovanie
Prítomní:

za
7

vyhovenie žiadosti
za:
0

p.

Tokára o poskytnutie finančnej
proti: 7
zdržali sa:

výpomoci.
0

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Nesúhlasí
s poskytnutím finančnej výpomoci Tiborovi Tokárovi bytom Veľký Kýr
Uznesenie č. 8/2010-OZ
9. Organizačné otázky
JUDr. Vereš ďalej informoval prítomných, že komisia pre stavebno-investičnú činnosť a územné
plánovanie ďalej prejednávala návrh p. starostu o možnej výstavbe 9 b.j. na ul. Hlavná na
voľnom priestranstve za 6 b.j. Navrhujú, aby OZ odsúhlasilo začatie projekcie a prípravu
žiadosti na ŠFRB a MVRR
Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, či je záujem o byty.
p. starosta odpovedal, že v tejto bytovke by boli dvoj a jedno izbové byty o ktoré bol záujem aj
v predchádzajúcom období, niektorí záujemcovia v predchádzajúcom období odstúpili od svojej
žiadosti z dôvodu, že trojizbový byt bol pre nich veľký. Úrad eviduje žiadosti od uchádzačov
o byt.
Hlasovanie za začatie projekcie výstavby 9 b.j. a prípravu žiadosti na ŠFRB a MVRR
Prítomní:
7
za:
7
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Súhlasí
so začatím projekcie stavby 9 b.j. na ul. Hlavná a prípravou žiadosti na ŠFRB a MVRR
Uznesenie č. 9/2010-OZ
Predsedajúci informoval prítomných, že Krajský katastrálny úrad v spolupráci s Okresným
katastrálnym úradom v priebehu mesiaca marec v rámci štátnej zákazky začnú s ROEP-om, do
tohto programu je začlenená aj naša obec. Pred zahájením prác je potrebné vytvoriť pracovnú
komisiu ktorej členom má byť starosta obce, ďalej navrhuje za členov, členov komisie pre
stavebno-investičnú činnosť a územné plánovanie JUDr. Alexandra Vereša a p. Zoltána Krizsana,
z PD navrhuje Ing. Vieru Ondrišekovú a z radov občanov p. Zoltána Labaiho a p. Zoltána
Krizsana st.
- Ing. Kováč, poslanec OZ vyslovil svoju námietku, aby otec a syn Krizsanoví neboli spolu
v komisii.
- p. Krizsan, poslanec OZ oznámil, že sa vzdáva členstva v komisii.
- p. starosta ďalej informoval prítomných, že v rámci ROEP-u bude možné vysporiadať pozemky
v extraviláne ktoré nie sú vysporiadané, celý projekt bude trvať cca 2-3 roky.
- JUDr. Vereš, poznamenal, že nevidí dôvod, prečo by p. Krizsan nemohol byť členom komisie.
- Ing. Kováč odpovedal, že podľa jeho názoru by nebolo dobré ak by otec a syn boli v jednej
komisii, niekto by to mohol zneužiť.
Hlasovanie za zloženie komisie pre ROEP v predloženom zložení okrem p. Krizsana ml.
Prítomní:
7
za:
7
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje

do komisie ROEP zástupcov Obce Veľký Kýr v zložení:
Mgr. Ladislav Kottlík, starosta obce,
JUDr. Alexander Vereš,
Ing. Viera Ondrišeková,
Zoltán Labai,
Zoltán Krizsan st.
Uznesenie č. 10/2010-OZ
Predsedajú ďalej informoval o začatí prác na prestavbe pavilónu „A“ ZŠ s MŠ, ktoré boli
zahájené v januári. Prebehli búracie práce v interiéri budovy a výmena okien. Vstupná brána
z dôvodu bezpečnosti sa musela preložiť s vchodom z ulice Školskej. Jedná sa o dočasný vchod,
ktorý sa dokončí po rekonštrukcii budovy. Zadnú bránu bude potrebné tiež preložiť cca o 15 m.
Tieto práce sa budú hradiť z obecného rozpočtu. Taktiež bude potrebné vybudovať dve nové
žumpy. Pôvodná žumpa je na súkromnom pozemku. Medzi kuchyňou a A pavilónom je čistiaca
šachta z ktorej vedie odtok ďalej na verejné priestranstvo pred rodinný dom p. Vereša a odtiaľ do
žumpy do záhrady p. Gabka. Menšia šachta bude slúžiť pre školskú jedáleň a telocvičňu, táto by
bola umiestnená kde je čistiaca šachta a druhá väčšia bude pre oba pavilóny a umiestnená by bola
pri plote ako je osadená nová brána z vnútornej strany pozemku.
Ing. Kováč, poslanec OZ mal pripomienku, že len vtedy nastanú skutočné problémy, ak sa žumpy
budú riešiť betónovými nádržami, tie sa budú musieť často vyprázdňovať.
- p. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že teraz sa rieši prestavba školy, teraz treba tento problém
so žumpami riešiť.
- P. starosta podotkol, že treba dať urobiť nový projekt, lebo v pôvodnom projekte sa plánovala
iba jedna žumpa, ale je problém s celou kanalizáciou v areáli školy. Z kuchyne mastnoty
upchávajú kanalizačné potrubia, obec ich už stále častejšie potrebuje čistiť a tie staré potrubia sa
môžu celkom upchať a z toho dôvodu by bolo vhodné teraz vybudovať nové žumpy.
- p. Krizsan, poslanec OZ bol tiež toho názoru, že treba vybudovať žumpy.
- Ing. Kováč, poslanec OZ podotkol, že na prestavbu základnej školy bude potrebné cca 5 mil. Sk
z rozpočtu obce, budovanie žumpy, novej bytovky a plánované projekty, na to bude treba zobrať
úver a len dlžoby budeme pred sebou tlačiť.
- JUDr. Vereš, poslanec OZ podotkol, že naša obec už zaostala za susedným i obcami, čo tu
máme okrem kultúrnych domov? Treba stavať byty aby mladí neodchádzali z obce.
V maďarskom oddelení sú zapísané 4 deti do I. ročníka, voľakedy boli tri veľké triedy z jedného
ročníka.
Pán starosta poznamenal, že aj na komisiách sa prejednávali investície obce, najprv treba
odsúhlasiť vyhotovenie projektových dokumentácií na žumpy.
Hlasovanie za súhlasné stanovisko s vypracovaním PD na žumpy a vonkajšiu kanalizáciu pre ZŠ
s MŠ:
Prítomní:
7
za:
7
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesnie:
Obecné zastupiteľstvo
Súhlasí
s vypracovaním projektovej dokumentácie na výstavbu žumpy pre ZŠ s MŠ Školská 7, Veľký
Kýr.
Uznesenie č. 12/2010-OZ

Predsedajúci ďalej predniesol návrh na prijatie úveru z Dexia banky Slovensko, a.s. vo výške 160
tis. Eur na neoprávnené výdavky na rekonštrukciu ZŠ s MŠ. Po predbežnej konzultácii banka
môže poskytnúť úver s 2,7 % úrokom s 5, 7 alebo 10 ročnou viazanosťou. Mesačné splátky by
boli pri 5 r. trvaní 2636 €/mes. + úrok; pri 7 r. trvaní 1882 mes. + úrok; pri 10 r. trvaní 1318 €
mes. + úrok, zabezpečenie bude vlastnou zmenkou.
- p. Bátora, poslanec OZ mal dotaz, aký návrh má finančná komisia.
- p. Dojčan, poslanec OZ odpovedal, že navrhujú 7 ročnú splatnosť úveru.
Hlasovanie za prijatie úveru vo výške 160.000 € od Dexia banky Slovensko, a.s. so 7 ročnou
lehotou splatnosti na krytie neoprávnených výdavkov projektu na prestavbu ZŠ na ZŠ s MŠ.
Prítomní:
7
za:
7
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
A.
Berie na vedomie
Informáciu o začatí rekonštrukčných prác v areáli školy na pavilóne „A“
B.
Schvaľuje
prijatie úveru vo výške 160.000 € od Dexia banky Slovensko a.s. so 7 ročnou lehotou splatnosti
na krytie neoprávnených výdavkov projektu:
Názov projektu:
Pro Villam – Rekonštrukcia a prístavba Základnej školy s materskou
školou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským
Kód ITMS:
22110120346
Miesto realizácie:
ul. Školská 1176/7, 941 07 Veľký Kýr
Číslo výzvy:
ROP-1.1-2008/01
Úver bude zabezpečený vlastnou zmenkou.
Uznesenie č. 11/2010-OZ
Predsedajúci ďalej podal informáciu o novele zákona o službách zamestnanosti.
- p. Bátora, poslanec OZ poznamenal, že on nemá záujem o informácii o podmienkach novely
zákona.
- Ing. Kováč, poslanec OZ poznamenal, že by starosta mal konkrétne informovať čo chce aké
práce vykonávať a koho chce prijať na tie práce.
- p. starosta odpovedal, že zákon je platný od 1.3., ale podmienky za ktorých sa budú môcť
zapájať ľudia do programu budú známe neskôr, potom nech finančná a sociálna komisia prejedná
tento zákon.
Ďalej ešte poznamenal, že bola vypracovaná žiadosť a podaný projekt na získanie prostriedkov
z programu Európa pre občanov – Družobné partnerstvá miest vo výzve Citizen schip EACEA na
letné kultúrne oslavy v dňoch 23 – 25. 7. 2010. Projekt bude vyhodnotený do konca mesiaca máj.
- Ing. Kováč, predseda kultúrnej komisie informoval o pláne kultúrnych podujatí v roku 2010:
14. 3. kladenie vencov pri príležitosti 162. výročia oslobodzovacích bojov maďarského národa
21. 3. Ochutnávka vín
Predvečer 1. mája – táborák na námestí
Oslavy dňa matiek
Oslavy dňa detí
23. – 25. 7. Kultúrne oslavy obce
Oberačkové slávnosti
Úcta k starším – október

Mikuláš
Kultúrna komisia navrhuje prezrieť odsúhlasený rozpočet obce a na základe predloženého návrhu
schváliť programy ak je na ne finančné krytie.
- p. Bátora, poslanec OZ mal dotaz, či sú plánované akcie v rozpočte obce.
- p. starosta odpovedal, že tieto akcie nebude len obec organizovať. Je to v spolupráci so
spoločenskými organizáciami, napr. ochutnávku vín bude robiť v spolupráci s Csemadokom,
poskytne sa miestnosť a pod. Mal ešte dotaz na členov OZ kto sa zúčastní kladenia vencov.
- JUDr. Vereš navrhol, aby sa zúčastnila kultúrna komisia: Ing. Kováč a p. Janík.
Hlasovanie za odsúhlasenie návrhu programov kultúrnej komisie na rok 2010.
Prítomní:
7
za:
7
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
- Informáciu o novele zákona o službách zamestnanosti
- Informáciu o podaní projektu na získanie prostriedkov z programu Európa pre občanov
akcia 1, Aktívni občania pre Európu, opatrenie: Družobné partnerstvá miest vo výzve
Citizen schip EACEA.
- Informáciu o chystanej ochutnávke vín doma a Podzoborom regióne
B . Súhlasí
s predloženým programom kultúrnej komisie na rok 2010
Uznesenie č. 13/2010-OZ
10. Diskusia
p. Banyár, občan mal pripomienky k vysielaniu káblovej TV Carisma. Nie je spokojný, že
vysielanie prebieha na tej stanici, ktorú starší občania pozerajú a to na vysielaní Duna TV. Ďalej
mal výhrady, prečo káblová televízia neodvysiela priebeh celého zasadnutia OZ, veď občania
nevedia čo pre nich poslanci robia. Ďalej pripomenul, že v menších obciach sa robí kanalizácia
u nás sa prečo nerobí?
p. starosta odpovedal, že káblová televízia je nastavená na stanicu Duna TV z dôvodu, že ostatné
stanice sú digitalizované, pri starších typoch TV prístrojov by sa stanica nedala nastaviť. Ku
kanalizácii pripomenul, že Zs vodárne sú vlastníkmi vodovodu. Obec je v mikroregióne spolu
s Komjaticami. Vodárne dali vypracovať projekty na kanalizáciu, obce vlastnia spoločnú čističku
odpadových vôd. Plány sú v štádiu, že treba riešiť pozemky neznámych vlastníkov, tieto
vysporiadať, zatiaľ sa nemôže vybaviť stavebné povolenie. Je to problém, ale na vydanie
stavebného povolenia sú také podmienky, ktoré teraz nemožno splniť.
p. Dojčan, poslanec OZ mal pripomienku k vysielaniu káblovej televízie. Amatérska nahrávka by
sa mala najprv prezrieť pred vysielaním, nevysielať také nahrávky.
-p. Bátora, poslanec OZ mal dotaz, čo sa robí s navrhnutým riešením pokračovania Gaštanovej
ulice, či boli zamerané záhrady potrebné na vybudovanie ulice.
p. starosta odpovedal, že meranie sa neukončilo z dôvodu, že niektoré záhrady nie sú ešte
majetkoprávne vysporiadané. Keď sa vysporiadajú, potom sa bude pokračovať v zameraní
parciel.
Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, čo je namontované na streche veľkého kultúrneho domu.
Pán starosta odpovedal, že v rámci projektu Ministerstva vnútra SR obciam nad 3 tis. obyvateľov
namontovali sirénu s ústredným riadením.

11. Interpelácia poslancov
V interpelácii poslancov sa neprihlásil žiadny poslanec OZ.
12. Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť,
a zasadanie OZ ukončil.
Vo Veľkom Kýre, dňa 11. marca 2010

Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová

Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Kováč
JUDr. Alexander Vereš
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...............................................

