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

Zápisnica
z 4 zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 29. 5. 2015
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
1. Otvorenie zasadnutia
4. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Judita Valašková.
Po privítaní všetkých prítomných, konštatovala, že všetci poslanci OZ sú prítomní a OZ je
uznášania schopné.
Starostka predniesla návrh programu, ktorý obdržali poslanci a navrhla hlasovať za
predložený program.
Hlasovanie za návrh programu 4. zasadnutia:
Prítomní:

11

za:

11

proti: 0

zdržali sa:

0

návrh bol schválený
2. Určenie zapisovateľa
Starostka určila zapisovateľkou Ing. Žanetu Kováčovú.

3. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: László Csepedi a Mário Čebík
Hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice:
Prítomní:

11

za:

9

proti: 0

Zdržali sa: László Csepedi, Mário Čebík
návrh bol schválený

1

zdržali sa:

2
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Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Boris Bátora, Ing. Erik Bottlik
Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie:
Prítomní:

11

za:

9

proti: 0

zdržali sa:

1

Zdržal sa: Mgr. Boris Bátora
Nehlasoval: Dalibor Rampaško
návrh bol schválený
4 . Kontrola uznesení
Mgr. Róbert Szabó prečítal uznesenia z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Poslanci nemali námietky voči odzneným uzneseniam.
5. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2007 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území Obce
Veľký Kýr
Starostka uviedla, že bolo potrebné pozmeniť VZN č. 3/2007 z dôvodu potreby zriadenia
urnového hája, keďže aj v našej obci sa začali vykonávať pohreby kremáciou. Dodatok rieši aj
podmienky uloženia urny so spopolnenými zostatkami do zeme a poplatky spojené s týmito
činnosťami.
Hlasovanie za prijatie Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2007 Prevádzkový poriadok pohrebísk na
území Obce Veľký Kýr:

Prítomní : 11

Za: 10

Proti: 0

zdržal sa: Mgr. Ladislav Kottlík

návrh bol schválený

Uznesenie
U-48/2015

2

Zdržali sa: 1
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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
sa

uznáša

na dodatku č. 1 k VZN č. 3/2007 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území Obce Veľký Kýr

6. Návrh VZN obce Veľký Kýr č. 5/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a Trhový poriadok Obce Veľký Kýr
V tomto bode starostka predniesla, že dôvodom novelizácie pôvodného VZN č. 3/2008, ktoré
bolo schválené 16.12.2008 uznesením č. 140/2008-OZ, bola presná špecifikácia miesta
príležitostného a ambulantného predala na území obce, t.j. Námestie Sv. Jána. Tým, že sa
vlastnícke práva pozemkov v priestoroch námestia pomenili (prístavba Coop Jednoty),
vznikla potreba organizovania miestnych hodov a dní obce v kultúrnom parku.
Tieto zmeny boli zapracované do navrhovaného VZN a stanovil sa poplatok za zriadenie
dočasného predajného stánku občerstvenia na podnikateľské účely. Schválením nového VZN
sa stráca platnosť predošlé VZN s číslom 3/2008.
-

Mgr. Ladislav Kottlík reagoval, že v danom VZN sa nerieši podnikateľskú činnosť
kožkárov a mobilných výkupcov starého nábytku, peria a podobne.

-

Starostka odpovedala, že je nemožné riešiť danú problematiku v tomto konkrétnom
VZN, keďže nejde o predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach .

Hlasovanie za schválenie VZN č. 5/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a Trhový poriadok Obce Veľký Kýr:
Prítomní : 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

návrh bol schválený

Uznesenie
U-49/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
sa

uznáša
3
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na VZN č. 5/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach a Trhový poriadok Obce Veľký Kýr

7. Poplatky za pracovné a administratívne úkony obecného úradu a poplatky za prenájom
nebytových priestorov kultúrnych zariadení Obce Veľký Kýr
V tomto bode starostka oboznámila prítomných, že potreba novelizácie týchto poplatkov
vznikla z dôvodu, že niektoré dopravné prostriedky a mechanizmy Obce, ktoré boli
zahrnuté v prechádzajúcom zozname poplatkov, sú nefunkčné alebo boli v minulosti už
odpredané a preto sú poplatky neaktuálne, tým pádom sa ponechali iba poplatky služby,
ktoré sú v súčasnosti poskytované. Na základe požiadavky občanov sa pridala nová služba:
pokosenie

verejného priestranstva pred rodinnými domami strunovou kosačkou

pracovníkom OÚ, jedná sa o pomoc starším občanom, osamelým alebo so zdravotnými
ťažkosťami, ktorí si tieto činnosti nedokážu sami vykonať a legálne sa spoplatnil vývoz
stavebného odpadu do Kačína.
Pri poplatkoch za nebytové priestory kultúrnych zariadení v položke Diskotéka
organizovaná na základe živnostenského oprávnenia – pre občana obce alebo FO, PO
s trvalým pobytom mimo obce Veľký Kýr sa určila suma zábezpeky, ktorá sa nájomcovi
vráti, ak odovzdá prenajaté priestory v nepoškodenom stave. Bol pridaný nový poplatok za
organizovanie diskotéky v kultúrnom parku.
Hlasovanie za schválenie Poplatkov za pracovné a administratívne úkony obecného úradu
a poplatky za prenájom nebytových priestorov kultúrnych zariadení Obce Veľký Kýr:
Prítomní:

11

za:

9

proti: 0

zdržali sa:

zdržal sa: Mgr. Ladislav Kottlík, Dalibor Rampaško
návrh bol schválený

Uznesenie
U-50/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
4

2
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schvaľuje
Poplatky za pracovné a administratívne úkony Obecného úradu a poplatky za prenájom
kultúrnych zariadení Obce Veľký Kýr

8. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) Obce Veľký Kýr 2008-2013
Starostka uviedla, že PHSR obce je od roku 2013 neplatný. Aby sa obec mohla uchádzať
o dotácie z eurofondov alebo zo ŠR, musí mať tento dokument platný. Cez mikroregión
Cedron sa začal vypracovávať nový PHSR, ktorého predpokladaný termín dokončenia je
október 2015. Do tejto doby resp. do vypracovania nového PHSR je potrebné schváliť
predĺženie platnosti súčasného PHSR
Hlasovanie za predĺženie platnosti PHSR obce Veľký Kýr platného pre roky 2008-2013 do
doby schválenie nového Programu rozvoja obce:
Prítomní:

11

za:

11

proti: 0

zdržali sa:

0

návrh bol schválený

Uznesenie
U-51/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
predĺženie platnosti PHSR obce Veľký Kýr platného pre r. 2008-2013 do doby schválenia
nového Programu rozvoja obce.

9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015

Starostka v krátkosti opísala dôvody pre zmenu rozpočtu, uviedla, že pri dosiahnutí vyšších
príjmov alebo povolenom prekročení výdavkov sa koriguje rozpočet obce, keďže sa dopredu
5
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nedajú presne odhadnúť sumy jednotlivých položiek a keďže rozpočet musí ostať
vyrovnaný, ide o zvýšenie príjmov a výdavkov v celkovej sume 20 565,99 Eur.

Hlasovanie o schválení Rozpočtového opatrenia č. 1/2015:

Prítomní:

11

za:

11

proti: 0

zdržali sa:

0

návrh bol schválený

Uznesenie
U-52/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
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:

Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
Bežné príjmy
Príjem z prenajatých budov - bytovky
Z prenajatých budov - staré zdravotné stredisko
Granty
Transfér zo ŠR - matričná činnosť
Transfér zo ŠR - ZŠ dopravné žiakom
Transfér zo ŠR - MŠ dotácia predškoláci
Transfér zo ŠR - ZŠ učebnice
Transfér zo ŠR - ZŠ vzdelávacie poukazy
Transfér zo ŠR - ZŠ soc. znevýh. deti
Voľby- Transfer -voľby Prezidenta, Europoslancov
Transfér zo ŠR - ROEP
Finančné operácie
Zostatok prostriedkov z r. 2014 - ZŠ dopravné
Bežné príjmy ZŠ s MŠ s VJSaM
6

7559
280
2700
101,37
200
3256
726
3636
424
1280
195
13,47
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ZŠ - príjem školenia, zbery
Úprava príjmov spolu

195,15
20565,99

Bežné výdavky
Voľby - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
Voľby - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
Voľby - Na starobné poistenie
Voľby - Na úrazové poistenie
Voľby - Na invalidné poistenie
Voľby - poistenie do rezervného fondu solidarity
Voľby - elektrina, plyn
Matrika - elektrina, plyn
Matrika - vodné, stočné
Voľby - Poštové služby a telekomunikačné služby
OÚ - telekomunikačná technika
Voľby - Všeobecný materiál
Matrika - všeobecný materiál
Voľby reprezentačné
Garáže - karty, známky, poplatky
6 b.j. - údržba budov, objekt. a ich čas
2x6 b.j. - údržba budov, objektov alebo ich častí
OÚ - propagácia, reklama a inzercia
ČOV - všeobecné služby - prevádzkovanie ČOV
Voľby - stravovanie
Voľby - Odmeny a príspevky
Voľby - Odmeny zamestnancov mimopracovného
pomeru
TJ - odmeny správcovi
Voľby - vrátenie nevyčerpaných prostriedkov
Kapitálové výdavky
Obecné komunikácie - realizácia nových stavieb
Bežné výdavky ZŠ s MŠ s VJSaM
ZŠ tarifné platy
ZŠ vybavenie prev. priestorov
ZŠ všeobecný materiál
ZŠ knihy, časopisy, učebné pomôcky
ZŠ cestovné
ZŠ údržba budov - originálne kompetencie
Úprava výdavkov spolu

7

13,93
46,83
52,1
2,83
8,88
22,96
50,4
51,37
25
11,4
123
80,36
25
26
500
300
500
100
250
80,02
398,6
229,25
2700
256,44
6261
4500
660
800
2082
213,47
195,15
20565,99
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10. Žiadosti, interpelácie poslancov

1. V tomto bode starostka uviedla, že odročená žiadosť o odpredaj parciel na ulici
Cetínska v prospech pani Márii Szárazovej, bola s pani Szárazovou prejednaná, ktorá
nepristúpila na zámenu pozemkov.
2. Ďalej sa pokračovalo so žiadosťou p. Viktora Csebíka o odpredaj obecného pozemku,
pričom na predchádzajúcom OZ sa prijal zámer odpredať obecný pozemok. Nakoľko
bola táto žiadosť podaná ešte minulý rok, a tento rok sú stanovené nové sumy na
odpredaj pozemkov, OZ navrhlo, aby sa postupovalo podľa spôsobu predaja v dobe
podania žiadosti, že teda tajným hlasovaním sa určí suma z ktorej sa stanoví priemer,
za ktorý sa pozemok bude odpredávať.
Hlasovanie za určenie ceny predávaného pozemku tajným hlasovaním:
Prítomní:

11

za:

6

proti: 0

zdržali sa:

5

návrh bol schválený
zdržali sa: Mgr. Boris Bátora, Mário Čebík, Mgr. Ladislav Kottlík, Jozef Sládeček, Dalibor
Rampaško
Následne starostka navrhla členov komisie pre tajné hlasovanie a to: Ing. Erik Bottlik
a Ing. Ladislav Dojčan.
Hlasovanie za členov komisie pre tajné hlasovanie v zložení Ing. Erik Bottlik a Ing. Ladislav
Dojčan:
Prítomní:

11

za:

9

proti: 0

návrh bol schválený
zdržali sa: Ing. Erik Bottlik, Ing. Ladislav Dojčan

8

zdržali sa:

2
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Poslanci písali na papiere cenu za m2. Komisia pre tajné hlasovanie po sčítaní hlasov
skonštatovala, že predajná cena obecného pozemku je po prerátaní 21,60 Eur/m2 .

U z n e s e n i e - NEPODPÍSANÉ UZNESENIE
U-53/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje

prevod majetku obce, a to pozemkov - parcela registra „C“ parc.č. 495/90, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 48 m2, geometrickým plánom č. 138/2014, odčlenená
z parcely registra „C“ parc.č. 495/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 284 m2,
zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr a parcela
registra „C“ parc.č. 495/91, zastavané plochy a nádvoria o výmere 150 m2,
geometrickým plánom č. 138/2014, odčlenená z parcely registra „C“ parc.č. 495/1,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 6426 m2, zapísanej na LV 1, k.ú. Veľký Kýr vo
výlučnom vlastníctve obce Veľký Kýr formou kúpnej zmluvy podľa § 9a ods.8
písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu vo výške
21,60 eur/m2 kupujúcemu Viktor Csebík, rod. Csebík, nar. 18.6.1977, trvale bytom
Malá Pažiť 1460/42, 941 07 Veľký Kýr do jeho výlučného vlastníctva v celosti.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa – uvedené pozemky sú prístupovou cestou
k pozemkom a rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľa. Prevodom sa zosúlaďuje
užívací a právny stav.

3. Prenájom priestorov bývalej cukrárne v MKD. Starostka uviedla, že obec obdržala 4
žiadosti o prenájom spomínaných priestorov, z ktorých v troch žiadostiach sa
prenájom týka prevádzkovania cukrárne a v jednej prevádzkovanie kvetinárstva.
Starostka dodala, že tieto priestory sa využívali na účely cukrárne už dlhé roky,
vystriedali sa tam min. 3 prevádzkovatelia a ten konečný efekt nikdy nebol taký, ako
sa to predstavovalo. Kvetinárstvo by možno obci chýbalo viac , keby nebolo ako
cukráreň. Navrhla, aby sa nehlasovalo o každej žiadosti samostatne, ale tajným
hlasovaním za žiadosť , ktorú doporučuje schváliť.

9
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Hlasovanie za spôsob určenia budúceho nájomcu priestorov bývalej cukrárne tajným
hlasovaním, s tým že sa zakrúžkuje preferovaný žiadateľ následne sa určí kto dostal naviac
hlasov:
Prítomní:

11

za:

8

proti: 3

zdržali sa:

0

návrh bol schválený
proti: Mgr. Boris Bátora, László Csepedi, Mário Čebík

Následne starostka navrhla členov komisie pre tajné hlasovanie a to: Ing. Erik Bottlik a Ing.
Ladislav Dojčan.
Hlasovanie za členov komisie pre tajné hlasovanie v zložení Ing. Erik Bottlik a Ing. Ladislav
Dojčan:
Prítomní:

11

za:

9

proti: 0

zdržali sa:

2

návrh bol schválený
zdržali sa: Ing. Erik Bottlik, Ing. Ladislav Dojčan
Komisia pre tajné hlasovanie po sčítaní hlasov konštatovala, že nájomcom priestorov sa
stane Agneša Dojčánová - kvetinárstvo.

Uznesenie
U-54/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
prenájom priestorov v Malom kultúrnom dome pre Agnešu Dojčánovú, bytom Apátska 64,
Veľký Kýr.

10
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4. V tomto bode starostka obce informovala prítomných poslancov o žiadosti Mikuláša
Forgácsa ohľadom prenájmu garáže na ul. Hlavná. Vyjadrila nutnosť odročenia tejto
žiadosti z dôvodu, že v daná garáž slúži ako priestor pre odkladanie bicyklov pre
obyvateľov 6 bytovky na ulici Hlavnej a je nutné prejednať tento krok aj s nimi.
Hlasovanie za odročenie žiadosti Mikuláša Forgácsa o prenájom garáže na ulici Hlavná:
Prítomní:

11

za:

10

proti: 0

zdržali sa:

1

návrh bol schválený
zdržali sa: Mgr. Ladislav Kottlík

Uznesenie
U-55/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
odročuje
žiadosť Mikuláša Forgácsa na prenájom garáže na Hlavnej ulici.

5.

V ďalšom bode starostka uviedla, že na novopostavenú 9 bj je potrebné podľa
podpísaných zmlúv zriadiť záložnú zmluvu v prospech ŠFRB a Min. výstavby,
dopravy a regionálneho rozvoja. Aby katastrálny odbor akceptoval podpísané
záložné zmluvy, je potrebné mať k tomu uznesenie OZ o schválení záložného práva.

Hlasovanie za zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB na zabezpečenie úveru č.
404/561/2012 vo výške 282 689 Eur na základe záložnej zmluvy na postavenú 9 bj. Profis 2:
a parcelu č. 205/11 kat. úz. Veľký Kýr:
Prítomní:

11

za:

10

proti: 0

11

zdržali sa:

1
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návrh bol schválený
zdržali sa: László Csepedi

Uznesenie
U-56/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
zriadenie záložného práva (záložnej zmluvy) ktorého predmetom sú nehnuteľnosti uvedené
na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Veľký Kýr, Okresný úrad Nové Zámky,
katastrálny odbor, ktorých výlučným vlastníkom je Obec Veľký Kýr v podiele 1/1 k celku
a to:
1. na bytový dom číslo súpisné 1509 postavený na parc. reg. CKN č. 205/11 (popis stavby:
Bytový dom - PROFIS 2)
2. parc. reg. CKN č. 205/11 zast. Plochy a nádvoria o výmere 207 m2
voči Štátnemu fondu rozvoja bývania na zabezpečenie poskytnutého úveru na základe
zmluvy č. 404/561/2012 vo výške 282 689,00 EUR.
Hlasovanie

za zriadenie záložného práva

v prospech Min. výstavby, dopravy

a regionálneho rozvoja na zabezpečenie poskytnutej dotácie č. 0162-PRB/2012 vo výške
109 035,00 na základe záložnej zmluvy na postavenú 9bj. Profis 2 nachádzajúcu sa na parc. č.
205/11:
Prítomní:

11

za:

11

proti: 0

zdržali sa:

návrh bol schválený

Uznesenie
U-57/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
12
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zriadenie záložného práva (záložnej zmluvy) ktorého predmetom je nehnuteľnosť uvedená
na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Veľký Kýr, Okresný úrad Nové Zámky,
katastrálny odbor, ktorých výlučným vlastníkom je Obec Veľký Kýr v podiele 1/1 k celku
a to:
Bytový dom - PROFIS 2, ktorý sa nachádza na parcele registra „C“, parc. č. 205/11, o výmere
207 m², zastavanej plochy, súp. č. 1509

voči Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na
zabezpečenie pohľadávky na základe zmluvy č. 0162-PRB/2012 o poskytnutí dotácie na
obstaranie nájomných bytov v sume 109 035,00 eur

6. Odpredaj Avie s montážnou plošinou. Starostka uviedla, že obecná Avia
s montážnou plošinou je dlhodobo nefunkčná. Potrebná oprava je odhadovaná na cca
8-15 000 Eur. Pre obec je to nerentabilné. Navrhla zverejniť zámer o odpredaní na
úradnej tabuli obce, internetovej stránke po dobu 15 dní a to od 1.6.2015. Následne
vyhodnotiť ponuky na odkúpenie a odpredať za čo najvyššiu cenu.

Hlasovanie za schválenie odpredaja Avie s montážnou plošinou za najvyššiu ponúknutú
cenu:
Prítomní:

11

za:

10

proti: 0

zdržali sa:

návrh bol schválený
zdržali sa: Mgr. Ladislav Kottlík

Uznesenie
U-58/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
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odpredaj montážnej plošiny AVIA – výrobné číslo JOO8531/1988, za najvyššiu cenovú
ponuku.

7. Starostka následne navrhla časovo vymedziť zvolávanie zasadnutí OZ. Keďže
doteraz sa zvolávalo OZ zvyčajne každý mesiac, boli návrhy z radov poslancov aby
sa tento interval predlžil, a zasadnutia sa zvolávali raz za dva mesiace, v prípade
potreby častejšie. Medzi zasadnutiami bude zvolaná pracovná porada poslancov OZ.
Hlasovanie o zvolávaní zasadnutí OZ v dvojmesačných intervaloch, v prípade potreby aj
častejšie a o zvolávaní pracovných porád poslancov OZ minimálne raz medzi jednotlivými
zasadnutiami OZ:
Prítomní:

11

za:

10

proti: 0

zdržali sa:

1

návrh bol schválený
zdržali sa: Mgr. Ladislav Kottlík

Uznesenie
U-59/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
zvolávanie zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Veľký Kýr nasledovne:
-

zasadnutia obecného zastupiteľstva sa budú zvolávať minimálne v dvojmesačných
intervaloch, v prípade potreby aj častejšie

-

medzi jednotlivými zasadnutiami obecného zastupiteľstva sa zvolá minimálne 1
pracovná porada poslancov OZ.
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11. Diskusia
Starostka v tomto bode otvorila diskusiu a žiadala poslancov aby sa zapojili do
diskusie.
-

Jozef Sládeček spýtal či bola na obec doručená petícia ohľadom opravy
a asfaltovania Gaštanovej ulici.

-

Starostka konštatovala, že žiadosť je zaevidovaná, ale momentálne nie sú
v rozpočte vyčlenené prostriedky na asfaltovanie ciest. Momentálne sa môžu
opraviť len výmole a jamy.

-

Budúci rok sa počíta s opravou ciest, a ako prvá by sa mohla spraviť
Gaštanová ulica.

-

Gizela Kevélyová upozornila na potrebu prechodu pre chodcov cez
Novozámockú ulicu na ulicu Družstevnú.

-

Jozef Sládeček dodal, že je potrebné zriadiť ďalšie zebry a dopravné zrkadlá
v obci.

-

Mgr. Ladislav Kottlík uviedol, že obec môže rozhodovať o umiestnení
dopravných zrkadiel a značení len na miestnych obecných komunikáciách. Čo
sa cesty I. triedy rozhoduje dopravný inšpektorát.

-

Starostka konštatovala, že tieto podnety by mala prejednať stavebná komisia.

-

Ing. Andrea Gyepes sa spýtala, čo je nové s bývalou jedálňou Poľn. družstva
o ktorej bola diskusia aj na minulých zasadnutiach.

-

Starostka odpovedala, že aj po telefonáte s exekútorom, sú vlastníci
nedosiahnuteľní. Ale na spomínanú parcelu bola podaná žiadosť o dotáciu na
odstránenie čiernych skládok ako aj na Ružový Dvor.

-

Mgr. Róbert Szabó reagoval že na otázku asfaltovania Gaštanovej ulice
a navrhol v prípade ušetrenia peňazí z rozpočtu obce na rok 2015, investovať
tieto prostriedky práve na Gaštanovú ulicu.

-

Mgr. Ladislav Kottlík reagoval na Dodatok k VZN o Prevádzkovom poriadku
pohrebísk na území Obce Veľký Kýr, či sa dané poplatky budú týkať aj pána
Molnára, ktorý v priestoroch domu smútku na základe dohody s obcou vykonáva
podnikateľskú činnosť.

-

Starostka uviedla, že p. Molnár je ochotný vysťahovať sa z priestorov Domu smútku
na základe dohody. Poplatky sú pre každého.
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-

László Csepedi upozornil na Lipy v starom cintoríne – je tam riziko poškodenia
náhrobných kameňov pri víchrici. Ak by sa dané stromy odstránili, mohol by sa
prístrešok pri kaplnke rozšíriť.

-

Jozef Sládeček tie stromy majú vysokú hodnotu a keď sú zdravé nie je dôvod vyrúbať
ich.

-

Ing. Alexander Szabó dodal, že problémom je tiež platan pri MKD ktorý ohrozuje
strechu MKD.

-

Starostka ďalej uviedla, že dostala ponuku na odkúpenie projektov kanalizácie zo
Západoslovenskej vodárenskej spol. vo výške 5 % nadobúdacej ceny projektov.

-

Poslanci navrhli nahliadnúť do plánov pred samotným odkúpením projektov.
Jozef Sládeček sa spýtal na vyvalený stĺp na námestí.
Starostka reagovala, že vinník je známy a náhrada bude riešená cez poisťovňu, stĺp je
už objednaný.

-

Ďalej Jozef Sládeček upozornil na výzvu ohľadom verejného osvetlenia.
Starostka konštatovala, že sa s výzvou oboznámila a v súčasnosti sa skúma či
spĺňame podmienky na získanie dotácie.

12. Záver
Keďže neboli žiadne ďalšie príspevky do diskusie starostka ukončila 4 zasadnutie
Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre o 21,30 hod.

.....................................
Ing. Judita Valašková
starostka obce
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Overovatelia zápisnice:

László Csepedi

Mário Čebík

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

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