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

Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 17. decembra 2010
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Návrh na zriadenie inventarizačných komisií
Zaradenie výdajne jedál pre MŠ do siete škôl
Predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov
Ukončenie výkonu verejnej funkcie starostu obce z pracovnoprávneho hľadiska
Záver

1. Otvorenie zasadnutia.
Mimoriadne 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, p. Kováčiková. Ing. Hlavatý sa ospravedlnil, že na zasadnutie môže prísť
s omeškaním. Ďalej predniesol program rokovania a pristúpil k ďalšiemu bodu.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie navrhol: p. Ladislava Kazána a Ladislava Dojčana
Za overovateľov zápisnice navrhol: p. Zoltána Krizsana a JUDr. Alexandra Vereša
Hlasovanie za predložený návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:
Prítomní:
8
za:
8
proti: 0
zdržali sa:
0
3. Návrh na zriadenie inventarizačných komisií
Predsedajúci v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov vydáva príkaz na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov ku dňu 27.12.2010.
Na vykonanie inventarizácie navrhol členov ústrednej inventarizačnej komisie v zložení: Mgr.
Ladislav Kottlík, Helena Dojčanová, Zuzana Dojčánová, Ladislav Kazán, Alexej Janík.

Za členov čiastkových inventarizačných komisií navrhol:
Dom smútku: Jozef Száraz, Judita Valašková, Vojtech Bátora
DHZ: Tibor Lörinc, Judita Valašková, Vojtech Bátora
OcÚ: Edita Szárazová, Gizela Lörincová, Ladislav Dojčan
Kaderníctvo: Szárazová, Gizela Lörincová, Ladislav Dojčan
MKD svadobka: Zlatica Dojčánová, Edita Szárazová, Alexej Janík
MKD: Zlatica Dojčánová, Edita Szárazová, Otília Kováčiková
VKD svadobka: Otília Guzmická, Gizela Lörincová, Ing. Igor Hlavatý
MKS: Attila Krizsan, Gizela Lörincová, Ing. Igor Hlavatý
Zubná ambulancia: MUDr. Mária Križanová, Judita Valašková, Ladislav Kazán
Detská ambulancia: MUDr. Emília Sládečková, Judita Valašková, Ladislav Kazán
VKD: Jozef Szőke, Judita Valašková, Ing. Pavol Kováč
Knižnica: Magdaléna Gulbišová, Judita Valašková, Ing. Pavol Kováč
OcÚ garáže: Edita Szárazová, Jozef Ševčík, Karol Vereš, Otília Kováčiková
Cukráreň: Andrea Baňárová, Gizela Lőrincová, JUDr. Alexander Vereš
Zdravotné stredisko: MUDr. Križan, Judita Valašková, JUDr. Alexander Vereš
ZŠ s MŠ:
Alica Gubóová, Emerencia Pospigelová, Terézia Szőkeová, Edita Verešová, Rozália Danócziová,
Alexej Janík, Zoltán Krizsan, Ing. Ľudovít Valaška
Menované čiastkové inventarizačné komisie zodpovedajú za uskutočnenie inventúr podľa
prideleného miesta a charakteru majetku.
Návrh na vyradenie nepotrebného a neupotrebiteľného majetku zabezpečia ČIK a odovzdajú ÚIK
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní:
8
za:

8

proti: 0

zdržali sa:

0

Uznesenie č. 48/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo na základe príkazu starostu obce na vykonanie mimoriadnej
inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 27.12.2010 v zmysle
zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Schvaľuje
členov ústrednej inventarizačnej komisie v zložení:
Mgr. Ladislav Kottlík, Helena Dojčanová, Zuzana Dojčánová, Ladislav Kazán, Alexej Janík.
členov čiastkových inventarizačných komisií v zložení:
Dom smútku: Jozef Száraz, Judita Valašková, Vojtech Bátora
DHZ: Tibor Lörinc, Judita Valašková, Vojtech Bátora
OcÚ: Edita Szárazová, Gizela Lörincová, Ladislav Dojčan
Kaderníctvo: Szárazová, Gizela Lörincová, Ladislav Dojčan
MKD svadobka: Zlatica Dojčánová, Edita Szárazová, Alexej Janík
MKD: Zlatica Dojčánová, Edita Szárazová, Otília Kováčiková
VKD svadobka: Otília Guzmická, Gizela Lörincová, Ing. Igor Hlavatý
MKS: Attila Krizsan, Gizela Lörincová, Ing. Igor Hlavatý
Zubná ambulancia: MUDr. Mária Križanová, Judita Valašková, Ladislav Kazán
Detská ambulancia: MUDr. Emília Sládečková, Judita Valašková, Ladislav Kazán
VKD: Jozef Szőke, Judita Valašková, Ing. Pavol Kováč
Knižnica: Magdaléna Gulbišová, Judita Valašková, Ing. Pavol Kováč

OcÚ garáže: Edita Szárazová, Jozef Ševčík, Karol Vereš, Otília Kováčiková
Cukráreň: Andrea Baňárová, Gizela Lőrincová, JUDr. Alexander Vereš
Zdravotné stredisko: MUDr. Križan, Judita Valašková, JUDr. Alexander Vereš
ZŠ s MŠ:
Alica Gubóová, Emerencia Pospigelová, Terézia Szőkeová, Edita Verešová, Rozália Danócziová,
Alexej Janík, Zoltán Krizsan, Ing. Ľudovít Valaška
Menované čiastkové inventarizačné komisie zodpovedajú za uskutočnenie inventúr podľa
prideleného miesta a charakteru majetku.
Návrh na vyradenie nepotrebného a neupotrebiteľného majetku zabezpečia ČIK a odovzdajú
ÚIK.
4. Zaradenie výdajne jedál pre MŠ do siete škôl
Predsedajúci ďalej predniesol, že presťahovaním MŠ do novovybudovaných priestorov ZŠ je
v budove MŠ zriadená aj výdajňa jedál pre MŠ. Nakoľko v sieti škôl je zaradená iba školská
jedáleň ako súčasť školy, je potrebné požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
o zaradenie výdajne jedál pre MŠ do siete škôl.
Hlasovanie za podanie žiadosti o zaradení výdajne jedál MŠ do siete škôl:
Prítomní:
8
za:
8
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie č. 49/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo
Žiada
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle zákona o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve č. 596/2003 Z.z. podľa § 18 previesť zmenu v sieti a podľa § 16 zaradiť do
siete škôl výdajňu jedál pre MŠ Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom
slovenským a maďarským so sídlom Veľký Kýr, ul. Školská 7 ktorej súčasťou je školská jedáleň
a školský klub detí pri ZŠ s účinnosťou od 1.9.2011.
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť v zmysle § 16 ods. 1 doklady podľa písm. i) zák.č. 596/2003 Z.z.
5. Predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov
Predsedajúci predniesol žiadosť p. Krčmárikovej, konateľky spoločnosti KR Consult s.r.o.
o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa vo veľkom kultúrnom
dome. Zároveň informoval prítomných, že hoci p. konateľka nemá nedoplatky za užívanie
priestorov, na dámskych a pánskych toaletách sú poškodené vchodové dvere, rozbitý držiak na
toaletný papier, chýba zásobník na papierové utierky, odpadový kôš a dávkovač tekutého mydla,
taktiež je poškodený zámok na jedných dverách.
- P. Dojčan, poslanec OZ mal pripomienku, že keď p. Krčmáriková pred rokom bola pred
zastupiteľstvom keď žiadala o prenájom priestorov, vtedy nasľubovala čo všetko urobí
pre mladých a nakoniec vysvitlo, že krčmu otvorila.
- P. Janík, poslanec OZ podotkol, že nikto neustráži, čo sa deje na toaletách.
- Ing. Valaška, poslanec OZ pripomenul, že sú reštaurácie, kde si kľúč k toaletám možno
vypýtať od personálu.
- JUDr. Vereš, poslanec OZ podotkol, nech prenajímateľka dá do prenajaté priestory do
pôvodného stavu a nech nové zastupiteľstvo rozhodne, či jej budú prenajímať priestory

-

alebo nie. Robia sa tam diskotéky, nájomca zodpovedá za poriadok. Je jej povinnosťou
všetky vzniknuté závady odstrániť.
Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že sa bude robiť inventarizácia majetku, keď
nebudú spomínané chyby odstránené, priestory sa jej nemusia ďalej prenajímať.

Hlasovanie, aby po odstránení zistených chýb do 27.12.2010, nové obecné zastupiteľstvo
rozhodovalo o prenájme nebytových priestorov:
Prítomní:
8
za:
8
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie č. 50/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo
Odročuje
prerokovanie žiadosti KR Consult s.r.o., Smetanova 365/1, Nitra o predĺženie Zmluvy o nájme
nebytových priestorov.
6. Ukončenie výkonu verejnej funkcie starostu obce z pracovnoprávneho hľadiska
Pán starosta predniesol, že na 27.12.2010 je naplánované ustanovujúce zasadnutie OZ. Nakoľko
týmto dňom končí jeho mandát starostu, podľa zákona má nárok na odstupné. Požiadal OZ
o odsúhlasenie preplatenia odstupného vo výplatnom termíne január 2011. Taktiež má 24 dní
nevyčerpanej dovolenky, ktorú mu možno preplatiť iba po odsúhlasení OZ.
- P. Bátora, poslanec OZ pripomenul, že keď v roku 2002 on odchádzal, nebolo dosť
peňazí, bez dohody mu bolo platené 5 mesačné odstupné v mesačných výplatných
termínoch.
- Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že obec od januára bude hospodáriť s rozpočtovým
provizóriom, navrhuje odstupné platiť v mesačných výplatných termínoch, aby obec
nezostala bez finančných prostriedkov.
- P. Dojčan, JUDr. Vereš, p. Janík navrhovali, aby sa odstupné ak je to možné, obec má
dostatok finančných prostriedkov, uhradilo naraz.
Hlasovanie, aby sa odstupné pre odchádzajúceho starostu uhradilo naraz vo výplatnom termíne
január 2011:
Prítomní:
8
za:
4 (Dojčan,Janík,Krizsan,Vereš)
proti: 4 (Bátora,Kazán,Kováč,Valaška)
zdržali sa:
0
Nebolo prijaté platné uznesenie.
Hlasovanie za preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu za rok 2010:
Prítomní:
8
za:
8
proti: 0
zdržali sa:

0

Uznesenie č. 51/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce za rok 2010 z dôvodu skončenia funkčného
obdobia.
O 19,00 hod. sa na rokovanie OZ dostavil Ing. Hlavatý.
Predsedajúci ďalej predniesol návrh na výplatu mimoriadnych odmien pre poslancov OZ
s prihliadnutím na kvalitu výkonu funkcie poslanca a pomoc pri prípravách materiálov na

rokovanie OZ. Poslancom, okrem p. Hanzelíkovej, ktorá sa v roku 2010 nezúčastnila ani jedného
zasadnutia OZ, navrhol rozdeliť odmenu z celkovej výšky 2040 € diferencovane pre jednotlivých
poslancov podľa účasti na zasadnutiach OZ v roku 2010.
Hlasovanie:
Prítomní:
9
za:
9
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie č. 52/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
poskytnutie mimoriadnych odmien pre členov OZ, okrem p. Hanzelíkovej, ktorá sa v roku 2010
nezúčastnila zasadnutí OZ, z celkovej výšky 2040 € diferencovane pre jednotlivých členov OZ,
podľa účasti na rokovaniach OZ v roku 2010.
P. Krizsan, poslanec OZ predniesol návrh na výplatu odmeny pre starostu obce za uplynulé
štvorročné funkčné obdobie vo výške 50 % z tohto ročného platu.
p. Bátora, poslanec OZ podotkol, že starosta dostáva dosť vysoký plat. Podľa neho je bohato
zaplatený, navrhuje túto možnosť nevyužiť.
p. Janík, poslanec OZ podporoval návrh p. Krizsana, navrhoval, aby starosta dostal odmenu za
štvorročnú prácu.
Ing. Kováč, poslanec OZ mal pripomienku, že nevidel pripravované projekty a má odsúhlasiť
odmenu?
p. Bátora, poslanec OZ podotkol, že obec nie je v takej situácii aby mohla rozdávať odmeny.
JUDr. Vereš, poslanec OZ pripomenul, že on je toho názoru, aby sa najprv zvážilo, či starosta
dostane odmenu alebo nie. Najprv nech sa odsúhlasí, či sa mu poskytne odmena.
Hlasovanie za poskytnutie odmeny pre starostu obce za rok 2010:
Prítomní:
9
za:
5 (Dojčan, Ing. Hlavatý, Janík, Krizsan ,JUDr. Vereš)
proti: 1 (Bátora)
zdržali sa: 3 (Kazán, Ing. Kováč, Ing. Valaška)
Hlasovanie za odsúhlasenie tajného hlasovania %-nej výšky odmeny zo súčtu platov starostu
za obdobie roku 2010:
Prítomní:
9
za:
9
proti: 0
zdržali sa:
0
Návrh na zloženie komisie na sčítanie hlasov: Ing. Hlavatý, Krizsan, Janík
Hlasovanie:
Prítomní:
9
za:
6
proti: 0
zdržali sa:
3 (Bátora, Kazán, Ing. Kováč)
Hlasovanie o určení %-nej výšky odmeny starostu za rok 2010 bolo prevedené tajným
spôsobom. Každý poslanec uviedol na hlasovacom lístku číselnú hodnotu svojho návrhu od 0 do
50 %. Starosta požiadal predsedu komisie Ing. Hlavatého na kontrolu hlasovacích lístkov
a výpočet priemernej hodnoty podľa odovzdaných hlasovacích lístkov a oboznámenie
s výsledkom tajného hlasovania.
Ing. Hlavatý, predseda komisie informoval, že priemerná hodnota je 20,5 a členovia OZ
odsúhlasili v tajnom hlasovaní odmenu pre starostu vo výške 20,5 % z jeho ročného platu v roku
2010.

Uznesenie č. 53/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
vyplatenie odmeny pre starostu obce vo výške 20,5 % zo súčtu jeho platov za rok 2010.
Pán starosta sa poďakoval a požiadal členov OZ, aby prevzali a doručili vianočné dary pre
dôchodcov ktoré sú vo forme nákupných poukazov COOP Jednota vo výške 5 € pre 70 ročných
a starších dôchodcov.
4. Záver
Program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť, a zasadanie OZ
ukončil.
Vo Veľkom Kýre, dňa 20. decembra 2010

Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová

Overovatelia zápisnice: Zoltán Krizsan
JUDr. Alexander Vereš

..............................................
...............................................

