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

Zápisnica
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 9. 12. 2016
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
1. Otvorenie zasadnutia
16. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Ing. Judita Valašková.
Po privítaní všetkých prítomných, konštatovala, prítomná je nadpolovičná väčšina
poslancov a OZ je uznášania schopné. Poslanec Dalibor Rampaško nebol prítomný.
Starostka konštatovala, že zasadnutie sa bude riadiť navrhovaným programom.
Hlasovanie za návrh programu 16. zasadnutia OZ:
Prítomní:

10

za:

10

proti: 0

zdržali sa:

0

návrh bol schválený
__________________________________________________________________________________

2. Určenie zapisovateľa
Starostka určila zapisovateľkou Eriku Együd.
3. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Mgr. Róbert Szabó a Mgr. Boris Bátora
Hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice:
Prítomní:

10

za:

10

proti: 0

zdržali sa:

0

návrh bol schválený
__________________________________________________________________________________
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mário Čebík a Mgr. Ladislav Kottlík
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Hlasovanie za navrhnutých členov návrhovej komisie:
Prítomní:

10

za:

9

proti: 0

zdržali sa:

1

Zdržal sa: Mário Čebík
návrh bol schválený
__________________________________________________________________________________
4 . Kontrola uznesení
Gizela Kevélyová prečítala uznesenia z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci
nemali pripomienky k uzneseniam.
5. Návrh VZN č. 5/2016 o zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií a chodníkov Obce
Veľký Kýr
Starostka uviedla že návrh bol vypracovaný na základe upozornenia prokurátora č.
45/16/4404-4 zo dňa 29.3.2016, kde sa žiadalo, aby VZN č. 1/2012 o podmienkach užívania
miestnych komunikácií v obci Veľký Kýr bolo nahradené novým VZN, ktoré bude riešiť iba
zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií a chodníkov.
Hlasovanie za schválenie VZN č. 5/2016 o zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií
a chodníkov Obce Veľký Kýr
Prítomní : 10

Za: 10

Proti: 0

Zdržali sa: 0

návrh bol schválený
__________________________________________________________________________________
Uznesenie
č. U-73/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
sa

uznáša

na všeobecne záväznom nariadení obce Veľký Kýr č. 5/2016 o zjazdnosti a schodnosti
miestnych komunikácií a chodníkov Obce Veľký Kýr
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__________________________________________________________________________________
Dalibor Rampaško je prítomný na zasadnutí.
6. Rozpočtové opatrenie č. 5/2016
Starostka uviedla, že rozpočtové opatrenie sa pripravilo podľa skutočného plnenia rozpočtu
k tým položkám, kde je potrebné urobiť presun finančných prostriedkov. Úprava bežných
príjmov vo výške 97.524 €, kapitálové príjmy vo výške 164,- € a úprava bežných príjmov ZŠ
11.047,- € , teda celkovo vo výške 108.745,- €
Úprava bežných výdavkov vo výške 74.126,- €, úprava bežných výdavkov ZŠ vo výške
26.036,- €, úprava kapitálových výdavkov vo výške 8.468,- € a úprava výdavkových
finančných operácií vo výške 115,- €, teda celkovo vo výške 108.745,- €.
Hlasovanie za schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2016:
Prítomní : 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

návrh bol schválený
__________________________________________________________________________________
Uznesenie
č. U-74/2016
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. 5/2016
Bežné príjmy Obec bez ZŠ
Podielové dane
Daň z pozemkov
Daň za psa
Príjem z prenajatých pozemkov
Príjem z prenajatých nebytových priestorov

+
+
+
+
+
3

57523,80
3500,00
20,00
105,00
3000,00
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Príjem z prenajatých MKD, VKD
Správne poplatky
Platby za predaj tovarov a služieb
Úroky z tuzemských vkladov
Príjem z hazardných hier
Transfer - Aktivačná činnosť
Transfer zo ŠR - matričná činnosť
Transfer zo ŠR - ZŠ dopravné žiakom
Transfer zo ŠR - MŠ dotácia predškolák
Transfer zo ŠR - ZŠ vzdelávacie poukazy
Transfer zo ŠR - ZŠ 6% navýšenie platov
Transfer zo ŠR - ROEP
Transfer zo ŠR - Envirofond odstránenie skládky
Bežné príjmy spolu bez ZŠ
Kapitálové príjmy Obec bez ZŠ
Príjem z predaja pozemkov
Kapitálové príjmy spolu bez ZŠ
Bežné príjmy ZŠ s MŠ
ŠJ-vlastný príjem
MŠ-príjem poplatkov
ŠKD-príjem poplatkov
ZŠ-príjem z úrokov
ZŠ-vl.príjem /zbery, preplatky/
Bežné príjmy ZŠ spolu

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1800,00
1500,00
2200,00
18,00
150,00
87,00
103,20
60,00
1303,00
2355,00
6303,00
46,00
17460,00
97534,00

+

164,00
164,00

+
+
+
+

1000,00
290,00
200,00
2,00
11555,00
11047,00

Úprava príjmov spolu Obec + ZŠ

+ 108745,00

Bežné výdavky Obec bez ZŠ
OÚ - tarifný plat
Garáže - tarifný plat
DS - tarifný plat
Garáže - poistné VšZP
Soc.služby - invalidné poistenie
Soc.služby - poistenie v nezamestnanosti
VKD - elektrina, plyn
Nebytové hospodárstvo - voda
TJ - vodné stočné
VKD - voda
OÚ - telekomunikačná technika
OÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia
Garáže - telekomunikačné a poštovné služby
4

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2200,00
3500,00
1500,00
550,00
20,00
25,00
1900,00
100,00
350,00
200,00
1,00
256,00
325,00
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OÚ - všeobecný materiál
TKO - všeobecný materiál
OÚ - obecné noviny
Verejná zeleň - palivá
OÚ - reprezentačné
Obecné slávnosti
OÚ - licencie
Hasičské auto - PHL
Garáže - poistenie zákonné Traktor Class
OÚ - karty, známky, poplatky
Garáže - pracovné odevy
OÚ - údržba prevádzkových strojov, prístrojov
DS - údržba prevádzkových strojov
Obecné komunikácie - údržba ciest
OÚ - všeobecné služby
TKO - všeobecné služby - zo ŠR
ČOV - prevádzkovanie
OÚ - špeciálne služby
OÚ - poplatky ŽSR záložné právo
OÚ - pokuty, penále
OÚ - úroky z úveru 9b.j.
Bežné výdavky spolu
Bežné výdavky ZŠ
MŠ-tarifné platy-účelové prostr.
MŠ-tarifné platy
MŠ-prepl.RZZPnec
ZŠ-tar.platy
ZŠ-tar.platy
ZŠ-vzdel.poukazy-tar.platy
ZŠ-prepl.RZZPnec
ZŠ-tarifný plat-niž.sek.vzdel.
ŠKD-tarifný plat
ŠJ-prepl.RZZPnec
MŠ-príplatky-účel.prostr.
MŠ-príplatky
MŠ-odmeny-nep.zam.
ZŠ-odmeny
ŠKD - odmeny
ŠJ-odmeny-neped.zam.
MŠ-poistné do VšZP
MŠ-poistné do VšZP
5

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1250,00
1582,00
1180,00
50,00
2500,00
2260,00
800,00
300,00
36,00
30,00
20,00
300,00
250,00
1070,00
2300,00
17460,00
25000,00
6500,00
140,00
6,00
165,00
74126,00

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

663,00
987,00
223,36
6303,00
13632,00
1100,00
663,22
4273,00
645,00
623,82
260,00
162,00
900,00
3900,00
150,00
600,00
100,00
85,00
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ZŠ-poist.do VšZP-nep.zam.
ŠKD-poistné do VšZP
ŠKD-poistné do VšZP
ŠKD -poistné do VŠZP
ŠJ-poistné do VšZP-predprim. vzdel.
MŠ-poistné do ostatných ZP
MŠ-poistné do ostatných ZP
ZŠ-poist.do ost.ZP-nep.zam.
ŠKD-poistné do ost.ZP
ŠKD - poistné do ost. ZP
ŠJ-poistné do ost.ZP-predprim.vzdel.
MŠ-nemocenské poistenie
MŠ-nemocenské poistenie
ZŠ-nem.poist.-neped.zam.
ŠKD-nemocenské poistenie
ŠKD-nemocenské poistenie
ŠJ-nemocenské poistenie-predprim.vzdel.
MŠ-dôchodkové poistenie
MŠ-dôchodkové poistenie
ZŠ-dôch.poist.-neped.zam.
ŠKD-dôchodkové poistenie
ŠKD-dôchodkové poistenie
ŠJ-dôchodkové poistenie-predprim.vzdel.
MŠ-úrazové poistenie
MŠ-úrazové poistenie
ZŠ-úrazové poistenie
ZŠ-úraz.poist.-neped.zam.
ŠKD-úrazové poistenie
ŠKD-úrazové poistenie
ŠJ-úrazové poistenie-predprim. vzdel.
MŠ-príspevok do FZ
MŠ-príspevok do FZ
ZŠ-prísp.do FZ-neped.zam.
ŠKD-príspevok na FZ
ŠKD-príspevok na FZ
ŠJ-príspevok do FZ-predprim.vzdel.
MŠ-prísp. do RF
MŠ-príspevok do RF
ZŠ-prísp.do RF
ŠKD-príspevok do RF
ŠKD-príspevok do RF

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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210,08
260,00
50,00
8,00
26,00
200,00
78,00
31,00
50,00
6,00
25,00
25,00
12,00
50,00
14,00
2,00
8,00
302,00
141,00
276,00
170,00
25,00
102,00
15,00
7,00
650,00
30,00
9,00
1,00
5,00
18,00
19,00
30,00
10,00
1,00
6,00
86,00
36,00
100,00
47,00
7,00
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ŠJ-príspevok do RF-predprim. vzdel.
MŠ-cestovné
MŠ-energie-elektrina,plyn
MŠ-prepl.energie
ZŠ-energie
ZŠ-prepl.energie
ZŠ-prepl.energie
ZŠ-energie-niž.sek.vzdel.
ŠKD-prepl. energie
ŠJ-energie-vl.príjem
ŠJ-energie-vl.príjem
ŠJ-prepl.energie
MŠ-poštovné,telefón
ZŠ-výpočtová technika
ZŠ-výpočt.technika-niž.sek.vzdel.
MŠ-prev.stroje-účelové prostr.
MŠ-prev.stroje,prístr.,zar.
ZŠ-vybavenie prev.priestorov
ZŠ-vzdel.poukazy-vyb.prev.priest.
ZŠ-vybavenie prev.priest.-niž.sek.vzdel.
MŠ-všeob.mater.-účelové prostr.
MŠ-všeobecný materiál
ZŠ-zbery-všeobecný materiál
ZŠ-všeobecný materiál
ZŠ-vzdel.poukazy-všeobecný materiál
ŠKD-všeobecný materiál
ZŠ-vzdel.poukazy-knihy,čas.,uč.pom.
ŠKD-knihy, učeb.pomôcky
MŠ-pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
ŠJ-pracovné odevy-vl.príjem
ZŠ-údržba int.vybavenia-niž.sek.vzdel.
ZŠ-údržba strojov,prístrojov
ZŠ-údržba str.,prístr.,zar.-niž.sek.vzdel.
ZŠ-údržba budovy, priestorov
ZŠ-údržba budovy,priest.-niž.sek.vzdel.
ZŠ-školenia,kurzy,semináre,porady
ZŠ-školenia, kurzy, semináre-niž.sek.vzdel.
MŠ-všeob.služby-účel.prostr.
MŠ-všeob.služby-účel.prostr.
MŠ-všeobecné služby
ZŠ-zbery-všeobecné služby
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

28,00
90,00
300,00
992,18
4000,00
4013,81
170,00
7000,00
110,25
800,00
1000,00
403,28
180,00
1340,00
585,00
300,00
850,00
167,89
300,00
1500,00
100,00
521,64
127,5
246,74
500,00
200,00
305,00
310,00
55,00
200,00
66,00
78,85
885,00
1030,00
317,00
100,00
210,00
380,00
400,00
300,00
150,00
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ZŠ-všeobecné služby,revízie
+
ZŠ-vzdel.poukazy-všeobecné služby
+
ŠJ-všeobecné služby-vlast. príjem
+
ZŠ-poplatky banke
+
MŠ-stravovanie zamestnancov
+
ZŠ-prídel do SF-niž.sek.vzdel.
ŠKD-prídel do sociálneho fondu
+
MŠ-dohody mimo prac.pomeru
ZŠ-zbery-pokuty a penále
+
ZŠ-členské príspevky
ZŠ-členské prísp.-niž.sek.vzdel.
ZŠ-cestovné dochádz.žiakom
+
MŠ-nemocenské dávky
+
ZŠ-nemocenské dávky
Bežné výdavky ZŠ spolu
Kapitálové výdavky Obec bez ZŠ
VKD - ozvučenie
+
Cintorín - zakrytie kanála, plot
+
Kapitálové výdavky bez ZŠ spolu
Výdavkové finančné operácie Obec bez ZŠ
OÚ - splácanie úveru 2x6b.j.
+
Výdavkové finančné operácie bez ZŠ spolu
Úprava výdavkov spolu Obec + ZŠ

500,00
150,00
1000,00
56,75
50,00
700,00
50,00
1643,2
7,5
12,00
10,00
60,00
96,56
56,75
26036,00
2000,00
6468,00
8468,00
115,00
115,00

+ 108745,00

Jozef Sládeček sa spýtal ohľadom realizácie chodníka v ZŠ, pani starostka
odpovedala, že chodník sa bude realizovať v r. 2017.
Ing. Ladislav Dojčan sa spýtal ohľadom výmeny okien v B pavilóne ZŠ, pani
starostka informovala, že písomne ešte nemáme potvrdenú dotáciu, ale na 90% by
sme dotáciu mali dostať. Taktiež rekonštrukcia toaliet v B pavilóne ZŠ by mala byť
realizovaná v r. 2017. Športové ihrisko pri ZŠ, starostka dodala, že zatiaľ žiadna
výzva z ministerstva nie je , výzvy by mali byť až začiatkom roka 2017, taktiež na
učebne.
Jozef Sládeček podotkol, aby sa ohradil plotom pozemok na Malokýrskej ulici, na
ktorej obec odstránila čiernu skládku, nakoľko majiteľ nie je dostihnuteľný, aby tam
nevznikla nová skládka a aby tam občania nemohli vynášať smeti.
___________________________________________________________________________
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7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na r. 2017-2019
a k návrhu programového rozpočtu obce na r. 2017 a návrh rozpočtu obce na rok 2017,2017
a 2019.
Ing. Alexander Szabó hlavný kontrolór prečítal svoje stanovisko k návrhu rozpočtu na roky
2017-2019 a k návrhu programového rozpočtu obce na r. 2017 a navrhol schváliť predložený
návrh rozpočtu.
__________________________________________________________________________________
Starostka uviedla, že na rok 2017 počítame s vyrovnaným rozpočtom vo výške 1.375.439,60 €,
na roky 2018 a 2019 s prebytkovým vo výške 1.350.092,- €. Poznamenala, že rozpočet by mal
odzrkadľovať plány do budúcnosti, preto v rozpočte sú okrem bežnej réžie navrhnuté napr.
oprava strechy budovy ulice Mlynská v sume 6.500,- €, plánujeme do kultúrneho parku
zriadiť vonkajšie fitness ihrisko za 4.000,- €, vo VKD bude potrebné nalakovať parkety vo
výške 4.000,- € a obstarať nové závesy ktoré sú vyše 30 ročné a dotrhané v sume 5.000,- €.
V areály FC bude potrebné obnoviť trávnik za sumu 10.000,- €, na údržbu spŕch sme
vyčlenili 4.000,- €. Oprava strechy ŠJ v ZŠ bude taktiež nevyhnutná – na tento účel sme
vyčlenili sumu 27.000,- €. Naplánované sú aj opravy chodníka na Novozámockej ulici
smerom od čerpacej stanice vo výške 15.000,- €, na asfaltovanie ciest sme vyčlenili 25.000,- €
a taktiež 10.000,- € na rekonštrukciu fasády domu smútku. Z kapitálových výdavkov sme na
rekonštrukciu obecného úradu vyčlenili sumu 15.000,- €, naplánovali sme aj výmenu plota
starého cintorína zo strany ulice Železničná vo výške 10.000,- €
Jozef Sládeček sa opýtal ohľadom dokončenia poschodia prístavby obecného úradu. Pani
starostka odpovedala, že by sa dala dokončiť ak bude vyhlásená výzva na zvýšenie
energetických nárokov verejných budov. Mal by sa spraviť respektíve doplniť projekt už
k existujúcemu projektu k starej budove obecného úradu.
Jozef Sládeček sa spýtal na položku v rozpočte údržba verejného

osvetlenia. Starostka

odpovedala, že firma spravila audit na základe jestvujúcich meraní, a ak by obec išli do
rekonštrukcie formou PPP projektu, firma ktorá vyhrá verejnú súťaž by zafinancovala
výmenu svetiel, tak by ich firma 15 rokov obhospodarovala.
Jozef Sládeček dodal k rozpočtovej položke – nákup smetných nádob, jedná sa o nákup
nádob na separáciu. Starostka dodala, že máme podaný projekt na nákup 900 ks
kompostérov, 1ks do každej domácnosti. Starostka ešte informovala o nákladoch
vynaložených na odvoz odpadu. Poďakovala sa tým občanom, ktorý sa zapojili do separácie.
László Csepedi poprosil aby harmonogram zberu separovaného odpadu bol vytlačený
farebne na formát papiera A4.
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Mgr. Ladislav Kottlík sa spýtal na položku rekonštrukcia 4b.j.. Starostka dodala, že ak by
sme rekonštruovali z úveru zo ŠFRB, spoluúčasť by bola vyššia ako dotácia, preto sa uvažuje
o samofinancovanie z úveru.
Jozef Sládeček mal pripomienku k rozpočtovej položke Interným službám – Garáže mzdové
náklady. Starostka dodala, že sú navýšené z toho dôvodu, že sa nestíhalo v letnom období
kosiť, tak sú tam zahrnuté dohody.
Prítomní : 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

návrh bol schválený
__________________________________________________________________________________
Uznesenie
č. U-76/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
1) s c h v a ľ u j e
Rozpočet obce na rok 2017 - 2019
2) b e r i e n a v e d o m i e
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
súhrn všetkých príjmov

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
súhrn všetkých výdavkov

OBEC
1.358.689,60 €
0,00 €
0,00 €

OBEC
707.139,80 €
46.000,00 €
27.655,80 €

ZŠ s MŠ
16.750,00 €
0,00 €
0,00 €_
1.375.439,60 €
ZŠ s MŠ
594.644,00 €
0,00 €
0,00 €
1.375.439,60 €

3) b e r i e n a v e d o m i e
Programový rozpočet na roky 2017 - 2019
__________________________________________________________________________________
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8. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľký Kýr, členov komisií
obecného zastupiteľstva, ďalších členov – neposlancov a zapisovateľov
Starostka predniesla, že tieto nové zásady od nového roka nahradia pôvodné zásady z r.
2010 o odmeňovaní poslancov a členov komisií a bude sa riadiť s účinnosťou od 1.1.2017
podľa týchto zásad. Za účasť poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva, na
zasadnutiach komisií a pracovnej porade sa navrhuje vyplácať suma 10,- €, takáto istá suma
sa bude vyplácať aj členom komisií, predsedovi komisie, ktorý bude zároveň aj
zapisovateľom, sa bude vyplácať odmena plus 5,-€, zapisovateľke obecného zastupiteľstva sa
navrhuje odmena 20,- € / zasadnutie, zástupcovi starostu obce mesačná odmena 30,- €
a sobášiacemu poslancovi odmena 10,- € / vykonaný sobášny akt.
Hlasovanie za schválenie zásady odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva obce
Veľký Kýr, členov komisií OZ, ďalších členov – neposlancov a zapisovateľov.
Prítomní : 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

návrh bol schválený
__________________________________________________________________________________
Uznesenie
č. U-77/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľký Kýr, členov komisií
OZ, ďalších členov – neposlancov a zapisovateľov.
_________________________________________________________________________________
9. Prerokovanie platu starostu obce
Starostka uviedla, že o platových podmienkach starostov pojednáva osobitný predpis –
zákon č. 253/1994 Z.z. – plat sa skladá z priemernej mzdy národného hospodárstva, čo je
podľa štatistického úradu suma 883,- €, táto suma sa prenásobuje koeficientom podľa počtu
obyvateľov, čiže zákonom daný základný plat pre obec Veľký Kýr je 1.916,- € v hrubom,
ktorý doteraz poberá. Podľa §4 ods.2 môže obecné zastupiteľstvo určiť pohyblivú zložku
mzdy do výšky 70%. Keďže raz ročne je potrebné prerokovať plat starostu, je na rozhodnutí
poslancov, či sa ponechá základný plat ako doteraz, alebo sa bude hlasovať o pohyblivej
zložke – o navýšení základného platu.
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Gizela Kevélyová poprosila o slovo, a vyjadrila svoj názor ohľadom navýšenia pohyblivej
zložky platu. Informovala sa aj u ostatných kolegov z okolitých obcí a navrhuje 20%
navýšenie od roku 2017 nakoľko sa dosiahli veľké výsledky za minulé roky. Aj ostatní
poslanci súhlasili s 20% navýšením pohyblivej zložky platu od roku 2017. Pani Gizela
Kevélyová navrhla starostke aby dala hlasovať o navýšení pohyblivej zložky platu o 20%.
Hlasovanie za navýšenie základného platu o pohyblivú zložku o 20%.
Prítomní : 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

návrh bol schválený
__________________________________________________________________________________
Uznesenie
č. U-78/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
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. zvýšený o 20 %.
Takto určený plat starostu predstavuje: hrubý príjem 2300,- € s platnosťou od 1.1.2017.
__________________________________________________________________________________
10. Rôzne, interpelácie poslancov
a) Návzh na výplatu príspevku novorodencom narodeným v roku 2016
Starostka informovala, že v roku 2016 sa v našej obci narodilo 29 novorodencov + 1 dieťa,
ktorá sa narodilo 30.12.2015, deň po spoločnom uvítaní detí narodených v r. 2015 a ktorému
sa navrhuje príspevok vyplatiť dodatočne teraz spolu s deťmi narodenými v roku 2016.
Hlasovanie za výplatu jednorazového príspevku 30,- €/dieťa pre deti narodené v roku 2016
a 1 dieťa narodené koncom roka 2015 s trvalým pobytom v obci Veľký Kýr
Prítomní : 11

Za: 11

Proti: 0

návrh bol schválený
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__________________________________________________________________________________
Uznesenie
č. U-79/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
výplatu jednorazového príspevku 30 €/dieťa pre deti narodené v roku 2016 a jedno dieťa
narodené po dátume 29.12.2015 s trvalým pobytom v obci Veľký Kýr
__________________________________________________________________________________
b) Modernizácia verejného osvetlenia v obci
Starostka informovala, že od spoločnosti AE Group Piešťany sme obdržali záverečnú správu
z konzultačnej činnosti na riešenie modernizácie verejného osvetlenia úspornou LED
technológiou. Zástupcom spoločnosti bolo odprezentované možné riešenie v 2 variantách,
pričom sa zvolila varianta, kde bude výmena 335 svietidiel a doplnenie o 34 svietidiel, tj
spolu 369 svietidiel, výmenu 334 výložníkov, výmenu 5 elektrických rozvádzačov a opravu 3
jestvujúcich rozvádzačov. Investícia bude na princípe PPP projektu, ktorá zaväzuje víťaza
verejného obstarávania znášať náklady súčasného zmluvného vzťahu obce s dodávateľom
energie na predmetné odberné miesta počas výpovednej lehoty. Súčasne ho zaväzuje uhradiť
obci náklady spojené s vyhlásením verejného obstarávania vrátane auditu a projektu
modernizácie

verejného

osvetlenia.

Tento

mechanizmus

prenáša

všetky

ťarchy

a zodpovednosť za funkčnosť sústavy, jej prevádzku, údržbu a správu, ako aj revízie na
zhotoviteľa.

Tento

mechanizmus

umožňuje

obci

nenárokovateľného finančného programu SlovSEFF

uchádzať

sa

prostredníctvom

o grant poskytovaný Európskou

bankou pre obnovy a rozvoj až do výšky 5% z hodnoty investície do modernizovanej
sústavy.
Hlasovanie za 1) schválenie
a. zámeru

modernizácie

sústavy

verejného

osvetlenia

v obci

Veľký

Kýr

a odovzdanie sústavy verejného osvetlenia do správy za účelom jej prevádzky
a údržby na dobu 15 rokov
b. výšku predpokladanej hodnoty zákazky na celé trvanie zmluvného vzťahu
386.000,- € bez DPH
2) poverenie starostu obce na všetky právne úkony týkajúce sa modernizácie sústavy
verejného osvetlenia, vrátane zabezpečenia realizácie verejného obstarávania príslušnou
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metódou v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, smerujúce k realizácii vyššie uvedeného zámeru.
Prítomní : 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

návrh bol schválený
__________________________________________________________________________________
Uznesenie
č. U-80/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
1. s c h v a ľ u j e

a) zámer modernizácie sústavy verejného osvetlenia v obci Veľký Kýr a odovzdanie
sústavy verejného osvetlenia do správy za účelom jej prevádzky a údržby na dobu 15
rokov,
b) výšku predpokladanej hodnoty zákazky na celé trvanie zmluvného vzťahu 386 000,eur bez DPH,
2. p o v e r u j e
starostu obce na všetky právne úkony týkajúce sa modernizácie sústavy verejného
osvetlenia, vrátane zabezpečenia realizácie verejného obstarávania príslušnou metódou
v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, smerujúce k realizácii vyššie uvedeného zámeru

c) Vybudovanie verejného vodovodu na ulici Sv. Kelemena a Železničná
Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou
Starostka uviedla, že asi pred rokom začala rokovať s riaditeľom vodární o možnosti
vybudovania vodovodu na ul. Sv. Kelemena a Železničná. Jeden rok trvalo, kým sa
dopracovali a zosúladili nekompletné

projekty vodovodu,

vybavili

územné

rozhodnutie a stavebné povolenie pre vodovod. Stavebné povolenie bolo vydané
18.8.2016, právoplatné 22.9.2016, takže vodárne na základe rokovaní zahrnuli
výstavbu do svojho realizačného plánu, podľa ktorého už začiatkom decembra začnú
s budovaním vodovodu na úseku pri ulici Petőfiho a potom ako to počasie dovolí,
budú pokračovať na jar. Zo strany obyvateľov dotknutej trasy bude potrebné, aby si
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OBEC VEĽKÝ KÝR
941 07 Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č. 1

vybudovali vodomerné šachty, aby ich vodárne vedeli pripojiť na verejný rozvod.
Projektová dokumentácia je len v 1 sade, bude potrebné presunúť, predať za
symbolickú

sumu

Vodárenskej

spoločnosti,

aby

vedeli

verejný

vodovod

skolaudovať.
Hlasovanie za odpredaj PD „Veľký Kýr – rozšírenie vodovodu“ za 1,- €
Západoslovenskej

vodárenskej

spoločnosti,

a.s.,

so

sídlom

Nábrežie

za

hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, ktorá v zmysle tejto PD vybuduje z vlastných
finančných zdrojov stavbu:
SO 01 Vetva „5“ HDPE 100 D 110 – dĺžky 293 m, Vetva „8“ HDP 100 D110 – dĺžky
1.046 m a právoplatným rozhodnutím o kolaudácií stavby sa stane jej vlastníkom
a prevádzkovateľom.
Prítomní : 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

návrh bol schválený
__________________________________________________________________________________
Uznesenie
č. U-81/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje

odpredaj projektovej dokumentácie „Veľký Kýr – rozšírenie vodovodu“ za 1,-€
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949
60 Nitra, ktorá v zmysle tejto projektovej dokumentácie vybuduje z vlastných finančných
zdrojov stavbu:
SO01 Vetva „5“HDPE 100 D 110 dĺžka 293,0 m
Vetva „8“ HDPE 100 D 110 dĺžka 1046,0 m (1339m) a právoplatným rozhodnutím
o kolaudácii stavby sa stane jej vlastníkom a prevádzkovateľom.

d) Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok obce
Starostka uviedla, že evidujeme pohľadávky firmy Elektrosvit a.s. Nové Zámky vo
výške 1.433,56 €, na spoločnosť bol vyhlásený konkurz, nakoľko jej majetok
nepostačoval ani na výplatu odmeny správcovi konkurznej podstaty, preto bola
spoločnosť z úradnej moci vymazaná z obchodného registra. Ďalšia pohľadávka voči
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nebohému Ľudovítovi Hovančekovi vo výške 174,47 €, dedičské konanie sa po
nebohom nekonalo, nakoľko jeho dediči sa zriekli dedičstva, a ďalších 4 prípadoch sú
nízke sumy do výšky 20,- €, ktoré sú od dedičov nevymožiteľné, čiže žiadame
o odpis nevymožiteľných pohľadávok vo výške 1.629,81 € v rozdelení na Daň
z nehnuteľností 1.570,66 €, daň za psa 3,31 € a poplatok za komunálny odpad 55,84 €.
Hlasovanie za odpis nevymožiteľných pohľadávok obce vo výške 1.629,81 €
Prítomní : 11

Za: 11

Proti: 0

Zdržali sa: 0

návrh bol schválený
Uznesenie
č. U-82/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
schvaľuje
odpis nevymožiteľných pohľadávok obce Veľký Kýr vo výške 1629,81 eur bez pripomienok.
_________________________________________________________________________________

e) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017
Ing. Alexander Szabó hlavný kontrolór predniesol plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2017, ktorý tvorí prílohu zápisnice. Poslanci nemali žiadne
námietky ani pripomienky.
Uznesenie
č. U-83/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Kýre
berie

na

vedomie

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký Kýr na rok 2017.

f) Informácie o činnosti úradu
Pani starostka informovala občanov o dianí v obce a činnosti úradu. Obec získala
dotáciu z Enviromentálneho fondu vo výške 17.650,- € na odstránenie nezákonne
umiestneného odpadu v katastri Malý Kýr. Do 30.11.2016 bola táto skládka
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odstránená. Pri starom cintoríne sa zrealizovalo zakrytie odvodňovacieho kanála, na
ktorý sme získali dotáciu od MF SF vo výške 8.000,- €, ostatnú časť a výmenu
oplotenia financovala obec z vlastných peňazí a preto chce starostka upozorniť, aby
sme dbali na poriadok aj na našich cintorínoch. Prišlo nám aj rozhodnutie
z Ministerstva životného prostredia o úspešnosti projektu na budovanie zberného
dvora, dotácia vo výške 371.95,- €. Ďalej dodala ohľadom komunálneho odpadu, že
vieme porovnať zatiaľ 3 mesiace august-október 2015 oproti minulému roku, mali
sme o 48t odpadu menej čo činí necelých 4.000,- €. Každému kto sa poctivo zapája do
triedenia separovaného odpadu veľmi pekne ďakujeme. K investíciám ešte
poznamenala, že v novembri sa vymenili všetky okná na budove veľkého kultúrneho
domu za plastové, plánujú sa vymeniť aj vchodové dvere. Tieto investície boli
financované z vlastných tohtoročných úspor.
11. Záver
Keďže neboli žiadne ďalšie príspevky do diskusie starostka ukončila 16. zasadnutie
Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre o 19,55 hod.

.....................................
Ing. Judita Valašková
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Boris Bátora

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

Mgr. Róbert Szabó

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