Zápisnica z 14. zasadnutia OZ Kyselica konaného dňa 14.06.2017

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Kyselica sa konalo o 19.00 hod. v miestnosti
Obecného úradu Kyselica.
Prítomní boli: starostka obce Erika Orosz Ágošton, poslanci OZ Kyselica: Marta
Jurányiová, Eva Nagy, Ladislav Szerencsés, Viera Vargová, zamestnankyňa
obecného úradu Alžbeta Pašková, hlavný kontrolór Ing. Štefan Demian. Pán
poslanec JUDr. Pavol Hideghéti nebol prítomný.
1. Starostka obce privítala prítomných a konštatovala, že OZ Kyselica je
uznášaniaschopné.
Za zapisovateľku zápisnice určila pani Alžbetu Paškovú a za overovateľov
zápisnice Martu Jurányiovú a Ladislava Szerencsésa.
3. Starostka obce zahájila zasadnutie a oboznámila prítomných s programom
zasadnutia:
Žiadosť o finančný príspevok Lekárska služba prvej pomoci
Prerokovanie zmeny Projektu bytové jednotky na vojkanskej strane kat. úz.
Záverečný účet 2016
Schválenie VZN o vylepovaní plagátov
Rôzne
-opakované podanie výzvy na Poľnohospodársku platobnú agentúru
-predaj traktorovej kosačky
6. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

Program zasadnutia OZ bol odsúhlasený počtom hlasov : Za hlasovali: 4, Proti
hlasovali: 0, Zdržali sa hlasovania: 0.
V prvom bode programu obecné zastupiteľstvo prerokovala žiadosť Lekárskej služby
prvej pomoci Rescue-BH, s.r.o. so sídlom Dunajská 43/A, Šamorín o finančný
príspevok na prevádzku v sume 1 euro/rok na obyvateľa obce Kyselica.
Poslanci finančný príspevok na prevádzkovanie Lekárskej služby prvej pomoci
neodsúhlasili. Poslanci boli toho názoru, že Lekársku službu prevádzkuje súkromná
firma, ktorá pri poskytovaní prvej pomoci poberá od klientov poplatky a obec vo
svojom rozpočte nemá určené transfery na podporu organizácií.
Na poskytnutie finančnej podpory Lekárskej služby prvej pomoci poslanci hlasovali
nasledovne:
Za hlasovali: 0, proti: 4, zdržali sa hlasovania: 0.
V druhom bode programu poslanci prerokovali zmenu v projekte „Bytové domy 3x8
BJ spolu 24 bytov s technickou vybavenosťou“. Investorom stavby je firma EkostavAB s.r.o. v kat. úz. Kyselica na pozemkoch par. č. 286/2, 286/3, 286/15, 286/20,
286/21, 286/22. Zmena sa týka počtu bytov namiesto 3x8 bude 3x12 bytových
jednotiek.
Poslanci na zasadnutí dňa 06.10.2016 už dali súhlas na výstavbu 3 bytových
jednotiek s 8 bytmi. Na dnešnom zasadnutí schválili zmenu projektu na vybudovanie
3 bytových jednotiek s 12 bytmi spolu 36 bytov.
Hlasovanie na zmenu projektu t.j. 3x12 bytových jednotiek sa hlasovalo nasledovne:

Za hlasovali: 4, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0.
V treťom bode programu poslanci prerokovali Záverečný účet obce Kyselica za rok
2016. Poslanci mohli pred zasadnutím OZ preštudovať vyhotovený Záverečný účet
obce za rok 2016. Na zasadnutí nemali pripomienky k Záverečnému účtu. Vypočuli
stanovisko hlavného kontrolóra k výročnej správe a schválili Záverečný účet obce za
rok 2016 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko
k Záverečnému účtu za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad a schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 284,27 Eur spolu s prebytkom z roku 2015 - 7622,58
EUR, ktorý bude použitý na kapitálové výdavky:
1. Na realizáciu projektu - Rekonštrukcia domu smútku - 3000,00 EUR
2. Na realizáciu projektu - Rozšírenie prístrešku pri kultúrnom dome
a obecnom úrade - 1500,00 EUR
3. Zrealizovanie projektu - Rekonštrukcia miestnych komunikácií-2500,00 EUR.
Počtom hlasov: za hlasovali: 4, proti hlasoval: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
V štvrtom bode poslanci dostali návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov. Na
základe usmernenia Okresného úradu Dunajská Streda odbor všeobecnej vnútornej
správy obecný úrad pripravil návrh VZN na vylepovanie volebných plagátov
zaregistrovaných kandidátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane,
v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať v roku
2017.
Poslanci určili umiestnenie druhej informačnej tabule, ktorá bude slúžiť pred voľbami
na umiestnenie volebných plagátov na parc. č. 176/5 pri autobusovej zastávke.
Poslanci schválili VZN obce Kyselica o vymedzení miest na vylepovanie volebných
plagátov počas volebnej kampane na území obce Kyselica, ktoré nadobudne
právoplatnosť o 15 dní.
V piatom bode programu obecné zastupiteľstvo schválilo opätovné podanie žiadosti
na výzvu č. 7.4 „Zlepšenie vzhľadu obce“ na Pôdohospodársku platobnú agentúru.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj nevyužitého, nadbytočného majetku,
kosačku traktorovú, ktorá má 12 rokov. Predajná cena kosačky je 350,00 Eur.
Na záver starostka a poslanci dohodli, že nasledujúce zasadnutie OZ sa bude konať
v septembri a poďakovala za prítomnosť poslancov obce na zasadnutí a vyhlásila
zasadnutie za ukončené.

Uznesenie č. 4/2017
Obecné zastupiteľstvo Kyselica
schvaľuje
Program zasadnutia OZ
1.
Žiadosť o finančný príspevok Lekárska služba prvej pomoci

2.
3.
4.
5.

6.

Prerokovanie zmeny Projektu bytové jednotky na vojkanskej strane kat.
úz. Kyselica
Záverečný účet 2016
Schválenie VZN o vylepovaní plagátov
Rôzne
-opakované podanie projektu na výzvu na Poľnohospodársku platobnú
agentúru
-predaj traktorovej kosačky
Záver

Za hlasovali: 4, Proti hlasovali: 0, Zdržali sa hlasovania: 0.
Uznesenie č. 5/2017
Obecné zastupiteľstvo Kyselica
schválilo neposkytnúť finančnú podporu pre lekársku službu prvej pomoci pre
Rescue-BH, s.r.o. so sídlom Dunajská 43/A, Šamorín.
Počtom hlasov: za hlasovali: 4, proti hlasoval: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
Uznesenie č. 6/2017
Obecné zastupiteľstvo Kyselica
schvaľuje zmenu projektu výstavbu 3 bytových domov s 12 BJ, spolu 36 bytov na
pozemku parcelách č. 286/2, 286/3, 286/15, 286/20, 286/21, 286/22.
Počtom hlasov: za hlasovali: 4, proti hlasoval: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
Uznesenie č. 7/2017
Obecné zastupiteľstvo Kyselica
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
284,27 EUR, ktorý bude použitý na kapitálové výdavky:
1. Na realizáciu projektu - Rekonštrukcia domu smútku - 3000,00 EUR
2. Na realizáciu projektu - Rozšírenie prístrešku pri kultúrnom dome
a obecnom úrade - 1500,00 EUR
3. Zrealizovanie projektu - Rekonštrukcia miestnych komunikácií-2500,00 EUR.
Uznesenie č. 8/2017
Obecné zastupiteľstvo Kyselica
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kyselica o vymedzení miest na vylepovanie
volebných plagátov počas volebnej kampane na území obce Kyselica.
Počtom hlasov: za hlasovali: 4, proti hlasoval: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
Uznesenie č. 9/2017
Obecné zastupiteľstvo Kyselica
schvaľuje opätovne podanie projektu na výzvu 7.4 „Zlepšenie vzhľadu obce“ na
Pôdohospodársku platobnú agentúru.
Počtom hlasov: za hlasovali: 4, proti hlasoval: 0, zdržal sa hlasovania: 0.

Uznesenie č. 10/2017
Obecné zastupiteľstvo Kyselica
schvaľuje predaj nevyužitého, nadbytočného majetku kosačku traktorovú, ktorá má
12 rokov. Predajná cena kosačky je 350,00 Eur.
Počtom hlasov: za hlasovali: 4, proti hlasoval: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
Zápisnicu zapísala: Alžbeta Pašková
Overovatelia zápisnice:
Marta Jurányiová

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

Viera Vargová

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

Starostka obce
Erika Orosz Ágošton

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

