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

Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 6. augusta 2010
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Veľký Kýr
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre
Rozpočtové opatrenie č. 1, 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
Určenie volebných obvodov a počtu poslancov do samosprávy obce
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nové funkčné obdobie
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre
Záver

1. Otvorenie zasadnutia.
Mimoriadne 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, Ing. Hlavatý, p. Janík, p. Kováčiková Ing. Valaška. Svoju
neprítomnosť ospravedlnili p. Janík, p. Kováčiková a Ing. Valaška. Ďalej predniesol návrh
programu rokovania a žiadal o vyjadrenie sa k navrhovanému programu alebo na jeho
doplnenie.
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie navrhol: p. Zoltána Krizsana a Ing. Pavla Kováča
Za overovateľov zápisnice navrhol: p. Ladislava Dojčana a JUDr. Alexandra Vereša
Hlasovanie za predložený návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:
Prítomní:
6
za:
6
proti: 0
zdržali sa:
0
Po týchto úvodných slovách predsedajúci pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania.

3. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Veľký Kýr
K vypracovaným zásadám poslanci OZ nemali pripomienky. Predsedajúci vyzval poslancov, aby
navrhli členov komisie pre vybavovanie sťažností podľa týchto zásad.
- p. Dojčan, poslanec OZ navrhol, aby z každej komisie OZ bol zvolený 1 člen komisie, tým
bude zabezpečené zastúpenie všetkých poslancov.
Z prítomných poslancov boli navrhnutí za členov komisie:
Za komisiu pre stavebno – investičnú činnosť a územné plánovanie JUDr. Vereš, za komisiu
finančnú p. Kazán, za komisiu pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže Ing. Kováč, za
sociálnu komisiu p. Bátora.
Poslanci navrhli, aby členovia a náhradník komisie boli zvolení z navrhnutých členov
žrebovaním.
Výsledok žrebovania:
členovia komisie: Vojtech Bátora, JUDr. Alexander Vereš, Ing. Pavol Kováč
náhradník: Ladislav Kazán
Hlasovanie za prijatie Zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Veľký Kýr
a zloženia komisie:
Prítomní:
6
za:
6
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
1. zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Veľký Kýr
2. zriaďuje komisiu OZ v tomto zložení:
1) Vojtech Bátora
2) JUDr. Alexander Vereš
3) Ing. Pavol Kováč
Náhradník: Ladislav Kazán
Ukladá
prednostke úradu oboznámiť týmito „Zásadami“ všetkých zamestnancov
Uznesenie č. 34/2010-OZ
4. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre
Predsedajúci navrhol doplnenie zásad v bode II. Odmeňovanie poslancov bod 1. doplniť s tým,
že odmena patrí aj zapisovateľovi rokovania OZ vo výške schválenej uznesením na
ustanovujúcom zasadnutí OZ. Taktiež v bode 3 doplniť schválená uznesením na ustanovujúcom
zasadnutí OZ a v bode 5 doplniť odmena za aktívnu účasť v odborných komisiách obecného
zastupiteľstva patrí diferencovane predsedovi komisie, ostatným členom odbornej komisie
a zapisovateľovi komisie podľa schváleného uznesenia obecného zastupiteľstva na
ustanovujúcom zasadnutí OZ. Do konca volebného obdobia navrhuje pokračovať podľa zásad
odmeňovania schválenom v predchádzajúcom volebnom období.
Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, prečo potom teraz schvaľovať zásady odmeňovania ak sa
bude pokračovať podľa doterajšieho spôsobu odmeňovania.
Pán starosta odpovedal, že z dôvodu, že od 1.4.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 102/2010
ktorým sa mení a dopĺňa zák. o obecnom zriadení v zmysle ktorého treba prerokovať a prijať
nový predpis.
JUDr. Vereš poznamenal, že nové OZ si výšku odmien stanoví na ustanovujúcom OZ po

komunálnych voľbách, ako teraz môžu oni rozhodnúť o odmenách poslancov v nasledujúcom
volebnom období.
Hlasovanie za prijatie zásad odmeňovania poslancov OZ vo Veľkom Kýre s navrhnutými
doplneniami:
Prítomní:
6
za:
6
proti: 0
zdržali sa:
0
Obecné zastupiteľstvo
konštatuje,
že dňom 1.4.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 102/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon o obecnom zriadení);
schvaľuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) novely zákona o obecnom zriadení zásady odmeňovania
poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 35/2010-OZ
5. Rozpočtové opatrenie č. 1, 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
K navrhnutému opatreniu neboli námietky zo strany poslancov OZ.
Hlasovanie za prijatie predloženého rozpočtového opatrenia:
Prítomní:
6
za:
6
proti: 0

zdržali sa:

0

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 1 k 31.3.2010
Schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 2 k 30.6.2010 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v celkovej výške 127.760 € s tým, že 7.104 € bude účtovať vo svojom rozpočte ZŠ
s MŠ
Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť zapracovanie rozpočtového opatrenia do rozpočtu obce,
riaditeľke ZŠ s MŠ zabezpečiť zapracovanie rozpočtového opatrenia do rozpočtu ZŠ s MŠ
Uznesenie č. 36/2010-OZ
6. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov do samosprávy obce
Predsedajúci predniesol návrh na utvorenie 1 volebného obvodu v zmysle § 9 ods. 2 zák.č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov s počtom
poslancov 11.
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní:
6
za:
6
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje
utvorenie 1 volebného obvodu s celkovým počtom 11 poslancov na obdobie rokov 2010 - 2014,
ukladá
zverejniť volebné obvody a počet poslancov v nich najneskôr 65 dní pred dňom konania volieb
do orgánov samosprávy obcí podľa zákona NR SR č. 346/1990 Zb. v platnom znení.
Uznesenie č. 37/2010-OZ
7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nové funkčné obdobie
Predsedajúci ďalej predniesol návrh na rozsah výkonu funkcie starostu obce na nové funkčné
obdobie rokov 2010 – 2014 s pracovným úväzkom 1,0
Hlasovanie za predložený návrh:
Prítomní:
6
za:
6
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
rozsah výkonu funkcie starostu obce na nové funkčné obdobie rokov 2010 – 2014 s pracovným
úväzkom 1,0
Uznesenie č. 38/2010-OZ
8. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre
Predsedajúci ďalej predniesol návrh nového rokovacieho poriadku OZ, ktorý vychádza zo zmien
v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhuje doplniť
ukončenie zasadnutia OZ v letných mesiacoch o 23,00 hod. a v zimných mesiacoch o 22,00.
Účinnosť rokovacieho poriadku od 1.9.2010.
- P. Bátora, poslanec OZ mal pripomienku, že prečítal návrh a porovnal s predchádzajúcim
rokovacím poriadkom a nevidí tu ako možno voliť zástupcu starostu, či tajným hlasovaním
alebo verejným a kto číta sľub starostu. V starom rokovacom poriadku to bol najstarší
poslanec a starosta nepostupoval podľa rokovacieho poriadku na ustanovujúcom zasadnutí.
Ďalej navrhuje aby sa zápisnice zo zasadania OZ viedli v doslovnom znení. Keď sa obrátil
na Okresnú prokuratúru so sťažnosťou, že zápisnice sú nesprávne písané, sú falšované, sú
vynechané niektoré časti pripomienok, zapisovateľ komentuje diskutujúceho, čo podľa jeho
názoru tam nepatrí. Zapisovateľ je podľa jeho názoru nedôveryhodná osoba, preto navrhuje,
aby sa zápisnice písali doslovné zo záznamu. Potom nebude diskutabilné či podľa
posúdenia zapisovateľky to patrí do zápisnice alebo nie. Záznamník neklame, potom podľa
toho možno písať doslovné znenie zápisníc. Môže sa predísť aj takej skutočnosti, že nebude
podpísaná zápisnica overovateľom. To je jeho návrh.
- P. starosta pripomenul, že aj teraz odznela pripomienka p. Bátoru v maďarskom jazyku.
Zápisnica sa píše v slovenčine, takže celý diskusný príspevok treba preložiť, čo by aj nebol
problém, ale to už nie je doslovný zápis v zápisnici.
- JUDr. Vereš, poslanec OZ poznamenal, že nevidí dôvod na písanie doslovnej zápisnice.
- P. Bátora, poslanec OZ odpovedal, že z Okresnej prokuratúry dostal odpoveď na svoju
sťažnosť, že nakoľko v rokovacom poriadku nie je ustanovené, že sa píše doslovná
zápisnica zo zasadnutia OZ, oni nemôžu nič robiť.
- JUDr. Vereš, poslanec OZ žiadal od p. Bátoru, aby prečítal akú odpoveď dostal z Okresnej
prokuratúry.

-

-

-

-

P. Bátora odpovedal, že nemá u seba spomínaný dokument, ale aj obecný úrad dostal
odpoveď.
P. starosta aj prednostka odpovedali, že na obecný úrad žiadna odpoveď z Okresnej
prokuratúry neprišla ohľadom sťažnosti p. Bátoru.
JUDr. Vereš požiadal p. Bátoru, aby priniesol k nahliadnutiu jeho sťažnosť aj s odpoveďou
okresnej prokuratúry.
P. Bátora naďalej nástojil, aby sa zápisnica písala podľa zvukového záznamu celá.
JUDr. Vereš oponoval, že to nie je potrebné. K dotazu p. Bátoru, že nie je v rokovacom
poriadku ustanovenie o voľbe zástupcu starostu poznamenal, že podľa novely zákona to
teraz ani nie je potrebné.
P. starosta dodal, že podľa nového zákona o obecnom zriadení zástupcu starostu menuje
starosta do 60 dní od zloženia sľubu.
P. Bátora oponoval, že starosta na ustanovujúcom zasadnutí OZ nedodržal rokovací
poriadok, lebo navrhol voľbu zástupcu starostu verejným spôsobom, hoci v rokovacom
poriadku sa odporúča voľba tajným hlasovaním.
P. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, že nájde usmernenie MV SR z predchádzajúceho
volebného obdobia, kde v usmernení bolo uvedené, že zástupca sa môže voliť verejným
hlasovaním a postupovalo sa v zmysle tejto smernice.
P. Bátora aj naďalej tvrdil, že v rokovacom poriadku bolo tajné hlasovanie a starosta chcel
dať hlasovať verejne.
JUDr. Vereš poznamenal, že sa vtedy hlasovalo aj o platoch a bolo to omylom prehliadnuté
a došlo k nedorozumeniu.
Ing. Kováč mal pripomienku, či 2 min. budú stačiť na taktickú poznámku.
P. starosta odpovedal, že ak sa poslanec pripraví na zasadnutie OZ, 2 min. mu budú stačiť
na taktickú poznámku k prejednávanej veci.
Ing. Kováč mal ďalej pripomienku, že v rokovacom poriadku je uvedené, že zápisnice z OZ
sú k nahliadnutiu v kancelárii prednostu OcÚ. Čo so zápisnicou, ktorú ešte nepodpísal.
P. starosta odpovedal, že ju môže podpísať keď sa dostaví do kancelárie.
Ing. Kováč mal ďalej dotaz, čo keď niekto nesúhlasí so zápisnicou a nepodpíše ju.
JUDr. Vereš odpovedal, že overovateľ napíše poznámku z akého dôvodu odmieta podpísať
zápisnicu, druhým overovateľom ak je podpísaná zápisnica, nič sa nestane.
Ing. Kováč žiada o doplnenie rokovacieho poriadku v Článku 10 bod 10 – Hlasuje sa
spravidla verejne zdvihnutím ruky, ak to zákon neustanovuje inak.

Pán starosta predložil návrh na odsúhlasenie rokovacieho poriadku s doplnením času trvania
zasadnutí v letných mesiacoch do 23,00 hod. a v zimných mes. do 22,00 hod. a v Článku 10,
bod 10 doplniť 1. vetu na návrh Ing. Kováča „ ak to zákon neustanovuje inak“.
P. Bátora žiadal o doplnie, aby sa odsúhlasilo, že zápisnice sa budú písať doslovne zo zvukového
záznamu.
Hlasovanie za návrh p. Bátoru o písaní doslovných zápisníc zo zvukového záznamu:
Prítomní:
6
za:
3 (Bátora, Kazán, Ing. Kováč)
proti: 3 (Dojčan, Krizsan, JUDr. Vereš)
zdržali sa:
0
Uznesenie nebolo prijaté.
Hlasovanie za predložený návrh starostu o schválenie rokovacieho poriadku s doplnením času
trvania a doplnenia Článku 10 bod 10 ukončenie prvej vety „ak to zákon neustanovuje inak“

Prítomní:

6
za:
zdržali sa:

4 (Dojčan, Kazán, Krizsan,JUDr. Vereš)
2 (Bátora, Ing. Kováč)

proti:

0

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre
Uznesenie č. 39/2010-OZ
Pán starosta požiadal poslancov, aby hlasovaním odsúhlasili možnosť prejednania žiadosti
ohľadom prenájmu cukrárne od 1. septembra z dôvodu, že na najbližšom zasadnutí OZ táto
žiadosť bude už neopodstatnená.
Hlasovanie:
Prítomní:
6
za:
6
proti: 0
zdržali sa:
0
Predsedajúci predniesol žiadosť p. Andrei Baňárovej bytom Veľký Kýr, Novozámocká 1234
ohľadom prenájmu nebytových priestorov malého kultúrneho domu – kaviarne od 1.9.2010.
Hlasovanie za prenájom nebytových priestorov:
Prítomní:
6
za:
6
proti: 0
zdržali sa:
0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prenájom nebytových priestorov malého kultúrneho domu – kaviarne od 1.9.2010 pre Andreu
Baňárovú bytom Veľký Kýr, Novozámocká 1234 podľa VZN č. 6/2008 ktorým sa určujú
minimálne ceny nájomného za nebytové priestory a za pozemky vo vlastníctve obce.
Poveruje
starostu obce na podpísanie nájomnej zmluvy.
Uznesenie č. 40/2010-OZ
9. Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť,
a zasadanie OZ ukončil.
Vo Veľkom Kýre, dňa 12. augusta 2010
Helena Dojčanová
prednostka úradu

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

Zapísala: Helena Dojčanová
Overovatelia zápisnice: Ladislav Dojčan
JUDr. Alexander Vereš
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