Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 13. februára 2009
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Nákup osobného motorového vozidla
Organizačné otázky
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol starosta obce Mgr.
Ladislav Kottlík. V úvode privítal prítomných členov OZ, ospravedlnil p. Kazána, ktorý sa
nemôže dostaviť na dnešné rokovanie a predniesol návrh programu zasadnutia.
2. Voľba návrhovej komisie sa overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie navrhol:
Za overovateľov zápisnice navrhol:

JUDr. Alexandra Vereša a Ing. Igora Hlavatého
p. Vojtecha Bátoru a p. Ladislava Dojčana

Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice sa konala hlasovaním:
Prítomní: 8
za: 8
proti: 0
zdržali sa : 0
Na rokovanie sa dostavila p. Hanzelíková
3. Nákup osobného motorového vozidla
Pán starosta informoval prítomných o cenových ponukách na motorové vozidlo ŠKODA
Octavia a Peugeot. Cenové ponuky tvoria prílohu zápisnice.
p. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, že počul v rozhlase, že v sobotu, 14. februára sa budú
vozidlá Škoda Octavia predávať za akciové ceny a to za 409 tis. Sk.
p. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že predajňa v Nových Zámkoch nie je tak ďaleko, treba
sa ísť pozrieť.
Ing. Hlavatý, poslanec OZ dodal, že ceny motorových vozidiel sa budú znižovať, treba
odsúhlasiť kúpu vozidla a počkať aspoň týždeň.
p. Bátora, poslanec OZ pripomenul, že ak bude akcia na motorové vozidlo, treba sa ponuky
chytiť, nižšia cena nebude.
JUDr. Vereš, poslanec OZ bol tiež toho názoru, že treba preveriť informáciu z rádia.
p. starosta pripomenul, že s JUDr. Verešom boli pozrieť motorové vozidlá v predajni Peugeot,
ale on by trval na kúpe Octavie, obec aj doteraz vlastnila Octaviu.

Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že podľa jeho názoru je na vozidlách Peugeot viac
havárií na šmykľavých vozovkách.
p. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že treba pozrieť akciu ktorú hlásia v rádiu a kúpiť
podobný variant Octavie, ako bolo predchádzajúce motorové vozidlo.
Na rokovanie OZ sa dostavil Ing. Valaška, poslanec OZ.
p. Bátora, poslanec OZ bol toho názoru, že treba kúpiť nový typ motorového vozidla Škoda
Octavia 1,6
Hlasovanie za nákup služobného motorového vozidla Škoda Octavia 1,6
Prítomní: 10
za: 10
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
nákup služobného motorového vozidla nový typ Škoda Octavia 1,6
Uznesenie č. 3/2009-OZ
Predsedajúci ďalej predniesol, že p. Krizsan, poslanec OZ priniesol ponuky na 9 miestne
motorové vozidlá. Sú to vozidlá, ktoré treba doviesť zo zahraničia, ale sú lacnejšie, ako
pozerali v predajni Porsche. Sú to vozidlá buď v bazároch alebo u súkromníkov. Podľa
cenovej ponuky sú lacnejšie vozidlá priamo kúpené od vlastníkov.
JUDr. Vereš, poslanec OZ mal pripomienku, že ešte tie autá nevideli, nevie aká je garancia že
sú v dobrom technickom stave, potom kto bude robiť opravy a náhradné diely na také autá sú
drahé.
p. Bátora, poslanec OZ sa pýtal JUDr. Vereša čo by on navrhoval.
JUDr. Vereš navrhol kúpiť nové auto. K tomuto názoru sa pripojil aj Ing. Hlavatý, lebo ako
vodiči sami nedokážu opraviť motorové vozidlo, je výhodnejšie kúpiť nové. Ešte dodal, že
v prípade záujmu o zahraničné vozidlo treba vycestovať a pozrieť sa s takým človekom, ktorý
sa vyzná v autách.
p. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, že naši vodiči sú dosť zruční, poznajú vozidlá a vedia
ich aj opraviť.
p. Janík, poslanec OZ bol tiež toho názoru, že z predloženej ponuky vybrať vozidlo, potom sa
ísť pozrieť a tak kúpiť.
Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že aj on pozná sprostredkovateľa, ktorý zabezpečí
dovoz, ten aj zoberie troch ľudí a keď vozidlo bude vyhovovať, možno ho hneď aj priniesť.
p. Bátora, poslanec OZ bol toho názoru, že treba objednať vozidlá aj u súkromnej osoby aj
v bazáre a tam vybrať z ponuky. P. Krizsan aj p. Ing. Kováč poznajú sprostredkovateľa, treba
rozhodnúť či sa vozidlo kúpi alebo nie.
p. Dojčan, poslanec OZ dodal, že treba vycestovať so sprostredkovateľom ak je taká možnosť,
tam pozrieť vozidlá a keď bude vyhovovať, tak aj kúpiť.
Ing. Hlavatý, poslanec OZ pripomenul, že bude treba zajednať najnovšie typy z ponuky, Ford
transit a Renault Master.
Hlasovanie za zajednanie motorových vozidiel Ford Transit a Renault Master a vycestovať za
účelom nákupu pri vhodnej ponuke.
Prítomní: 10
za: 10
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje

zajednanie motorového vozidla Ford Transit a Renault Master v Nemecku a vycestovať so
sprostredkovateľom za účelom nákupu pri vhodnej ponuke.
Uznesenie č. 4/2009-OZ
4. Organizačné otázky
Pán starosta predniesol, že bude potrebné vyrúbať topole v areáli bývalej MŠ a na Staničnej
ulici pri cintoríne, ďalej vŕby na starom cintoríne a tuje na ul. Hlavná. Od p. Vojtecha Fraya
prišla ponuka na výrub topoľov, kde sa zaväzuje, že vyrúbanú drevnú hmotu odvezie,
haluzinu odstráni a pripraví pôdu na následné zalesnenie ktoré vykoná do konca jarného
zalesňovania do konca marca 2009. Vysadí sadenice buka lesného a duba letného v počte 10 –
10 ks.
p. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, že bude treba vyrúbať aj topoľ pri cintoríne oproti ul.
Budovateľskej.
Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, prečo treba aj na cintoríne vyrúbať vŕby. Sú to staré asi
60 ročné stromy, ak sú zdravé, treba ich orezať, upraviť a nechať. Lipy pri kaplnke boli
opílené a nie sú ošetrené rany po orezaní, môžu zhniť, treba ich ošetriť.
p. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, že topole vyrúbať, ale na cintoríne nechať vŕby.
p. starosta ešte pripomenul, že niektorí obyvatelia z ul. Hlavná žiadajú o výrub tují, ktoré sa
nachádzajú pozdĺž chodníka na celej ulici. Na niektorých miestach porast zavadzia, je
zarastený do chodníka.
p. Krizsan, poslanec OZ bol toho názoru, že treba tuje vyčistiť z dolnej časti, ale ich
nevyrúbať.
JUDr. Vereš, poslanec OZ mal dotaz, čo sa bude robiť v Malom Kýre, pred predajňou na
Družstevnej ul. je vysypaná zem.
p. Kováčiková, poslankyňa OZ mala dotaz, či p. Križan má povolenie na uloženie stavebného
materiálu pri autobusovej zastávke na ul. Železničnej.
Ing. Hlavatý, poslanec OZ podotkol, že urobí pivnicu a stavebný materiál tam použije.
Ing. Kováč, poslanec OZ mal pripomienku, že p. Križan robí stavebné práce pri pizzerii na
Staničnej ul. či bolo vydané pre neho stavebné povolenie a aké stanovisko k tomu dala obec?
On nemusí zabezpečiť aby nebránil v plynulosti cestnej premávky.
p. starosta odpovedal, že p. Križan nežiadal o stavebné povolenie a ani nehlásil, že bude
vykonávať nejaké zemné práce pri pizzerii.
p. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že na ul. Družstevná pred predajňu nosili zem od
pizzerie, kde p. Križan teraz niečo chce stavať.
p. Krizsan, poslanec OZ mal ešte pripomienku, že na konci ul. Malokýrska pred rodinným
domom p. Františka Dojčána stojí voda, či sa tam nemôže niečo urobiť.
p. starosta odpovedal, že tam je kanál, kadiaľ by mala voda odtekať.
p. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že kanál by tam musel byť, ale keď poľnohospodárske
družstvo vymeralo pozemky vlastníkom, tí zanosili járok a teraz nech sa obec stará.
p. Bátora, poslanec OZ poznamenal, že treba járok vyčistiť.
Hlasovanie za povolenie výrubu topoľov v areáli bývalej MŠ na Malokýrskej ul. a na
Staničnej ul.
Prítomní: 10
za: 10
proti: 0
zdržali sa: 0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
výrub topoľov v areáli bývalej MŠ a na ul. Staničná.
Uznesenie č. 5/2009-OZ

7. Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie OZ ukončil.
Vo Veľkom Kýre dňa 20.2.2009

Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová

Overovatelia zápisnice: Vojtech Bátora
Ladislav Dojčan
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