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

Zápisnica

zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 18. november 2005
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Návrh povodňového plánu obce
Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
Návrh smernice verejného obstarávania ktorou sa ustanovujú záväzné postupy pri
obstarávaní tovarov, služieb, prác a súťaže návrhov
7. Správa kontrolóra obce o výsledkoch kontroly rozpočtovej organizácie zriadenej
obcou a kontrola použitia transkérov poskytnutých z rozpočtu obce
8. Návrh na úpravu rozpočtu
9. Žiadosti občanov
10. Organizačné otázky
11. Diskusia
12. Interpelácia poslancov
13. Návrh na uznesenie
14. 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 z ktorých v úvode bolo prítomných 7 poslancov (p. Dojčan sa
ospravedlnil že nemôže prísť, p. Gróf, Ing. Valaška a p. Janík s ospravedlnili, že prídu
neskôr z pracovných dôvodov) 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: Ladislav Kazán
Jozef Kianek
Voľba návrhovej komisie sa konala hlasovaním:
Prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0
Za overovatelov zápisnice navrhol poslancov: Zoltán Križan st.
Zoltán Krizsan ml.
Voľba overovateľov zápisnice sa konala hlasovaním:

Prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0
3. Kontrola uznesení OZ
Ku kontrolovaným uzneseniam neboli žiadne pripomienky zo strany poslancov OZ.
V priebehu rokovania sa na zasadnutie dostavil poslanec OZ p. Gróf
4. Návrh povodňového plánu obce (Príloha č. 1,2)
Pán starosta na návrh povodňovej komisie predniesol povodňový plán a štatút miestnej
povodňovej komisie vo Veľkom Kýre.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
5. Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva. (príloha č. 3)
Pán starosta ďalej predniesol návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
a požiadal poslancov, aby sa k nemu vyjadrili. Nakoľko nebolo pripomienok, dal
hlasovať za predložený návrh.
Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
6. Návrh smernice verejného obstarávania ktorou sa ustanovujú záväzné postupy pri
obstarávaní tovarov, služieb, prác a súťaže návrhov. (príloha č. 4)
Pán starosta požiadal prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k tejto smernici, ktorú
všetci poslanci obdržali v pracovných materiáloch spolu s pozvánkou na OZ,
a zároveň predniesol, že schválením tejto smernice je potrebné zrušiť smernicu
schválenú OZ uznesením č. 1/2004-OZ a uznesením č. 2/2004-OZ z 12. 3. 2004.
Nakoľko nebolo žiadnych pripomienok, dal hlasovať za predložený návrh.
Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
7. Správa kontrolóra obce o výsledkoch kontroly rozpočtovej organizácie zriadenej
obcou a kontrola použitia transkérov poskytnutých z rozpočtu obce. (príloha č. 5)
K prednesej správe poslanci nemali žiadne pripomienky.
8. Návrh na úpravu rozpočtu (príloha č. 6)
Pán starosta po prejednaní rozpočtového opatrenia finančnou komisiou predkladá OZ
návrh na úpravu rozpočtu a na základe aktualizácie rozpočtu pre regionálne školstvo –
na základe skutočného počtu žiakov od septembra 2005 navrhuje znížiť rozpočet ZŠ
o 30.000,- Sk, o ktorú sumu MŠ SR znižuje poskytnuté finančné prostriedky na
financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva.
Hlasovanie:
Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0

9. Žiadosti občanov
Pán starosta predniesol žiadosť Michala Lacušku bytom Veľký Kýr, Vinohradnícka 46
ohľadom poskytnutia priestorov v miestnom baraku na skúšky hudobnej kapely.
Zároveň dodal, že priestory by v baraku boli, avšak tu nie je zabezpečené kúrenie
a elektrické kúrenie nedoporučuje.
Hlasovanie za prenájom miestnosti v miestnom baraku bez vykurovania:
Prítomní: 8, za: 6, proti: 2, zdržali sa: 0
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť Zlatice Bačíkovej bytom Veľký Kýr,
Budovateľská 74 ohľadom pridelenia bytu v 4 b.j. na ul. Záhradnej.
- p. Gróf, poslanec OZ poznamenal, že je to školská bytovka – byty určené pre
zamestnancov v školstve.
- p. Kianek, poslanec OZ poznamenal, že už dávnejšie OZ rozhodlo, že táto bytovka
je školská bytovka. Aj ostatní poslanci sa pripojili k názoru, že sa jedná o školskú
bytovku, ktorú majú obývať pedagogickí pracovníci.
Hlasovanie za pridelenie bytu v 4 b.j. na ul. Záhradná pre Zlaticu Bačíkovú:
Prítomní: 8, za: 0, proti: 0, zdržali sa: 8
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť p. Alexeja Csermana a manž. Alžbety bytom
Veľký Kýr, Cetínska 59 ohľadom odpredaja časti pozemku parc.č. 1937/18 o výmere
1795 m² (druh pozemku záhrada), ktorý pozemok bol zameraný GP č. 28/05
a schválený Správou katastra v Nových Zámkoch dňa 14.9.2005 pod č. 965/05. Cena
za predmetný pozemok bola určená uznesením OZ č. 47/OZ z 29.6.2001 na 60,Sk/m².
Hlasovanie:
Prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržali sa: 0
Počas rokovania sa dostavil p. poslanec Ing. Valaška.
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť Ing. Pavla Gabku a manž. bytom Bratislava,
Drotárska 39 ohľadom odpredaja časti pozemku parc.č. 125/4 o výmere 10 m²
s pomenovaním kultúry zast. plocha, ktorá parc. sa pričleňuje k parc.č. 122/6 záhrada
podľa GP č. 75/2005 zo dňa 26.10.2005, schválenej Správou katastra v Nových
Zámkoch dňa 8.11.2005 pod č. 209/05. Pán starosta ďalej pripomenul, že uznesením
OZ na predchádzajúcom zasadaní rozhodlo o kúpe časti pozemku parc.č. 122/1, kde je
umiestnená žumpa ZŠ. Rodina Boczová však už dala vymerať predmetný pozemok
a z parc.č. 122/1 odpredávajú pre Ing. Gabka a manž. záhradu o výmere 503 m²,
z ktorej časti 10 m² tvorí parc.č. 125/4 patriaca obci.
- p. Križan ml. poslanec OZ pripomenul, že podľa jeho názoru na vymeranom
pozemku žiadatelia nepostavia rodinný dom, nezmestí sa.
- P. Križan st., poslanec OZ pripomenul, že novému majiteľovi pozemok obec
nepredá.
- P. Kazán, poslanec OZ navrhol odročiť jednanie tejto žiadosti s tým, aby kupujúci
upresnili čo kupujú a či majú vedomosti o tom, že na tomto pozemku sa nachádza
žumpa, ktorá slúži ZŠ.

Hlasovanie za odročenie prerokovania tejto žiadosti:
Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0
10. Organizačné otázky
Pán starosta predniesol, že na zasadnutí finančnej komisie bol prejednaný návrh na
odkúpenie pozemku od Slovnaftu na ul. Novozámockej. Jedná sa o parc.č. 895/1 zast.pl.
(miest.kom.) o výmere 667 m², p.č. 895/2 zast.pl. (iná pl.) o výmere 1237 m², p.č. 895/5
zast.pl. (ostat.kom.) o výmere 161 m². Členovia finančnej komisie navrhujú odkúpiť tento
pozemok pre obec.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0
Pán starosta ďalej predniesol návrh finančnej komisie ohľadom plynofikácie časti ul. Na
Sihoti medzi bývalou budovou Elektrosvitu a časťou parc.č. 151/4 v kat. úz Malý Kýr.
Pripomenul, že v tejto časti obce sa teraz prevádza individuálna bytová výstavba, vedenie
plynovodu však na spomínanom úseku nie je.
Hlasovanie za vybudovanie novej časti vetvy plynovodu na ul. Na Sihoti:
Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0
Pán starosta ďalej predniesol návrh finančnej komisie ohľadom vypracovania územného
plánu obce v kat. úz. Malý s vytvorením zóny pre priemyselné podnikanie.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní: 9, za: 9, proti: 0, zdržali sa: 0
11. Diskusia
V diskusii sa neprihlásil nikto o slovo.
.
12. Interpelácia poslancov
p. Mgr. Noszáková, poslankyňa OZ mala dotaz, aké plány sú s budovou bývalej MŠ na
Malokýrskej ul.
p. starosta odpovedal, že budova je vhodná na podnikateľské účely, záujemca by si
prispôsobil budovu pre vlastnú potrebu.
Nakoľko ďalších otázok a návrhov nebolo, predsedajúci požiadal návrhovú komisiu
o predloženie návrhu na uznesenie:

13. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo:

Schvaľuje

Povodňový plán obce a štatút miestnej povodňovej komisie.
Uznesenie č. 59/2005-OZ
Schvaľuje
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 60/2005-OZ
Schvaľuje
Smernice verejného obstarávania ktorou sa ustanovujú záväzné postupy pri obstarávaní tovarov,
služieb, prác a súťaže návrhov,
ruší
svoje uznesenie č. 1/2004-OZ z 12. 3. 2004 o aplikácii podprahovej metódy s nižšou cenou
a stanovení postupu obstarávateľa pri realizácii zákona č. 263/1999 Z.z., ako vyplýva zo zmien
a doplnení vykonaných zákonmi č. 557/2001 Z.z. a zákonom č. 530/2002 Z.z. a uznesenie č.
2/2004-OZ z 12. 3. 2004 o aplikácii podprahovej metódy s nižšou cenou na obstarávanie potravín
a stanovení postupu obstarávateľa pri realizácii zákona č. 263/1999 Z.z., ako vyplýva zo zmien
a doplnení vykonaných zákonmi č. 557/2001 Z.z. a zákonom č. 530/2002 Z.z.
Uznesenie č. 61/2005-OZ
Berie na vedomie
správu kontrolóra obce o výsledkoch kontroly rozpočtovej organizácie zriadenej obcou a kontrolu
použitia transférov poskytných z rozpočtu obce.
Uznesenie č. 62/2005-OZ
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 4 k 30. 9. 2005 v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení neiektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004
Z.z. vo výške 187.000,- Sk v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, z čoho 105.000,- Sk vyúčtuje
ZŠ vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ.
Ukladá
- prednostke úradu zabezpečiť zapracovanie úpravy do rozpočtu obce;
- poverenej riaditeľke ZŠ s MŠ s VJSaM prepracovať rozpočet na prenesené kompetencie na úseku
školstva na základe úpravy záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu bežných výdavkov na rok
2005 znížiť bežné výdavky spolu o 30.000,- Sk.
Uznesenie č. 63/2005-OZ
Schvaľuje
vybudovanie plynovodu na ul. Na Sihoti medzi budovou bývalého Elektrosvitu a časťou parc.č.
151/4 kat. úz. Malý Kýr a odpredaj vybudovanej vetvy pre SPP.
Uznesenie č. 64/2005-OZ

Schvaľuje
- vypracovanie územného plánu obce v kat.úz. Malý Kýr s vytvorením zóny pre priemyselné
podnikanie.
- odkúpenie pozemku v kat. úz. Veľký Kýr parc.č. 895/1 (miest.kom.) o výmere 667 m², p.č. 895/2
zast.pl. (iná pl.) o výmere 1237 m², p.č. 895/5 zast.pl. (ostat.kom.) o výmere 161 m² zameraných GP
č. 56/2004 od Slovnaftu.
Uznesenie č. 65/2005-OZ
Neschvaľuje
Pridelenie bytu pre Zlaticu Bačíkovú bytom Veľký Kýr, Budovateľská 74 v 4 bj. na ul. Záhradná.
Ukladá
Prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľky.
Uznesenie č. 66/2005-OZ
Schvaľuje
Žiadosť Michala Lacušku bytom Veľký Kýr, Vinohradnícka 46 na prenájom miestnosti
v priestoroch baraku za účelom prevádzania skúšok hudobnej kapely za sumu podľa VZN o nájme
nebytových priestorov s tým, že vykurovanie v prenajatej časti baraku nebude zabezpečené
a vykurovanie elektrickou energiou nie je povolené.
Ukladá
Prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa.
Uznesenie č. 67/2005-OZ
Odročuje
Žiadosť Ing. Pavla Gabku a manž. Lýdiu r. Szládecskovú bytom Bratislava, Drotárska 39 ohľadom
odpredaja pozemku parc.č. 125/4 v kat. úz. Veľký Kýr o výmere 10 m² s tým, že je potrebné
žiadosť upresniť, nakoľko na kupovanom pozemku sa nachádza stavba slúžiaca obci.
Ukladá
Prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľov.
Uznesenie č. 68/2005-OZ
Schvaľuje
Odpredaj časti pozemku parc.č. 1937/18 o výmere 1795 m² (druh pozemku záhrada) v kat. úz.
Veľký Kýr, zameraný GP č. 28/05, schválený Správou katastra v Nových Zámkoch dňa 14. 9. 2005
pod č. 969/05, pre Alexeja Csermana a manž. bytom Veľký Kýr, Cetínska 59 za 60,- Sk/m²
v zmysle uznesenia č. 47/OZ z 29.6.2001
Poveruje
Starostu obce s podpísaním kúpno-predajnej zmluvy.
Uznesenie č. 69/2005-OZ

14. Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta ukončil zasadanie OZ a
poďakoval prítomným za účasť.
Vo Veľkom Kýre, dňa 25. novembra 2005

Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová

Overovatelia zápisnice: Zoltán Križan st.
Zoltán Krizsan ml.
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