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

Zápisnica

zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 30. apríl 2009
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Správa kontrolóra obce o prevedených kontrolách
Správa audítora z overenia ročnej účtovnej závierky k 31.12.2008
Rozpočtové opatrenie č. 2 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
7. Žiadosti občanov
8. Organizačné otázky
9. Diskusia
10. Interpelácia poslancov
11. Záver
1. Otvorenie zasadnutia.
Štrnáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Ladislav Kottlík,
starosta obce. Privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva a všetkých prítomných
občanov. Konštatoval, že na rokovaní je prítomná nadpolovičná väčšina členov obecného
zastupiteľstva a vyhlásil zasadnutie za uznášania schopné. Do začiatku zasadnutia OZ neboli
prítomní poslanci p. Hanzelíková, p. Kazán, p. Kováčiková, Ing. Valaška, p. Krizsan
ospravedlnil svoju neprítomnosť. Preniesol návrh programu rokovania a žiadal vyjadrenie sa
k návrhu alebo na jeho doplnenie. Nakoľko návrhov nebolo, dal hlasovať za predložený
program.
Hlasovanie:
Prítomní:
6
za:
6
proti: 0
zdržali sa:
0
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie navrhol: p. Vojtecha Bátoru a p. Ladislava Dojčana
Za overovateľov zápisnice určil: p. JUDr. Alexandra Vereša a Ing. Igora Hlavatého
Hlasovanie za predložený návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:
Prítomní:
6
za:
6
proti: 0
zdržali sa:
0

Na rokovanie OZ sa dostavila p. Kováčiková. Počet prítomných poslancov: 7
Po týchto úvodných slovách pán predsedajúci pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania a to:
3. Kontrola uznesení
-

-

-

P. Bátora, poslanec OZ žiadal o predloženie menného zoznamu poslancov s výškou im
vyplatených odmien.
P. starosta odpovedal, že v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov nie je možné zverejniť menný zoznam poslancov s výškou im
vyplatených odmien. Oboznámil prítomných s počtom zasadnutí OZ, jednotlivých komisií
OZ, výškou schválenej odmeny pre poslancov, členov komisií a predsedov komisií. Taktiež
informoval o výške vyplatených odmien pre poslancov a členov jednotlivých komisií v I.
a II. polroku 2008.
Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz na pokračujúcu stavbu pri Pizzerii. Či bolo konané
v tejto veci.
P. starosta odpovedal, že sa urobil stavebný dohľad a vlastníčka bola vyrozumená.
P. Bátora, poslanec OZ mal ďalšiu pripomienku, že obsadili obecný járok.
P. starosta odpovedal, že pôvodne pri kolaudácii bolo dohodnuté, že prikryje járok a zriadi
chodník, tak aby dažďová voda odtiekla z cesty, prístup k budove bude cez tento chodník,
parkovanie bude za chodníkom a vystupovanie z autobusu prichádzajúceho do obce bude
zabezpečené na chodník. Táto dohoda do doby začatia stavby aj platila.
P. Ing. Kováč mal ďalší dotaz, čo sa deje s ulicou na Sihoti, ako sa pokračuje v budovaní
žiadanej cesty pre obyvateľov tejto časti obce.
P. starosta odpovedal, že geodet pracuje s parcelou.
P. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že tá cesta je momentálne spevnená a dobre upravená.

4. Správa kontrolóra obce o prevedených kontrolách
Pani Szárazová, kontrolórka obce podala správu o prevedených kontrolách ktoré vykonala k 30.
aprílu 2009.
K prednesenej správe neboli žiadne pripomienky zo strany poslancov OZ.
5. Správa audítora z overenia ročnej účtovnej závierky k 31.12.2008
Pán starosta oboznámil poslancov prítomných so správou z overovania ročnej účtovnej závierky
k 31. 12. 2008, ktorú správu vypracovala Ing. Vaššová, audítorka.
K prednesenej správe neboli žiadne pripomienky zo strany poslancov OZ.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
- správu kontrolóra obce o prevedených kontrolách (príloha č. 1)
- správu audítora z overenia účtovnej závierky k 31. 12. 2008 (príloha č. 2)
Uznesenie č. 29/2009-OZ

6. Rozpočtové opatrenie č. 2 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Pán starosta predniesol rozpočtové opatrenie vo výške 47.760 € s tým, že 2.949 € bude účtovať
vo svojej výdavkovej časti rozpočtu ZŠ s MŠ a zároveň predložil návrh na použitie zostatku
prostriedkov z predchádzajúcich rokov na nákup motorového vozidla Renault Master vo výške
8.481 €, na nákup výpočtovej techniky vo výške 742 €, na rozšírenie plynovodu Na Sihoti vo
výške 8.950 €, na opravu dopravných prostriedkov 3.487 €, na splácanie úrokov investičného
úveru 1006 €. (príloha č. 3)
Hlasovanie:
Prítomní:
7
za:
7
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
- rozpočtové opatrenie č. 2 v celkovej výške 47.760 € s tým, že 2.949 € bude účtovať vo
svojej výdavkovej časti rozpočtu ZŠ s MŠ
- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:
vo výške 8.481 € použiť na nákup motorového vozidla Renault Master;
vo výške 742 € použiť na nákup výpočtovej techniky
vo výške 8.950 € použiť na rozšírenie plynovodu na ul. Na Sihoti
vo výške 3.487 € použiť na opravu dopravných prostriedkov
vo výške 1006 € použiť na splácanie úrokov investičného úveru
ukladá
- riaditeľke ZŠ s MŠ zabezpečiť zapracovanie rozpočtového opatrenia do rozpočtu ZŠ s MŠ
- prednostke úradu zabezpečiť zapracovanie rozpočtového opatrenia do rozpočtu obce
Uznesenie č. 30/2009-OZ
7. Žiadosti občanov
Pán starosta predniesol žiadosť Jozefa Malúcha a manž. bytom Veľký Kýr, Budovateľská 50
o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce parc.č. 673/4 o výmere 659 m2, ktorý pozemok užívajú
ako záhradu.
Hlasovanie za odpredaj pozemku za 0,76 €/m2
Prítomní:
7
za:
7

proti:

0

zdržali sa:

0

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj pozemku vo vlastníctve obce p.č. 673/4 o výmere 659 m2 v kat. úz. Veľký Kýr pre
Jozefa Malúcha a manž. bytom Veľký Kýr, Budovateľská 50 za 0,76 €/m2 v celkovej sume
500,84 € (päťsto eur osemdesiatštyri centov)
Uznesenie č. 31/2009-OZ
Ďalej predniesol žiadosť Ing. Jozefa Balážiho bytom Veľký Kýr, Budovateľská 8 o odpredaj
pozemku vo vlastníctve obce parc.č. 495/2 o výmere 90 m2, ktorý pozemok sa užíva ako

predzáhrada k rodinnému domu.
Hlasovanie za odpredaj pozemku za 0,76 €/m2
Prítomní:
7
za:
7
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj pozemku vo vlastníctve obce parc.č. 495/2 o výmere 90 m2 v kat. úz. Veľký Kýr pre
Ing. Jozefa Balážiho bytom Veľký Kýr, Budovateľská 8 za 0,76 €/m2 v celkovej sume 68,40 €
(šesťdesiatosem eur štyridsať centov)
Uznesenie č. 32/2009-OZ
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť Kristíny Hrnčárovej o ukončenie nájomnej zmluvy zo
strany nájomcu v nájomnom byte č. 5 bytového domu na ul. Ružová č. 1288/1. Nájomníčka
nemá voči prenajímateľovi žiadne nedoplatky, nájomné môže byť ukončené k 1.5.2009.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
ukončenie nájomnej zmluvy zo strany nájomcu v nájomnom byte č. 5 bytového domu na ul.
Ružová č. 1288/1
Uznesenie č. 33/2009-OZ
Predsedajúci ďalej predniesol, že nakoľko sa v bytovom dome uvoľní byt, treba ho prideliť
ďalšiemu žiadateľovi. Nájomné byty sa prideľujú v zmysle VZN č. 1/2007 o pravidlách pre
zostavenie poradia uchádzačov o pridelenie obecných nájomných bytov vybudovaných v Obci
Veľký Kýr z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a z úveru Štátneho fondu
rozvoja bývania SR. Nakoľko žiadosti podľa tohto VZN posudzuje komisia pre stavebnoinvestičnú činnosť a ÚP, žiada OZ, aby zvážili zrušenie komisií.
- Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že komisie sú iba poradným orgánom OZ, rozhoduje OZ.
Rozhodne OZ, netreba komisie.
- p. starosta pripomenul, že v tomto prípade potom treba zmeniť znenie VZN.
- Ing. Kováč, poslanec OZ podotkol, že už bol zostavený poradovník keď sa prideľovali byty,
treba pokračovať v poradovníku.
- p. starosta podotkol, že od tej doby sa zmenili podmienky, opäť treba žiadosti posúdiť, či
spĺňajú žiadatelia podmienky na pridelenie bytu v zmysle predpisov MVRR SR.
- Ing. Kováč, poslanec OZ mal pripomienku, že všetci členovia OZ sú členmi komisie, môžu
žiadosti spoločne posúdiť a možno byt hneď prideliť kto spĺňa predpísané podmienky.
- p. starosta odpovedal, že v tom prípade bude treba zmeniť VZN.
- JUDr. Vereš, poslanec OZ pripomenul, že je návrh na opätovné zriadenie komisií, aby sa
hovorilo o komisiách.
- Ing. Hlavatý, poslanec OZ pripomenul, že keď sa hlasovalo o zrušení komisií, vtedy aj tí
hlasovali za zrušenie komisií ktorí nechceli, lebo už mali dosť tých podozrievajúcich rečí, čo
odznelo zo strany tých poslancov, ktorým sa nepozdáva práca tejktorej komisie.
- p. Janík, poslanec OZ navrhol, aby sa určila komisia ktorá predloží návrh na poradovník aby sa
zastupiteľstvo mohlo rozhodnúť.
- p. starosta bol za návrh opätovného zriadenia všetkých zrušených komisií.

- p. Bátora, poslanec OZ pripomenul, že sa povedalo, že rozhodovať sa bude spoločne všetky
úlohy komisií preberie OZ. Keď OZ rozhodne, nikto nemôže napadnúť rozhodnutie OZ.
- p. starosta podotkol, že chýba dôvera medzi poslancami.
- p. Bátora, poslanec OZ vytýkal, že neboli oboznamovaní s činnosťou komisií. Keď bol on
starostom, komisie neboli, o všetkom rozhodovalo OZ. Ani teraz nie sú komisie potrebné. Ešte
vytýkali s Ing. Kováčom, že OZ nie sú predkladané zápisnice zo zasadnutí komisií. Nemajú
vedomosti či sú vôbec aj zápisnice písané.
- p. Janík, poslanec OZ sa pýtal Ing. Kováča, či ako bývalý člen kultúrnej komisie nepodpisoval
zápisnice zo zasadnutí, či ho on, ako predseda komisie osobne nepozýval na zasadnutia komisie
a koľkokrát sa zúčastnil zasadnutia. Všetky zápisnice komisií sa nachádzajú na obecnom úrade,
každý k nim má prístup.
- JUDr. Vereš, poslanec OZ podotkol, že nech sa už hlasuje za predložený návrh starostu za
zriadenie komisií.
Hlasovanie za zriadenie komisií OZ:
Prítomní:
7
za:
4 (Dojčan, Janík, Krizsan,JUDr. Vereš) proti:
zdržali sa:
1 (Ing. Hlavatý)
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
zriaďuje
komisie obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 34/2009-OZ

2(Ing. Kováč,Bátora)

Predsedajúci predložil návrh na zriadenie komisií, ktoré boli zrušené a to finančnej, pre stavebno
investičnú činnosť a územné plánovanie, pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže
a sociálnej.
Počas predloženia návrhu na zriadení konkrétnych komisií sa p. Bátora a Ing. Kováč, poslanci
OZ so slovami, že hlasovanie neprebehlo ako si to oni predstavovali zdvihli a povedali, že ich
odchodom OZ nebude uznášania schopné a opustili rokovaciu miestnosť. Pri ich odchode ešte
došlo k slovnej potyčke medzi poslancami a tými ktorí odchádzali, ktorým zostávajúci poslanci
vytýkali, že p. Bátora a Ing. Kováč sústavne bránia pokojnému priebehu rokovania OZ.
Pre nedostatok poslancov v rokovacej miestnosti pán starosta prerušil rokovanie 14. zasadnutia
OZ.
Pokračovanie 14. zasadania OZ sa konalo dňa 14. mája 2009. Zasadnutie otvoril a viedol Mgr.
Ladislav Kottlík, starosta obce. Privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva a všetkých
prítomných občanov. Konštatoval, že na rokovaní je prítomná nadpolovičná väčšina členov
obecného zastupiteľstva a vyhlásil zasadnutie za uznášania schopné. Rokovania sa nezúčastnili
poslanci p. Hanzelíková a Ing. Valaška.
Pán starosta pokračoval zhrnutím sporného bodu programu prerušeného rokovania a to návrhom
na schválenie komisií:
- Finančná komisia
- Komisia pre stavebno investičnú činnosť a územné plánovanie
- Komisia pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže
- Sociálna komisia

Ďalej navrhuje voliť predsedu a členov týchto komisií v zložení, ako boli pôvodne zvolení na
ustanovujúcom zasadnutí OZ.
p. poslanec Dojčan a p. Janík sa ohlásili, že sa vzdávajú funkcie predsedu komisie.
- Ing. Kováč, poslanec OZ mal pripomienku, že sa zrušili komisie uznesením OZ. Podľa
rokovacieho poriadku OZ pozastavené uznesenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
môže potvrdiť. Ak sa uznesenie nepotvrdí do 2 mesiacov od jeho schválenia, stráca platnosť.
- p. starosta odpovedal, že platnosť uznesenia nebola pozastavená zo strany starostu, ale
uznesenie bolo zrušené OZ. Ing. Kováč si zle vysvetľuje § 24 ods. 2 Rokovacieho poriadku OZ.
Komisie boli zrušené na návrh Ing. Kováča.
- JUDr. Vereš, poslanec OZ mal pripomienku, že poslanci zrušili stále komisie OZ. Každý člen
OZ bol schválený aj za člena komisie OZ.
- p. Bátora, poslanec OZ pripomenul, že komisie môžu, ale nemusia byť.
- JUDr. Vereš, poslanec OZ mal naďalej výhrady k poslancom p. Bátorovi a Ing. Kováčovi, že
oni boli za zrušenie komisií a odporúča pokračovať v rokovaní OZ.
- p. Bátora, poslanec OZ dodal, že komisie nespĺňali svoj účel. Oni neboli oboznámení
s činnosťou jednotlivých komisií, preto sa rozhodli zrušiť komisie. Podľa neho je smiešne, že
treba zriadiť komisie z dôvodu pridelenia bytu.
- p. starosta odpovedal, že komisia podľa VZN má preskúmať príjmové pomery žiadateľov
o udelenie bytu a potom má zostaviť poradovník uchádzačov ktorý má predložiť OZ na
schválenie.
- Ing. Hlavatý, poslanec OZ vyzval p. Bátoru a p. Ing. Kováča, aby sa už konečne na
zastupiteľstve začalo konštruktívne jednať. Toto zastupiteľstvo bolo prerušené len z dôvodu, že
oni dvaja odišli zo zasadania. OZ sa opäť zišlo a celý čas sa OZ zaoberá len s ich nesúhlasom na
opätovné zriadenie komisií. Je veľa problémov, čo občanov obce trápi, takými otázkami sa treba
zaoberať a nie tu sa dohadovať. Problémy občanov sa neriešia. - JUDr. Vereš poslanec OZ mal
pripomienku, že treba doplniť zriadené komisie členmi.
- Ing. Kováč, poslanec OZ namietal, že zriadenie komisií nebolo v programe rokovania.
- JUDr. Vereš, poslanec OZ mu oponoval, že ak starosta tento bod navrhol, lebo vychádzal zo
schváleného VZN, tak sa treba držať tohto bodu.
- p. Dojčan, poslanec OZ k prejavom p. Bátoru a Ing. Kováča pripomenul, že sa snažia odbočiť
od programu schôdze, nech už konečne prestanú svojimi osobnými emóciami a treba v schôdzi
pokračovať.
- Ing. Kováč opätovne oponoval, či by všetci poslanci nevedeli posúdiť a navrhnúť poradovník
uchádzačov o nájomné byty.
- p. Dojčan, poslanec OZ dodal, aby konečne pochopili, že sa treba držať schváleného VZN, kde
sa odsúhlasilo, že komisia pre stavebno-investičnú činnosť a ÚP posudzuje a navrhuje OZ
poradovník uchádzačov o nájomné byty.
- p. Bátora, poslanec OZ sa osopil na starostu, že vymýšľanie je z jeho strany, len on nalieha aby
boli komisie. On bol 12 rokov starostom a nepotreboval komisie, nikomu nechýbali.
- p. starosta upozornil poslancov OZ p. Bátoru a p. Kováča, že on vedie OZ a žiadal ich, aby to
rešpektovali.
- p. Krizsan, poslanec OZ mal dotaz, nakoľko nebol na prvej časti tohto prerušeného zasadnutia
OZ, či bolo odsúhlasené zriadenie komisií.
- JUDr. Vereš, poslanec OZ odpovedal, že áno, boli zriadené, len treba doplniť členov
a konkretizovať komisie.
- p. Janík, poslanec OZ sa dotazoval Ing. Kováča, poslanca OZ či bol členom kultúrnej komisie
a keď bol prítomný, či podpisoval aj prezenčnú listinu. Zápisnica sa vždy písala na každom

zasadnutí.
Predsedajúci požiadal prítomných poslancov, aby hlasovali za zriadenie komisií a to:
- Finančnej komisie
- Komisie pre stavebno-investičnú činnosť a územné plánovanie
- Komisie pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže
- Sociálnu komisiu
Prítomní:

9

za:
proti:
zdržali sa:
nehlasoval:

7 (Dojčan, Ing. Hlavatý, Janík, Kazán, Kováčiková, Krizsan, JUDr. Vereš)
1 (Bátora)
0
1 (Ing. Kováč)

Predsedajúci ďalej navrhol zvoliť členov komisií tak, ako boli pôvodne zvolení.
- P. Krizsan, poslanec OZ mal návrh, aby sa p. Kianek odvolal z komisie pre stavebnoinvestičnú činnosť a územné plánovanie a na jeho miesto by navrhol p. Kazána.
- Ing. Hlavatý, poslanec OZ dal návrh, že on navrhuje p. Kazána do finančnej komisie a on
by rád pracoval v komisii pre stavebno-investičnú činnosť a územné plánovanie.
Návrh zloženia finančnej komisie: p. Dojčan, p. Kazán, tretí člen komisie sa doplní, ak bude Ing.
Valaška prítomný na OZ, vyjadrí sa, či prijíma členstvo komisie.
Hlasovanie:
Prítomní:
9
za:
7 (Dojčan, Ing. Hlavatý, Janík, Kazán, Kováčiková, Krizsan, JUDr. Vereš)
proti: 1 (Bátora, Ing. Kováč)
zdržali sa:
0
Návrh zloženia komisie pre stavebno-investičnú činnosť a územné plánovanie p. Krizsan, Ing.
Hlavatý, JUDr. Vereš
Hlasovanie:
Prítomní:
9
za:
7 (Dojčan, Ing. Hlavatý, Janík, Kazán, Kováčiková, Krizsan, JUDr. Vereš)
proti:
1 (Bátora)
zdržali sa:
1 (Ing. Kováč)
Za predsedu komisie si členovia navrhli JUDr. Vereša.
Hlasovanie za voľbu predsedu komisie pre stavebno-investičnú činnosť a územné plánovanie
Prítomní:

9

za:
6 (Dojčan, Ing. Hlavatý, Janík, Kazán, Kováčiková, Krizsan)
proti:
1 (Bátora)
zdržali sa:
2 (Ing. Kováč, JUDr. Vereš)

Návrh na zloženie komisie pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže: p. Janík, Ing. Kováč,
tretí člen sa doplní ak bude prítomná p. Hanzelíková, vyjadrí sa, či prijíma členstvo naďalej
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní:
9
za:
7 (Dojčan, Ing. Hlavatý, Janík, Kazán, Kováčiková, Krizsan, JUDr. Vereš)
proti:
1 (Bátora)
zdržali sa:
1 (Ing. Kováč)

Návrh na zloženie sociálnej komisie: p. Kováčiková, p. Bátora.
P. Bátora, poslanec OZ vyhlásil, že nemieni pracovať v komisii. Pani Kováčiková prijíma
členstvo v komisii. Ostatní členovia budú doplnení na nasledujúcom zasadnutí OZ.
Voľba predsedov komisií okrem komisie pre stavebno-investičnú činnosť a územné plánovanie
po návrhu členov komisie sa bude konať na najbližšom zasadnutí OZ.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
A) zriaďuje
komisiu finančnú
komisiu pre stavebno-investičnú činnosť a územné plánovanie
Komisiu pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže
Sociálnu komisiu
B) volí
- členov finančnej komisie: p. Dojčana a p. Kazána
- JUDr. Vereša za predsedu komisie pre stavebno-investičnú činnosť a územné plánovanie
a členov komisie p. Krizsana a Ing. Hlavatého
- členov komisie pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže: p. Janíka, Ing. Kováča
- členku sociálnej komisie p. Kováčikovú
Uznesenie č. 35/2009-OZ
P. starosta na pár minút prerušil zasadnutie OZ a požiadal členov komisie pre stavebnoinvestičnú činnosť a územné plánovanie, aby sa zišli a posúdili žiadosti uchádzačov o pridelenie
nájomného bytu a zostavili poradovník na schválenie.
JUDr. Vereš, predseda komisie pre stavebno-investičnú činnosť a územné plánovanie oboznámil
prítomných poslancov s menoslovom všetkých žiadateľov o pridelenie nájomného bytu
a zároveň predložil návrh poradovníka na pridelenie nájomného bytu tých uchádzačov, ktorí
spĺňajú podmienky podľa VZN č. 1/2007 sú to:
1. Dalibor Opačitý a manž.
2. Jozef Vereš a manž.
3. Jozef Szerződi
Ďalej členovia komisie posúdili rodinné pomery žiadateľov a navrhujú rozhodovať medzi p.
Opačitým a p. Verešom, ktorí sú obaja ženatí. P. Szerződi je slobodný. Ing. Hlavatý podotkol, že
je ťažké aj medzi týmito dvoma žiadateľmi rozhodovať. Aj p. Krizsan navrhuje OZ rozhodnúť
o pridelení bytu medzi týmito dvoma žiadateľmi. Navrhuje sa hlasovanie tajným spôsobom. Ešte
členovia komisie dodali že uchádzači manželia Opačití žijú v dome rodičov, kde sú okrem nich
ešte tri dospelé osoby v tomto rodinnom dome. Verešoví tiež bývajú v rodinnom dome
u rodičov, kde okrem nich sú v tomto dome dve samostatné rodiny – štyria dospelí a jedno dieťa.
Hlasovanie o pridelenie nájomného bytu sa konalo tajným hlasovaním medzi p. Opačitým a p.
Verešom. Odovzdané hlasy sčítali členovia komisie pre stavebno-investičnú činnosť a územné
plánovanie. Výsledok hlasovania oznámil JUDr. Vereš, predseda komisie, kde na základe
odovzdaných platných hlasov p. Opačitý dostal 2 hlasy a p. Vereš 7 hlasov.
Členovia OZ rozhodli o pridelení nájomného bytu na ul. Ružová pre p. Vereša a manž.

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
pridelenie nájomného bytu na ul. Ružová pre Jozefa Vereša a manž. bytom Veľký Kýr,
Budovateľská 12 od 1. 6. 2009.
Poveruje
starostu obce na podpísanie nájomnej zmluvy.
Uznesenie č. 36/2009-OZ
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť Jozefa Banyára bytom Veľký Kýr, Veľká Pažiť 10
o vytvorenie bezbariérového prístupu do zdravotného strediska v suteréne kultúrneho domu,
taktiež aj do veľkej sály.
Ing. Hlavatý, poslanec OZ podotkol, že hore do sály je v súčasnosti nemožné vybudovať prístup,
lebo tam by bolo treba vybudovať výťah.
p. starosta navrhuje vybudovať prístup do suterénu kultúrneho domu.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní:
9
Za:
9
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vybudovanie bezbariérového prístupu do suterénu veľkého kultúrneho domu.
Poveruje
starostu obce na zabezpečenie vybudovania tohto prístupu.
Uznesenie č. 37/2009-OZ
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosti občanov, ktorí by mali záujem o výstavbu rodinných
domov v lokalite podľa schváleného ÚPN-O na pravom brehu rieky Nitra, severo - južným
smerom. Toto územie je v ÚPN-O označené A3 – územie bývania ÚB – 3 Pri Nitre – sever.
- Ing. Kováč, poslanec OZ podotkol, že na tomto území sú aj cirkevé pozemky.
- P. starosta pripomenul, že sú tu ešte aj nevysporiadané pozemky.
- JUDr. Vereš, poslanec OZ podotkol, že treba zvolať všetkých vlastníkov a nech povedia
svoj názor, či súhlasia s vybudovaním ulice.
- P. starosta mal dotaz, či zvolať celé zastupiteľstvo na toto stretnutie alebo len členov
komisie.
Hlasovanie za zvolanie členov OZ na stretnutie s vlastníkmi pozemkov ul. Železničná:
Prítomní:

9

Za:

7

proti: 0

zdržali sa:

2 (Janík, Kováčiková)

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
so stretnutím s vlastníkmi pozemkov pozdĺž rieky Nitra vo veci prejednania otvorenia novej
ulice v tejto lokalite.
Uznesenie č. 38/2009-OZ
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť MVDr. Jána Dojčána, rodáka Obce Veľký Kýr, ktorý chce
oslavovať 50. výročie svojho sobáša v našej obci a zároveň v malom kultúrnom dome chce robiť

aj oslavy. Nakoľko pre občanov bývajúcich mimo obce nie sú stanovené ceny na prenájom
kultúrneho domu, navrhuje pre p. Dojčána ako rodáka obce prenajať kultúrny dom ako pre
našich obyvateľov na oslavy jubileí.
Hlasovanie:
Prítomní:
9
Za:
9
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
s prenájmom priestorov malého kultúrneho domu pre MVDr. Jána Dojčána, rodáka Obce Veľký
Kýr na oslavu zlatej svadby ako občanom obce podľa schválených poplatkov za pracovné
a administratívne úkony účinné od 1.1.2009.
Uznesenie č. 39/2009-OZ
Predsedajúci ďalej informoval poslancov, že čerpacia stanica Real-K by chcela vybudovať
benzínovú čerpaciu stanicu na pozemku vo vlastníctve fyzických osôb v kat. úz. Malý Kýr na
parc.č. podľa kat. mapy 205/3; 205/5; 206; 212 a 217. Okrem parc.č. 217 ani jedna nie je
vysporiadaná, ale dedičia prichádzajúci do úvahy sú ochotní odpredať tieto pozemky pre Real-K.
V ÚPN-O je toto územie označené ako územie pre občiansku vybavenosť – je to pozemok
smerom z Nových Zámkov medzi hlavnou cestou a železnicou.
Hlasovanie za povolenie výstavby čerpacej stanice Real-K v kat. úz. Malý Kýr obce Veľký Kýr
Prítomní:
9
Za:
9
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
s vybudovaním čerpacej stanice Real-K v kat. úz. Malý Kýr obce Veľký Kýr pozdĺž hlavnej
cesty pri vstupe do obce smerom z Komjatíc.
Uznesenie č. 40/2009-OZ
P. Krizsan sa ospravedlnil, opustil rokovaciu miestnosť.
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť organizátorov hudobného festivalu Čerdafest v Hlbokej
ceste na poskytnutie finančnej podpory pri organizovaní hudobného open air festivalu Čerdafest
2009 vo výške 500 Eur. Podujatie sa bude konať 10 až. 11. 7. 2009.
Hlasovanie za poskytnutie finančnej podpory:
Prítomní:
8
Za:
6
proti: 1 (JUDr. Vereš) zdržali sa:
1 (Ing. Hlavatý)
JUDr. Vereš mal dotaz, z ktorej kapitoly sa poskytne príspevok.
Predsedajúci odpovedal, že z kapitoly kultúra.
Hlasovanie za výšku poskytnutého príspevku:
500 €
všetci boli proti
400 €
všetci boli proti
300 €
Za:
1(p. Janík)
proti: 7
200 €
Za:
5
zdržali sa:

2 (Ing. Hlavatý, Dojčan)

Proti: 1 (JUDr. Vereš)

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku pre organizátorov Čerdafestu vo výške 200 €.
Uznesenie č. 41/2009-OZ
8. Organizačné otázky
Pán starosta informoval poslancov, že starosta obce Hajmáskér poslal pozvanie pre členov OZ na
ochutnávku vín, ktoré sa bude konať 30. mája v Sólyi. Žiada poslancov, kto má záujem
o ochutnávku a taktiež o zapojenie sa do výstavy vín, aby sa prihlásil.
9. Diskusia
- Ing. Hlavatý, poslanec OZ mal pripomienku ku krádežiam v obci. Podľa jeho názoru by
bolo dobré zriadiť aj v našej obci obecnú políciu. Po obci sa potulujú rôzni podomoví
predavači, treba dávať pozor, hlavne v noci.
- JUDr. Vereš, poslanec OZ pripomenul, že každý má povolený slobodný pohyb po celej
Európe.
- P. starosta odpovedal, že viackrát bola štátna políciu upozornená na rôznych pochybných
predavačov, ale kým nevykonajú niečo proti zákonné, polícia nepríde.
- Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, či teraz boli osadené svietidlá v parku, či sa to teraz
ukončilo.
- P. starosta odpovedal, že teraz sa ukončila práca. Elektrické vedenie čo ide nad bránou sa
teraz odstráni a VO a celý rozvod je napojený zo zadnej časti parku.
10. Interpelácia poslancov
Ing. Kováč v tomto bode predniesol, že bol na okresných oslavách 60. výročia založenia
Csemadoku a touto cestou chce starostovi odovzdať vyznamenanie, čo prevzal v mene obce.
Ďalej mal dotaz čo stavia p. Križan pri Pizzerii. Či netreba vyžiadať aj stanovisko dopravnej
polície, veď strojmi zatarasí celú cestu. Nech sa aj oni vyjadria či môže tak robiť.
Starosta odpovedal, že bol vykonaný stavebný dohľad a bol upozornený, aby prestal pracovať.
11. Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť,
a zasadanie OZ ukončil.
Vo Veľkom Kýre, dňa 22. mája 2009
Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová
Overovatelia zápisnice: Ing. Igor Hlavatý
..............................................
JUDr. Alexander Vereš ...............................................

