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

Pozvánka
na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 30. 6. 2011 v čase o 19.00 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 záverečného účtu obce za rok 2010
Určenie platu starostu
Návrh rozpočtového opatrenia č. 1 k 30.6.2011
Návrh na odkúpenie projektovej dokumentácie
Žiadosti občanov.
Organizačné otázky
Diskusia, interpelácia poslancov.
Záver.

Vo Veľkom Kýre dňa 25. 6. 2011
Miroslav Dojčán
starosta
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Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Dátum konania: 30. 6. 2011
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
3. 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 ospravedlnili páni poslanci: Mgr. Ladislav Kottlík,
László Csepedi, Ing. Ľudovít Valaška, Alexej Janík. Starosta ďalej predniesol návrh
programu rokovania a žiadal o vyjadrenie sa k navrhovanému programu alebo jeho
doplnenie.
- JUDr. Gabriela Bóbová žiadala o doplnenie programu o prerokovanie spolufinancovania
projektu Buď múdrejší ako oheň pre piatakov ZŠ s MŠ vo Veľkom Kýre obcou.
- Starosta navrhol doplnenie navrhovaného bodu do organizačných otázok.
Hlasovanie za navrhnutý program:
Prítomní:

7

za:

7

proti: 0

držali sa:

návrh bol schválený
2 . Určenie zapisovateľa
Starosta určil ako zapisovateľku Ing. Žanetu Bottlikovú.
3. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

0
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Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Pavol Kováč a Zoltán Krizsan
Za overovateľov boli určení: Jozef Sládeček a Ing. Alexander Szabó
Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie:
Prítomní:

7

za:

7

proti: 0

držali sa:

0

návrh bol schválený
4. Kontrola uznesení
Hlavná kontrolórka obce predniesla správu o kontrole uznesení, poslancom poskytla
vypracovaný materiál, ktorý jej bol uznesením zadaný na vypracovanie, ktorý je v prílohe
tejto zápisnice. Zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky.

5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2010
Poslanci dostali na preštudovanie Záverečný účet obce za rok 2010. Po upozornení poslancov
na existujúce chyby starosta navrhol odročiť daný bod programu pokým sa zistené chyby
neodstránia.

Hlasovanie za odročenie schválenia Záverečného účtu obce za rok 2010:
Prítomní:

7

za:

7

proti: 0

návrh bol schválený

Uznesenie č. U-32/2011
Obecné zastupiteľstvo

odročuje

držali sa:

0
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schválenie záverečného účtu obce za rok 2010.

6. Určenie platu starostu
Starosta v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vysvetlil nutnosť
určenia mesačného platu starostu obce obecným zastupiteľstvom. Starosta navrhol ponechať
výšku platu starostu nezmenenú vzhľadom na to, že táto zmena zákona nastala počas
rozpočtového roka, kedy je už rozpočet obce pre rok 2011 schválený, a pri každej zmene je
nutné rozpočtovým opatrením meniť rozpočet.
Hlasovanie za určenie rovnakej výšky platu aký bol schválený na 1. riadnom zasadnutí OZ:

Prítomní:

7

za:

6

proti: 0

držali sa:

1

Zdržal sa: Zoltán Krizsan

návrh bol schválený
Plat starostu sa určuje na 2058,00 eur.

Uznesenie č. U-33/2011
Obecné zastupiteľstvo

určuje

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu obce
vo výške súčinu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č 253/1994 Z. z. (2,17 násobok) zvýšený
o 23,3 %.
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7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1 k 30.6.2011
Starosta predniesol ďalší bod programu, ktorým bol návrh rozpočtového opatrenia.
Vysvetlil, že dôvodom zmeny sú zvýšené výdavky, ktoré boli vynaložené na asfaltovanie
cesty, ktorá spája občanov z okrajovej časti obce s centrom obce a už v súčasnosti poskytuje
bezpečnú trasu pre deti, ktoré navštevujú ZŠ s MŠ, ale aj pre ostatných obyvateľov. Ďalšia
zmena sa týka Sčítania osôb, domov a bytov SODB 2011, naša obec dostala na zabezpečenie
sčítania finančné prostriedky, ktoré mali pokryť náklady obce súvisiace so sčítaním. Tieto
prostriedky boli použité na odmeny pre sčítacích komisárov, gestorov a uhradil sa z nich aj
nákup kancelárskych potrieb, potrebný na zabezpečenie sčítania.
-

-

-

-

Ing. Pavol Kováč vyjadril názor, že suma, ktorá je v návrhu by sa mala navýšiť,
pretože je potrebné spevniť krajnice vozovky, keďže je cesta úzka.
Starosta odpovedal, že zatiaľ nemá rozpočet na takéto práce, ale v prípade schválenia
sa tieto práce zabezpečia.
Ing. Pavol Kováč navrhol vyčleniť vyššiu sume na túto položku.
JUDr. Gabriela Bóbová sa informovala, či sme neprekročili sumou zabezpečenia
týchto prác, limit určujúci povinnosť verejného obstarávania.
Starosta odpovedal, že tento limit prekročený nebol.
Starosta vyzval poslancov aby sa navrhli sumu, v ktorej bude zahrnuté aj spevnenie
krajnice novovybudovanej cesty.
Ing. Pavol Kováč navrhol upraviť sumu na 5000 eur.
Zoltán Krizsan mal dotaz, že pred rozhodnutím ohľadom asfaltovanie cesty sa malo
zvolať OZ.
Starosta vysvetlil, že v tom období boli v obci stroje, ktoré pracovali na asfaltovaní
vozovky pri benzínovej stanici, a bolo nutné sa rýchlo rozhodnúť, či ich využijeme
alebo nie. Išlo o výhodnú cenu, stroje sa sem nemuseli prenášať, preto to bolo aj
finančne výhodné. Preto zvolal neformálne stretnutie poslancov OZ, s ktorými
prebral danú situáciu, a tí tiež súhlasili.
Ing. Alexander Szabó navrhol, aby v ďalších podobných prípadoch sa riešili
rozpočtové opatrenia v predstihu. Keď sa v budúcnosti bude vedieť, že realizácia
určitej veci vyjde viac ako bolo v pláne, je potrebné aby zasadalo OZ alebo minimálne
finančná komisia.
Ing. Pavol Kováč podotkol, že bolo potrebné sa okamžite rozhodnúť.
Starosta ešte doplnil, že táto firma nám ponúkla tiež asfalt, ktorý bol odfrézovaný,
ktorý sme použili na spevnenie cesty z nového cintorína, pri vjazde na futbalové
ihrisko a tiež pri škole.
Ing. Alexander Szabo mal otázku či je finančne zabezpečená aj oprava poškodených
ciest v obci.
Starosta odpovedal, že na tieto účely sú vyhradené peňažné prostriedky v inej
položke rozpočtu.
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Hlasovanie za rozpočtové opatrenie č. 1 k 30. 6. 2011 s navýšením položky realizácia stavieb
a ich technického zhodnotenia z peňažného fondu obce na 5 000 eur:

Prítomní:

7

za:

6

proti: 0

držali sa:

1

Zdržal sa: JUDr. Gabriela Bóbová

návrh bol schválený

Uznesenie č. U-34/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

1. Rozpočtové opatrenie 2011
V zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úpravu rozpočtu nasledovne:

Príjmová časť

v EUR

Bežné príjmy:
- zo ŠR na zabezpečenie SODB 2011

+ 3 103,00

Finančné operácie:

- z peňažného

fondu obce

Úprava príjmov spolu:

Výdavková časť
Bežné výdavky

+ 5 000,00

+ 8 103,00

v EUR
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- odmeny sčítacím komisárom a gestorom SODB 2011

+ 2989,43

- výdavky na kancelárske potreby pri zabezpečovaní SODB 2011

+ 113,57

Kapitálové výdavky:
- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

+ 5 000,00

Úprava výdavkov spolu:

+ 8 103,00

8. Návrh na odkúpenie projektovej dokumentácie
Starosta predniesol návrh na odkúpenie projektovej dokumentácie kanalizácie od
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra. Cena projektu by bola vo výške 4 216
eur čo je 5% z ceny projektu. Táto spoločnosť sa rozhodla, že investorom nebude, túto
kanalizáciu v našej obci nevybuduje, tým pádom ponúkajú na odpredaj. Aj okolité obce
odkupujú tieto projekty od Západoslovenskej vod. spol.
Na zasadnutie sa dostavil Alexej Janík o 19.51 hod.
Starosta otvoril rozpravu.
- Ing. Alexander Szabó mal otázku či obec za túto projektovú dokumentáciu už raz
zaplatila.
- Starosta odpovedal, že nie, táto spoločnosť vystupovala vtedy ako investor a tiež je
vlastníkom týchto projektov.
- Starosta následne prečítal celý list, ktorý obdržal od Západoslovenskej vod. spol.
Dodal, že fondy pre účely budovania kanalizácie budeme žiadať spolu s obcou
Komjatice, ktorá tiež odkupuje danú dokumentáciu.
- Ing. Pavol Kováč sa vyjadril, že obec Komjatice má už vybudovanú časť kanalizácie,
ktorá nemusí byť v súlade s danými projektovými dokumentáciami. Treba si to
overiť.
- Jozef Sládeček navrhol zosúladiť projektové dokumentácie našej obce
s dokumentáciou obce Komjatice.
- Starosta navrhol odročenie rozhodnutia o odkúpení projektovej dokumentácie do
zistenia potrebných informácií a následné prerokovanie v komisiách OZ.
- Jozef Sládeček navrhol prizvať na rokovanie komisie aj odborníka – projektanta, ktorý
by vedel posúdiť stav dokumentácie.

Hlasovanie za odročenie odkúpenia projektovej dokumentácie kanalizácia až po dobu
prerokovania projektu v komisiách s odborníkom:
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Prítomní:

8

za:

8

proti: 0

držali sa:

0

návrh bol schválený

Uznesenie č. U-35/2011
Obecné zastupiteľstvo

odročuje
odkúpenie projektovej dokumentácie kanalizácie za finančnú čiastku 5 % z ceny projektu od
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra, až do prerokovania projektovej
dokumentácie s projektantom.

9. Žiadosti občanov
Starosta oboznámil prítomných, že na Obecný úrad bola doručená jedna žiadosť od
Združenia maďarských rodičov na Slovensku, ktorá sa týkala umiestnenia pamätnej tabule
na starú budovu Obecného úradu pri príležitosti 60. výročia obnovenia vyučovania
v maďarskom jazyku vo Veľkom Kýre. Keďže neboli žiadne otázky pristúpilo sa
k hlasovaniu.
Hlasovanie za umiestnenie pamätnej tabule na starú budovu Obecného úradu:

Prítomní:

8

za:

8

proti: 0

návrh bol schválený

držali sa:

0
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Uznesenie č. U-36/2011
Obecné zastupiteľstvo

sc hvaľuje
umiestnenie pamätnej tabule Základnou organizáciou ZMRS na budovu starého Obecného
úradu pri príležitosti 60. Výročia obnovenia vyučovania v maďarskom jazyku vo Veľkom
Kýre s nasledovným textom:
Memento
60. výročie obnovenia vyučovania v maďarskom jazyku
A magyar oktatás ujraindításának 60. Évfordulója alkalmából
1951 - 2011

V rámci tohto bodu starosta požiadal JUDr. Gabrielu Bóbovú aby oboznámila OZ svojou
žiadosťou.
- JUDr. Gabriela Bóbová predstavila poslancom aj všetkým prítomným akciu Buď
múdrejší ako oheň, ktorú prediskutovala s riaditeľstvom ZŠ s MŠ. Obec by mala
prispieť sumou cca 73 eur. Tiež podala starostovi potrebné materiály na zabezpečenie
prihlásenia študentov.
- Starosta podotkol, že s týmto príspevkom obce nebude problém. A navrhol hlasovať
o vyčlenení prostriedkov na tento účel.
- Jozef Sládeček poznamenal, že je o tejto téme nie je potrebné hlasovať, keďže tieto
prostriedky sa môžu čerpať so schváleného rozpočtu.
Keďže žiadne ďalšie žiadosti občanov neboli starosta prešiel na ďalší bod programu.
10. Organizačné otázky
Obsahom tohto bodu bolo oboznámenie poslancov Návrhom plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce, ktorý predniesla kontrolórka obce. Starosta následne vyzval
poslancov na prípadné doplnenie návrhu.
- Ing. Alexander Szabó požiadal o doplnenie návrhu o zistenie stavu platenia daní
fyzickými a právnickými osobami a o menný zoznam neplatičov miestnych daní
a poplatkov.
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Hlasovanie za navrhnutý plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011
doplnený o návrh Ing. Alexandra Szaba:

Prítomní: 8

za:

8

proti: 0

držali sa:

0

návrh bol schválený

Uznesenie č. U-37/2011
Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011 a dopĺňa ho o zistenie stavu
platenia daní fyzickými a právnickými osobami
poveruje
hlavnú kontrolórku na vykonanie kontrol a vypracovanie menného zoznamu neplatičov
miestnych daní a poplatkov.

11. Diskusia, interpelácia poslancov
Starosta otvoril diskusiu a vyzval prítomných aby sa do nej zapojili.
-

-

Jozef Sládeček upozornil na dôležitosť pokračovania v odvodňovacích prác na
území obce. Navrhol stretnutie stavebnej komisie za týmto účelom.
Starosta doplnil, že sa podnikli kroky, ktorými sa riešili najzávažnejšie miesta
ktoré sú postihované návalovou dažďovou vodou napr. na ulici Sv. Kelemena,
Petőfiho, Malokýrskej. V týchto miestach sa vytvorili drenážne jamy.
Jozef Sládeček spomenul tiež ďalší problém, ktorým je pálenie v záhradách,
ktorému by sa malo zamedziť vytvorením takých možností občanov aby
takéto činnosti nevykonávali. Odporučil vytvoriť záznam, ktorý by usmernil

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

občanov a odvysielať ho obecnou televíziou. Navrhol tiež určiť pracovníka
OÚ, alebo úseky obce rozdeliť medzi poslancov OZ, ktorí by dohliadali na
dodržiavanie VZN obce.
-

-

-

-

JUDr. Gabriela Bóbová poznamenala, že v prípade pálenia je možné zavolať
požiarnikom, pretože za takéto pálenie je pokuta.
Ing. Pavol Kováč dodal, že je potrebné vytvoriť kompostáreň aby mali kde ľudia svoj
odpad zo záhrad vynášať.
Jozef Sládeček odpovedal, že ide aj o iný odpad, ktorý ľudia takto likvidujú.
Starosta vyzval poslancov aby navrhli miesto pre zriadenie kompostárne resp. aj pre
zberný dvor.
Ing. Alexander Szabó sa pripojil s poznámkou ohľadom nerovnomernej produkcie
odpadu, kedy dvojčlenná rodina vyprodukuje odpad do dvoch smetných nádob,
pričom veľa 4 členných rodín nenaplní jednu smetnú nádobu za týždeň.
JUDr. Gabriela Bóbová odpovedala, že zákonom je stanovená sadzba na osobu bez
obmedzenia množstva produkovaného odpadu.
Alexej Janík navrhol na zníženie objemu komunálneho odpadu odvysielať v obecnej
televízii ukážky separácie odpadu.
Zoltán Krizsan mal otázku ohľadom čerpania peňažných prostriedkov vyčlenených
na prepravné náklady folklórnych súborov. Pretože je určitá čiastka, ktorá nebola
súboru Mórinca preplatená, kedy na vlastné náklady sa prepravili na 3 rôzne
vystúpenia.
Starosta odpovedal, že vtedy ešte neboli jasne stanovené pravidlá, a ani vyčlenená
suma na prepravu súboru. Autobus nebol poskytnutý pretože nemá zimné
pneumatiky, a nepokladá za riešenie preplácať bloky za drahé cestovné bez
predbežnej dohody medzi súborom a starostom. V súčasnosti to už funguje tak ako
má.
Zoltán Krizsan navrhol aby sa súboru preplatili cestovné náklady za tri vystúpenia,
ktoré absolvovali začiatkom roka.

Hlasovanie za návrh Zoltána Krazsana o preplatení cestovných nákladov za tri
vystúpenia:

Prítomní: 8

za:

8

proti: 0

návrh bol schválený

Uznesenie č. U-38/2011

držali sa:

0
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Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
náhradu cestovných nákladov z 3 ciest, ktoré absolvoval súbor ľudového tanca - Morinca

-

Starosta informoval poslancov o upozornení prokurátorky, ktorá si prezrela všetky
existujúce VZN obce a vyzvala obecné zastupiteľstvo obce k náprave. Poznamenal
tiež, že toto upozornenie bude prerokované na najbližšom mimoriadnom zasadnutí
OZ.

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 20. 7. 2011
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...................................

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

Ing. Žaneta Bottliková

Miroslav Dojčán

prednostka obecného úradu

Overovatelia zápisnice:

starosta obce

Ing. Alexander Szabó

Jozef Sládeček

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

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

