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

Pozvánka

na 3. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 8.11. 2011 v čase o 18.00 h
v kancelárii starostu v budove Obecného úradu

Navrhovaný program :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa.
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
Vyčlenenie finančných prostriedkov na projekt „Zlepšenie systému odpadového
hospodárstva v obci Veľký Kýr“
5. Žiadosti obyvateľov
6. Záver

Vo Veľkom Kýre dňa 7.11. 2011

Miroslav Dojčán
starosta

-1-

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

Zápisnica

z 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 7. 10. 2011
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
3. mimoriadne 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:
László Csepedi, Ing. Ľudovít Valaška. Ďalej neboli prítomný páni poslanci Ladislav
Kazán, Mgr. Ladislav Kottlík. Starosta ďalej predniesol návrh programu rokovania
a žiadal o vyjadrenie sa k navrhovanému programu alebo jeho doplnenie.
- Poslanci nemali námietky proti navrhnutému programu.
Hlasovanie za navrhnutý program:
Prítomní:

7

za:

7

proti: 0

zdržali sa:

0

návrh bol schválený
2 . Určenie zapisovateľa
Starosta určil ako zapisovateľku Ing. Žanetu Bottlikovú.
3. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Pavol Kováč a Jozef Sládeček
Za overovateľov boli určení: JUDr. Gabriela Bóbová a Ing. Alexander Szabó
Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie:
Prítomní:

7

za:

7

proti: 0

návrh bol schválený
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zdržali sa:

0
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4. Vyčlenenie finančných prostriedkov na projekt „Zlepšenie systému odpadového
hospodárstva v obci Veľký Kýr“
Starosta oboznámil poslancov, že obec má možnosť získať dotáciu na nákup traktora
a kontajnerov. Traktor má mnohostranné využitie, mohol by slúžiť na zber konárov v obci.
Starosta ďalej uviedol, že rokujem s predsedom družstva o možnosti získania priestorov na
dočasné uskladnenie biologického a stavebného odpadu, pod podmienkou, že by obyvatelia
nemali prístup do tohto areálu. A aj na to by slúžil traktor aby mohol prenášať dané odpady,
následne by sa tento odpad drvil, a bolo by ho možné použiť ako materiál pod cesta a pod.
- JUDr. Gabriela Bóbová sa spýtala na existujúce projekty zberného dvora.
- Starosta odpovedal, že dané projekty riešia zberný dvor vo dvore Zvazarmu. A bolo
by dobré zmeniť miesto tohto zberného dvora, aby takáto skládka nebola pri kostole .
- Jozef Sládeček sa spýtal, či to bude traktor na rôzne použitia.
- Starosta odpovedal, že áno, išlo by o možnosť pripojiť vlečku a tiež o nakladač.
- Ing. Pavol Kováč sa spýtal odkiaľ je tento projekt a ako je financovaný.
- Starosta odpovedal, že ide o projekt z európskych fondov a je podmienený 5 %
spoluúčasťou obce čo činí 9 801,60 eur .
Na zasadnutie sa dostavili poslanci Mgr. Ladislav Kottlík a Ladislav Kazán.
- Ing. Pavol Kováč mal otázku, že čo zahŕňa suma uvádzaná ako náklady na projekt.
- Starosta odpovedal, že ide o sumu, ktorej sú celkové náklady na podanie žiadosti.
- Ing. Pavol Kováč sa ďalej pýtal, na drtičku konárov.
- Starosta odpovedal, že momentálne obec drtičku nepoužíva, keďže existuje dohoda
s firmou, ktorá príde raz za určité obdobie, podrví drevený odpad a bezplatne
odveze preč. Na tomto princípe fungujú aj okolité obce.
- Ing. Pavol Kováč sa spýtal, že o aké kontajnery by išlo, keďže obec má kontajnery.
- Starosta uviedol, že pôjde o V-čkové kontajnery, ktoré bude možné nakladať na
traktor. Ďalej uviedol, že náklady, ktoré boli spojené s podaním žiadosti sa obci vrátia
po jej schválení.
- Ing. Pavol Kováč sa spýtal, či je podmienkou verejné obstarávanie.
- Starosta odpovedal, že verejné obstarávanie prebehne.
- Mgr. Ladislav Kottlík mal otázku, že kto spracováva projekty
- Starosta odpovedal, že firma Opendoor zo Šale.

Hlasovanie za podanie žiadosti a spolufinancovanie projektu vo výške 9 801,60 eur:
Prítomní:

9

za:

9

proti: 0

návrh bol schválený
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zdržali sa:

0
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Uznesenie č. U-48/2011

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP v rámci OP Životné prostredie, operačného cieľa 4.1 Podpora
aktivít v oblasti separovaného zberu, s názvom projektu „Zlepšenie systému odpadového
hospodárstva v obci Veľký Kýr“.
Výška celkových výdavkov na projekt:
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt:
Výška spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov:

196 032,00 eur
196 032,00 eur
9 801,60 eur

Spolufinancovanie bude zabezpečené z vlastných zdrojov.

5. Žiadosti obyvateľov
Starosta uviedol, že do programu zaradil aj žiadosti občanov z dôvodu žiadosti pani Judity
Želibovej o odpredaj obecného pozemku. Táto žiadosť bola na predchádzajúcom zasadnutí
odročená, pretože sa nevedelo, či aj pozemok vedľa žiadaného pozemku je vo vlastníctve
žiadateľky. Starosta uviedol, že sa s matkou danej žiadateľky rozprával a tá uviedla, že daný
pozemok je vo vlastníctve jej dcéry. Aj na katastri sa to preverovalo s rovnakým výsledkom.
- Zoltán Krizsan mal pripomienku, že žiadosť mala podať osoba, ktorá dlhodobo užíva
daný parcelu.
- Mgr. Ladislav Kottlík navrhol zistiť, kde je hranica parcely, ktorú žiada odkúpiť, či je
na úrovni ohrady. Navrhol dať parcelu vymerať, vytýčiť hranicu.
- Poslanci súhlasili.

Hlasovanie o odročenie žiadosti a nariadenie fyzického vytýčenia hraníc pozemku:
Prítomní:

9

za:

8

proti: 0

Zdržal sa: Mgr. Kottlík Ladislav

návrh bol schválený
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zdržali sa:

1
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Uznesenie č. U-49/2011

Obecné zastupiteľstvo
odročuje
odpredaj obecného pozemku žiadateľke Judite Želibovej po dobu fyzického vytýčenia
hraníc.

Starosta uviedol, že je potrebné schváliť výšku finančného príspevku na stravovanie. Na
minulom zasadnutí to poslanci zobrali na vedomie, ale nehlasovalo sa o danom bode. Tým
pádom starosta požiadal poslancov aby hlasovali o návrhu ZŠ s MŠ s VJSaM.

Hlasovanie návrhu finančného príspevku na stravovanie od 1. 9. 2011:
Prítomní:

9

za:

7

proti: 0

zdržali sa:

2

Zdržal sa: Ing. Peter Čapuch, Jozef Sládeček

návrh bol schválený

Uznesenie č. U-50/2011

Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
návrh výšky finančného príspevku na stravovanie od 1.9.2011 vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov s súlade s finančnými pásmami takto:
Stravníci
MŠ denné
(stravníci od 2 – 6 rokov)
Základná škola
(stravníci od 6 – 11 rokov)
Základná škola
(stravníci od 11 – 15 rokov)
Dospelí
(stravníci od 15 – 18/19 rokov)

D
0,24

Obed
0,60

Ol
0,21

Úhrada v €
1,05

0,88

0,88

0,95

0,95

1,05

1,05
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7. Záver
Keďže boli vyčerpané všetky body programu starosta ukončil 3. Mimoriadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Vo Veľkom Kýre, dňa 25.11.2011

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

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

Ing. Žaneta Bottliková
prednostka obecného úradu

Miroslav Dojčán
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Jozef Sládeček

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

Ing. Pavol Kováč

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