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

Z á p i s n i c a 
zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 
Dátum konania: 16. november 2006 
Prítomní:            podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení 
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce o dani z nehnuteľnosti 
5. Návrh na úpravu rozpočtu v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

6. Návrh rozpočtu obce na roky 2007 - 2009 
7. Žiadosti občanov 
8. Organizačné otázky 
9. Interpelácia poslancov 
10. Diskusia 
11. Návrh na uznesenie 
12. Záver  

 
 
    1.     Otvorenie 

 
6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre otvoril a  viedol starosta 

obce Mgr. Ladislav Kottlík. Konštatoval, že na rokovaní je prítomná nadpolovičná väčšina 
členov OZ. Ospravedlnil sa poslanec p. Kianek, ktorý je na liečení. Zároveň  predniesol návrh 
na program rokovania a žiadal o vyjadrenie sa k navrhovanému programu alebo na jeho 
doplnenie. Nakoľko doplňujúcich návrhov nebolo, dal program rokovania na hlasovanie. 

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

 
 

2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 
 
Pán starosta predniesol návrh na zloženie návrhovej komisie: Ing. Marek Száraz 

                                                                                                         Ladislav Kazán  
 
Voľba návrhovej komisie sa konala hlasovaním: 
 Prítomní:   10,    za:  10,   proti: 0,    zdržali sa: 0 
 
Za overovatelov zápisnice navrhol poslancov:  Zoltán Križan st.  
           Mgr. Otília Noszáková 



 
Voľba overovateľov zápisnice sa konala hlasovaním: 
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. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce o dani z nehnuteľnosti (príloha č. 1) 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Prítomní:   10,    za:  10,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 

5. Návrh na úpravu rozpočtu v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(príloha č. 2) 

  
Pán starosta predniesol návrh na úpravu rozpočtu obce. Navrhuje zvýšiť príjmovú časť  
rozpočtu o 7.770.000,- Sk a výdavkovú časť o 7.770.000,- Sk s tým, že 342.000,- Sk bude 
účtovať ZŠ s MŠ vo svojej výdavkovej časti rozpočtu. 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Prítomní:   10,    za:  10,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 
6. Návrh rozpočtu obce na roky 2007 – 2009 (príloha č. 3) 
 

- p. Križan st., poslanec OZ mal pripomienku, že novým rokom začnú pôsobiť aj 
noví poslanci OZ, nechajme, nech oni rozhodnú o rozpočte na nasledujúci rok. 

- P. Dojčan, poslenec OZ pripomenul, že rok 2007 začnime provizóriom a potom 
nové obecné zastupiteľstvo môže schváliť rozpočet na nasledujúce obdobie. 

- Mgr. Noszáková, poslankyňa OZ bola tiež toho názoru, aby sa rok 2007 začal 
rozpočtovým provizóriom. 

 
Hlasovanie o neschválení rozpočtu na roky 2007-2009 a začatí roku 2007 rozpočtovým 
provizóriom: 
Prítomní:   10,    za:  10,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 
7. Žiadosti občanov 
 
Predsedajúci predniesol žiadosť p. Ondreja Sáraza a manž. bytom Veľký Kýr, Budovateľská 54 
ohľadom odpredaja pozemku parc.č. 675/10 v kat. úz. Veľký Kýr o výmere 641 m² s označením 
kultúry orná pôda, ktorú užívajú spolu so svojou záhradou. Navrhol odpredať tento pozemok za 
23,- Sk/m², lebo tento pozemok tvorí súčasť záhrady žiadateľov. 
 

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

 
Ďalej predniesol žiadosť riaditeľstva ZŠ s MŠ s VJSaM ohľadom spolufinancovania projektu 
Otvorená škola – Infovek vo výške 20.000,- Sk. 



 
Hlasovanie: 
Prítomní:   10,    za:  10,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
  
Ďalej predniesol žiadosť Irmy Molnárovej bytom Ružový Dvor ohľadom nákupu uhlia pre 
jej rodinu. 
Poslanci navrhli nakúpiť 10 q uhlia pre žiadateľku. 
Hlasovanie:  
Prítomní:   10,    za:  10,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 
Ďalej predniesol žiadosť Stanislava Dubského, bytom Bratislava Tomanová 85 ohľadom 
povolenia účinkovať atrakciami na hodoch konaných v obci v septembri r. 2007. 
 
Hlasovanie za užívanie verejného priestranstva na nám. Sv. Jána podľa VZN o dani za psa, 
o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za ubytovanie, o dani za predajné 
automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 
Prítomní:   10,    za:  10,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 
Ďalej predniesol odvolanie Mikuláša Vereša bytom Nové Zámky, Nábrežná 83 ktoré bolo 
doručené na úrad iba v týchto dňoch ohľadom uzneseni OZ o povolenie zámeny pozemku 
v jeho vlastníctve, na ktorom je uložená kanalizácia dažďovej vody a chodník medzi ul. 
Novozámocká a ul. Budovateľská  s pozemkom parc.č. 589/2, ktoré je vo vlastníctve obce 
v tej výmere, ktorú zaberá kanalizácia. 
- p. Križan st., poslanec OZ pripomenul, že zameranie spomenutého pozemku 

a rozdelenie spoluvlastníckych podielov sa konalo na podnet p. Benedikta Száraza, 
ktorý robil majetkoprávne vysporiadanie spomenutého pozemku. Treba ho predvolať 
a vykonzultovať s ním ako boli spoluvlastnícke podiely uvedenej nehnuteľnosti 
vysporiadané. 

- P. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že p. Száraz by určite aj podiel p. Vereša odkúpil, 
keby s tým menovaný súhlasil. 

- P. starosta pripomenul, že v časoch, keď sa tam budovala kanalizácia, boli pozemky 
vyvlastnené, lebo sa tam mala vybudovať cesta. Cesta sa nevybudovala, ale kanalizácia 
sa uložila teraz na vlastníctvo p. Vereša. Podľa jeho názoru treba odročiť toto jeho 
odvolanie a zistiť, ako je to s vlastníctvom p. Vereša. 

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

  
Pán starosta ďalej predniesol ponuku p. Matics Mihályné z Komáromu, aby od nej obec 
odkúpila parc.č. 392/2 a p.č. 392/3 podiel o výmere 633 m² za 130,- Sk/m² a následne ju 
predala pre Jednotu SD Nové Zámky, nakoľko na tomto pozemku a  na pozemku vo 
vlastníctve obce je postavená budova, ktorú Jednota SD prenajíma ako predajňu 
priemyselného tovaru. 
Zároveň predniesol žiadosť Jednoty SD Nové Zámky ohľadom odpredaja častí obecných 
pozemkov zameraných GP č. 120/2005 geodetom Attilom Bédim nasledovne: 
- diel č. 5 odčlenený z parc.č. 495/2 o výmere 32 m² 
- diel č. 6 odčlenený z parc.č. 495/2 o výmere 54 m² 
- diel č. 7 odčlenený z parc.č. 500/7 o výmere 173 m² 
- diel č. 8 odčlenený z parc.č. 500/7 o výmere 62 m² 
- diel č. 9 odčlenený z parc.č. 500/7 o výmere 3 m² 



 - Ing. Valaška, poslanec OZ mal pripomienku, aby sme nekupovali starú budovu. Keď sme 
nekúpili na námestí bývalú predajňu Jednoty, teraz nekupujme. 

- p. Dojčan, poslanec OZ mal pripomienku, že keď obec teraz predá pozemok, zas        
 len Jednota SD dobre pochodí, celé naše námestie im odpredáme, nepredávajme. 
- p. Križan st., poslanec OZ tiež dodal, aby sa námestie nepredávalo. 
- P. Krizsan ml., poslanec OZ bol tiež toho názoru, aby sa pozemok na námestí nepredával.              
- Od Matics Mihályné odkúpme jej vlastníctvo, skúsme sa dohodnúť na nižšej cene, ale   
    neodpredávajme pozemok pre Jednotu.  

 
Hlasovanie za odkúpenie pozemku od Matics Mihályné a neodpredať pre Jednotu SD Nové 
Zámky. 
Hlasovanie: 
Prítomní:   10,    za:  10,   proti:  0,   zdržali sa:  1 (Ing. Valaška) 
 
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť ZO CSEMADOKU v Nových Zámkoch ohľadom 
poskytnutia finančného príspevku na obnovu budovy v ktorej sídli CSEMADOK. 
- p. Dojčan, poslanec OZ bol toho názoru, že aj v obci máme dosť našich budov, ktoré 

potrebujú obnovu, peniaze potrebujeme pre potreby našej opravy, nie aby sme prispievali 
iným mestám. 

- P. Csepedi, poslanec OZ pripomenul, že ani naša obec nemá toľko finančných 
prostriedkov aby sme mohli naše budovy opraviť. 

- Ing. Valaška, poslanec OZ pripomenul, že by bolo dobré nejakou sumou prispieť. Veď 
tam chodia aj naši občania, podporujme kultúru. 

- Ing. Száraz, poslanec OZ pripomenul, že aj z našej obce chodia do CSEMADOKU aj 
vystupovať, aj sa tam zabávať. 

- P. Kazán, poslanec OZ pripomenul, že ak tam niekto ide, tak musí riadne zaplatiť. 
 Hlasovanie za poskytnutie finančnej podpory: 

Prítomní:   10,    za:  6,   proti:  1,   zdržali sa:  3 
 
Ing. Száraz, poslanec OZ navrhol sumu 2,- Sk na občana našej obce 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Prítomní:   10,    za:  6,   proti:  1,   zdržali sa:  3 
 
8. Interpelácia poslancov 

 
- p. Dojčan, poslanec OZ mal dotaz k p. starostovi, ako to je s prácami na oprave kaplnky. 
- p. starosta odpovedal, že chladiace zariadenie je už namontované, nasleduje montáž 

elektrickej inštalácie, okná sú už namontované a dvere sa tiež už dokončia a osadia sa 
konca novembra. Potom sa bude robiť vo vnútorných priestoroch. 

- p. Dojčan, poslanec OZ mal ďalšiu pripomienku, či by sa nedali nainštalovať do 
cintorína aj stĺpy verejného osvetlenia na ktoré sa namontujú neóny, lebo sa 
v cintoríne z hrobov kradne. 

- P. Noszáková, poslankyňa OZ pripomenula, že na stanici nesvieti verejné 
osvetlenie a taktiež na konci ul. Budovateľskej. 

9. Diskusia 
 

- p. Sztranyák, občan mal pripomienku, čo bude s tenisovým ihriskom pri škole. 
- P. starosta odpovedal, že budovať ihrisko začala ešte bývalá riaditeľka ZŠ. 

Získala 50 000,- Sk dotácie a bez toho, aby sa zrodila dohoda so zriaďovateľom 



o ďalšom financovaní bol zakúpený a zastavaný stavebný materiál na 
ohraničenie plochy, na ostatné peniaze nezvýšili.  

- P. Dojčan, aj z PD sa tam odnieslo 10 áut štrku, ale to je málo na takú stavbu. 
- P. Krizsan ml. dodal, čo pani riaditeľka bez súhlasu OZ začala robiť, teraz OZ 

má ukončiť? Mala ona rozmýšľať odkiaľ naberie toľko peňaží.  
- P. starosta dodal, že bola možnosť na podanie projektu, aby ZŠ získala ďalšie 

peniaze, projekt sa pripravuje na podanie. 
 

Nakoľko ďalších otázok a pripomienok nebolo, predsedajúci požiadal o podanie návrhu na 
uznesenie: 
 
10. Návrh na uznesenie 
 
Obecné zastupiteľstvo  

S c h v a ľ u j e  
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľnosti. 
Uznesenie č. 63/2006-OZ 

 
S c h v a ľ u j e  

rozpočtové opatrenie č. 4 v zmysle zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 
zvýšenie rozpočtu obce v príjmovej časti a výdavkovej časti  o 7.770.000,- Sk  
s tým, že transfér 342.000,- Sk bude účtovať ZŠ s MŠ s VJSaM vo svojej výdavkovej časti 
rozpočtu. 

U k l a d á  
- prednostke úradu zabezpečiť zapracovanie rozpočtového opatrenia do rozpočtu obce, 
- riaditeľke ZŠ s MŠ s VJSaM zabezpečiť zapracovanie rozpočtového opatrenia do rozpočtu 

ZŠ s MŠ s VJSaM 
Uznesenie č. 64/2006-OZ 

N e s c h v a ľ u j e  
 
návrh rozpočtu obce na roky 2007 – 2009, 
 

d o p o r u č u j e  
hospodársky rok 2007 začať s rozpočtovým provizóriom. 
Uznesenie č. 65/2006-OZ 

S c h v a ľ u j e  
Odpredaj pozemku parc. č. 675/10 v kat. úz. Veľký Kýr o výmere  641 m² s označením 
kultúry orná pôda pre Ondreja Sáraza a manž. Máriu bytom Veľký Kýr, Budovateľská 
54 za 23,- Sk/m² v celkovej hodnote 14.743,- Sk. 
 

P o v e r u j e  
starostu obce na podpísanie kúpno-predajnej zmluvy. 
Uznesenie č. 66/2006-OZ 

S c h v a ľ u j e 
 

Žiadosť riaditeľstva ZŠ s MŠ s VJSaM Veľký Kýr o spolufinancovanie projektu Infovek 
v sume 20.000,- Sk. 

 



U k l a d á  
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa. 
Uznesenie č. 67/2006-OZ 
 

S c h v a ľ u j e  
nákup uhlia pre Irmu Molnárovú bytom Ružový Dvor v množstve 10 q. 
Uznsenie č. 68/2006-OZ 
 

S c h v a ľ u j e  
 

 užívanie verejného priestranstva na nám. Sv. Jána  pre p. Stanislava Dubského bytom 
Tomanova 85, Bratislava pri príležitosti konania hodov v obci v mes. september 2007 
podľa VZN o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za 
ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
U k l a d á  

prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa. 
Uznesenie č. 69/2006-OZ 

 
S c h v a ľ u j e 

 
poskytnúť finančný príspevok pre ZO Csemadok Nové Zámky na obnovu budovy 
Csemadoku vo výške 2,- Sk/na občana obce. 
Uznesenie č. 70/2006-OZ 

N e s ú h l a s í 
 

s odpredajom pozemku v kat. úz. Veľký Kýr zameraného GP č. 120/2005 geodetom 
Attilom Bédim pre Jednotu COOP Nové Zámky, 
 

s ú h l a s í  
s odkúpením pozemku parc.č. 392/2 a 392/2 v podiele 633 m² v kat. úz. Veľký Kýr od 
Matics Mihályné bytom Komárom po vzájomnej dohode na kúpnej cene. 

 
U k l a d á  

prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie zúčastnených strán. 
Uznesenie č. 71/2006-OZ  

 
O d r o č u j e  

 
Prejednanie žiadosti Mikuláša Vereša bytom Nové Zámky, Nábrežná 83 ohľadom 
právneho usporiadania pozemkov. 

U k l a d á  
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa. 
Uznesenie č. 72/2006-OZ 
 
 
 
 
 



Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť 
a zasadanie OZ ukončil.  

 
Vo Veľkom Kýre, dňa 24. novembra 2006 

 
 
 
 
Helena Dojčanová                                                                 Mgr. Ladislav Kottlík 
 prednostka úradu                                                                          starosta obce  
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Helena Dojčanová 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Zoltán Križan st.             .............................................. 
 
                                        Mgr. Otília Noszáková      ............................................... 


	Z á p i s n i c a

