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

Z á p i s n i c a 
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 
Dátum konania: 22. júna 2007 
Prítomní:            podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
P r o g r a m : 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení 
4. Správa kontrolóra obce o výsledkoch prevedených kontrol 
5. Žiadosti občanov 
6. Organizačné otázky  
7. Diskusia 
8. Interpelácia poslancov 
9. Návrh na uznesenie 
10. Záver  

 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 
 

 Tretie riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Ladislav Kottlík, 
starosta obce. Privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva a všetkých prítomných občanov. 
Konštatoval, že na rokovaní je prítomná nadpolovičná väčšina členov obecného zastupiteľstva 
a vyhlásil zasadnutie za uznášania schopné. Ospravedlnil p. Hanzelíkovú, ktorá sa dostaví na 
zasadnutie s malým meškaním. Súčasne predložil návrh na doplnenie programu rokovania a to: za 
4. bod programu navrhuje zaradiť 5. bod: 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 
 
Hlasovanie: 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0  zdržali sa:  0 
 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 
Do návrhovej komisie navrhol: p. Otíliu Kováčikovú a p. Zoltána Krizsana 
 
Za overovateľov zápisnice určil: p. Ing. Ľudovíta Valašku a p. JUDr. Alexandra Vereša 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0  zdržali sa:  0 
 
 Po týchto úvodných slovách pán predsedajúci pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania a to: 
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3. Kontrola uznesení 
 
 Ku kontrole uznesení neboli žiadne pripomienky zo strany poslancov OZ. 
 
4. Správa kontrolóra obce o výsledkoch prevedených kontrol 

 
P. Kováčik, kontrolór obce predniesol správu o prevedených kontrolách. 
- Ing. Kováč, poslanec OZ mal pripomienku, že pán Kováčik mal predložiť OZ správu o čerpaní 

finančných prostriedkov vynaložených na vlaňajší letný festival a na výstavbu kaplnky. V správe 
kontrolór o tomto nehovorí. 

- P. Kováčik odpovedal, že predniesol správu o vykonaných previerkach ktoré urobil za prvý 
polrok, ako sa zaobchádza s peniazmi obce, ktoré boli organizáciám poskytnuté formou transféru 
a ako vedie škola účtovníctvo. 

- Ing. Kováč, poslanec OZ mal pripomienku, že on chce konkrétne vedieť, koľko peňazí sa 
vynaložilo na opravu kaplnky, nech o tom kontrolór obce predloží správu. 

- P. Bátora, poslanec OZ dodal, že žiadajú pripraviť rozpis nákladov vynaložených na opravu 
kaplnky a letný festival na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

- P. starosta dodal, že na najbližšie zasadnutie OZ bude pripravený rozpis nákladov vynaložených 
na opravu kaplnky a letný festival. 

- JUDr. Vereš, poslanec OZ pripomenul, že keď to žiada p. Kováč, nech je prijaté uznesenie, aby p. 
kontrolór pripravil správu o vynaložených nákladoch na opravu kaplnky a letného festivalu. 

- P. Janík, poslanec OZ pripomenul, že všetky výdavky boli vlani odsúhlasené, načo o tom ešte 
teraz hovoriť. 

- P. Kazán, poslanec OZ pripomenul, že občania sú zvedaví. 
- P. Kováčik, kontrolór obce dodal, že keď niečo v obci ide, tak tomu chceme zabrániť? Veď na 

ustanovujúcej schôdzi bolo povedané, aby sme spolupracovali, ale asi to nebude. 
 

Hlasovanie, aby kontrolór predložil správu o vynaložených nákladoch na letný festival v r. 2006 
a opravu kaplnky. 

 
Prítomní:  11   
za:  7   (Bátora, Dojčan, Hanzelíková, Kazán, Ing. Kováč, Krizsan, Ing. Valaška)     
zdržali sa:  4 (Ing. Hlavatý, Janík, Kováčiková, JUDr. Vereš) 
proti: 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. 
 
Pán starosta predniesol rozpočtové opatrenie č. 1 v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo 
výške 793.000,- Sk v príjmovej časti rozpočtu a vo výške  793.000,- Sk vo výdavkovej časti rozpočtu, 
z ktorej sumy 436.000,- Sk transfér pre ZŠ s MŠ bude účtovať vo svojom rozpočte ZŠ s MŠ. 
 
- p. Bátora, poslanec OZ mal pripomienku, že prečo treba upravovať rozpočet, keď sa schválil bol 

taký zlý, že treba robiť zmeny? 
- P. Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, či sa vopred  nevedelo, že treba rátať aj s takýmito 

príjmami? 
- P. starosta odpovedal, že sa jedná o peniaze, ktoré škola dostala jednak z KŠÚ a ÚPSVaR a taktiež 

ako transfér z nadácie Pontis. Vopred sa nevie koľko peňazí dostaneme. 
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Hlasovanie za  úpravu rozpočtu 
 
Prítomní:  11  za:  11  proti: 0  zdržali sa:  0 
 
6. Žiadosti občanov 

 
Pán starosta predniesol opätovnú žiadosť p. Mikuláša Vereša bytom Nové Zámky, Nábrežná 83 
ohľadom právneho usporiadania pozemku parc.č. 589/2 v kat. úz. Veľký Kýr, na ktorom pozemku má 
obec vybudovanú kanalizáciu a chodník. Nakoľko žiadateľ jednal s regionálnou správu Zsl. Energetiky 
v Nových Zámkoch ohľadom možnosti zástavby pozemku, ktorý mu bol ponúknutý OZ na zámenu, 
bolo mu povedané, že predmetný pozemok nemôže byť zastavaný z dôvodu, že sa nachádza  
v ochrannom pásme VN. Preto žiada o odkúpenie tohto pozemku obcou, alebo iné vhodnejšie riešenie. 
Pán poslanec JUDr. Vereš sa ospravedlnil a opustil rokovaciu miestnosť. 
Nakoľko pán Mikuláš Vereš bol prítomný v rokovacej miestnosti, aj on podal svoju žiadosť a zároveň 
požiadal p. Ing. Juhásza, aby vysvetlil o čo sa vlastne jedná.  
- Ing. Juhász žiadal OZ o nejaké riešenie. Nakoľko spomínaný pozemok bol majetkoprávne 

usporiadaný teraz, keď pán Száraz Benedikt kupoval stavebný pozemok pre svoju dcéru, podiel 
pána Vereša bol geodetom vymeraný a teraz sa zistilo, že na tomto pozemku vedie obecný kanál 
dažďovej vody a chodník. Pán Vereš by  bol ochotný tento pozemok predať obci za pre neho 
vhodnú cenu ak sa dohodne s OZ, inak celú vec postúpi na súd.  

- p. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, že keď p.Vereš a spol. usporadúvali predmetný pozemok, 
každý vedel, že tadiaľ vedie obecná kanalizácia a chodník medzi ul. Novozámockou 
a Budovateľskou. 

- Pán starosta potvrdil, že ochranné pásmo VN je v šírke 40 m, pozemok nie je vhodný na výstavbu.  
- P. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že predmetný pozemok nie je stavebným pozemkom, 

nemožno ho kúpiť za cenu stavebného pozemku. 
- Pán starosta dodal, že obec predáva občanom, ktorí užívajú obecné pozemky ako záhradu za 23,- 

Sk/m². Obec nemá iný vhodný pozemok na zámenu. 
- Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že keď sa na spomínanom pozemku ukladala kanalizácia, 

vtedy ešte geodeti zameriavanie pozemku nerobili s takou presnosťou, ako sa to robí dnes.  
- P. Bátora, poslanec OZ pripomenul, že následky nesprávneho uloženia kanalizácie teraz bude 

znášať obec. Ponúknime úradnú cenu 70,- Sk a odkúpme predmetný pozemok. 
- Ing. Hlavatý, poslanec OZ dodal, aby sa zavolal súdny znalec, nech ten určí cenu pozemku a potom 

za túto cenu nech obec odkúpi predmetný pozemok. 
 

Hlasovanie za návrh, aby súdny znalec ohodnotil pozemok parc.č. 589/2 v kat. úz. Veľký Kýr, za túto 
cenu potom odkúpiť pozemok od p. Vereša. 

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

 
7. Organizačné otázky  
 
Pán starosta predniesol, že erb obce a zástava obce boli schválené  Heraldickou komisiou Ministerstva 
vnútra SR, ktoré bolo oznámené dňa 5.6.2007. Symboly obce sú zapísané v Heraldickom registri 
Slovenskej republiky pod signatúrou V-245/2006. Z uvedeného dôvodu je potrebné zmeniť Štatút 
Obce Veľký Kýr  v piatej časti – Symboly obce, čl. 28 Erb Obce Veľký Kýr a čl. 29 Vlajka Obce 
Veľký Kýr podľa dodatku č. 1. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0  zdržali sa:  0 
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Predsedajúci ďalej predniesol, že CARISMA, spol. s.r.o. od 1.7.2007 začne skúšobné vysielanie 
nových programov a na základe prieskumu potom vypracujú konečnú verziu vysielania. Ďalej tlmočil 
pozvanie starostu Obce Hajmáskér poslancom OZ Veľký Kýr na spoločné stretnutie. Dodal, že 
pozvanie bolo  v takom zmysle, že by boli radi, keby sme ich navštívili v iný termín než sú Dni Obce 
Hajmáskéru. Vtedy sú všetci zaujatí prípravami a majú rôzne povinnosti, bolo by pre nich vhodnejšie 
stretnúť sa s našou samosprávou v iný termín niekedy v septembri. Ak sa však zastupiteľstvo rozhodne 
pre augustový termín na Deň obce, aj vtedy nás privítajú. Predsedajúci ďalej dodal, že 4. augusta sa 
plánuje vysviacka kaplnky na starom cintoríne, pri tejto príležitosti by sme mohli pozvať poslancov 
samosprávy z Hajmáskéru. Zorganizovali by sme program aj pre občanov našej obce. 

-  Ing. Valaška, poslanec OZ pripomenul, že Hajmáskér si zakladá na vzťahu medzi poslancami oboch 
zastupiteľstiev. Dni obce organizujú na vysokej úrovni. Hoci nemajú na nás čas, vždy sa o nás 
postarali aby sme to necítili. 

- p. Krizsan a p. Janík, poslanci OZ sa vyjadrili tiež v tom zmysle, že družobná obec nás vždy veľmi 
srdečne víta. 

- Pán starosta pripomenul, že nakoľko poslanecký zbor Hajmáskéru mienime pozvať na 4. augusta, 
doporučil by návštevu Hajmáskéru posunúť na mesiac september. Z dôvodu, že treba pripraviť aj 
kultúrny program, žiada kultúrnu komisiu aby zasadli 28. júna a predložili návrh programu na dni 3. 
– 5. augusta. 

- P. Janík, poslanec OZ a predseda komisie pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže vyzval 
členov komisie, aby sa dňa 28.  6. 2007 o 19,00 hod. stretli na obecnom úrade u starostu.  

 
Hlasovanie, aby poslanci Hajmáskéru boli pozvaní do našej obce v dňoch 3. – 5. 8. 2007 
Prítomní:  10  za:  9  proti: 0  zdržali sa:  1 (Bátora) 
 
 
8. Diskusia 

 
- p. Kazán, poslanec OZ mal pripomienku, že z cintorína cez bránu skáču deti na ihrisko TJ. Ľudia sa 

obávajú, že poškodia náhrobné kamene, či by sa nedali otvoriť dvere, aby nemuseli deti 
preskakovať bránu, ale mohli vojsť cez dvere.  

- P.Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že deti majú možnosť ísť na školské ihrisko. Je voľné, prečo 
tam neidú. 

- Ing. Hlavatý, poslanec OZ bol toho názoru, aby sa dvere otvorili. 
- Pán starosta odpovedal, že skúsia  nechať dvere otvorené. 
- P. Bátora, poslanec OZ mal dotaz, aký bol priemerný mesačný zárobok v národnom hospodárstve 

v r. 2006.  
- P. starosta odpovedal, že mu to presne povie na nasledujúcej schôdzi OZ. 
- P. Bátora mal ďalej pripomienku, že stavebná komisia bez vedomia OZ predkladá návrh k riešeniu 

ÚPO Veľký Kýr. Ako je to možné, že komisia vystupuje bez prejednania na OZ, sama predkladá 
návrhy. Komisie sú len nápomocné OZ. Ďalej pani Kántorová podala sťažnosť na OZ a stavebná 
komisia bola prešetriť jej sťažnosť. Ako je to možné, že starosta dá za pravdu mladým, ktorí 
odkúpili susedný dom p. Kántorovej. Kto dá za pravdu starej 80 ročnej žene ak nie starosta? Kde sa 
má takáto stará žena obrátiť? Ďalej narážal na stavebnú komisiu a tých, ktorí boli na tváromiestnej 
prehliadke u p. Kántorovej, že sa nesprávali primerane. Ďalšiu pripomienku mal k ustanovujúcemu 
zasadaniu OZ, nepodpísal zápisnicu, lebo sa mu nepáči čo je tam napísané. On podpíše zápisnicu 
vtedy, keď sa mu bude páčiť čo je tam napísané. Jeho diskusný príspevok tam nie je úplný. Či je 
dôležitejší diskusný príspevok p. Malého alebo p. Ďurčeka, ktoré príspevky boli uvedené celé?   

- P. Krizsan, poslanec OZ, predseda stavebnej komisie odpovedal p. Bátorovi, že nevie o akých 
mládencoch hovorí ktorí boli u p. Kántorovej, lebo tam bola stavebná komisia a pán starosta. 
Hranicu medzi dvoma nehnuteľnosťami komisia nemôže určiť. Mladí tvrdia že hranica je na okraji 
betónového stĺpa ich oplotenia zo strany p. Kántorovej. Pani Kántorová tvrdí, že hranica pozemkov 



 5 

je v prostriedku betónového stĺpa. Pani Kántorová sa doteraz nesťažovala na hranicu pozemkov ale 
na vlhnutie stien jej rodinného domu. Na túto jej sťažnosť jej bolo už viackrát odpovedané.  

- P. Bátora vytýkal stavebnej komisii, že nemajú právo rozhodovať, mali celú záležitosť predložiť OZ 
a oni by rozhodli. 

- Ing. Hlavatý, poslanec OZ podotkol, že teraz sa nedá zistiť kto má pravdu. Jeden si povie to, druhý 
ono. Pán Bátora môže tvrdiť niečo, ale rozhodné slovo ani zastupiteľstvo nemôže dať, hranice 
pozemku môže vytýčiť iba geodet. 

- P. Dojčan, poslanec OZ mal dotaz, či obec nemôže zaobstarať GP pozemku Vidových a podľa toho 
vymerať hranice pozemku. 

- Pán starosta odpovedal že možno, ale hranice pozemku môže vytýčiť iba geodet. 
- Ing. Kováč, poslanec OZ dodal, že to môže byť hodnoverné ak sa obaja dohodnú.  
- P. Bátora dodal, že v šesťdesiatych rokoch pán Kyšucký premeriaval ten pozemok, vtedy sa susedia 

dohodli na hranici pozemkov. Prečo teraz ten mladík vykopal ten stĺp a prečo starosta dáva za 
pravdu mladým. Ešte sa pýtal, či žiadal o povolenie na oplotenie. 

- Pán starosta odpovedal, že od neho žiadne povolenie Vidoví nežiadali. Oplotenie začali robiť ešte 
v tej dobe, keď bol pán Bátora starostom obce. 

- P. Bátora odpovedal, že on im povolenie nedal. 
- Pán starosta ďalej dodal, že pripomienky k územnému plánu obce sa majú podávať do 6. júla. Návrh 

stavebnej komisie bol predložený iba na rokovaní pred poslancami obecného zastupiteľstva. 
Schvaľovať pripomienky bude obecné zastupiteľstvo po 6. júli. Do tej doby treba všetky návrhy len 
zozbierať a tento návrh bol spomenutý z dôvodu, že stavebná komisia bude takýto návrh predkladať. 

- Pán Bátora tvrdil, že návrh bol predložený pred občanmi. 
- Pán Dojčan a pán Janík vyvrátili tvrdenie p. Bátoru že to nie je pravda, že návrh komisie bol 

prejednaný pred občanmi, nakoľko oni už na stretnutí s občanmi neboli, museli odísť a návrh 
komisie bol predložený len členom obecného zastupiteľstva. 

- P. Bátora napriek tvrdeniam viacerých členov OZ tvrdil iba svoje, že návrh bol pred občanmi 
prerokovaný. 

- Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že je členom kultúrnej komisie a nemá vedomosti o tom, že sa 
uskutočnila zmena v osobe vedúceho kultúrneho strediska. 

- P. Bátora, poslanec OZ pripomenul, že nie sú informovaní. Keď sa prijímal pán Száraz, vedúci  
kultúrneho strediska, bol prijatý konkurzným konaním. Ako sa teraz mohol niekto prijať bez 
konkurzného konania. Ešte sa ďalej pýtal, prečo sľub starostu nečítal najstarší člen obecného 
zastupiteľstva. 

- Ing. Hlavatý, poslanec OZ mal dotaz prečo sa teraz poslanci hádajú čo bolo predtým a čo je teraz. 
Prečo sa nedá rozumne doriešiť aj pripomienka k ÚP. Podľa poslancov je rozumné do tej časti obce, 
kde je plytčina naplánovať IBV? Prečo v tejto oblasti podľa návrhu stavebnej komisie nemôže byť 
naplánovaná priemyselná zóna. Veď nápad nie je zlý. Netreba sa hádať, treba riešiť rozumne čo sa 
dá. 

- P. Kazán, poslanec OZ mal dotaz, prečo návrh komisie nečítal pán starosta ale p. Smetana. 
- P. Dojčan, poslanec OZ dodal, že treba povedať, že sa poslancom jedná  o princíp. 
- P. Kováčiková, poslankyňa OZ sa dotazovala starostu, prečo nastala zmena v osobe kultúrneho 

pracovníka obce. 
- Pán starosta odpovedal, že zmena sa uskutočnila po vzájomnej dohode s PaedDr. Szárazom. Rodičia 

ho chceli odvolať a oni navrhli, aby Attila Krizsan viedol súbor Mórinca. S týmto návrhom súhlasil 
aj PaedDr. Száraz, veď p. Krizsan je členom súboru od jeho vzniku, pozná celý súbor, problémy aj 
potreby. Rodičia a p. PaedDr. Száraz mu prisľúbili pomoc v jeho práci. 

- P. Hanzelíková, poslankyňa OZ pripomenula, že ona pozná dôvod prečo prišlo k výmene kultúrneho 
pracovníka, ale sa jej nepáči, že o tejto zmene sa dozvedela len teraz. 
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9. Interpelácia poslancov 
Poslanci sa do interpelácie nezapojili. 
 
Pán starosta požiadal p. Kováčikovú, aby predniesla návrh na uznesenie. 
 
10. Návrh na uznesenie 

 
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu 
 
s c h v a ľ u j e  
rozpočtové opatrenie č. 1 v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 793.000,- Sk 
v príjmovej časti rozpočtu a vo výške  793.000,- Sk vo výdavkovej časti rozpočtu s tým, že sumu 
436.000,- Sk  bude účtovať vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ s MŠ. 
 
Ukladá  
- prednostke úradu zabezpečiť zapracovanie rozpočtového opatrenia do rozpočtu obce 
- riaditeľke ZŠ s MŠ zabezpečiť zapracovanie rozpočtového opatrenia do rozpočtu ZŠ s MŠ 
Uznesenie č. 34/2007-OZ 
 
Schvaľuje 
dodatok č. 1 k Štatútu Obce Veľký Kýr. 
Ukladá 
prednostke úradu zapracovať dodatok č. 1 do Štatútu obce.  
Uznesenie č. 35/2007-OZ 
 
Schvaľuje  
vypracovanie súdno-znaleckého posudku na pozemok na parc.č. 589/2 v kat. úz. Veľký Kýr p. 
Mikuláša Vereša bytom Nové Zámky   
Uznesenie č. 36/2007-OZ 
 
Berie na vedomie 
Správu kontrolóra obce o výsledkoch prevedených kontrol  
 
Ukladá 
kontrolórovi obce predložiť rozpis nákladov vynaložených na opravu kaplnky a na letný festival 
usporiadaný v r. 2006. 
Uznesenie č. 37/2007-OZ 
 
Schvaľuje  
vytýčenie hraníc pozemkov medzi domovou nehnuteľnosťou p. Margity Kántorovej bytom Veľký 
Kýr, Malokýrska 690/30 a susednou  nehnuteľnosťou p. Petra Vidu bytom Veľký Kýr, Malokýrska 
959/31 na náklady obce. 
Uznesenie č. 38/2007-OZ 
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11. Záver  
 
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadanie OZ 
ukončil.  
 
Vo Veľkom Kýre, dňa 29. júna 2007 
 
 
 
 
 
Helena Dojčanová                                                                  Mgr. Ladislav Kottlík 
 prednostka úradu                                                                              starosta obce  
 
 
 
 
Zapísala: Helena Dojčanová 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Ing. Ľudovít Valaška           .............................................. 
 
                                        JUDr. Alexender Vereš      ............................................... 
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