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

Zápisnica

z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 7. mája 2010
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Prejednanie upozornenia prokurátora Pd 188/09-4
5. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb na území obce
6. Návrh záverečného účtu obce za rok 2009
7. Návrh výročnej správy obce za rok 2009
8. Žiadosti občanov
9. Organizačné otázky
10. Diskusia
11. Interpelácia poslancov
12. Záver
1. Otvorenie zasadnutia.
Dvadsiate 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. Krizsan a Ing. Hlavatý 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:
8
za:
8
proti: 0
zdržali sa:
0
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie navrhol: p. Ladislava Kazána a JUDr. Alexandra Vereša
Za overovateľov zápisnice navrhol: p. Alexeja Janíka a p. Ladislava Dojčana
Hlasovanie za predložený návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:
Prítomní:
8
za:
8
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.
Na rokovanie OZ sa dostavil p. poslanec Krizsan o 19,20 hod.
4. Prejednanie upozornenia prokurátora Pd 188/09-4
Pán starosta informoval poslancov OZ o upozornení prokurátora Pd 188/09-4 k všeobecne
záväznému nariadeniu obce Veľký Kýr o miestnych daniach. Ospravedlnil JUDr. Sedlákovú,
ktorá sa nemohla zúčasťniť prerokovanie tohto upozornenia. Na 18. zasadnutí OZ pani
prokurátorka informovala poslancov o tomto upozornení, avšak do dňa zasadnutia OZ obec
neobdržala písomné upozornenie. Na tomto zasadnutí bolo prjaté nové VZN č. ../09 o dani za
psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za ubytovanie, o dani za predajné
automaty, o dani za nevýherné hracie prísroje a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Nakoľko v druhej časti VZN „Daň za užívanie verejného
priestranstva“ neboli zistené chyby odstránené, bude k tejto časti prijaté nové VZN v zmysle
usmernenia prokurátora na najbližšej schôdzi OZ.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Upozornenie prokurátora Pd 188/09-4 s tým, že Druhá časť VZN „Daň za užívanie verejného
priestranstva“ bude nahradená novým VZN.
Uznesenie č. 14/2010-OZ
5. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb na území obce
Predsedajúci ďalej predniesol návrh VZN č. 1/2010 o poskytovaní sociálnych služieb na území
obce Veľký Kýr.
K predloženému návrhu neboli pripomienky.
Hlasovanie za prijatie VZN č. 1/2010
Prítomní:
9
za:
9
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
VZN č. 1/2010 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Veľký Kýr.
Uznesenie č. 15/2010-OZ
6. Návrh záverečného účtu obce za rok 2009
Predsedajúci ďalej predniesol návrh záverečného účtu obce za rok 2009. Požiadal Ing. Valašku,
predsedu finančnej komisie o návrhu finančnej komisie.
Ing. Valaška, poslanec OZ poznamenal, že finančná komisia prerokovala návrh záverečného účtu
obce a navrhuje ho na schválenie.

Pán starosta ďalej požiadal p. Szárazovú, kontrolórku obce, aby predniesla stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu obce.
p. Szárazová, hlavná kontrolórka obce predniesla stanovisko k záverečnému účtu obce
a doporučuje OZ prijať záverečný účet obce za rok 2009 a celoročné hospodárenie obce bez
výhrad.
7. Návrh výročnej správy obce za rok 2009
Pán starosta ďalej predniesol návrh výročnej správy obce za rok 2009 a stanovisko audítora
k výročnej správe a overení ročnej účtovnej závierky k 31. 12. 2009.
p. Bátora, poslanec OZ mal dotaz, že prečo je 0 na kapitole bývanie.
Pán starosta odpovedal, že obci chýbali finančné prostriedky, tým sa rekonštrukcia bytovky
neuskutočnila, nebolo tam žiadne čerpanie.
Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, čo to znamená ak v r. 2009 finančné prostriedky neboli
vyčerpané na tú kapitolu.
p. starosta odpovedal, že dotácia na chodníky, ktorú sme mali dostať v marci 2009 bola obci
poskytnutá iba v septembri. Z toho dôvodu prostriedky neboli vyčerpané na plánovaný účel.
Zostali na účte obce.
Hlasovanie za prijatie návrhu záverečného účtu obce za rok 2009 a celoročné hospodárenie obce
bez výhrad, za súhlasné stanovisko, aby rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2009 vo výške
231.739,99 eur bol prevedený do rezervného fondu obce, ktorý bude evidovaný s samostatnej
operatívnej evidencii, účtovný výsledok hospodárenia obce za rok 2009 vo výške 2.635 eur
ponechať na účte 428 ako nerozdelený zisk
Prítomní:
9
za:
9
proti: 0
zdržali sa:
0
Hlasovanie o prijatí výročnej správy obce za rok 2009 a ročnej účtovnej závierky k 31. 12. 2009
Prítomní:
8
za:
8
proti: 0
zdržali sa:
0
Nehlasoval: 1 (Bátora)
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
- Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
- Stanovisko audítora z overenia ročnej účtovnej závierky k 31.12.2009 a výročnej správy
obce za rok 2009
Schvaľuje
- Záverečný účet obce za rok 2009 a celoročné hospodárenie bez výhrad;
- Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2009 vo výške 231.739,99 € previesť do
rezervného fondu obce, ktorý bude evidovaný v samostatnej operatívnej evidencii;
- Účtovný výsledok hospodárenia obce za rok 2009 vo výške 2.635 € ponechať na účte 428
ako nerozdelený zisk;
- Výročnú správu obce za rok 2009 a ročnú účtovnú závierku k 31.12.2009
Uznesenie č. 16/2010-OZ
8. Žiadosti občanov
Predsedajúci predniesol žiadosť p. Štefana Slováka a manž. bytom Veľký Kýr, Malá Pažiť 10

o odpredaj pozemku parc.č. 355/5 druh pozemku orná pôda o výmere 157 m2 ktorý pozemok
užívajú ako zastavanú plochu.
Hlasovanie za odpredaj pozemku za 0,80 €/m2:
Prítomní:
9
za:
9
proti: 0
zdržali sa:
0
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Odpredaj pozemku v kat. úz. Veľký Kýr, parc.č. 355/5 o výmere 157 m2 pre Štefana Slováka
a manž. Zuzanu bytom Veľký Kýr, Malá Pažiť 10 za 0,80 €/m2, t.j. za 126,50 €.
Uznesenie č. 17/2010-OZ
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť p. Františka Čebíka a manž. bytom Veľký Kýr, Hámad 31
o odpredaj pozemku parc.č. 3719/71 o výmere 400 m2 ktorý pozemok užívajú ako svoju
záhradu.
Hlasovanie za odpredaj pozemku za 0,80 €/m2
Prítomní:
9
za:
9

proti:

0

zdržali sa:

0

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Odpredaj pozemku v kat. úz. Veľký Kýr, parc.č. 3719/71 o výmere 400 m2 pre Františka Čebíka
a manž. Máriu bytom Veľký Kýr, Hámad 31 za 0,80 €/m2, t.j. za 320 €.
Uznesenie č. 18/2010-OZ
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť p. Jána Böjtösa o odpredaj pozemku v kat. úz. Malý Kýr
a to časť z parc.č. 18/1 za účelom vybudovania prístupovej cesty o výmere cca 3 m šírky a 50 m
dĺžky k priľahlému pozemku parc.č. 10/2 ktorej je vlastníkom.
JUDr. Vereš, predseda stavebnej komisie poznamenal, že touto žiadosťou sa mala zaoberať
stavebná komisia dňa 20. apríla, ale neboli prítomní jej členovia. So starostom boli na tvari
miesta a konštatovali, že treba urobiť obhliadku všetkými členmi stavebnej komisie a vytýčiť
hranice pozemku GP.
p. Janík, poslanec OZ mal dotaz, či p. Böjtös chce kúpiť pozemok pred alebo za odvodňovacím
kanálom a koho je to pozemok.
p. starosta odpovedal, že kanál je vo vlastníctve obce.
p. Kováčiková, poslankyňa OZ mala dotaz, že ak sa na mieste kanála vybuduje cesta, či kanál
nebude chýbať.
p. Bátora, poslanec OZ poznamenal, nech na obhliadku miesta ide celé obecné zastupiteľstvo nie
len stavebná komisia. On tadiaľ chodil keď bol starostom obce, odvodňovací kanál má svoj účel.
Tadiaľ je voda odvádzaná pri návalových dažďoch.
p. starosta podotkol, že táto lokalita je v územnom pláne vyčlenená ako lokalita na priemyselnú
činnosť, cesta tadiaľ nie je navrhovaná.
JUDr. Vereš, poslanec poznamenal, že on ako predseda komisie môže celé OZ zvolať na
prehliadku tejto lokality.
p. Böjtös, žiadateľ k svojej žiadosti dodal, že tam bol vybudovaný kanál ktorý neslúži svojmu
účelu, nakoľko neodvádza vodu. Voda netečie hore kopcom ako je kanál smerovaný a nevedie
do rieky Nitra ako by mal odvádzať dažďovú vodu.

p. Ing. Kováč a p. Bátora, poslanci OZ pripomenuli, že kanál existuje a je funkčný. Bol
vypracovaný aj projekt na odvodnenie pri prívalových dažďoch.
p. Böjtös, žiadateľ namietal, že je len zarastený burinou a nie je využívaný, neplní svoj účel.
Poslanci OZ navrhli odročiť žiadosť p. Böjtösa.
JUDr. Vereš, poslanec OZ požiadal členov OZ, že si stanovia termín obhliadky, a všetci kto
môže sa pôjdu pozrieť na tvar miesta. Ďalej informoval členov OZ o sťažnosti p. Desata z ul.
Mlynskej, ktorý sa sťažoval na svojho suseda, ktorý si upravil svoj dvor a dažďová voda teraz
tečie z dvora suseda k múru jeho rodinného domu.
p. starosta ešte dodal, že aj s kontrolórkou boli u p. Desata a videli, že z rýny tečie voda po múre
jeho domu, nakoľko dom je starý a rýny nepriliehali, voda pretekala. Pri poslednej obhliadke boli
už rýny opravené, ale zvlhnuté múry ešte neboli vysušené.
Hlasovanie za odročenie žiadosti p. Böjtösa
Prítomní:
9
za:
9

proti:

0

zdržali sa:

0

Uznesnie:
Obecné zastupiteľstvo
Odročuje
Žiadosť p. Böjtösa ohľadom odpredaja pozemku parc.č. 18/1 v kat. úz. Malý Kýr za účelom
vybudovania prístupovej cesty
Uznesenie č. 19/2010-OZ
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť p. Krčmárikovej, konateľky KR Consult s.r.o. Smetanova
365/1 Nitra o prenájom nebytových priestorov vo veľkom kultúrnom dome, ktoré sa využívajú
na bar. Prevádzku mieni znovu otvoriť ako miesto spoločeného a kultúrneho diania. Má záujem
o prevzatie prevádzky aj s aktuálnym dlhom predchádzajúceho nájomcu p. Marcela Hozlára. Dlh
by splácala v splátkach a vo výške aké boli schválené predchádzajúcemu nájomcovi na základe
zmluvy.
Ing. Valaška, predseda finančnej komisie pripomenul, že touto žiadosťou sa zaoberala finančná
komisia a nenavrhuje vydať priestory do ďalšieho nájmu.
JUDr. Vereš, poslanec OZ mal dotaz, prečo nemožno vydať priestory p. Krčmárikovej.
U predchádzajúcich nájomcoch bolo všetko v poriadku?
Ing. Valaška, poslanec OZ pripomenul, že odkedy p. Hozlár otvoril bar, v obci sa robia
výtržnosti, aj na cintoríne.
p. Dojčan, poslanec OZ mal dotaz, či sa p. Hozlár dostavil na úrad k rozviazaniu nájomnej
zmluvy.
p. starosta odpovedal, že k rozviazaniu nájomnej zmluvy nedošlo, ale na úrad bola doručená
ďalšia žiadosť o prenájom.
p. Dojčan, poslanec Oz podotkol, že kto mal bar v prenájme, každý odchádzal s dlhom a obec na
to dopláca.
p. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, nech p. Hozlár uhradí dlh a potom sa rozviaže zmluva. Keď
p. Mihalik žiadal o prepísanie nájmcu na p. Lefanta, OZ nesúhlasilo, len po uhradení nedoplatku.
Keď p. Hozlár oznamuje ukončenie nájomnej zmluvy k 20. aprílu, odovzdal kľúče?
p. Hozlár, nájomca baru odpovedal, že nemohol odovzdať kľúče, nakoľko tam má zariadenie ako
napr. biliardový stôl a pod., čo nie je jeho vlastníctvo, preto ani nemôže odovzdať kľúče.
Ing. Valaška mal dotaz, či bol bar otvorený 1. mája
p. Hozlár odpovedal že nie, len p. Krčmáriková kupovala do WC nový ohrievač vody, nakoľko

hygiena pri otváraní prevádzky vyžaduje teplú vodu.
p. Dojčan, poslanec OZ mal dotaz, ako môže p. Krčmáriková kupovať niečo do budovy, čo nie je
v jej vlastníctve či nájme.
p. Krčmáriková, žiadateľka o prenájom nebytových priestorov sa vyjadrila, že kupovala
prietokový ohrievač, nakoľko ak chce otvoriť prevádzku, hygiena to vyžaduje a vybavovanie
všetkých potrebných dokladov je zdĺhavé. Vie že sú na bar sťažnosti, ona má predstavu robiť
všetko na úrovni. Nechce z priestorov krčmu, chce vybudovať kultúrne zariadenie. Chcela by
prerobiť terasu, v rámci normy by chcela viesť zariadenie. Nemá rada ožranov, vie kedy prestať
nalievať. Nechce aby boli výtržnosti, ona si vie zabezpečiť poriadok. Má plán na viac zámerov,
premietať futbalové zápasy, hokej. Nemá v pláne robiť diskotéky. Hľadá cestu, aby prevádzka
bola výnosná.
p. Dojčan, poslanec OZ mal dotaz, kde má žiadateľka podobné zariadenie.
p. Krčmáriková odpovedala, že také zariadenie ešte neprevádzkuje.
p. Bátora, poslanec OZ pripomenul, že p. poslanec Krizsan má pravdu, nech najprv p. Hozlár
splatí svoj dlh.
p. Hozlár, nájomca nebytových priestorov odpovedal, že dlh nevládal splácať, teraz keby p.
Krčmáriková prevzala dlh, on napísal žiadosť o zrušenie nájmu.
p. Janík, poslanec OZ pripomenul, že ak sa nebytové priestory neprenajmú niekomu, obec
nebude mať príjem. P. Hozlár by najprv mal svoju žiadosť predložiť OZ, možno by sa aj v obci
našli žiadatelia, ktorí by prenajali priestory.
JUDr. Vereš poznamenal, že z prítomných poslancov asi nikto nevie čo je podnikateľské riziko.
Navrhol rozviazať nájom s p. Hozlárom a prenajať priestory pre p. Krčmárikovú.
Hlasovanie za prenájom nebytových priestorov vo veľkom kultúrnom dome pre spoločnosť KR
Consult, s.r.o. v zastúpení konateľkou p. Krčmárikovou:
Prítomní:
9
za:
6
proti: 1(Ing. Valaška)
zdržali sa:
2 (Dojčan,Kováčiková)
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Oznámenie p. Hozlára bytom Veľký Kýr, Budovateľská 31 o zrušení prenájmu nebytových
priestorov v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov.
Schvaľuje
Žiadosť KR Consult s.r.o. Smetanova 365/1 Nitra o prenájom nebytových priestorov v kultúrnom
dome za účelom prevádzkovania baru s tým, že dlh nájomcu p. Hozlára bude splácať nová
prenajímateľka v lehote splátkového kalendára.
Uznesenie č. 20/2010-OZ
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť Občianskeho združenia Velkykyr.EU o prenájom
nebytových priestorov v budove obecného úradu na zriadenie pracoviska redakcie mesačníka
miestnych regionálnych novín v obci Veľký Kýr. Predsedajúci poznamenal, že žiadajú miestnosť
bývalej sporiteľne.
Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, či miestnosť je voľná.
p. starosta odpovedal, že miestnosť je t.č. nevyužitá. Občianske združenie žiado o prenájom za
primerané nájomné, ale obec pre spoločenské organizácie poskytuje priestory bezplatne.
p. Dojčán Miroslav, predseda občianskeho združenia poznamenal, že redakcia vydala už dve

čísla časopisu ktoré boli k dispozícii v športových centrách, obchodnom dome Jednota,
v novinovom stánku, na farskom úrade. Vydané čísla boli bezplatné.
Ing. Kováč mal dotaz, či v žiadanej miestnosti chcú umiestniť nejakú techniku.
p. Dojčán odpovedal, že by potrebovali miestnosť kde by sa mohli zísť za účelom prípravy
a zhotovenia regionálnych novín. Potrebnú techniku by si zaobstarali.
p. starosta ešte dodal, že priestory sú v stave, ako ich sporiteľna odovzdala. Navrhuje, aby sa
priestory poskytli občianskemu združeniu bezplatne za účelom zariadenia redakcie miestnych
regionálnych novín.
Hlasovanie:
Prítomní:
9
za:
9
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Prenájom nebytových priestorov na obecnom úrade v kancelárii bývalej Slovenskej sporiteľne
pre Občianske združenie Veľký Kýr EU za účelom zariadenia vydavateľstva miestnych novín
bezplatne.
Uznesenie č. 21/2010-OZ
Pán starosta prečítal list predsedníčky Miestneho odboru Matice Slovenskej vo Veľkom Kýre p.
Márie Strážovskej v ktorom p. predsedníčka vyslovila poďakovanie za poskytnutie finančného
príspevku ktorý bude využitý na kultúrno-osvetovú činnosť občanov.
9. Organizačné otázky
Pán starosta predniesol, že sa končia nájomné zmluvy v nájomných bytov. Treba obnoviť tieto
zmluvy, ale je potrebné zo sumy nájomného odčleniť čiastku na fond opráv. Po prerokovaní
s finančnou komisiou v 6 b.j. na ul. Hlavná navrhujú odčleniť čiastku 11 eur za byt a v 2x6 b.j.
na ul. Ružová 10 eur za byt. Tieto prostriedky sa budú evidovať na osobitnom účte, nebudú
príjmom obce.
Hlasovanie za vyčlenenie fondu opráv zo sumy nájomného podľa predloženého návrhu:
Prítomní:
9
za:
9
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
odčleniť na fond opráv z výšky nájomného uhrádzaného nájomníkmi v 6 b.j. na ul. Hlavnej vo
výške 11 eur a v 2x6 b. j. na ul. Ružová 10 eur mesačne za byt.
Uznesenie č. 22/2010-OZ
Predsedajúci ďalej predniesol správu o výsledku zápisu detí do MŠ na školský rok 2010/2011.
Správa je priložená k zápisnici.
Predsedajúci ďalej informoval o prácach na rekonštrukcii ZŠ. O vypracovanom projekte na
kanalizáciu v školskom areáli.
p. Ing. Kováč mal pripomienku, že 32 m3 bude málo kapacity na tak veľký areál, bude treba
často odvážať odpadovú vodu.
p. Dojčan, poslanec OZ mal dotaz, že ak bude uličná kanalizácia, či sa bude môcť

z novovybudovanej žumpy napojiť na kanalizáciu.
p. starosta odpovedal, že uličná kanalizácia bude vyššie vedená ako bude uložená žumpa, aj tak
bude treba do nej pretláčať odpadovú vodu. Firma, ktorá bude robiť žumpu bude určená
verejným obstarávaním. Ďalej ešte dodal, že pri rekonštrukcii sa vyskytli také nedostatky, že
v projekte neboli naprojektované také práce, ktoré vznikli z dôvodu, že pri búracích prácach bolo
treba robiť viac úprav, ako sa na to pôvodne počítalo. Stavebná firma tieto práce ktoré nie sú
v plánoch a sú to neoprávnené výdavky, bude fakturovať obci. Jedná sa cca o 36.400 eur, ktoré
bude obec hradiť z vlastných zdrojov.
Hlasovanie za úhradu výdavkov nezahrnutých v rozpočte hradiť z rozpočtu obce.
Prítomní:
9
za:
9
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
použitie zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 36.400 eur na výdavky za
vykonané práce nad rámec plánovaných výdavkov podľa projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu ZŠ
Uznesenie č. 23/2010-OZ
JUDr. Vereš, poslanec OZ, predseda komisie pre stavebno investičnú činnosť a ÚP informoval
poslancov, že komisia zvolala navrhovateľov z ul. Školská, ktorí chcú aby bola ulica zameraná
a zapísaná na Správe katastra Nové Zámky. Všetci navrhovatelia sa zhodli na tom, že sú ochotní
obci odpredať pozemok z ich vlastníctva pre obec za účelom, aby sa zamerala ulica geodetom
a následne zapísala do katastra nehnuteľností. Všetci navrhovatelia podpísali aj čestné
vyhlásenie, že sú ochotní obci odpredať pozemok potrebný na vytvorenie ulice za 0,80 eur/m2
podľa skutočného zamerania geometrickým plánom. Všetci vlastníci ktorých by sa otvorenie
ulice týkalo až po ul. Cetínsku sa neohlásili.
Ing. Kováč, poslanec OZ poznamenal, že by bolo dobré, keby ulica bola otvorené až po ul.
Cetínska.
Pán starosta ďalej informoval, že budova bývalej MŠ na Apátskej ul., ktorej vlastníkom je VÚC
je v zlom stave. Susedia tejto nehnuteľnosti sa sťažovali, že múry stavby zadnej časti padajú
a hrozí nebezpečenstvo zrútenia stavby. Na základe tejto sťažnosti bola podaná žiadosť na VÚC
aby prišli pozrieť budovu a zabránili prípadným škodám. Z VÚC a Múzea z Nových Zámkov,
ktorým je táto budova odovzdaná do užívania boli stavbu pozrieť a navrhli, že budovu treba
zbúrať. Pozemok pod stavbou a dvor je neusporiadaný pozemok, staré koryto rieky Nitra, je to
neknihované vlastníctvo, ktoré keď sa dá zamerať geodetom, Správa katastra prepíše na LV
obce. Taktiež pred predajňou OZEPO na nám. Sv. Jána je neknihovaný pozemok, ktorý taktiež
treba dať zamerať a prepísať na LV obce. Tento pozemok je potrebný z dôvodu rekonštrukcie
centra obce. Na podanie projektu je potrebné aby pozemky na ktorých sa niečo chce robiť boli
vo vlastníctve obce.
Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, že ak sa bude robiť ROEP v obci, či sa to nemôže vtedy
urobiť.
p. starosta odpovedal, že to bude trvať 3 – 4 roky, je to dlhá doba. Navrhol, aby sa hlasovala za
to, aby obec dala po zbúraní budovy bývalej MŠ zamerať pozemok v neknihovanom vlastníctve
a taktiež neknihované vlastníctvo na nám. Sv. Jána pri predajni OZEPO a prepísať na LV obce.
Hlasovanie:
Prítomní:
9
za:
8
proti: 0
zdržali sa:
1 (Bátora)

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Zameranie neknihovaného vlastníctva obce na ul. Apátskej parc.č. 611/4 a na nám. Sv. Jána
parc. č. 392/3 a vysporiadanie v prospech obce
Uznesnie č. 24/2010-OZ
Ing. Kováč, poslanec OZ, predseda komisie kultúry, športy a výchovy mládeže informoval
o priebehu predprvomájových osláv, ktoré boli na nám. Sv. Jána, ktoré úspešne prebehli. Podľa
jeho názoru to bola dosť vydarená akcia, deťom sa páčila. Nech vyhodnotí ten, kto tam bol.
Ďalej pozval prítomných na oslavu dňa matiek v nedeľu do kultúrneho domu. Ešte dodal, že sa
pripravuje oslava dňa detí a dní obce. Vyzval každého, kto má návrhy alebo pripomienky, aby sa
vyjadrili.
p. Kováčiková, poslankyňa, predsedníčka sociálnej komisie informovala o činnosti sociálnej
komisie. Navrhujú, aby sa od každého, kto má záujem o donášku stravy do domu z jedálne ZŠ
od 1.9. vyžiadalo čestné vyhlásenie, že na nich rodinný príslušníci nepoberajú peňažnú podporu
za zaopatrovanie.
Pán starosta navrhol, aby komisia vypracovala konkrétny návrh, kto môže byť a akým spôsobom
uprednostňovaný pri poskytovaní stravy, nakoľko je veľa záujemcov.
Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že bude potrebné sa zaoberať s modernizáciou kuchyne.
Hlasovanie za vyžiadania čestného vyhlásenia od stravníkov podľa návrhu sociálnej komisie
a poverenie komisie na vypracovanie návrhu na určenie podmienok na poskytovanie stravy.
Schvaľuje
Stravníkom, ktorým obec zabezpečuje stravovanie formou donášky do domu z jedálne ZŠ,
s účinnosťou od 1.9.2010 vyžiadať čestné prehlásenie, že na nich rodinní príslušníci nepoberajú
sociálnu dávku vo forme príspevku na zaopatrovanie.
Poveruje
Sociálnu komisiu na vypracovanie podmienok na poskytnutie stravy.
Uznesenie č. 25/2010-OZ
10. Diskusia
p. Dojčan, poslanec OZ mal dotaz, či ostatní vlastníci nehnuteľností na ul. Hlavná, ktorým by
v záhradách pokračovala ul. Školská, či by teraz nemali záujem o odpredaj pozemku na ulicu.
p. Krizsan, poslanec OZ poznamenal, že možno aj týchto obyvateľov osloviť.
Ing. Kováč, poslanec OZ mal pripomienku, že ak od septembra bude v ZŠ aj MŠ, treba sa
zaoberať aj otázkou kuchyne.
p. starosta poznamenal, že ak aj naďalej bude požiadavka od dôchodcov o donášku obeda,
možno v školskej jedálni ani nebude možné toľko obedov pripravovať.
Mgr. Dojčánová, riaditeľka školy odpovedala, že kapacita školskej kuchyne je na prípravu do
300 porcií jedál. Aj v prípade že tam bude MŠ sa do kapacity jedáleň zmestí. Bude potrebné len
zabezpečiť umývačku riadu a šporáky. Stravníkov dôchodcov potrebujú, lebo z príjmu za stravu
môžu vykryť energie, na čo chýbajú peniaze.
Ing. Kováč mal ďalšiu pripomienku, že sa nedodržiava poradie, že overovatelia zápisnice sa
určujú podľa abecedného poradia.

p. starosta odpovedal, že ak sa na začiatku zasadnutia nedostavia poslanci na rokovanie, nemôže
sa dodržiavať poradie. Ďalej ešte pripomenul, že p. Ing. Kováč, ako overovateľ zápisnice z 19.
zasadnutia OZ ešte do dnešného dňa zápisnicu nepodpísal.
Ing. Kováč odpovedal, že zistil chyby v zápisnici a taktiež tam nebolo poznamenané čo on
povedal na zasadnutí, žiadal o doplnenie.
p. starosta odpovedal, že chyby sa odstránili a doplnila sa zápisnica.
Ing. Kováč odpovedal, že potom zápisnicu podpíše.
p. Straňák, občan mal pripomienku, že sprcha na miestnom futbalovom ihrisku je nehygienická.
O tom sa tu nehovorí. Týždenne sa tam sprchuje 250 detí.
p. Tóth, občan poznamenal, že ak tam niekto dostane nejakú kožnú chorobu, už bude neskoro. Aj
tento problém treba riešiť.
p.Krizsan, poslanec OZ poznamenal, že sprchy sú vyložené obkladačkami, treba ich len vyčistiť.
p. Janík, poslanec OZ pripomenul, že vedia o týchto nedostatkoch, ale na starú budovu nemožno
nadstavať.
JUDr. Vereš, poslanec OZ pripomenul, že bývalé vedenie obce urobilo chybu pri výstavbe
tribúny. Keby ju urobili vyššie, dole by sa mohli urobiť sprchy a chýbajúce zariadenia.
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 14. mája 2010

Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová

Overovatelia zápisnice: Alexej Janík
Ladislav Dojčan
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