
 

 

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

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

 
Dátum konania: 7. septembra 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. Prevádzkový poriadok pohrebísk na území Obce Veľký Kýr 
5. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2007 
6. Žiadosti občanov 
7. Organizačné otázky  
8. Diskusia 
9. Interpelácia poslancov 
10. Návrh na uznesenie 
11. Záver  

 
1.  Otvorenie zasadnutia. 

 
 Štvrté riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Mgr. Ladislav Kottlík, 
starosta obce. Privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva, hostí Ing. Smetanu, p. Kipricha 
a Mgr. Havrana a všetkých prítomných občanov. Konštatoval, že na rokovaní je prítomná 
nadpolovičná väčšina členov obecného zastupiteľstva, chýba Ing. Valaška, ktorý svoju 
neprítomnosť vopred ospravedlnil, a vyhlásil zasadnutie za uznášania schopné.  

 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 
Do návrhovej komisie navrhol: p. Ladislava Dojčana a p. Ing. Pavla Kováča 

 
Za overovateľov zápisnice určil: p. Ing. Igora Hlavatého a p. Žofiu Hanzelíkovú 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0  zdržali sa:  0 

 
 

Po týchto úvodných slovách predsedajúci pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania: 
Požiadal Ing. Smetanu o podanie informácie k spracovaniu územného plánu Obce Veľký Kýr. Pán 
Ing. Smetana informoval poslancov, že námety stavebnej komisie boli zapracované do súborného 
stanoviska pre vypracovanie ÚPN-O, všetky vhodné pozemky v zastavanom území obce, ďalej 
nadrozmerné záhrady budú navrhnuté na funkciu bývania. 
Nakoľko k prednesenej informácii neboli žiadne pripomienky, pán starosta požiadal Mgr. Havrana, 
konateľa spoločnosti Ventureal, aby oboznámil členov OZ so zámerom výstavby sústavy veterných 
elektrární, veterného parku. 
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Mgr. Havran informoval členov OZ o prípravných prácach ako ornitologický monitoring lokality, 
štúdia posudzovania vplyvov na životné prostredie, štúdia pripojiteľnosti do VVN siete a pod. 
Ďalšia dôležitá fáza bude zabezpečovanie výkupu pozemov pre výstavbu. V rámci snahy 
informovať OZ, ponúkajú možnosť exkurzie do existujúceho veterného parku v Rakúsku na 
príprave a prevádzke ktorého sa podiela spoločnosť Ventureal. Tu sa naskytne možnosť si tieto 
stavby prezrieť priamo v teréne, technicky ich spoznať. Žiada OZ, aby zvážili jeho pozvanie 
a oznámili termín, kedy by tento veterný park navštívili. 
- p. Janík, poslanec OZ mal dotaz, či pri projekcii veterného parku rátajú s rýchlostnou 

komunikáciou ktorá by mala viesť tým územím, kde sa plánuje aj veterný park. 
- P. Mgr. Havran odpovedal, že áno. 
- P. Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, či majú zistené veterné podmienky. 
- P. Mgr. Havran opäť odpoveda, že áno, je to už preverené. 
- P. Bátora, poslanec OZ mal dotaz aké budú projektové náklady? 
- P. Mgr. Havran odpovedal 2 mil. euro + náklady na výstavbu. 
Pán starosta poďakoval prítomným hosťom za ich informácie a pokračoval v programe rokovania. 
 
3. Kontrola uznesení 
 

Ku kontrole uznesení neboli žiadne pripomienky zo strany poslancov OZ. 
 

4. Prevádzkový poriadok pohrebísk na území Obce Veľký Kýr 
 

Pán starosta predniesol návrh prevádzkového poriadku pohrebísk na území Obce Veľký a cenník 
poplatkov. Žiadal poslancov, aby sa vyjadrili k predloženému návrhu.  

- p. Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, či sa budú zatvárať cintoríny a či sa po 10. rokoch 
vypovie zmluva s nájomcom hrobového miesta. 

- P. starosta odpovedal, že bude treba uzatvárať cintoríny a nájomná zmluva sa po 10. 
rokoch obnoví. 

 
Hlasovanie za prevádzkový poriadok pohrebísk na území Obce Veľký Kýr a cenník poplatkov. 
 Prítomní:  10  za:  9  proti: 0 zdržali sa:  0 nehlasoval: 1 (Judr. Vereš) 

 
5. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2007 

 
Pán starosta predniesol plnenie rozpočtu za I. polrok 2007: 
príjmy bežného rozpočtu           15.903 tis. 
príjmy kapitálového rozpočtu   5.649 tis. 
Finančné operácie   9.540 tis. 
Spolu:             31.092 tis. 
 
Výdavky bežného rozpočtu   7.732 tis. 
Výdavky kapitálového rozpočtu 14.957 tis. 
Finančné operácie        235 tis. 
Spolu:    22.924 tis. 
 
Výdavky ZŠ s MŠ    6.522 tis. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0 zdržali sa:  0 
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6. Žiadosti občanov 
Pán starosta predniesol žiadosť p. Ing. Lóránta Peternaiho, bytom Nové Zámky Nám. Gy. Széchényiho 
8 o odpredaj obecného pozemku z parc.č. 495/2, ktorá by sa pričlenila k parc.č. 113/2. 

- p. Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že túto žiadosť treba odročiť, kým nebudú 
vysporiadané majetkoprávne vzťahy s vlastníkmi nehnuteľností parc.č. 113/1 a 113/3, 
nakoľko sa jedná o spoločný dvor a keby sa predal obecný pozemok, vlastníci spomínaných 
nehnuteľností by nemali prístup na svoj pozemok. 

- P. Dojčan, poslanec OZ bol tiež toho názoru, aby sa táto žiadosť odročila do vysporiadania 
vlastníckych vzťahov. 

 
Hlasovanie za odročenie prerokovania žiadosť p. Ing. Lóránta Peternaiho. 
Prítomní:  10  za:  8  proti: 2 (Hanzelíková, JUDr. Vereš)  zdržali sa:  0 

 
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť Jána Kanicsku bytom Veľký Kýr, Veľká Pažiť 42 ohľadom 
odpredaja časti obecného pozemku z parc.č. 1174/1 o výmere 110 m² v Hlbokej ceste na legalizáciu  
viničného domčeka. Pripomenul, že v tejto lokalite sa pozemky pod viničné domčeky odpredávajú za 10,- 
Sk/m². 
Hlasovanie: 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0 zdržali sa:  0 

 
Ďalej predniesol žiadosť Štefana Dobrotku bytom Veľký Kýr, Záhradná 33 ohľadom odpredaja časti 
obecného pozemku z parc.č. 1174/1 o výmere 110 m² v Hlbokej ceste na legalizáciu viničného domčeka. 
Hlasovanie za odpredaj pozemku za 10,- Sk/m². 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
Ďalej predniesol žiadosť p. Františka Borsányiho, Školská 992, Tešedíkovo majiteľa firmy Akvafish 
ohľadom povolenia prevádzkovania obchodu  s predajom kŕmnych zmesí, bielkovinových koncentrátov 
a chovateľských potrieb v prenajatých priestroch na ul. Apátskej 32 od Múzea Jána Thaina v Nových 
Zámkoch. 

- JUDr. Vereš, poslanec OZ mal dotaz, prečo túto budovu neodkúpi obec od vlastníka – VÚC 
Nitra? 

- P. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, že tam môže prvádzkovať predajňa, ale aj tak môžeme 
jednať s vlastníkom budovy o jej predaji. 

- P. Bátora, poslanec OZ pripomenul, že spomínaná budova patrila odboru školstva bývalého 
ONV v Nových Zámkoch. Keď sa tu zrušila prevádzka predškolského zariadenia, budova bola 
pridelená Múzeu v Nových Zámkoch bezplatne. Následne sa budova stala vlastníctvom VÚC, 
oni však budovu chceli predať obci za 400 tis. Sk. Za túto sumu obec budovu neodkúpila. 

 
Hlasovanie za povolenie prevádzkovania predajne pre firmu Akvafish: 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0 zdržali sa:  0 

 
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť občianskeho združenia Palatinus ohľadom poskytnutia finančného 
príspevku vo výške 1.000,- Sk na výstavu sochy Lajosa Kossutha na Nádvorí Európy v Komárne. 
Hlasovanie: 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0 zdržali sa:  0 

 
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť Veroniky Švajdovej - kaderníčky, ktorá prenajíma budovu bývalého 
zdravotného strediska, na opravu vonkajšej fasády prenajímaných priestorov a oplotenia. 
 
P. Janík, poslanec OZ pripomenul, že je potrebné previesť opravu celej budovy. 
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p. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že bude nutná oprava tejto budovy, keď sa celá aj neurobí, aspoň tú 
stranu od ulice. 
Pán starosta navrhol, aby stavebná komisia po tváromiestnej prehliadke navrhla riešenie na opravu tejto 
budovy. Ďalej informoval poslancov o žiadateľoch na obecné nájomné byty. Pripomenul, že 4 b.j. na ul. 
Záhradnej sa môže nadstavať o jedno podlažie, ale rozšírenie tejto bytovky ako sa plánovalo s prístavbou 
ďalších bytov nebude aktuálne, lebo nie je dostatok priestoru na prístavbu. Ak sa však nevytvoria aspoň 
štyri nové bytové jednotky, nezískame potrebnú dotáciu a úver z MVRR a ŠFRB. Dotácia na opravu 
budovy sa neposkytuje a táto budova potrebuje kompletnú rekonštrukciu aj z hygienického hľadiska už nie 
je vyhovujúca. 

- p. Bátora, poslanec OZ mal dotaz koľko rodín tam ešte býva. 
- Pán starosta odpovedal, že momentálne dve rodiny, ktoré sa v tomto roku už z tejto bytovky 

odsťahujú. 
- JUDr. Vereš navrhol, aby stavebná komisia prehliadla bytovku a navrhla riešenie. 
- P. Dojčan, poslanec OZ navrhoval urobiť rekonštrukciu bytovky. 

 
Hlasovanie, aby stavebná komisia po tváromiestnej prehliadky 4 b.j. na ul. Záhradnej a budovy bývalého 
zdravotného strediska na ul. Hlavnej navrhla riešenie na opravu týchto budov a žiadateľov o obecné byty 
zaradiťdo poradovníka  uchádzačov o obecné byty. 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
7. Organizačné otázky  

 
Pán starosta požiadal kontrolóra obce, aby informoval poslancov ohľadom čerpania prostriedkov na 
veľkokýrsky letný festival v roku 2006 a výdaje na výstavbu kaplnky. 
Pán Kováčik informoval poslancov o výdavkoch nasledovne: 
Strava a občerstvenie pre pozvaných hostí („Kérek“ találkozója) a účinkujúcich: 
Spolu:              34.222,50  
Vystúpenia súborov:  
Spolu:            119.500,-  
Ostatné výdavky: 
Spolu:            32.475,50 
Celkové výdavky spolu činili:           186.198,- Sk 
 
Vyúčtovanie výdavkov na výstavbu kaplnky: 
Transfér poskytnutý cirkvi   500.000,-  
Výdavky rím.kat.far. úradu k 4.8.2007 317.000,-  
Podlahová dlažba       14.000,- 
Zostatok z chladiarenského boxu   120.000,- 
Dokončenie el. inštalácie            6.000,- 
Spolu:        957.000,- 

 
8. Diskusia 
Pán starosta otvoril diskusiu k pozvánke na exkurziu do Rakúska na prehliadku veterného parku.  
- Ing. Hlavatý, poslanec OZ  pripomenul, že si treba dôkladne premyslieť či povoliť výstavbu veterného 
parku na území nášho katastra. Treba sa v Rakúsku poinformovať ako to vplýva na životné prostredie, či  
nerušia elektrárne bývanie obyvateľov. 
Poslanci OZ boli toho názoru, že sa treba ísť pozrieť na elektrárne do Rakúska, treba prijať pozvanie na 
exkurziu. Pán starosta navrhol termín 16. 11. 2007. 
Hlasovanie: 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0 zdržali sa:  0 
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Pán Krizsan sa ospravedlnil a opustil rokovaciu miestnosť, nakoľko išiel do zamestnania.  
 
- p. Dojčan, poslanec OZ podotkol, že by bolo potrebné požiadať DI o obmedzenie rýchlosti na území 

našej obce na 40 km/hod. Vodiči prechádzajú cez našu obec vysokými rýchlosťami. 
- P. Máté, občan pripomenul, že v Krškanoch sú na prechodoch pre chodcov semafóry, či by sa aj u nás 

nemohli namontovať? 
- P. starosta odpovedal, že už na DI žiadal o obmedzenie rýchlosti na území našej obce, ale nechcú na 

túto požiadavku pristúpiť.  
- Ing. Hlavatý, poslanec OZ pripomenul, že treba ešte raz žiadať a keď sa nepodarí na DI, treba požiadať 

Krajský úrad, možno niekto povolí. 
- P. Kazán, poslanec OZ pripomenul, že pri Kamennom moste je telefónny stĺp, ktorý bráni pri výhľade, 

keď sa vychádza z obce na hlavnú cestu. Bolo by potrebné preložiť tento stĺp. 
- JUDr. Vereš, poslanec OZ mal pripomienku, že treba žiadať DI aj na obmedzenie rýchlosti na námestí 

na 30 km/hod. 
- P. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že už v mnohých obciach je zóna obmedzenej rýchlosti na 40 

km/hod. 
- Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že už v minulosti boli zastupiteľstvom schválené prechody pre 

chodcov na hlavnej ceste. Bol navrhnutý aj prechod pred domom p. Mátého na spojovaciu ul. 
z Novozámockej na Budovateľskú, avšak tento prechod do dnešného dňa nie je vyznačený. Ďalej sa 
dotazoval, aké škody vznikli obci na obecnom majetku pri požiari v priestoroch bývalej MŠ na 
Malokýrskej ul.  

- Pán starosta odpovedal, že v dôsledku vysokých teplôt a sucha sa vznietili PET fľaše na dvore MŠ. 
Nevznikli žiadne škody na obecnom majetku, len PET fľaše ktoré boli v obci vyzbierané, tie zhoreli 
a niektoré vyradené veci z baraku. 

 
JUDr. Vereš  opustil rokovaciu miestnosť. 
 
- P. Bátora, poslanec OZ k prednesenej informácii kontrolóra obce o vynaložených výdavkoch na 

veľkokýrsky letný festival a výstavbu kaplnky podotkol, že neverí tým číslam, ktoré kontrolór obce 
prečítal. Ďalej mal pripomienku k vysielaniu TV Carisma. Teraz vysielajú program – opakujú ho, ktorý 
bol odvysielaný vo februári, ktorý program už nie je aktuálny, zvolávali občanov na rodičovský ples, 
opakovala sa aj reakcia farskej rady na jeho diskusný príspevok na ustanovujúcom zasadnutí OZ. Kto 
zodpovedá za vysielanie Carismy? Starosta by sa mal zmeniť, lebo jeho zamestnankyňa píše do 
zápisnice lži a nepravdy. On, ako overovateľ, zápisnicu z ustanovujúceho zastadnutia OZ nepodpísal 
a zatiaľ ju nepodpíše, kým sa neprepíše ako on chce. Žiada kontrolóra, aby prekontroloval nahrávku 
z ustanovujúceho zasadnutia OZ. On neosočoval poslancov. Čo povedal, to povedal, za tým si aj stojí. 
Žiadal starostu, aby dal hlasovať nech kontrolór obce skontroluje nahrávku. Ďalej pokračoval, že vo 
vysielaní Carismy ďalej ukazovali pobožnosť pri príležitosti sviatku Božieho tela. On vidí, ako sa farár 
prihovára veriacim a starosta mu drží mikrofón. Podľa neho je to nedôstojné, aby starosta držal farárovi 
mikrofón, veď to sú dve osoby rovnakej funkcie v obci. Ďalej bola posviacka kaplnky, kde sme boli 
prítomní a tu farár poďakoval obci za poskytnutú pomoc, to nebolo adresované obecnému úradu, to 
robila cirkevná obec? Ani ani výdavky, čo predniesol pán farár nesedia s údajmi p. kontrolóra. Neverí 
tým číslam. Pán farár by mal hovoriť pravdu od oltára. Ďalej podotkol, že ešte nedostal odpoveď aký je 
priemerný mesačný plat v národnom hospodárstve. V uznesení sa uzniesli, že sa dajú vytýčiť hranice 
pozemkov p. Kántorovej a suseda. Odpoveď starostu bola, že podľa vyjadrenia suseda p.Vidu sa 
s hraničným stĺpom nepohlo. Starosta tomu verí? On nie. To všetko sú podľa neho lži a nepravdy. 

- Pán starosta odpovedal p. Bátorovi, že či sú to lži alebo nepravdy, to je jeho subjektívny názor. Činnosť 
farskej rady sem nepatrí. Možno však, že jemu osobne závidí jeho kresťanskú výchovu, ktorá sa p. 
Bátorovi asi neušla. Že bolo odvisielané v Carisme februárové vysielanie, o tom sa aj on dozvedel až 
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po ohlasoch občanov. Hneď vyslovil svoju nespokojnosť vysielaciemu štábu, ako môžu niečo také 
pustiť do vysielania. Aj tu sa potvrdzuje, že nerobí cenzúru vysielania.  

- P. Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že v správe kontrolóra neodzneli náklady vynaložené na 
verejnoprospesné práce.  

- Pán starosta odpovedal, že všetko bolo zahrnuté v plnení rozpočtu. Ďalej odpovedal na otázky p. 
Bátoru, že priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2006 činí 18.761,- Sk, je to verejný údaj 
dostupný na internetovej stránke štatistického úradu SR. V čase, keď bol p. Bátora starostom obce, aj 
vtedy sa plat starostu odvíjal z týchto údajov, ale vtedy sa poslanci nesmeli pýtať na plat starostu. Ďalej 
k sťažnosti p. Kántorovej odpovedal p. Bátorovi, že sťažovateľka svoju prvú sťažnosť podala ešte 
v čase, keď bol p. Bátora starostom obce, vtedy sa  jej sťažnosť nevyriešila, teraz ju p. Bátora chce 
riešiť. Vysvetlil postup ako sa so sťažnosťou zaobchádzalo. Nakoľko sťažovateľka sa sťažovala na 
vlhnutie múrov jej rodinného domu čo sa prejavuje hlavne po smrti jej matky, odkedy si už 
sťažovateľka sama nevie poradiť s údržbou a nakoľko nie je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti, po 
tváromiestnych prehliadkach bola požiadaná, aby sa o pomoc obrátila na spoluvlastníkov domovej 
nehnuteľnosti aby jej pomohli pri údržbe jej domu, nakoľko obec nerobí údržbu nehnuteľností 
v súkromnom vlastníctve. Nevie prečo sa p. Bátora tak zastáva pani Kántorovej, prečo neurobil nápravu 
vtedy keď bol on sám starostom, prečo chce zvaliť vinu na druhého? Hranice susedných nehnuteľností 
neboli nikdy vecou sťažnosti p. Kántorovej, len p. Bátora teraz navrhuje vytýčenie hraníc susedných 
nehnuteľností. On nevidí dôvod, prečo by sa mali vytyčovať hranice susedných nehnuteľností. 
Odpovedal aj na ďalší diskusný príspevok p. Bátoru, kedy mu vytýka, že nepozná Zákon o obecnom 
zriadení. Nevie, ako to môže p. Bátora tvrdiť, keď on, ako novozvolený  starosta v treťom volebnom 
období v r. 1999 dal ustanovujúce zasadnutie OZ viesť p. Ing. Kováčovi vtedy novozvolenému 
poslancovi OZ, ktorý ešte nezložil sľub poslanca.  Pritom rokovanie prvého zasadnutia OZ otvorí 
a vedie až do zloženia sľubu novozvoleného starostu doterajší starosta. P. Bátora hľadá chyby v iných 
a pritom aj on ich robil.Ešte citoval zo zápisnice ohľadom rozšírenia budovy Jednoty, kedy poslanci 
súhlasili s rozšírením predajne smerom k rieke a výstavba sa uskutočnila práve na opačnú stranu 
smerom k ceste.  

- P. Bátora sa pýtal poslancov, či nevyzerá predajňa Jednoty teraz dobre? Ako by vyzerala, keby sa 
rozšírila na opačnú stranu? 

- P. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že keď p. Bátora bol starostom, vtedy sa poslanci nesmeli ohlásiť, 
hoci bolo schválené uznesenie, predsa sa výstavba uskutočnila na opačnú stranu. 

- Pán starosta ešte dodal, že pri predvolebnej kampani  p. Ing. Kováč bez ohlásenia vstúpil do kultúrneho 
domu. Mal sa ohlásiť na úrade, nikomu nebol odmietnutý vstup do kultúrneho domu, ale nevie ako si to 
niekto predstavuje vstúpiť do verejnej budovy bez ohlásenia.  

- P. Straňák, občan sa ohlásil, dokedy chcú ešte poslanci počúvať, ešte toho nemajú dosť? 
- P. Kováčiková, poslankyňa OZ podotkla, že podľa jej názoru tu ide o vyrovnávanie si účtov medzi 

bývalým starostom a terajším.  
- P.Bátora, poslanec OZ podotkol, že on neosočoval poslancov, ako je to uvedené v zápisnici, ale hovoril 

všeobecne. 
- P. Straňák, občan pripomenul,že by bolo dobré keby sa už konečne poslanci rozhodli, lebo takto to 

ďalej nemôže ísť. 
- p. Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že treba pozrieť nahrávku z ustanovujúceho zasadnutia OZ 

a prepísať zápisnicu, aby sa už konečne ukončila diskusia na túto tému a podotkol, že on má kľúče od 
kultúrneho domu, môže tam vstúpiť, veď má aj nejakú zodpovednosť. 

- P. Dojčan, poslanec OZ  na príspevok Ing. Kováča podotkol, že je rád, že aj on už  konečne povedal 
aby sa  toto ukončilo, veď zastupiteľstvo už dávno prejednalo program a pri diskusii sa vždy treba 
vracať k ustanovujúcemu zasadnutiu OZ. Ešte dodal, že kľúče má p. Kováč na pondelok večer, kedy sa 
konajú skúšky spevokolu vo VKD, tie kľúče nie sú na ľubovolný vstup do budovy. Podľa jeho názoru 
je potrebné, aby každý, kto chce užívať priestory kultúrneho domu, vopred ohlásil na obecnom úrade, 
že mieni užívať priestory verejnej budovy.  
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- P. Bátora pripomenul, že ak sa neopraví zápisnica, aj na nasledujúcej schôdzi bude diskutovať na túto 
tému. 

- P. starosta sa opýtal, či slovo kontrolóra bude stačiť p. Bátorovi. 
- P. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že p. Bátora povedal že neverí kontrolórovi, teraz bude veriť? 
- P. starosta ešte požiadal p. Bátoru, aby preložil do slovenského jazyka čo povedal, poprípade to tak 

bude uvedené v zápisnici. 
- P. Bátora odmietol preložiť svoje slová, ale tvrdil že neosočoval poslancov. 
- P. Ďurček, občan povedal p. Bátorovi, že on pri každom vypovedanom slove niekoho osočuje. To sa 

nepatrí čo tu stále robí, veď bol starostom a teraz sa takto správa? 
- P. Bátora trval na svojej požiadavke, aby kontrolór rozhodol, či osočoval poslancov. 
 
Hlasovanie za návrh, aby kontrolór obce prezrel nahrávku z ustanovujúceho zasadnutia OZ a podal správu, 
či p. Bátora osočoval poslancov. 
Hlasovanie: 
Prítomní:  8  za:  8  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
9. Interpelácia poslancov 

 
- p. Kazán, poslanec OZ mal pripomienku, že podľa jeho názoru zriadenie sociálnej komisie bolo 

zbytočné, nakoľko komisia nezasadá. Podľa jeho názoru ju možno aj rozpustiť a členov 
preradiť do fungujúcich komisií. 

- Pán starosta odpovedal, že aj táto komisia sa má zísť, veď sú problémy v obci ktoré by mohla 
riešiť.  

 
10. Návrh na uznesenie 
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu: 
 
Schvaľuje 
prevádzkový poriadok pohrebísk na území Obce Veľký Kýr a cenník služieb 
Uznesenie č. 48/2007-OZ 
Schvaľuje  
plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2007  
príjmy bežného rozpočtu           15.903 tis. 
príjmy kapitálového rozpočtu   5.649 tis. 
Finančné operácie   9.540 tis. 
Spolu:             31.092 tis. 
Výdavky bežného rozpočtu  7.732 tis. 
Výdavky kapitálového rozpočtu 14.957 tis. 
Finančné operácie        235 tis. 
Spolu:    22.924 tis. 
Výdavky ZŠ s MŠ    6.522 tis. 
Uznesenie č. 49/2007-OZ 
 
Odročuje 
odpredaj časti obecného pozemku parc.č. 495/2 v kat. úz. Veľký Kýr ktorá by sa pričlenila k parc.č. 113/2 
pre Ing. Loránta Peternaiho, bytom Nové Zámky, Nám. Gy. Széchényiho 8 do vysporiadania vlastníckych 
vzťahov na parc.č. 113/2 v kat. úz. Veľký Kýr  a zabezpečenia vstupu vlastníkov parciel č. 113/1 a 113/3 
v kat. úz. Veľký Kýr cez novovytvorený pozemok a zároveň 
žiada 
o predloženie geometrického plánu na predmetný pozemok. 
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Ukladá  
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa. 
Uznesenie č. 50/2007-OZ 
 
Schvaľuje  
odpredaj časti pozemku v kat. úz. Veľký Kýr z parc.č. 1174/1 o výmere 110 m² v Hlbokej ceste pre Jána 
Kanyicsku a manž. bytom Veľký Kýr, Veľká Pažiť 42 za 10 Sk/m² v celkovej sume 1100,- Sk, 
poveruje 
starostu obce na podpísanie kúpno-predajnej zmluvy. 
Uznesenie č. 51/2007-OZ 
 
Schvaľuje 
odpredaj časti pozemku v kat. úz. Veľký Kýr parc.č. 1174/1 o výmere 110 m² v Hlbokej ceste  pre    
Štefana Dobrotku a manž. bytom Veľký Kýr, Záhradná 33 za 10 Sk/m² v celkovej sume 1100,- Sk, 
poveruje 
starostu obce na podpísanie kúpno-predajnej zmluvy. 
Uznesenie č. 52/2007-OZ 
 
Schvaľuje  
poskytnutie finančného príspevku vo výške 1000,- Sk na vybudovanie sochy Lajosa Kossutha pre 
Občianske združenie Palatinus, Nádvorie Európy 1, Komárno. 
Uznesenie č. 53/2007-OZ 
 
Súhlasí  
s prevádzkovaním obchodu predajne kŕmnych zmesí, bielkovinových koncentrátov a chovateľských 
potrieb na ul. Apátska 32 od 1. 11. 2007 pre firmu Akvafish – Borsányi F. Tešedíkovo, Školská 992. 
Ukladá  
prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľa. 
Uznesenie č. 54/2007-OZ 
 
Súhlasí 
s pozvaním  firmy Ventureal na pracovnú exkurziu veterného parku v Rakúsku dňa 16. 11. 2007  
Uznesenie č. 55/2007-OZ 
 
Ukladá  
stavebnej komisii po tváromiestnej obhliadke navrhnúť riešenie na rekonštrukciu 4 b.j. na ul. Záhradná 
a budovy bývalého zdravotného strediska na ul. Hlavná. Návrh riešenia predložiť na najbližšom zasadnutí 
OZ. 
Uznesenie č. 56/2007-OZ 
 
Doporučuje  
uchádzačov o obecné nájomné byty zaradiť do poradovníka uchádzačov o obecné nájomné byty 
v chronologickom poradí, ako prichádzajú žiadosti. 
Uznesenie č. 57/2007-OZ 
 
Ukladá 
kontrolórovi obce skontrolovať záznam z ustanovujúceho zasadnutia OZ a informovať obecné 
zatupiteľstvo, či tam odznelo osočovanie poslancov OZ zo strany poslanca OZ p. Bátoru. 
Uznesenie č. 58/2007-OZ 
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Poveruje  
starostu obce prejednať: 

- s DI PZ možnosť zníženia rýchlosti motorových vozidiel na 40 km/hod. na území Obce Veľký 
Kýr, 

- s T-Com možnosť preloženia stĺpa telefónneho vedenia pri Kamennom moste. 
Uznesenie č. 59/2007-OZ 

 
 

11. Záver  
 
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadanie 
OZ ukončil.  
 
Vo Veľkom Kýre, dňa 18. septembra 2007 
 
 
 
Helena Dojčanová                                                                 Mgr. Ladislav Kottlík 
 prednostka úradu                                                                          starosta obce  
 
 
 
 
Zapísala: Helena Dojčanová 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Igor Hlavatý       ............................................... 
 

 Žofia Hanzelíková  ................................................ 
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