Obecný úrad, nám. Sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr

Zápisnica

zo 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 16. september 2005
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2005
5. Návrh na úpravu rozpočtu
6. Žiadosti občanov
7. Organizačné otázky
8. Diskusia
9. Interpelácia poslancov
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
1.

Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre otvoril a viedol starosta obce
Mgr. Ladislav Kottlík. V úvode privítal všetkých prítomných členov obecného
zastupiteľstva a prítomných občanov. Predniesol návrh programu rokovania 5.
riadneho zasadnutia OZ. Nakoľko k programu neboli žiadne pripomienky a
pozmeňujúce návrhy zo strany poslancov OZ, pokračoval v rokovaní.

2.

Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Pán starosta predniesol návrh na zloženie návrhovej komisie: Zoltán Krizsan ml.
Ladislav Kazán
Voľba návrhovej komisie sa konala hlasovaním:
Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0
Za overovatelov zápisnice navrhol poslancov: Zoltán Križan st.
Mgr. Otília Noszáková
Voľba overovateľov zápisnice sa konala hlasovaním:
Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0
3. Kontrola uznesení OZ
Ku kontrolovaným uzneseniam neboli žiadne pripomienky zo strany poslancov OZ.

4. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2005
Pán starosta predložil správu o plnení rozpočtu za I. polrok 2005 (príloha č. 1), ktorú
poslanci vopred obdržali. Nakoľko neboli k plneniu ropozpočtu pripomienky, dal
hlasovať za predložené plnenie rozpočtu.
Hlasovanie:
Prítomní: 11, za: 11, proti: 0,

zdržali sa: 0

5. Návrh na úpravu rozpočtu
Pán starosta predniesol v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004
Z. z. návrh na úpravu rozpočtu (príloha č. 2)
- v príjmovej časti o + 584.000,- Sk
- vo výdavkovej časti rozpočtu o + 440.000,- Sk
Rozdiel 144.000,- Sk tvorí transfer na vzdelávacie poukazy pre ZŠ a transfer ZŠ –
projekt V-ESF, ktoré sa zúčtuje vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 11, za: 11, proti: 0,

zdržali sa: 0

6. Žiadosti občanov
Pán starosta predniesol žiadosť Mgr. Zory Križanovej, bytom Staničná 20, Veľký Kýr
ohľadom umiestnenia reklamenj tabule na obecnom pozemku (k.úz.Veľký Kýr, č.p.
1174/1). Dodal, že p. Križanová bola informovaná aké stanoviská si musí vyžiadať od
SSC a Krajského úradu – odboru dopravy. Po obdržaní ich stanoviska budú určené
vzdialenosti na dodržanie umiestnenia reklamnej tabule a doporučuje, aby obecné
zastupiteľstvo zobralo do úvahy stanovisko týchto orgánov a tak určilo presne miesto
na umiestnenie reklamnej tabule.
Hlasovanie za povolenie umiestnenia reklamnej tabule po obdržaní rozhodnutí
príslušných orgánov s upresnením vzdialenosti od štátnej cesty.
Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0
7. Organizačné otázky
Pán starosta predniesol, že uznesením č. 9/2005-OZ bolo schválené rodičom detí MŠ
vopred uhradiť dvojmesačnú čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným
zabezpečením v predškoslkých zariadeniach a táto suma sa mala použiť na úhradu
výdavkom v mesiacoch máj a jún 2006. Na žiadosť rodičov detí a riaditeľky MŠ
navrhuje, aby sa táto suma mohla použiť koncom tohto roku v mesiacoch november
a december.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 11, za: 11, proti: 0,

zdržali sa: 0

Pán starosta požiadal Mgr. Lýdiu Dojčanovú, poverenú riaditeľku ZŠ s MŠ
o informáciu ohľadom počtu žiakov v ZŠ, rozdelenia tried, počtu pedagogických
pracovníkov ako aj o ŠKD (príloha č. 3).
P. Pospígelová, poverená zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ pre MŠ požiadala
o slovo, a poznamenala, že cíti za povinnosť oboznámiť poslancov o začatí
prevádzky v materskej škole. Snaží sa, aby prevádzka prebiehala bez problémov.
Začiatok určite nebol ľahký, ale sa snažia, tak učiteľský kolektív, ako aj rodičia.
Verí, že aj so školou budú dobre vychádzať. Poďakovala všetkým, kto sa podieľal
na prestavbe budovy MŠ.
- P. starosta dodal, že ešte v kuchyni bude treba dokončiť vetranie, nakoľko doteraz
sa tu varilo na elektrickom šporáku a teraz to bude na plynovom.
Pán starosta ďalej informoval prítomných o všetkých skutočne vynaložených
výdavkoch na MŠ I, MŠ II, ŠJ pri MŠ I a ŠJ pri MŠ II (príloha č. 4)
Nakoľko od 1. septembra bola do siete škôl a školských zariadení zaradení základná
škola s materskou školou, predložil na schválenie plnenie rozpočtu oboch materských
škôl a ich jedální k 31. 8. 2005 podľa prílohy č. 4
-

Hlasovanie za plnenie rozpočtu materských škôl a ich jedální k 31.8.2005
Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0
Pán starosta ďalej informoval poslancov, že v miestnom kultúrnom parku má sieť
Orange postavenú svoju anténu a doposiaľ nemieni pristúpiť na prerobenie vedenia
elektrickej energie podzemným vedením. Nakoľko sa tu elektrina vedie vzduchom,
obec má časté problémy s výpadkom el. prúdu na tomto úseku obce. Po dohode
s elektrárňou by však bolo možné cca za 6.000,- Sk elektrinu zaviesť zo zadnej časti
parku od transformátora na Družstevnej ul. a tým by sa mohlo odstrániť vedenie ktoré
je vedené z ul. Apátskej. Elektrické dróty je potrebné odstrániť z dôvodu, že v parku
sú staré choré topole, ktoré by bolo treba vyrúbať, sú zdraviu škodlivé a tiež
nebezpečné.
- P. Dojčan, poslanec OZ mal dotaz, ako sa zabezpečí náhrada za vyrúbané stromy.
- P. starosta odpovedal, že sa začalo s čistením parku a v zadnej časti sú stromy,
ktoré sa na jar dajú presadiť, taktiež bude potrebné zakúpiť nové sadenice a tieto
tiež zasadiť.
- P. Križan st., poslanec OZ pripomenul, že ak sa vyrúbu topole, bude možné aj lipy
zasadiť.
- Ing. Valaška, poslanec OZ bol toho názoru, že treba zakúpiť okolo javiska nejaké
večne zelené stromy a bolo by dobré dať si naprojektovať ako by mohol byť celý
park vysadený stromami.
Hlasovanie za výrub stromov topoľov v miestnom kultúrnom parku po zabezpečení
povolenia na výrub stromov.
Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0
Pán starosta ďalej predniesol ponuku Kuruc-Company spol. s.r.o. v spolupráci
s Recyklačným fondom na obstaranie 5 kontajnerov na zber viacvrstvových
kombinovaných materiálov (Tetra-pack, Elo-pack, Combi-blok, atď...).
Hlasovanie za predloženú ponuku:
Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0

Pán starosta ďalej informoval, že sa začalo s údržbou kaplnky na starom cintoríne.
Podkopali sa základy kaplnky, priložila sa izolácia a všetko sa zalialo betónom. Časť
je už urobená, v priebehu budúceho týždňa sa izolačné a spevňujúce práce ukončia.
Plány na údržbu kaplnky sa dali na schválenie arcibiskupskému úradu, čo aj schválili
a dali návrh na strešnú krytinu, čo bude treba cca 150 m² zakryť už rátajúc aj
s prístavbou chladiacej miestnosti a prezliekárne. Ďalej informoval prítomných
o prácach na novom cintoríne, kde treba ešte urobiť bránu a strechu domu smútku
bude treba opraviť. Ďalej bude treba opraviť aj strechu 4 b.j., ktorá taktiež zateká
dažďovou vodou. Tieto opravy sa uskutočnia v čo najkratšom čase.
Ďalej prečítal pozvánku Obce Pellérd, kde pozývajú poslancov OZ na oslavy 700.
výročia založenia Obce Pellérd na deň 24. septembra, kedy by v rámci osláv chceli
podpísať priateľskú zmluvu medzi oboma našimi obcami.
Hlasovanie za podpísanie priateľskej zmluvy s obcou Pellérd:
Prítomní: 11, za: 5, proti: 2, zdržali sa: 4
Pán starosta mal dotaz na poslancov, kto by sa zúčastnil osláv 700. výročia založenia
obce Pellérd dňa 24.9.2005. Prihlásili sa poslanci: Alexej Janík, Štefan Čepedy, Zoltán
Križan st. a Vojtech Kováčik, kontrolór obce. Ďalej dodal, že s týmito poslancami
pôjdu na jednom osobnom aute a podpíšu zmluvu o priateľstve a spolupráci medzi
oboma obcami.
-

-

-

-

-

Ing. Valaška, poslanec OZ pripomenul, že družobný styk s troma obcami je veľa.
Počkajme ako sa to vyvinie s Balatonkenese a Hajmáskér, kde sú už zmluvy
podpísané, potom sa rozhodnime ako ďalej.
Ing. Száraz, poslanec OZ pripomenul, že Pellérd je veľmi ďaleko. Oni udržiavali
priateľské vzťahy s ich kultúrnou skupinou, ale sú to veľmi veľké výdavky za
strany Csemadoku. Celý transfér, ktorý obdržia od obce použijú len na uvítanie
hostí z Pellérdu, alebo na cestu tam, keď ich oni navštívia v Pellérde.
Ing. Valaška, poslanec OZ pripomenul, že si treba dobre rozmyslieť, či podpíšeme
túto zmluvu alebo nie.
P. Kováčik, kontrolór obce pripomenul, že to budú ďalšie výdavky.
P. Krizsan ml., poslanec OZ pripomenul, že teraz aj tí, z MO Csemadoku ktorí
pôvodne trvali na podpísaní priateľskej zmluvy, sa tomu dnes bránia, nenúťme
nikoho na podpísanie zmluvy.
P. Čepedy, poslanec OZ pripomenul, že doteraz MO Csemadoku vždy tvrdili, že
oni majú s Pellérdom dlhoročný priateľský vzťah, teraz ho zas nechcú potvrdiť
zmluvou, napriek možností výziev rôznych dotačných fondov.
Ing. Száraz, poslanec OZ, člen výboru MO Csemadoku dodal, že keď oni,
zástupcovia Csemadoku budú hlasovať za podpísanie tejto zmluvy, potom zas
všetky peniaze poukázané transférom pre nich sa budú musieť použiť len na
výdavky spojené s návštevou alebo uvítaním ľudí z Pellérdu.

8. Diskusia
P. Kováčik, kontrolór obce mal pripomienku, že sa zatvorila škôlka na Malokýrskej ul.
On sa však obáva toho, aby niekto nevybil okná na budove a neurobil tam nejakú
škodu.

9. Interpelácia poslancov
Ing. Valaška, poslanec OZ mal dotaz, či sa nemôže dokončiť cesta z nového
cintorína do hlbokej cesty. Stará cesta z ul. Novozámockej by mohla byť
jednosmerná smerom hore, a do Hlbokej cesty by bola jednosmerná premávka
smerom dolu do dediny.
- P. starosta pripomenul, že táto cesta sa robí, treba ešte kameňom upraviť
a spevniť povrch cesty a urobiť zábradlie kvôli bezpečnosti.
- P. Križan ml., poslanec OZ mal pripomienku, že pred novootvorenou pizzeriou
p. Križana na ul. Staničnej stojí veľa áut, niekedy sa nedá prejsť z hlavnej cesty
do dediny.
- P. starosta pripomenul, že je zbytočné tam dať tabuľu zákaz státia, aj tak ju
nikto nerešpektuje.
- P. Čepedy, poslanec OZ pripomenul, že vzhľadom na to, že je tam autobusová
čakáreň, už tam vozidlá nemôžu stáť, keď tam aj nie je zákazová tabuľa. Ďalej
ešte pripomenul, že treba urobiť most na Družtevnej ul.
- P. starosta odpovedal, že podal objednávku na dodanie zábradlia.
10. Návrh na uznesenie
-

Pán starosta požiadal p. Krizsana ml., poslanca OZ o podanie návrhu na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu:
Schvaľuje
Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2005 podľa priloženej prílohy č. 1.
Uznesenie č. 50/2005-OZ
Schvaľuje
Úpravu rozpočtu k 31. 8. 2005 nasledovne:
v príjmovej časti o + 584 000,- Sk
z toho + 144 000 ,- Sk tvorí transfér pre ZŠ
vo výdavkovej časti o + 440 000,- Sk
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť zapracovanie úpravy do rozpočtu obce.
Uznesenie č. 51/2005-OZ
Shvaľuje
Plnenie rozpočtu MŠ I, MŠ II, ŠJ I a ŠJ II k 31.8.2005 a úpravu rozpočtu na obdobie od 01.09.2005
do 31.12.2005 vo výške 649 000,- Sk na mzdy a odvody v rámci originálnej kompetencie v oblasti
školstva pre MŠ a ŠJ.
Ukladá
poverenej riaditeľke ZŠ s MŠ zapracovať zmenu rozpočtu výdavkov v rámci originálnej
komptencie v oblasti školstva pre MŠ a ŠJ; na tovary a služby vo výške splátkových kalendárov
dodávateľov energií, vody, telekomunikačných služieb rozpočtovými opatreniami.
Uznesenie č. 52/2005-OZ

Mení
svoje uznesenie č. 9/2005-OZ z 2. marca 2005 ohľadom povolenia použiť finančné prostriedky,
ktoré uhradili rodičia detí materských škôl na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným
zabezpečením v predškolských zariadeniach nasledovne:
súhlasí
uhradené finančné prostriedky použiť v mesiaci november a december 2005.
Ukladá
poverenej riaditeľke ZŠ s MŠ uvolniť tieto finančné prostriedky na uvedené mesiace.
Uznesenie č. 53/2005-OZ
Schvaľuje
výrub topoľov v miestnom kultúrnom parku po vydaní povolenia na výrub stromov a náhradnú
výsadbu za vyrúbané stromy.
Uznesenie č. 54/2005-OZ
Schvaľuje
Obstaranie 5 ks kontajnerov na zber viacvrstvových kombinovaných materiálov (Tetra-pack, Elopack, Combi-block, atď...) v spolupráci s Recyklačným fondom a Kuruc-Company spol. s. r. o.
Uznesenie č. 55/2005-OZ
11. Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť
a zasadanie OZ ukončil.
Vo Veľkom Kýre, dňa 23. septembra 2005
Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová

Overovatelia zápisnice: Zoltán Križan st.
Mgr. Otília Noszáková

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