OBEC VEĽKÝ KÝR
941 07 Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č. 1

Pozvánka

na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 7. 4. 2011 v čase o 18.00 h
v malom kultúrnom dome

Navrhovaný program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa.
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
Kontrola uznesení.
Návrh rozpočtu obce na roky 2011 - 2013
Monitorovacia správa k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za rok 2010.
Dodatok č. 1 k 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.
Transformácia spôsobu odvozu komunálneho odpadu, separovaného zberu
a uloženia TKO.
Žiadosti občanov.
Organizačné otázky, voľba členov a predsedov odborných komisií, Správa
o výsledku zápisu do 1. ročníka ZŠ s MŠ s VJSaM na školský rok 2011/2012
Diskusia, interpelácia poslancov.
Záver.

Vo Veľkom Kýre dňa 17. 3. 2011

Miroslav Dojčán
starosta
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Zápisnica
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 7. 4. 2011
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Miroslav Dojčán, starosta obce.
Po privítaní všetkých prítomných členov OZ konštatoval, že na rokovaní je prítomná
nadpolovičná väčšina členov obecného zastupiteľstva a vyhlásil zasadnutie za
uznášaniaschopné. Svoju neprítomnosť ospravedlnil pán poslanec Ing. Peter Čapucha.
Starosta ďalej predniesol návrh programu rokovania a žiadal o vyjadrenie sa
k navrhovanému programu alebo jeho doplnenie.
− Zoltán Krizsan žiadal doplniť 4 bod programu o vyjadrenie hlavného kontrolóra obce
k zadaným úlohám, ktoré odzneli na predchádzajúcom zasadnutí OZ.
− Ing. Alexander Szabo navrhol doplniť program o voľbu členov rady školy, tento bod
by nasledoval po voľbe ďalších členov odborných komisií.
− Ing. Pavol Kováč mal otázku či program bude obsahovať aj odročené témy z 1.
riadneho zasadnutia OZ, konkrétne riešenie spôsobu odmeňovania predsedov
a členom odborných komisií.
− Starosta navrhol riešiť tieto otázky v organizačných otázkach.
Hlasovanie za navrhnutý program s doplnením bodu č. 4 o správu hlavného kontrolóra obce
a bod č. 11 voľbu členov rady školy :
Prítomní:

10

za:

10

proti: 0

držali sa:

0

návrh bol schválený
2 . Určenie zapisovateľa
Starosta určil ako zapisovateľku Bc. Žanetu Bottlikovú.
3. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Ladislav Kottlík a Lászlo Csepedi
Za overovateľov určil: Alexeja Janíka a Ladislava Kazána
Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie:
Prítomní:

10

za:

9

proti: 0

držali sa:

1
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Zdržal sa: Mgr. Ladislav Kottlík
návrh bol schválený
4. Kontrola uznesení
Hlavná kontrolórka obce predniesla správu o kontrole uznesení, zo strany poslancov neboli
žiadne pripomienky.
Starosta požiadal hlavnú kontrolórku o podanie správy. Hlavná kontrolórka preniesla
správu o preverení hmotnej zodpovednosti pracovníkov OÚ.
Ing. Alexander Szabo aby aj ďalší pracovníci OÚ mali hmotnú zodpovednosť vzhľadom na
ich vykonávanú činnosť.

5. Návrh rozpočtu obce na roky 2011 - 2013
Starosta predstavil návrh rozpočtu na roky 2011 – 2013, ktorý prešiel niektorými zmenami
po prerokovaní návrhu v komisiách OZ. V programe 1 sa presunula časť peňažných
prostriedkov z položky špeciálne služby do položky všeobecné služby. V programe 3 sa
položka prepravné rozčlenila na 3 položky, kde boli peniaze kontrétne vyčlenené pre
potreby folklórneho súboru, športového klubu a ostatné účely. Z položky kultúrne podujatia
boli vyčlenené peňažné prostriedky vo výške 1000 eur na vytvorenie sociálneho fondu obce.
Tiež sa vyčlenili peňažné prostriedky na 15. výročie založenia folklórneho súboru Mórinca.
Po skonštatovaní zmien otvoril rozpravu.
- Mgr. Ladislav Kottlík, vyzval hlavnú kontrolórku obce na predloženia správy
o kontrole spôsobu odmeňovania pracovníkov OÚ, keďže jej táto povinnosť uložilo
zastupiteľstvo na mimoriadnom zasadnutí OZ. A upozornil, že pri kontrole uznesení
neboli spomenuté uznesenia z mimoriadneho zasadnutia OZ.
- Starosta poprosil hlavnú kontrolórku o kontrolu uznesení z mimoriadneho
zasadnutia OZ.
- Zoltán Krizsan upozornil, že hlavná kontrolórka im mala podať správu o výške mzdy
zamestnancov OÚ.
- Starosta odpovedal, že materiály týkajúce sa odmeňovania zamestnancov OÚ boli
predložené členom OZ na rozkovaní komisií, keď sa preberali zmeny návrhu
rozpočtu, kde boli s odmeňovaním oboznámení.
- Mgr. Ladislav Kottlík, poukázal, že správu hlavného kontrolóra mali obdržať všetci
členovia OZ, nepostačuje prečítanie správy kontrolórom obce.
- Hlavná kontrolórka obce odpovedala, že pri rokovaní komisií OZ ohľadom rozpočtu
sa táto téma prerokovala, ale platy zverejnené neboli. Tiež dodala, že správu
vypracovala, odovzdala starostovi obce, ktorý rozhodol tak, že sa platy nezverejnia.
- Starosta doplnil, že ich poverenie v zmysle zverejniť platy, je protizákonné, preto boli
oboznámení len so správnosťou spôsobu odmeňovania. Informácie týkajúce sa výšky
mzdy zamestnancov sú chránené zákonom o ochrane osobných údajov.
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JUDr. Gabriela Bóbová oponovala, že daný zákon sa nevzťahuje na zamestnancov
pôsobiacich vo verejnom sektore. Ďalej pokračovala, že chcela vedieť podľa
tabuľkového systému, ako sú zaradení jednotlivý zamestnanci OÚ.
Mgr. Ladislav Kottlík podotkol, že hlavná kontrolórka bola poverená OZ a nie
starostom, čiže správu mala podať priamo poslancom OZ a nie starostovi.
Ing. Pavol Kováč navrhol poveriť hlavnú kontrolórku preverením, či zaradenie
pracovníčok do jednotlivých kategórií zodpovedá ich kvalifikácii, dĺžky praxe a nech
poskytne písomnú správu o tom či toto zadelenie zodpovedá tabuľke o odmeňovaní
zamestnancov verejnej správy.
Ing. Ľudovit Valaška doplnil úlohy kontrolóra aj o preverenie správnosti zaradenia
zamestnancov aj v minulom roku 2010.

Hlasovanie za poverenie hlavnej kontrolórky obce kontrolou správnosti zaradenia
pracovníkov do kategórií odmeňovania podľa tabuľky odmeňovania pracovníkov verejnej
správy v súčasnosti a roku 2010:
Prítomní:

10

za:

9

proti: 0

držali sa:

1

Zdržal sa: Mgr. Kottlík Ladislav
návrh bol schválený

Uznesenie č. U-18/2011
Obecné zastupiteľstvo
poveruje
hlavnú kontrolórku obce na kontrolu správnosti zaradenia pracovníkov do kategórií
odmeňovania podľa tabuľky odmeňovania pracovníkov verejnej správy v roku 2010
a v súčasnosti.

-

Starosta navrhol pokračovať v rozprave o návrhu rozpočtu.
Zoltán Krizsan navrhol odročiť rokovanie o návrhu rozpočtu na ďalšie zasadnutie
OZ.
Keďže sa už nikto do rozpravy nezapojil, starosta navrhol hlasovať o návrhu
rozpočtu obce na roky 2011 – 2013.

Hlasovanie za návrh rozpočtu na roky 2011 - 2013:
Prítomní:

10

za:

6

proti: 3

držali sa:

1
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Za: Jozef Sládeček, Ing. Alexander Szabó, Ing. Pavol Kováč, Ing. Ľudovít Valaška, László
Csepedi, Ladislav Kazán
Proti: Mgr. Ladislav Kottlík, Zoltán Krizsan, Alexej Janík
Zdržal sa: JUDr. Gabriela Bóbová
návrh bol schválený

Uznesenie č. U-19/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

1) Rozpočet obce na rok 2011 - 2013

berie na vedomie
2) Položky rozpočtu na rok 2011
Bežné príjmy vo výške
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Súhrn všetkých príjmov
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Súhrn všetkých výdavkov

1.121 135.-€
1000.-€
90 998.-€
1 213 133.-€
1.112 883.-€
60 650.-€
39 600.-€
1.213 133.-€
berie na vedomie

3) Návrh programového rozpočtu na rok 2011 - 2013
schvaľuje

4) vytvorenie rezervného fondu obce vo výške 11 727.-€ a uloženie prostriedkov fondu na
samostatný účet, o použití fondu je oprávnené rozhodovať obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
5) vytvorenie peňažného fondu obce vo výške 33 300.-€ a uloženie na samostatný účet. O
použití peňažného fondu je oprávnené rozhodovať obecné zastupiteľstvo.
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6. Monitorovacia správa k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za rok 2010
Starosta oboznámil poslancov s plnením rozpočtu za rok 2010, so stavom príjmov
a výdavkov, ktoré boli obsiahnuté v priloženej monitorovacej správe.

Uznesenie č. U-20/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie

a) Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za rok 2010
Bežné príjmy vo výške
Kapitálové príjmy vo výške
Príjmové finančné operácie vo výške
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ vo výške
Spolu

1 111 087,35 €
700 435,78 €
389 247,45 €
20 572,23 €
2 221 130,81 €

Bežné výdavky vo výške
560 329,44 €
Kapitálové výdavky vo výške
1 023 238,98 €
Výdavkové finančné operácie vo výške 51 830,67 €
Výdavky ZŠ s MŠ vo výške
503 236,83 €
Spolu
2 138 635,92 €
b) Monitorovaciu správu programového rozpočtu za rok 2010

7. Dodatok č. 1 k 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.
Starosta informoval poslancov o dotáciách na mzdy a prevádzku školských zariadení na
žiaka podľa predloženého návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 5/2009.
Kategória školských zariadení
Materská škola
Školský klub detí
Zariadenie školského stravovania

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v €
1025
296
154

Mgr. Ladislav Kottlík sa informoval o výšku dotácie schválenú v predchádzajúcom roku.
Starosta odpovedal, že momentálne nemá pripravené tieto údaje.
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Hlasovanie za predložený návrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/2009:
Prítomní:

10

za:

8

proti: 0

držali sa:

2

Za: Jozef Sládeček, Ing. Alexander Szabó, Ing. Pavol Kováč, Ing. Ľudovít Valaška, László
Csepedi, Ladislav Kazán, JUDr. Gabriela Bóbová, Krizsan Zoltán,
Zdržal sa: Mgr. Ladislav Kottlík, Alexej Janík
návrh bol schválený

Uznesenie č. U-21/2011
Obecné zastupiteľstvo
sc hvaľuje

Dodatok č. 1 k 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.
Kategória školských zariadení
Materská škola
Školský klub detí
Zariadenie školského stravovania

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v €
1025
296
154

8. Transformácia spôsobu odvozu komunálneho odpadu, separovaného zberu a uloženia
TKO
Starosta na úvod tohto bodu programu poznamenal, že tento bod sa na 1. riadnom zasadnutí
OZ odročil s návrhom preanalyzovať danú problematiku v odborných komisiách OZ.
Odborné komisie zasadali, prebiehali diskusie, bol prizvaný aj odborník z firmy, ktorá sa
zaoberá realizáciou odvozu TKO v okolitých obciach.
Následne otvoril rozpravu.
- Alexej Janík mal pripomienku, aby boli poslanci vo väčšom predstihu zvolávaní na
zasadnutia komisií.
- Starosta odpovedal, že z dôvodu nezvolenia predsedov odborných komisií na 1.
riadnom zasadnutí OZ, túto povinnosť prevzal na seba hoci to nebolo v zmysle
rokovacieho poriadku komisií OZ, išlo len o dočasnú situáciu v snahe vyriešiť túto
problematiku včas.
- Ďalej starosta vysvetlil prítomným občanom potrebu a dôležitosť riešenia tejto
problematiky a tiež súčasnú situáciu, akou sa momentálne zber TKO v obci
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vykonáva. Tiež predniesol štatistiku týkajúcu sa analýzy zberu a zozbieraného
množstva TKO na území obce za rok 2010.
Jozef Sládeček upozornil, že v súčasnosti vyberaný poplatok od obyvateľov je
v porovnaní s celkovými nákladmi minimálny, tým pádom obec dotuje zber, preto
treba separovaním znižovať spoplatnené množstvo TKO.
Zoltán Krizsan pripomenul dôvod odvozu TKO vlastným vozidlom, keď dôvodom
bolo odbremeniť obyvateľov, aby ich poplatky za odvoz TKO boli čo najnižšie. A aby
sa tento odpad nedostával do chotára a neznečisťoval okolie. Tiež navrhol v prípade
zlého stavu obecného vozidla na odvoz odpadu kúpu nového vozidlo, ktoré by sa
mohlo splatiť za ďalších 20 rokov. Zároveň vyslovil obavu prípadnej straty
zamestnania občanov vykonávajúcich verejnoprospešné práce, a rovnakej sumy alebo
vyššej za odvoz TKO externou firmou.
Starosta vyvrátil obavu Zoltána Krizsana, tým že pracovníci sa z dôvodu prechodu
na externý zber prepúšťať nebudú, keďže je dostatok práce pre týchto pracovníkov.
Kúpou nového vozidla by sa situácia tiež nezlepšila, pretože tieto vozidlá potrebujú
servis, ktorý je drahý a náročný, naši pracovníci by si svojpomocne nedokázali
vykonať tieto opravy, a následne by znova došlo k opotrebeniu vozidla, tým pádom
by sme boli stále na tom finančne rovnako a vznikali by neustále nové náklady
a k šetreniu by nedošlo.
Zoltán Krizsan sa vyjadril, že keď by už mal byť realizovaný zber externou
spoločnosťou, privítal by, keby bol takto odvážaný aj odpad zo záhrad občanov ako
aj ďalší odpad.
László Csepedi upozornil, že po rozhovore s predstaviteľom firmy Brantner, firma
predostrela možnosti odvozu aj ďalšieho odpadu ako je stavebný, nadrozmerný
a ďalší. Rovnako podporil myšlienku a dôležitosť separácie.
Alexej Janík sa vyjadril, že svojpomocný odvoz smetí bude vždy lacnejší ako odvoz
firmou, tiež mal obavu o možnosti kontroly, koľko ton odpadu sa odvezie z obce.
Ing. Pavol Kováč upozornil že po dôslednej analýze problematiky sa určili silné
a slabé stránky externého zberu, tiež bude skôr či neskôr problém so skládkou
odpadu v Tvrdošovciach, ktorej budúcnosť je otázna a zaviedla sa cestná daň na cesty
1. triedy, ktorá nám naše vlastné náklady v súčasnosti rovnako zvýšila. Následne
navrhol nepredať vlastné vozidlo a na skúšobnú dobu prejsť na externý zber odpadu,
aby obec v prípade nespokojnosti mohla opäť prejsť na vlastný zber. Navrhol vytvoril
kompostáreň, s cieľom znížiť hmotnosť TKO.
Starosta reagoval na Ing. Pavla Kováča s pripomienkou výhody predaja súčasného
vozidla z dôvodu zlého stavu a súčasných možností predaja a prípade riešenia
odvozu TKO vlastným vozidlom by bolo nevyhnutné kúpiť nové vozidlo. Na toto
staré vozidlo by sa rok musela platiť zbytočne poistka a len by naďalej chátralo.
Alexej Janík oponoval, že firme sa to oplatí a má z toho zisky, prečo to nemôže byť
takisto výhodné pre obec a nemôže tak isto čerpať z toho výhody. Pýtal sa prečo
firma nám vie poskytnúť smetné nádoby za nižšiu cenu, než ich obec získava, či nie je
možné skontaktovať sa s iným dodávateľom na tieto nádoby.
Starosta odpovedal, že problém je v odbernom množstve týchto nádob, kým obec si
jednou dodávkou zabezpečí napr. 200 nádob, veľké firmy uskutočňujúce odvoz smetí

OBEC VEĽKÝ KÝR
941 07 Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č. 1

-

-

-

-

-

-

objednávajú smetné nádoby v oveľa väčších množstvách, tým pádom majú možnosť
ich ponúknuť za nižšie ceny pre svojich spolupracovníkov a odberateľov.
László Csepedi mal pripomienku, týkajúcu sa veľkého záujmu obcí o externý zber, čo
sa prejavilo až v takej miere, že v dnešných dňoch už len malé percento obcí realizuje
zber TKO vlastným vozidlom. Z toho vychádza, že tento zber musí byť finančne
výhodný.
Ing. Alexander Szabó vysvetlil spôsob zisťovania množstva odvozeného odpadu, či
už v obci v miestnom družstve, alebo prostredníctvom zamestnanca obce, ktorý by
bol prítomný pri vážení auta v Nových Zámkoch.
Jozef Sládeček vyslovil obavu z pravidelného neplatenia poplatkov za TKO.
Starosta ďalej podrobnejšie vysvetlil spôsob separácie a odvoz vyseparovaného
odpadu z obce.
Na zasadnutie sa dostavil Ing. Peter Čapucha 19:30.
Ing. Pavol Kováč mal pripomienku k potrebe zberného dvora.
Mgr. Ladislav Kottlík reagoval, že zberný dvor mal byť vytvorený už len z dôvodu,
že firma nedojde každý deň aby vykonala zber určitého odpadu a občania by tým
pádom mohli svoj odpad odnášať práve na spomínaný zberný dvor.
Starosta sa tiež vyjadril k odvozu smetí z Ružového dvora, že konečne po mnohých
rokoch budú mať aj títo obyvatelia zabezpečený odvoz smetí.
Mgr. Ladislav Kottlík mal otázku týkajúcu sa odvozu veľkého množstva odpadu
z Ružového dvora.
Starosta odpovedal, že keďže sa komunálny odpad neodvážal nepravidelne z tejto
lokality, nahromadilo sa tam vyše 100 ton odpadu, ktoré bolo nutné odviesť na
skládku a obyvateľom zlepšiť podmienky pre život.
Alexej Janík navrhol aby sa kúpilo nové vozidlo na odvoz odpadu, aby zostali aj
pracovné miesta a v prípade potreby by sa mohli vytvoriť nové pracovné miesta pre
obyvateľov našej obce.
Starosta ďalej informoval, že prebehne verejné obstarávanie a bude vybratá taká
firma, ktorá bude spĺňať všetky podmienky.
JUDr. Bóbová navrhla uzavrieť s firmou zmluvu na dobu neurčitú a ponechať si
vlastné vozidlo, pre prípad nespokojnosti so službami danej spoločnosti.

Hlasovanie za zabezpečenie spôsobu zberu, separácie a uloženia TKO externou
spoločnosťou:
Prítomní:

11

za:

7

proti: 3

držali sa:

1

Za: Jozef Sládeček, Ing. Alexander Szabó, Ing. Pavol Kováč, Ing. Ľudovít Valaška, László
Csepedi, Ladislav Kazán, Ing. Peter Čapucha
Proti: JUDr. Gabriela Bóbová, Krizsan Zoltán, Alexej Janík
Zdržal sa: Mgr. Ladislav Kottlík
návrh bol schválený
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Uznesenie č. U-22/2011
Obecné zastupiteľstvo
sc hvaľuje

zabezpečenie spôsobu zberu, separácie a uloženia TKO externou spoločnosťou.

9. Žiadosti občanov
Starosta predniesol prvú žiadosť, ktorú podala hlavná kontrolórka obce a žiadala o zvýšenie
pracovného úväzku z 30 na 60 % z dôvodu pracovnej vyťaženosti a dôležitosti jej práce
v obci.
- Ing. Pavol Kováč navrhol odročiť hlasovanie o tejto žiadosti z dôvodu nesplnenia
úlohy, ktorá bola hlavnej kontrolórke uložená na predchádzajúcom zasadnutí OZ.
- Zoltán Krizsan súhlasil s Ing. Pavlom Kováčom, a mal návrh na odvolanie hlavného
kontrolóra obce.
- Mgr. Ladislav Kottlík mal návrh zistiť ako je to v iných obciach s pracovným
úväzkom hlavných kontrolórov.
Hlasovanie za odročenie rokovania o zvýšenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra
obce:
Prítomní:

11

za:

9

proti: 0

držali sa:

2

Za: Jozef Sládeček, Ing. Alexander Szabó, Ing. Pavol Kováč, Ing. Ľudovít Valaška, László
Csepedi, Ladislav Kazán, JUDr. Gabriela Bóbová, Alexej Janík, Ing. Peter Čapucha
Zdržal sa: Mgr. Ladislav Kottlík, Krizsan Zoltán
návrh bol schválený

Uznesenie č. U-23/2011
Obecné zastupiteľstvo
odročuje

prehodnotenie zvýšenia pracovného úväzku pre hlavného kontrolóra obce.
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Ďalšou žiadosťou bola žiadosť pána Vendelína Zaťka, ktorý žiadal o poskytnutie pôžičky vo
výške 4000 eur na nákup profesionálnej videokamery. Vendelín Zaťko natáča pre obec
príspevky do obecnej televízie z rôznych kultúrnych podujatí ako aj zasadnutia OZ.
- Ing. Pavol Kováč navrhol aby obec zakúpila videokameru a prenajímala Vendelínovi
Zaťkovi.
- Starosta odpovedal, že nákup videokamery pre obec by bola nerentabilná investícia,
keďže by sa málo využívala. Starosta navrhol poskytnúť pôžičku a po dobu splatenia
by videokamera bola majetkom obce.
- Ing. Pavol Kováč mal otázku, že z akej položky rozpočtu by boli tieto peňažné
prostriedky poskytnuté.
- Starosta sa vyjadril že by mohlo isť o prostriedky z peňažného fondu obce.

Hlasovanie za vyhovenie žiadosti Vendelína Zaťka o poskytnutie pôžičky na nákup novej
profesionálnej videokamery vo výške 4000 eur:
Prítomní:

11

za:

10

proti: 0

držali sa:

1

Za: Jozef Sládeček, Ing. Alexander Szabó, Ing. Pavol Kováč, Ing. Ľudovít Valaška, László
Csepedi, Ladislav Kazán, JUDr. Gabriela Bóbová, Alexej Janík, Mgr. Ladislav Kottlík,
Krizsan Zoltán
Zdržal sa: Ing. Peter Čapucha
návrh bol schválený

Uznesenie č. U-24/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
poskytnutie pôžičky Vendelínovi Zaťkovi na nákup novej profesionálnej videokamery vo
výške 4000 eur.

Starosta predniesol ďalšiu žiadosť, v ktorej usporiadatelia Čerdafestu žiadajú o peňažný
príspevok vo výške 1000 eur. Tieto prostriedky by použili na zníženie nákladov súvisiacich
s organizáciou tohto podujatia.
- Ing. Pavol Kováč navrhol nehlasovať, keďže už sa schválil rozpočet, kde sa s takouto
položkou neráta.
- Jozef Sládeček poznamenal, že sa v rozpočte nachádza položka kultúrne podujatia,
z ktorej by sa dalo na tento účel čerpať.
- Ing. Pavol Kováč mal námietku voči výške sumy žiadanej usporiadateľmi.
- Zoltán Krizsan súhlasí s námietkou Ing. Pavla Kováča.
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-

JUDr. Gabriela Bóbová navrhla vyčleniť rovnakú čiastku aký usporiadatelia dostali
v predchádzajúcom roku.

Hlasovanie za návrh JUDr. Gabriely Bóbovej o poskytnutí finančného príspevku vo výške
200 eur pre usporiadateľov Čerdafestu na zníženie nákladov súvisiacich s organizáciou tohto
podujatia:
Prítomní:

11

za:

10

proti: 0

držali sa: 1

Za: Jozef Sládeček, Ing. Alexander Szabó, Ing. Pavol Kováč, Ing. Ľudovít Valaška, László
Csepedi, JUDr. Gabriela Bóbová, Alexej Janík, Mgr. Ladislav Kottlík, Krizsan Zoltán, Ing.
Peter Čapucha
Zdržal sa: Ladislav Kazán,
návrh bol schválený

Uznesenie č. U-25/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
poskytnutí finančného príspevku vo výške 200 eur pre usporiadateľov Čerdafestu na
zníženie nákladov súvisiacich s organizáciou tohto podujatia.

Na prerokovanie bola podaná žiadosť Poľnohospodárskeho družstva Veľký Kýr vo veci
zníženia dani z nehnuteľnosti o 20% z dôvodu vlaňajších záplav a podmočenia pôdy. Za
týchto podmienok je predpokladané že družstvo tento rok nedosiahne žiadne úrody z tejto
pôdy.
- László Csepedi mal pripomienku či nejde o protizákonnú záležitosť, keďže v zákone
je stanovená výška daní.
- Mgr. Ladislav Kottlík navrhol nehlasovať o tejto žiadosti keďže je to protizákonné.

Starosta pokračoval žiadosťou o renováciu koaxiálnej siete a prenajatím do dlhodobého
používania obecného pozemku spoločnosťou Connectel, išlo by tiež o prerobenie koaxiálnej
siete na sieť optickú, pričom výstavbu a renováciu by financovala spoločnosť Connectel s.r.o .
Následne starosta prečítal celú žiadosť od konateľa spoločnosti aby oboznámil poslancov ako
aj širokú verejnosť so zámerom spoločnosti. Na zasadnutí sa zúčastnil aj konateľ spoločnosti,
ktorý oboznámil všetkých prítomných so zámerom spoločnosti, výhodách a možnostiach,
ktoré by spoločnosť následne poskytovala obyvateľom obce. Starosta ďalej upozornil, že
zámerom firmy je na obecnom pozemku za plotom nového cintorína postaviť 15 metrov
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vysokú vežu na prijímanie signálu, ktorý by bol následne optickou sieťou doručovaný
priamo obyvateľom obce.
- Mgr. Ladislav Kottlík navrhol zistiť hranice obecného pozemku v okolí cintorína
a tým zistiť objektívne možnosti výstavby tejto veže, ale tiež poznamenal, že
v prípade potreby je možnosť posunutia ohrady, ktorá vedie za cintorínom a tak
realizovať výstavbu veže.
- Ing. Pavol Kováč navrhol predložiť dokumentáciu, kde by sa daná veža zakreslená
a zdokumentovaná. Následne by sa mohlo rozhodnúť o povolení stavby.
- Starosta reagoval, že ide o potvrdenie záujmu, či obec má o takúto vežu a služby
spomínanej firmy záujem alebo nie.
Hlasovanie vo veci aby firma Connectel s.r.o vykonávala v prípade splnenia podmienok,
ktoré budú stanovené podnikateľskú činnosť na území obce čo súvisí aj s dlhodobým
prenájmom obecného pozemku pod stožiarom v oblasti nad novým cintorínom:
Prítomní:

11

za:

8

proti: 0

držali sa: 3

Za: Jozef Sládeček, Ing. Alexander Szabó, László Csepedi, Alexej Janík, Mgr. Ladislav
Kottlík, Krizsan Zoltán, Ladislav Kazán, Ing. Peter Čapucha
Zdržal sa: Ing. Pavol Kováč, JUDr. Gabriela Bóbová, Ing. Ľudovít Valaška,
návrh bol schválený

Uznesenie č. U-26/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
firme Connectel s.r.o v prípade splnenia podmienok, ktoré budú stanovené, vykonávanie
podnikateľskej činnosti na území obce čo súvisí aj s dlhodobým prenájmom obecného
pozemku pod stožiarom v oblasti nad novým cintorínom.

Ďalšia žiadosť sa týkala navrátenia príspevku na obedy pre Štefana Száraza a Gizelu
Szárazovú, bytom Apátská 70 Veľký Kýr. Príspevok im bol odobratý na základe rozhodnutia
OZ v roku 2010.
- Jozef Sládeček navrhol navrátiť príspevok.
- László Csepedi súhlasí s návrhom Jozefa Sladečka.
Hlasovanie za navrátenie príspevku na obedy pre Štefana Száraza a Gizelu Szárazovú:
Prítomní:

11

za:

9

proti: 0

držali sa: 2
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Za: Jozef Sládeček, Ing. Alexander Szabó, László Csepedi, Alexej Janík, Ladislav Kazán, Ing.
Pavol Kováč, JUDr. Gabriela Bóbová, Ing. Ľudovít Valaška, Ing. Peter Čapucha
Zdržal sa: Mgr. Ladislav Kottlík, Krizsan Zoltán,
návrh bol schválený

Uznesenie č. U-27/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
navrátenia finančného príspevku na obedy pre Štefana Száraza a Gizelu Szárazovú, bytom
Apátská 70 Veľký Kýr.
10. Organizačné otázky, voľba členov a predsedov odborných komisií
Starosta upozornil, že odborné komisie stále nemajú svojich predsedov, ktorý by zvolávali
zasadnutia komisií. Následne vymenoval členov jednotlivých komisií a navrhol predsedov:
finančnej komisie – Ing. Alexander Szabó, komisie pre stavebno-investičnú činnosť a územné
plánovanie – Ing. Peter Čapucha, komisie pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže –
Jozef Sládeček, sociálnej komisie – JUDr. Gabriela Bóbová.
Hlasovanie za navrhnutých predsedov odborných komisií:
Prítomní:

11

za:

6

proti: 0

držali sa: 5

Za: Jozef Sládeček, Ing. Alexander Szabó, Ing. Pavol Kováč, JUDr. Gabriela Bóbová, Ing.
Ľudovít Valaška, László Csepedi
Zdržal sa: Mgr. Ladislav Kottlík, Krizsan Zoltán, Ing Peter Čapucha, Alexej Janík, Ladislav
Kazán
návrh bol schválený
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Uznesenie č. U-28/2011
Obecné zastupiteľstvo
volí
predsedu:
finančnej komisie – Ing. Alexander Szabó
komisie pre stavebno-investičnú činnosť a územné plánovanie – Ing. Peter Čapucha
komisie pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže – Jozef Sládeček
sociálnej komisie – JUDr. Gabriela Bóbová

Starosta pokračoval voľbou ďalších členov odborných komisií. Na prvom riadnom zasadnutí
boli občania informovaní o možnosti členstva v odborných komisiách. Do jednotlivých
komisií sa prihlásili:
finančná komisia: Ing. Daniel Kúth, Budovateľská, Veľký Kýr, Ing. Erik Bottlik,
Budovateľská, Veľký Kýr, Ing. Tomáš Valaška, Malá Pažiť, Veľký Kýr,
komisia pre stavebno-investičnú činnosť a územné plánovanie: Dušan Vereš, Nitrianska,
Veľký Kýr, Mário Čebík, Hámad, Veľký Kýr, Roland Böjtös, Petöfiho, Veľký Kýr, Finta
Ondrej, Malá Pažiť, Veľký Kýr
komisia pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže: Vendelín Zaťko, Železničná, Veľký
Kýr, Zoltán Maly, Budovateľská, Veľký Kýr
- Jozef Sládeček navrhol podľa potreby prizvať aj ďalšie osoby, pre riešenie určitých
špecifických problémov.
- Ing. Pavol Kováč navrhol určiť maximálny počet členov odborných komisií napr. 7
ľudí
Hlasovanie voľbu prihlásených ľudí za členov odborných komisií a stanovenie maximálneho
počtu členov komisií na 7 členov:
Prítomní:

11

za:

10

proti: 0

držali sa: 1

Za: Jozef Sládeček, Ing. Alexander Szabó, Ing. Pavol Kováč, JUDr. Gabriela Bóbová, Ing.
Ľudovít Valaška, László Csepedi, Mgr. Ladislav Kottlík, Krizsan Zoltán, Alexej Janík,
Ladislav Kazán
Zdržal sa: Ing Peter Čapucha,
návrh bol schválený
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Uznesenie č. U-29/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
obmedzenie maximálneho počtu členov odborných komisií na 7 členov
volí
členov odborných komisií z radov obyvateľov menovite:
finančná komisia – Ing. Daniel Kúth, Ing. Erik Bottlik, Ing. Tomáš Valaška
komisia pre stavebno-investičnú činnosť a územné plánovanie – Dušan Vereš, Mário Čebík,
Roland Böjtös
komisia pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže – Vendelín Zaťko, Zoltán Maly

Starosta následne predniesol správu o výsledkoch zápisu do 1. ročníka ZŠ s MŠ s VJSaM na
školský rok 2011/2012 a tiež správu o výsledkoch zápisu do Materskej školy.
Nasledovala voľba členov rady školy. Starosta navrhol nasledovných členov rady školy: Ing.
Ľudovít Valaška, Csepedi Lászlo, Janík Alexej, Sládeček Jozef.
- Jozef Sládeček navrhol za seba JUDr. Gabrielu Bóbovú, ktorá súhlasila ako aj ostatní
navrhnutí poslanci.
- Mgr. Ladislav Kottlík navrhol za člena rady školy pána Krizsana a následne žiadal
o hlasovanie.
- Starosta odpovedal, že vzhľadom na to, že každý z navrhnutých členov rady školy
súhlasil s nominovaním, bude sa hlasovať za prvý návrh. Následne ak ten nebude
schválený, bude nasledovať druhý návrh Mgr. Ladislava Kottlíka.

Hlasovanie za navrhnutých členov rady školy pri ZŠ s MŠ s VJSaM :
Prítomní:

11

za:

9

proti: 0

držali sa: 2

Za: Jozef Sládeček, Ing. Pavol Kováč, JUDr. Gabriela Bóbová, Ing. Ľudovít Valaška, László
Csepedi, Krizsan Zoltán, Alexej Janík, Ladislav Kazán, Ing Peter Čapucha,
Zdržal sa: Mgr. Ladislav Kottlík, Ing. Alexander Szabó,
návrh bol schválený

Uznesenie č. U-30/2011
Obecné zastupiteľstvo
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volí
členov rady školy pri ZŠ s MŠ s VJSaM : Ing. Ľudovít Valaška
László Csepedi
Alexej Janík
JUDr. Gabriela Bóbová

11. Diskusia, interpelácie poslancov
Následne starosta otvoril diskusiu a vyzval prítomných aby sa zapojili do diskusie.
-

-

-

-

-

JUDr. Gabriela Bóbová tlmočila otázku obyvateľov ulice Sv. Kelemena, ktorý mali
otázky týkajúce sa riešenia situácie s vodou nachádzajúcou sa v ich záhradách,
a chýbajúceho obecného vodovodu na spomínanej ulici.
Starosta odpovedal, že sa bude pokračovať v odvodňovaní obce, začalo sa
odvodňovanie Malokýrskej ulice a postupne sa bude pokračovať aj s ulicou Sv.
Kelemena. Čo sa týka obecného vodovodu – sú výzvy týkajúce sa tejto problematiky
z EÚ, o ktoré sa budeme uchádzať, aby sme vyriešili aj tieto záležitosti.
Mgr. Ladislav Kottlík priblížil problém, ktorý sa týkal výstavby vodovodu na ul.
Železničnej z dôvodu vzdialenosti domu od verejných priestranstiev.
Zoltán Krizsan sa ospravedlnil a opustil zasadnutie OZ z pracovných dôvodov.
Ing. Alexander Szabo mal otázku týkajúcej sa spôsobu riešenia neplatičov dani v obci.
Starosta uviedol, že ide o problém s neplatičmi, ktorý už dlhodobo neplatia dane
a tým pádom ostatní občania im prispievajú na služby poskytované obcou. Aby sa
zabezpečil chod obce ale aj rozvoj, výstavba a modernizácia, je nutné aby si každý
občan plnil tieto svoje povinnosti.
Ing. Peter Čapucha požiadal občanov aby svoje výstavby realizovali výlučne so
stavebným povolením a rešpektovali rozhodnutia obecného úradu.
Starosta následne tiež vyzval občanov, aby pred realizovaním stavby sa dostavili na
obecný úrad a vybavili si stavebné povolenie, a tak predišli zbytočným sankciám.
Ing. Pavol Kováč mal otázku týkajúcu sa účelu antény, ktorá je umiestnená na dome
smútku.
Starosta odpovedal, že ide o anténu, ktorú sa ťažké spozorovať, vďaka jej malým
rozmerom, rozhodol o povolení o umiestnení tejto antény, keďže to vyplýva
z kompetencií starostu obce. V tomto prípade ide o zosilovač, ktorý pokrýva
internetovým signálom 90 % obce.
Ing. Pavol Kováč požiadal o hlasovanie, ktorého predmetom by bolo odstránenie tejto
antény z domu smútku.

Hlasovanie za návrh Ing. Pavla Kováča o odstránení antény z domu smútku na hornom
cintoríne:
Prítomní:

10

za:

1

proti: 0

držali sa: 9
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Za: Ing. Pavol Kováč,
Zdržal sa: Mgr. Ladislav Kottlík, Ing. Alexander Szabó, Jozef Sládeček, JUDr. Gabriela
Bóbová, Ing. Ľudovít Valaška, László Csepedi, Krizsan Zoltán, Alexej Janík, Ladislav Kazán,
Ing Peter Čapucha,
návrh bol schválený

Uznesenie č. U-31/2011
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
odstránenie antény slúžiacej ako zosilovač pre pokrytie obce internetom nachádzajúcej sa na
dome smútku.

-

-

-

Pán Jozef Malúch mal dotaz ohľadom petície, ktorú podali občania týkajúcej sa
vybudovania novej asfaltovej cesty na ulici Na Sihoti.
Starosta odpovedal, že ide o vážne rozhodnutie, pretože nie je dostatok prostriedkov
aby sa v jednom roku spravili všetky potrebné ulice. Z hľadiska frekventovanosti
a bezpečnosti aby deti a obyvatelia aj Malého Kýra a z Novozámockej ulice mohli
prechádzať do centra obce bezpečne, navrhol by uprednostniť realizáciu cesty medzi
Finta komplexom a bývalým Elektorsvitom, tým by sa spojili dve časti obce. Ale to
bude ešte predmetom ďalších uvážených rozhodovaní.
Ing. Pavol Kováč upozornil na problematiku odmeňovania predsedov a členov
odborných komisií.
Starosta reagoval, že obyvatelia, ktorí sa dobrovoľne prihlásili za členov komisií, by
túto činnosť vykonávali bez nároku na odmenu a tiež sú názoru, že za túto činnosť by
odmena nemala byť. Starosta tiež zdôraznil význam odborných komisií ako
poradného organu a navrhol riešiť problematiku odmeňovania po legislatívnych
zmenách, ktoré sa týkajú aj odmeňovania v územných samosprávach.
Ing. Pavol Kováč súhlasil s návrhom starostu.

12. Záver
Keďže žiadne ďalšie otázky neodzneli, starosta sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a
uzatvoril 2. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva o 21.52 hod.

Vo Veľkom Kýre, dňa 26. 4. 2011
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...................................

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

Bc. Žaneta Bottliková
prednostka obecného úradu

Overovatelia zápisnice:

Miroslav Dojčán
starosta obce

Alexej Janík

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

Ladislav Kazán

...........................................
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Dodatok č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu 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

Dotácia na rok 2011 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľký Kýr

Kategória školských zariadení
Materská škola
Školský klub detí
Zariadenie školského stravovania

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v €
1025
296
154

Miroslav Dojčán
starosta obce

Zverejnené dňa: 8. 4. 2011
Zvesené dňa: 29.4. 2011

