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

Z á p i s n i c a 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 
Dátum konania: 14. decembra 2006 
Prítomní:            podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. 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 

4. Organizačné otázky 
5. Diskusia 
6. Návrh na uznesenie 
7. Záver  

 
    1.     Otvorenie 

 
Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Kýre otvoril a  viedol starosta 

obce Mgr. Ladislav Kottlík. Konštatoval, že na rokovaní je prítomná nadpolovičná väčšina 
členov OZ. 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:  7,      za:    7,     proti:   0,      zdržali sa:   0 

 
 

2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 
Pán starosta predniesol návrh na zloženie návrhovej komisie: Ladislav Dojčan 

                                                                                                         Alexej Janík  
 
Voľba návrhovej komisie sa konala hlasovaním: 
 Prítomní:   7,    za:  7,   proti: 0,    zdržali sa: 0 
 
Za overovatelov zápisnice navrhol poslancov:  Jozef Kianek 

    Zoltán Križan st.  
         

Voľba overovateľov zápisnice sa konala hlasovaním: 
Prítomní:   7,    za:  7,   proti:  0,   zdržali sa:  0 

 
3. 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. 1) 



Pán starosta predniesol, že nakoľko ešte obec obdržala finančné prostriedky – výnos dane 
z príjmov - podielové dane, je potrebné ešte pred koncom roka upraviť rozpočet. Návrh na 
úpravu rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti je o 2.031.000,- Sk s tým, že 728.000,- Sk 
bude účtovať ZŠ s MŠ s VJSaM vo svojej výdavkovej časti rozpočtu. Taktiež je potrebné 
upraviť rozpočet o vlastné príjmy ZŠ s MŠ s VJSaM, nakoľko  dosiahnutý príjem ZŠ s MŠ 
činí 728.000,- Sk. Zároveň predniesol žiadosť riaditeľky ZŠ s MŠ ohľadom navýšenia 
rozpočtu na originálne kompetencie o 57.000,- Sk, nakoľko rozpočtované prostriedky 
nepostačujú krytie prevádzkových nákladov materskej školy. 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Prítomní:   7,    za:  7,   proti:  0,   zdržali sa:  0 
 
4. Organizačné otázky 
 
Pán starosta predniesol, že sa končí rok 2006 a nemal možnosť na vyčerpanie dovolenky 
z roku 2005, kde mu zostáva ešte 19 nevyčerpaných dní. Žiada obecné zastupiteľstvo 
o súhlas na preplatenie tejto nevyčerpanej dovolenky.  

 
Hlasovanie za súhlasné stanovisko k preplateniu nevyčerpanej dovolenky z roku 2005 pre 
starostu: 
Prítomní:   7,    za:  7,   proti:  0,   zdržali sa:  0 

 
Pán starosta ďalej predniesol, že je potrebné ku koncu roka vykonať fyzickú inventúru 
majetku obce v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. v znení zákona NR SR č. 562/2003 
Z.z. k 31. 12. 2006. Navrhuje vytvoriť inventarizačné komisie nasledovne: 

Ústredná inventarizačná komisia: 
Mgr. Ladislav Kottlík, Helena Dojčanová, Vojtech Kováčik 

Dielčie inventarizačné komisie: 
1. za OcÚ: Mgr. Ladislav Kottlík, Zuzana Dojčánová, Ing. Ľudovít Valaška 
2. za garáže OcÚ: Edita Szárazová, Igor Malec, Karol Vereš 
3. KD svadobka: Edita Szárazová, Otília Guzmická, Alexej Janík 
4. MKS: PaedDr. Alexej Száraz, Zoltán Krizsan ml.  
5. VKD: Zuzana Dojčánová, Jozef Szőke, Alexej Janík 
6. Knižnica: Margita Szárazová, Alexej Janík 
7. Dom smútku: Mária Vašová, Zuzana Dojčánová  
8. DHZ: Tibor Lőrincz, Zuzana Dojčánová 
9. Kaderníctvo Veronika: Edita Szárazová, Veronika Švajdová  
10. zdravotné stredisko: MUDr. Milan Križan, Zuzana Dojčánová  
11. zubná ambulancia: MUDr. Mária Križanová, Zuzana Dojčánová  
12. detská ambulancia: MUDr. Emília Sládečková, Zuzana Dojčánová  
13. MKD svadobka: Zlatica Dojčanová, Edita Szárazová, Ladislav Dojčan 
14. MKD: Zuzana Dojčánová, Edita Szárazová, Ladislav Dojčan 
15. Cukráreň:  Edita Szárazová,  Zuzana Dojčánová, Ladislav Dojčan 
16.  ZŠ s MŠ: Mgr. Helena Dojčánová, Emerencia Pospigelová, Zoltán Krizsan 
17. ŠJ ZŠ: Edita  Verešová, Eva Kováčová, Ing. Ľudovít Valaška 
18. ŠJ MŠ: Edita Verešová, Magdaléna Sárazová, Ing. Ľudovít Valaška 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Prítomní:   7,    za:  7,   proti:  0,   zdržali sa:  0 



Mgr. Otília Noszáková, poslankyňa OZ navrhla, aby sa pre starostu obce odsúhlasila 
odmena.  
Pán Janík, poslanec OZ súhlasil s predloženým návrhom a navrhol, aby sa odsúhlasila 
jednorázová odmena vo výške 40% z celoročného platu starostu.  
Hlasovanie za predložený návrh: 
Prítomní:   7,    za:  7,   proti:  0,   zdržali sa:  0 

 
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  
rozpočtové opatrenie č. 5 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: 
a) zvýšenie rozpočtu obce v príjmovej časti a výdavkovej časti  o 2.031.000,- Sk  
s tým, že transfér 728.000,- 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. 73/2006-OZ 

S ú h l a s í  
s preplatením nevyčerpanej dovolenky 19 dní z roku 2005 pre starostu obce podľa § 2 
ods. 2 Zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 
Uznesenie č. 74/2006-OZ 
 

S c h v a ľ u j e 
jednorázovú odmenu pre starostu obce vo výške 40 % z jeho celoročného platu. 
Uznesenie č. 75/2006-OZ 
 
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť 

a zasadanie OZ ukončil.  
 

Vo Veľkom Kýre, dňa 18. decembra 2006 
 
 
Helena Dojčanová                                                                 Mgr. Ladislav Kottlík 
 prednostka úradu                                                                          starosta obce  
 
 
Zapísala: Helena Dojčanová 
 
Overovatelia zápisnice:  Zoltán Križan st.             .............................................. 
 
                                        Mgr. Otília Noszáková      ............................................... 
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