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

Zápisnica

z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 22. októbra 2010
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Správa z overenia konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2009
Rozpočtové opatrenie č. 3 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
6. Monitorovacia správa programového rozpočtu obce za I. polrok 2010
7. Správa o činnosti komisií obecného zastupiteľstva
8. Žiadosti občanov
9. Organizačné otázky
10. Diskusia
11. Interpelácia poslancov
12. Záver
1. Otvorenie zasadnutia.
22. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Ladislav Kottlík,
starosta obce. Privítal všetkých prítomných členov OZ a konštatoval, že na rokovaní je
prítomná nadpolovičná väčšina členov obecného zastupiteľstva a vyhlásil zasadnutie za
uznášania schopné. Do začiatku zasadnutia OZ bez ospravedlnenia neboli prítomní poslanci p.
Hanzelíková. Svoju neprítomnosť ospravedlnil p. Krizsan, p. Kazán, ktorí prídu v priebehu
rokovania. Ďalej predniesol návrh programu rokovania a žiadal o vyjadrenie sa
k navrhovanému programu alebo na jeho doplnenie. Návrhov nebolo, preto pristúpil
k ďalšiemu bodu rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie navrhol: p. Ladislava Dojčana a Ing. Ľudovíta Valašku
Za overovateľov zápisnice navrhol: Ing. Igora Hlavatého a p. Alexeja Janíka
Hlasovanie za predložený návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:
Prítomní:
8
za:
8
proti: 0
zdržali sa:
0

3.

Kontrola uznesení

P. Szárazová, kontrolórka obce predniesla správu o kontrole uznesení, zo strany poslancov
neboli žiadne pripomienky
4.

Správa z overenia konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2009

Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, prečo sa robí konsolidovaná účtovná závierka, lebo podľa
jeho vedomia sa má robiť prvýkrát za rok 2010.
Pán starosta odpovedal, že konsolidovaná účtovná závierka verejnej správy sa predkladá prvýkrát
za rok 2009. Obec ju spracovala, audítorom bola overená.
Hlasovanie za schválenie konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2009
Prítomní:
8
za:
8
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie č. 42/2010-OZ:
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
konsolidovanú účtovnú závierku k 31. 12. 2009 materskej účtovnej jednotky Obce Veľký Kýr
a dcérskej účtovnej jednotky – rozpočtovej organizácie obce – ZŠ s MŠ s VJSaM
Berie na vedomie
Správu audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2009
5.

Rozpočtové opatrenie č. 3 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Ing. Kováč, poslanec OZ mal pripomienku k nákupu programového vybavenia hrobových miest.
Podľa jeho názoru je nezodpovedné kupovať každý rok program.
p. starosta odpovedal, že platnosť licencie na hroby skončila a nakoľko dodávateľ pôvodného
programového vybavenia nie je zastihnuteľný, nestará sa o program, spoločnosť sa asi rozpadla,
boli sme nútení zabezpečiť zachovanie dát programu a obnoviť licenciu u iného dodávateľa
služby.
Predsedajúci ďalej predniesol rozpočtové opatrenie č. 4 z dôvodu zníženia príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu obce o 71.230 € z dôvodu zverejnenia prognózy vývoja podielových
daní, podľa ktorej dochádza k zníženiu očakávaného podielu daní z príjmov FO na rok 2010.
Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, prečo sa znižujú v programe 15 výdavky na povodňové
a záchranné práce o 7.000 €, keď tie výdavky boli.
Predsedajúci odpovedal, že zo štátneho rozpočtu sme obdržali finančné prostriedky vo výške
7181 € na záchranné práce a z toho dôvodu môžeme znížiť výdavky o vlastné prostriedky
vynaložené v tomto programe.
Hlasovanie za schválenie rozpočtového opatrenia č. 3 a č. 4
Prítomní:
8
za:
8
proti: 0

zdržali sa:

0

Uznesenie č. 43/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
1. Rozpočtové opatrenie č. 3 k 13. 10. 2010 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v celkovej výške 117.164 € s tým, že 18.980 €
bude účtovať vo svojom rozpočte ZŠ s MŠ
2. Rozpočtové opatrenie č. 4 k 13. 10. 2010 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v celkovej výške zníženia schváleného rozpočtu o
71.230 € v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v súvislosti so zverejnenou prognózou
vývoja podielových daní (jún 2010), nakoľko dochádza k zníženiu očakávaného podielu na
dani z príjmov FO na rok 2010.
3. Ukladá
- prednostke úradu zabezpečiť zapracovanie rozpočtového opatrenia do rozpočtu obce,
- riaditeľke ZŠ s MŠ zabezpečiť zapracovanie rozpočtového opatrenia do rozpočtu ZŠ s
MŠ
6.

Monitorovacia správa programového rozpočtu obce za I. polrok 2010

Nakoľko k monitorovacej správe neboli pripomienky, predsedajúci dal hlasovať za plnenie
programového rozpočtu a monitorovaciu správu za I. polrok 2010.
Prítomní:
8
za:
8
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie č. 44/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
plnenie programového rozpočtu a monitorovaciu správu
k programovému rozpočtu obce za I. polrok 2010
príjmy obce spolu
1.098.395,75
vlastné príjmy ZŠ s MŠ
12.298,18
spolu:
1.110.693,93
výdavky obce spolu:
výdavky ZŠ s MŠ spolu:
spolu:
7.

897.706,34
212.987,59
1.110.693,93

Správa o činnosti komisií obecného zastupiteľstva

Predsedajúci požiadal predsedov komisií OZ , aby predniesli správu o svojej činnosti.
p. Kováčiková, predsedníčka sociálnej komisie oboznámila poslancov v návrhom sociálnej
komisie, aby sa z obecného rozpočtu prispievalo na stravovanie len pre tých dôchodcov, na
ktorých rodinní príslušníci nepoberajú žiadnu sociálnu dávku podľa predložených čestných
prehlásení. Ďalej neodporúčajú prispieť z rozpočtu obce na stravovanie pre p. Vendelína
Malúcha, ktorý je invalidný dôchodca a platí celú čiastku za stravu.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní:
8
za:
8
proti: 0
zdržali sa:
0

Uznesenie č. 45/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo
Nesúhlasí
s poskytnutím príspevku na stravovanie z rozpočtu obce pre tých dôchodcov, na ktorých rodinní
príslušníci poberajú sociálnu dávku (príspevok za opatrovanie) od 1.11.2010 a pre Vendelína
Malúcha, bytom Veľký Kýr, Cetínska 5, ktorý nespĺňa vekovú hranicu 70 r. a výška jeho
mesačného príjmu prevyšuje stanovenú sumu životného minima.
Ukladá
Vedúcej školskej jedálne postupovať v zmysle tohto uznesenia.
JUDr. Vereš, predseda komisie pre stavebno-investičnú činnosť a územné plánovanie oboznámil
prítomných s činnosťou komisie. Informoval prítomných, že p. Opačitý žiadateľ o obecný
nájomný byt z dôvodu, že nespĺňa podmienky na pridelenie bytu nereflektuje na byt. K tomuto
bodu pán starosta pripomenul, že je zverejnená výzva, kto má záujem o byt, môže sa prihlásiť. Po
zozbieraní žiadostí bude musieť opäť zasadnúť komisia a v prípade splnenia podmienok na
pridelenie bytu sa ešte bude musieť zvolať mimoriadne zasadnutie OZ.
Ing. Valaška, predseda finančnej komisie tiež informoval o činnosti komisie. Ing. Kováč,
predseda komisie pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže informoval, že o doby, kedy sa
zrušili plánované oslavy dní obce komisia nezasadala.
Pán starosta požiadal Ing. Kováča, aby zasadla komisia a dali návrh ako použiť finančné
prostriedky poskytnuté Obcou Csengőd vo výške 100 000 forintov na výuku v maďarskom
jazyku a zachovanie maďarskej kultúry.
8.

Žiadosti občanov

Predsedajúci predniesol žiadosť p. Zuzany Peternaiovej bytom Veľký Kýr, Družstevná 6
ohľadom odpredaja pozemku zameraného GP č. 24/2010 vyhotoveným Ing. Bujdákom v kat. úz.
Malý Kýr diel č. 9 o výmere 5 m2 odčlenený od parc.č. 63 a pričlenený k novoutvorenej parc.reg.
„C“ číslo 44/1 a diel č. 10 o výmere 19 m2 odčlenený od parc.č. 87 a pričlenený k novoutvorenej
parc.registra „C“ číslo 44/1. Navrhuje odpredať tento pozemok za 0,80 €/m2 ako všetkým
ostatným žiadateľom ktorým sa odpredáva pozemok ktorý už užívajú.
Hlasovanie:
Prítomní:
8
za:
8
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie č. 46/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Odpredaj pozemku pre Zuzanu Peternaiovú bytom Veľký Kýr, Družstevná 6 zameraného GP č.
24/2010 vyhotoveným Ing. Bujdákom v kat. úz. Malý Kýr diel č. 9 o výmere 5 m2 odčlenený od
parc.č. 63 a pričlenený k novoutvorenej parc.reg. „C“ číslo 44/1 a diel č. 10 o výmere 19 m2
odčlenený od parc.č. 87 a pričlenený k novoutvorenej parc.registra „C“ číslo 44/1 za 0,80 €/m2
v celkovej hodnote 19,20 €.
Poveruje
starostu obce na podpísanie kúpno-predajnej zmluvy.

9.

Organizačné otázky

Predsedajúci informoval o vynaložených výdavkoch na rekonštrukciu a prestavbu ZŠ na ZŠ
s MŠ. Výdavky z EÚ činili 587 990,53 €, zo ŠR 69 175,36 €, spolufinancovanie obce 5 % vo
výške 34 587,69 €. Vlastné výdavky obce 45 917,86 €, úver 158 162,58 €. Výdavky spolu
978.582,75 €. Stavba bola odovzdaná do užívania 6. septembra.
Ing. Hlavatý, poslanec OZ mal pripomienku, že bude treba hľadať zdroje na rekonštrukciu B
pavilónu.
10.

Diskusia

Ing. Kováč, poslanec OZ mal pripomienku, že ešte nevidel projekty na rekonštrukciu centrálnej
časti obce. Veľa peňazí sa vynaložilo na vyhotovenie projektovej dokumentácie, kto projektoval.
11.

Interpelácia poslancov

p. Bátora, poslanec OZ mal dotaz, či sa oplatí vyhodiť pol milióna korún na projekty a nič z toho
obec nemá?
p. starosta odpovedal, že ak nie sú vyhotovené a pripravené projekty, žiadosti o poskytnutie NFP
ani nemožno podať.
p. Krizsan, poslanec OZ podotkol, že pri schvaľovaní rozpočtu boli plánované finančné
prostriedky na vyhotovenie PD k žiadostiam o NFP, vtedy poslanci odsúhlasili ich výšku, prečo
sa teraz p. Kováč a Bátora dotazujú na tie veci, čo boli odsúhlasené.
Ing. Hlavatý, poslanec OZ pripomenul, že keď niekto chce žiadať o dotáciu, treba mať pripravené
projekty, ak nie sú, na dotáciu nemožno podať žiadosť.
12.

Záver

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť,
a zasadanie OZ ukončil.
Vo Veľkom Kýre, dňa 25. októbra 2010

Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová

Overovatelia zápisnice: Ing. Igor Hlavatý
Alexej Janík
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