OBEC VEĽKÝ KÝR
941 07 Veľký Kýr, Námestie Sv. Jána č. 1

Pozvánka

na 2. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 29. 7. 2011 v čase o 19.00 h
v zasadacej miestnosti Obecného úradu

Navrhovaný program :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa.
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
Prejednanie upozornenia prokurátora
Záver.

Vo Veľkom Kýre dňa 25. 7. 2011
Miroslav Dojčán
starosta
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Zápisnica
z 2. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dátum konania: 29. 7. 2011
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia

2. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Miroslav Dojčán,
starosta obce. Po privítaní všetkých prítomných členov OZ konštatoval, že na rokovaní
je prítomná nadpolovičná väčšina členov obecného zastupiteľstva a vyhlásil zasadnutie
za uznášaniaschopné. Do začiatku zasadnutia OZ sa ospravedlnili poslanci OZ: László
Csepedi, Ing. Ľudovít Valaška, Zoltán Krizsan, Alexej Janík, Jozef Sládeček. Ďalej
predniesol návrh programu rokovania a žiadal o vyjadrenie sa k navrhovanému
programu alebo jeho doplnenie. Keďže žiadny návrh nebol nasledovalo hlasovanie za
program 2. mimoriadneho zasadnutia OZ.
Hlasovanie za návrh programu 2. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa
predloženej pozvánky :
Prítomní:

6

za:

6

proti: 0

držali sa:

0

návrh bol schválený

2 . Určenie zapisovateľa
Starosta určil ako zapisovateľku Ing. Žanetu Bottlikovú, prednostku Obecného úradu.
3. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie navrhol: Ladislav Kazán a Ing. Pavol Kováč
Za overovateľov zápisnice navrhol: JUDr. Gabriela Bóbová a Mgr. Ladislav Kottlík
Hlasovanie za predložený návrh členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:
Prítomní:

6

za:

6

proti: 0

návrh bol schválený

držali sa:

0
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4. Prejednanie upozornenia prokurátora
Starosta prítomných informoval, že v januári tohto roka prebehla kontrola
prokurátorky. Prokurátorka vykonala previerku dodržiavania zákonnosti. Starosta
prečítal upozornenie prokurátora, ktorá znela nasledovne:
......................................................................................................................................................
Za účelom zistenia poznatkov o postupe obce pri prijímaní VZN obce bola v obci Veľký Kýr
vykovaná previerka dodržiavania zákonnosti, ktorou boli zistené nedostatky. S poukazom na
tieto skutočnosti podľa § 28 odsek 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení
neskorších predpisov bolo voči obci Veľký Kýr podané toto

u p o z o r n e n i e

p r o k u r á t o r a

na porušenie príslušn ých ustanovení v upozornení prokurátora uvedených
zákonov a n a v r h u j e m Vám prijať tieto opatrenia na odstránenie
porušenia zákonnosti:
1. prejednať upozornenie prokurátora na najbližšom zasadnutí obecného

zastupiteľstva,

2. pri

prijímaní všeobecne záväzných
stanoven ý procesn ý postup,

nariadení

dodržiavať

zákonom

3. zosúladiť Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Kýr č. 2/09 o dani z

nehnuteľností a Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Kýr č.3/09 o
dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie,
o dani za predajné automat y, o dani za nevýherné hracie prístroje a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so
zákonom tak, ab y nariadenia v súlade s ust. § 98 zákona o miestnych
daniach nadobudli účinnosť od 01.01.2012,

4. zosúladiť so zákonom:
■ Všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2004 o nakladaní s komunálnym

odpadom a drobn ým stavebným odpadom,
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2004 o držaní psov v obci Veľk ý
Kýr,
■ Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Kýr č. 3/2008 o
podmienkach predaja v ýrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach a trhov ý poriadok obce Veľký Kýr,
■ Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Kýr č. 1/2010 o poskytovaní
sociáln ych služieb na území obce,
■ Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Kýr č. 3/2007, ktorým je
v ydan ý prevádzkov ý poriadok pohrebísk na území obce Veľký Kýr,
■

5. v ydať všeobecne záväzné nariadenie:
■ podľa § 4 odsek 3 písmeno i/ zákona o obecnom zriadení (pravidlá času
predaja v obchode, času prevádzky služieb),
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podľa § 36 odsek 7 písmeno c/ zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších
predpisov,
■ podľa § 20 odsek 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školsk ý zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
■ podľa § 9 odsek 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestn ý zákon) v znení neskorších predpisov,
■

6. zrušiť:
■ všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Kýr č. 8/08
■ Všeobecne záväzné nariadenie o zásadách hospodárenia a nakladania s
majetkom obce č. 1/2006 a tieto určiť v súlade s ust. § 9 odsek 1
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,
■ Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Kýr č. 1/2009, ktorým sa
upravuje Požiarn y poriadok obce Veľký Kýr a tento vydať ako intern ý
predpis obce,
■ Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Kýr č. 6/2008, ktorým sa
určujú minimálne cen y nájomného za nebytové priestory a za pozemk y
vo vlastníctve obce a v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce a tieto určiť len uznesením obecného zastupiteľstva,
7. o daňov ých úľavách na dani z nehnuteľností v individuálnych prípadoch
rozhodovať podľa ustanovení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a
poplatkov a o zmenách v sústave územných a finančných orgánov v znení
neskorších predpisov.
................................................................................................................
Následne starosta otvoril rozpravu. Navrhol poslancom aby sa prijali opatrenia na
odstránenie porušenia zákonnosti v lehote do 31. 12. 2011.
JUDr. Gabriela Bóbová navrhla aby firma poskytujúca právne poradenstvo
obci aktualizovala VZN.
Starosta odpovedal, že je potrebné aby poslanci stanovili podmienky za akých
chcú usmerňovať život v obci napr. stanovením predajných miest, určením pravidiel
času predaja v obchodoch, vyčlenením parkovacích miest pre nákladné automobily
ako aj ďalšie.. Zvyšok sa bude riešiť za pomoci právneho poradenstva. Tiež navrhol
rozdeliť tieto VZN do komisií OZ, ktoré by si ich preštudovali a podali návrhy.
Ing. Pavol Kováč navrhol aby sa vyhotovil všeobecný návrh VZN, ktoré sa
poslanci prerokujú a doplnia, určia ďalšie podmienky.
-

Hlasovanie za vyhovenie upozorneniu prokurátora a prijatie nápravy do 31. 12. 2011:
Prítomní:

6

za:

6

proti: 0

držali sa:

0
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návrh bol schválený

Uznesenie č. U-39/2011
Obecné zastupiteľstvo
vyhovuje
upozorneniu prokurátora sp. Zn. Pd 33/11 – 3 s termínom na vykonanie nápravy do
31.12.2011.

Vo Veľkom Kýre, dňa 4. 8. 2011

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

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

Ing. Žaneta Bottliková
prednostka obecného úradu

Overovatelia zápisnice:

Miroslav Dojčán
starosta obce

JUDr. Gabriela Bóbová

Mgr. Ladislav Kottlík

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

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

