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

Z á p i s n i c a 
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 
Dátum konania: 7. apríl 2006 
Prítomní:            podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
 

Program:  
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení 
4. Zápis detí do MŠ 
5. Nedostatky účtovníctva ZŠ s MŠ v VJSaM 
6. Žiadosti občanov 
7. Organizačné otázky 
8. Interpelácia poslancov 
9. Diskusia 
10. Návrh na uznesenie 
11. Záver 

 
1.     Otvorenie 
 
2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre v roku 2006 otvoril a  
viedol starosta obce Mgr. Ladislav Kottlík. Konštatoval, že na rokovaní je prítomná 
nadpolovičná väčšina členov OZ. Za svoju neúčasť sa  neospravedlnila p. Mgr. Otília 
Noszáková.  Predniesol návrh na program rokovania ktorý navrhol doplniť o záujem 
spoločnosti Ventureal Slovakia s.r.o. o vybudovanie veterného parku v kat. úz. Obce 
Veľký Kýr a žiadal o vyjadrenie sa k navrhovanému programu alebo na jeho 
doplnenie. Nakoľko doplňujúcich návrhov nebolo, požiadal členov OZ o schválenie 
programu rokovania hlasovaním. 

 
  Prítomní:  10,      za:    10,     proti:   0,      zdržali sa:   0 

 
2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 
Pán starosta predniesol návrh na zloženie návrhovej komisie: Ladislav Kazán 

                                                                                                         Jozef Kianek 
 
Voľba návrhovej komisie sa konala hlasovaním: 
 Prítomní:   10,    za:  10,   proti: 0,    zdržali sa: 0 

 
 Za overovatelov zápisnice navrhol poslancov:  Tibor Gróf 

           Alexej Janík 
 
Voľba overovateľov zápisnice sa konala hlasovaním: 
 Prítomní:   10,    za:  10,   proti:  0,   zdržali sa:  0 



Po týchto úvodných slovách požiadal zástupcu spoločnosti Ventureal Slovakia s.r.o. 
p. Mgr. Havrana o predloženie štúdie Veterného parku Veľký Kýr v kat. úz. Obce 
Veľký Kýr. 
P. Mgr. Havran predniesol, že jedným zo základných rysov našej civilizácie je 
nesporne závislosť na energii. Žiaľ, jej výroba však vo väčšine prípadov súvisí 
s exploatáciou obmedzených prírodných zdrovjov a zároveň s poškodzovaním prírody 
ako takej. Táto skutočnosť viedla väčšinu štátov sveta k tomu, aby začali podnikať 
v tejto oblasti náležité kroky. Jedným z výsledkov je tzv. Kjótský protokol, ktorý 
zaväzuje jednotlivé štáty ku zvýšeniu kapacít, vužívajúcich obnoviteľné zdroje 
energie. Výhody ním predkladaného investičného zámeru možno charakterizovať 
v nasledujúcich bodoch: 
- Vietor, ako jeden z mála zdrojov, je obnoviteľným a skoro neobmedzeným 

zdrojom obnoviteľnej energie. Jeho celkový potenciál je viac ako 300-krát väčší, 
než je súčasná svetová spotreba energie. 

- Prevádzka veterných elektrární prebieha bez emisií školivých látok. 
- Po uvedením 1 MW do prevádzky bude možné redukovať výrobu energie 

z uhoľných zdrojov a rekudovať tak emisiu CO2 o cca 1,5 tony ročne. 
- Vďaka veternému parku dôje k väčšej diverzifikácii zdrojov energie a tým i ku 

zníženiu rizika závislosti štátu na jednej strategickej surovine. 
- Investícia tohto rozsahu so sebou prináša nielen tvorbu nových pracovných miest, 

ale i ekonomický rozvoj danej lokalitiy ako celku. 
- Napriek rozsiahlemu územiu parku nie je väčšina jeho územia dotknutá 

stavebnými úpravami a poľnohospodárske využietie pôdy je obmedzené len 
v malej miere. 

Nakoľko prácou Ventureal Slovakia s.r.o. je projektovanie, výstavba a prevádzka 
veterných elektrární, so súhlasom obecného zastupiteľstva by chceli začať 
s prípravnými prácami. Žiada OZ o súhlas so zámerom umiestnenia Veterného parku 
slúžiaceho na výrobu elektrickej energie v kat. úz. Obce Veľký Kýr po získaní 
odborných štúdií a spísania zmluvy o spolupráci v oblasti výroby veternej energie. 
 
Hlasovanie o súhlasnom stanovisku s predloženým zámerom a poverenia starostu 
obce na spísanie zmluvy o spolupráci s firmou Ventureal, Slovakia s.r.o. 
 
Prítomní:   10,    za:  10,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 
3. Kontrola uznesení 

  
Pán starosta predniesol kontrolu uznesení. K uzneseniam neboli žiadne pripomienky 
zo strany poslancov OZ. 
4. Zápis detí do MŠ 

 
Mgr. Dojčánová, riaditeľka ZŠ oboznámila prítomných s výsledkami zápisu detí do 
MŠ na školský rok 2006/2007. Uviedla, že k 1.9.2006 je zapísaných 65 detí a od 
1.2.2007 je zapísaných ďalších  5 detí.  
Pán starosta pripomenul, že 65 detí zapísaných od 1. 9. 2006 možno prijať, ale deti, 
ktoré nedovŕšili 3 roky a sú zapísané od 1. 2. 2007 bude možné prijať len vtedy, keď 
od 1. 9. 2006 nenastúpia všetky zapísané deti do MŠ. 



 
 
 
5.   Nedostatky účtovníctva ZŠ s MŠ v VJSaM 

 
Pani riaditeľka ZŠ s MŠ s VJSaM ďalej oboznámila prítomných že k 31. marcu 2006 
bolo vykonané opravné účtovníctvo a boli zaúčtované všetky nezrovnalosti z roku 
2005. Bola doúčtovaná inventarizácia majetku školy podľa inventarizačných zápisov 
a nedočerpané prostriedky na prenesené kompetencie boli do konca marca vyčerpané 
a zaúčtované. Taktiež bola vykovaná fyzická inventarizácia v sklade potravín. Po 
prekonzultovaní stavu účtovníctva s audítorkou Ing. Vašovou  pripravia a podajú 
podrobnú správu. 

 
6. Žiadosti občanov 

 
Pán starosta predniesol žiadosť Ľudovíta Együda a manž. bytom Veľký Kýr, 
Budovateľská 49 ohľadom odpredaja pozemku parc.č. 660/6 v kat. úz. Veľký Kýr 
o výmere 658 m², ktorý užívajú ako záhradu. 

 
Hlasovanie za odpredaj predmetného pozemku za 23,- Sk/m² 
Prítomní:   10,    za:  10,   proti:  0,   zdržali sa:  0 

 
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť Jozef Hovancseka a manž. bytom Veľký Kýr, 
Budovateľská 36 ohľadom odpredaja pozemku parc.č. 629/12 v kat. úz. Veľký Kýr 
o výmere 594 m², ktorý užívajú ako záhradu. 

 
Hlasovanie za odpredaj predmetného pozemku za 23,- Sk/m² 
Prítomní:   10,    za:  10,   proti:  0,   zdržali sa:  0 

 
Ďalej predniesol žiadosť Igora Ďurčanského bytom Veľký Kýr, Malokýrska 9 
ohľadom odpredaja pozemku parc.č. 16/2 v kat. úz. Malý Kýr o výmere 671 m². 

 
Hlasovanie za odpredaj predmetného pozemku za 70,- Sk/m² 
Prítomní:   10,    za:  10,   proti:  0,   zdržali sa:  0 

 
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť Anny Bumberovej bytom Veľký Kýr, Petőfiho 
434 ohľadom pridelenia bytu v 4 b.j. pri ZŠ.  

 
Hlasovanie za pridelenie bytu v 4 b.j. 
Prítomní:   10,    za:  0,   proti:  10,   zdržali sa:  0 

 
Ďalej predniesol žiadosť Zuzany Dudomovej, bytom Veľký Kýr Bernolákova 3 
ohľadom pomoci pri zakúpení počítačovej zostavy s tlačiarňou pre jej ťažko 
zdravotne postihnutého syna. Pán starosta predložil návrh, aby počítačovú zostavu 
zakúpila obec a pre postihnuté dieťa by sa celá zostava bezplatne zapožičala na dobu 
neurčitú. 

 
Hlasovanie za predložený návrh. 
Prítomní:   10,    za:  10,   proti:  0,   zdržali sa:  0 

 



7. Organizačné otázky 
 

Pán starosta predniesol, že Regionálne združenie miest a obcí novozámockej, 
štúrovskej a šurianskej oblati, ktorej členmi je aj naša obec pôsobí v rámci ZMOS-u 
Bratislava. Aby sa združenie mohlo samostatne zúčastňovať na projektoch EÚ, je 
potrebné, aby sa stali samostatným právnym subjektom, k čomu je potrebné získať 
určité dokumenty (IČO, zriadiť organizáciu). K tomuto je potrebné schválenie 
členstva Obce Veľký Kýr v Regionálnom združení miest a obcí novozámockej, 
štúrovskej a šurianskej oblasti so sídlom Nové Zámky, Hlavné nám. č. 10. Navrhuje 
schváliť členstvo obce v tomto združení. 

 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Prítomní:   10,    za:  10,   proti:  0,   zdržali sa:  0 

 
Pán starosta ďalej informoval poslancov o podaných žiadostiach o poskytnutie 
podpory zo ŠFRB a dotácie MVRR SR na výstavbu 2 x 6 b.j., ktoré prostriedky by 
sme mali održať už v blízkej budúcnosti. Ďalej  o podanej žiadosti na MŠ SR 
ohľadom poskytnutia finančných prostriedkov obci na riešenie havarijnej situácie 
v objekte Telocvičňa ZŠ s MŠ s VJSaM, žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva financií Slovenskej republiky na rekonštrukciu a modernizáciu miestneho 
rozhlasu a verejného osvetlenia v majetku obce, žiadosť o finančnú podporu na 
rekonštrukicu sociálnych a hygienických zariadení v kultúrnom dome. Ďalej 
informoval poslancov, že 21. -  23. júla plánujeme v obci uskutočniť dni obce. 

 
8. Interpelácia poslancov 

 
- p. Kianek, poslanec OZ mal dotaz, kedy sa pozbierajú odrezané konáre z ulíc, 

nakoľko on má konáre uložené za bránou, nakoľko na ulici by konáre zavadzali, 
on aj pomôže pri nakladaní, len keby vedel kedy prídu pracovníci, ktorí majú na 
starosti zber konárov. 

- P. starosta odpovedal, že v priebehu nasledujúceho týždňa by mali všetky konáre 
z ulíc pozbierať. 

- P. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že treba určiť posledný deň na zber konárov, 
lebo vidí, že ľudia aj v tých uliciach, kde sa konáre už pozbierali, opäť vyložili na 
ulicu orezané konáre, takto ich možno zbierať celý rok. 

 
9. Diskusia 
 
- p. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že kvalita vysielanie KTV Carisma je veľmi 

zlá. 
- P. Krizsan ml. poslanec OZ pripomenul, že pracovníci, ktorí majú na starosti 

vyhotovenie nahrávok, robia zlé nahrávky. 
- Ing. Száraz, poslanec OZ mal dotaz, či by sa nemohli zaradiť do vysielania nové 

programy. 
- P. starosta odpovedal, že je to možné, ale podľa vyjadrenia p. Farkaša, sa tým 

zvýšia poplatky za vysielanie. 
- Ing. Valaška, poslanec OZ pripomenul,že by sa mohol znížiť počet vysielaní. 

Opakovanie vysielania by mohlo byť v týždňových intervaloch. 
- P. Kazán, poslanec OZ pripomenul, že keby bol iný kameraman, ktorý by sa 

venoval lepšie nahrávaniu programov, možno by bol väčší záujem o vysielanie. 



10. Návrh na uznesenie 
 

Nakoľko ďalších diskusných príspevkov nebolo, pán starosta požiadal návrhovú komisiu 
o podanie návrhu na uznesnie. 

 
Obecné zastupiteľstvo:  

S ú h l a s í  
 

so zámerom  firmy Ventureal, Slovakia s.r.o. ohľadom umiestnenia v kat. úz. Obce Veľký Kýr 
Veterný park slúžiaci na výrobu elektrickej energie po získaní odborných štúdií a splnenia 
všetkých zákonom predpísaných podmienok a so spísaním Zmluvy o spolupráci v oblasti 
výroby veternej energie. 

P o v e r u j e  
starostu obce na podpísanie zmluvy o spolupráci s Ventureal Slovakia s.r.o. v oblasti 
výroby veternej energie. 
Uznesenie č. 28/2006-OZ 

B e r i e    n a   v e d o m i e  
 

- oznámenie riaditeľky ZŠ s MŠ s VJSaM o prevedenom zápise detí do MŠ 
- správu riaditeľky ZŠ s MŠ s VJSaM ohľadom odstránenie nedostatkov 

účtovníctva ZŠ  
Uznesenie č. 29/2006-OZ 

S c h v a ľ u j e 
 

členstvo Obce Veľký Kýr IČO 309 109 v Regionálnom združení miest a obcí 
novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti so sídlom Nové Zámky, Hlavné 
námestie č. 10 a 

p o v e r u j e 
starostu obce, Mgr. Ladislava Kottlíka, podpísaním zakladacej zmluvy združenia. 
Uznesenie č. 30/2006-OZ 

S c h v a ľ u j e 
 

odpredaj pozemku v kat. úz. Veľký Kýr parc.č. 660/6 o výmere 658 m² zapísaného na 
LV č. 1 s označením pozemku - orná pôda pre Ľudovíta Együda a manž. bytom 
Veľký Kýr, Budovateľská 49 za 23,- Sk/m² v celkovej sume 15.134,- Sk. 
 

P o v e r u j e  
starostu obce na podpísanie kúpno-predajnej zmluvy. 
Uznesenie č. 31/2006-OZ 

S c h v a ľ u j e 
 

odpredaj  pozemku v kat. úz. Malý Kýr parc.č. 16/2 o výmere 671 m² zapísaného na 
LV č. 1 s označením pozemku – záhrady pre Igora Ďurčanského bytom Veľký Kýr, 
Malokýrska 9 za 70,- Sk/m² v celkovej sume 46.970,- Sk. 

 
P o v e r u j e  

starostu obce na podpísanie kúpno-predajnej zmluvy. 
Uznesenie č. 32/2006-OZ 

 
 



S c h v a ľ u j e 
 

odpredaj pozemku v kat. úz. Veľký Kýr parc.č. 629/12 o výmere 594 m² zapísaného 
na LV č. 1 s označením pozemku - orná pôda pre Jozefa Hovancseka a manž. bytom 
Veľký Kýr, Budovateľská 36 za 23,- Sk/m² v celkovej sume 13.662,- Sk. 
 

P o v e r u j e  
starostu obce na podpísanie kúpno-predajnej zmluvy. 
Uznesenie č. 33/2006-OZ 

N e s c h v a ľ u j e  
 

pridelenie bytu v 4 b.j. na ul. Školská pre Annu Bumberovú so synom, bytom Veľký 
Kýr, Petőfiho č. 434. 

U k l a d á 
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľky. 
Uznesenie č. 34/2006-OZ 

S c h v a ľ u j e 
 

nákup a bezplatné zapožičanie počítačovej zostavy s tlačiarňou pre zdravotne ťažko 
postihnutého Richarda Dudomu, bytom Veľký Kýr ul. Bernolákova č. 3. 
 

U k l a d á  
prednostke úradu zabezpečiť spísanie zmluvy o zapožičaní počítačovej zostavy po jej 
zaobstaraní. 
Uznesenie č. 35/2006-OZ 

 
11. Záver 
 

 Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za 
účasť a zasadanie OZ ukončil.  
 
Vo Veľkom Kýre, dňa 12. apríla 2006 
 
 
 
 
 
Helena Dojčanová                                                                 Mgr. Ladislav Kottlík 
 prednostka úradu                                                                          starosta obce  
 
 
 
 
Zapísala: Helena Dojčanová 
                 
 
 
Overovatelia zápisnice: Štefan Čepedy              .............................................. 
 
                                      Ladislav Dojčan           ............................................... 
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