
 

 

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

Z á p i s n i c a 
z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 
Dátum konania: 26. septembra 2008 
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. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2008 
5. Návrh na úpravu rozpočtu 
6. Žiadosti občanov 
7. Organizačné otázky  
8. Diskusia 
9. Interpelácia poslancov 
10. Návrh na uznesenie 
11. Záver  

 
Desiate 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. Ing. Hlavatého, ktorý 
sa nemôže dostaviť na dnešné zasadnutie. 
 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 
Do návrhovej komisie navrhol:   p. Vojtecha Bátoru  a p. Ladislava Dojčana 
 
Za overovateľov zápisnice navrhol: p. Žofiu Hanzelíkovú a p. Ing. Pavla Kováča 
 
Hlasovanie za predložený návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice: 
Prítomní:  9  za:  9  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
Po týchto úvodných slovách pán predsedajúci pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania. 
 
3. Kontrola uznesení 
 
- p. Bátora, poslanec OZ mal dotaz, čo sa deje s umiestnením bankomatov v obci. 
- P. starosta odpovedal, že boli požiadané všetky peňažné inštitúcie o možnosť umiestnenia 

bankomatu v našej obci. Odpoveď sme obdržali od VÚB, Poštovej banky a Slovenskej pošty, 



 

 

ktorí nemajú záujem o umiestnenie bankomatu.  OTP Banka prejavila svoj záujem, majú aj 
vyhliadnuté miesto a to pri Motoreste na hlavnej ceste. Konečné stanovisko ešte nie je 
známe. 

Poslanci neboli spokojní, že iba OTP Banka má záujem o zriadenie bankomatu, nakoľko občania 
majú svoje vklady v rôznych iných bankách nie práve u tej, ktorá by mala záujem o zriadenie 
bankomatu na území obce. 
 
4. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2008 
 

Bežné príjmy obce za I. polrok činia     16 543 410  
Kapitálové príjmy                   46 414      
Príjmové finančné operácie           0 
Príjmy obce spolu:       16 589 824  
Výdavky: 
Bežné výdavky        6 111 342 
Kapitálové výdavky           374 532 
Výdavkové finančné operácie         536 536 
Výdavky spolu:        7 022 410              
 
Výdavky na originálne kompetencie poskytnuté do ZŠ 1 752 547 
Výdavky na prenesené kompetenicie    5 112 449 
Výdavky ZŠ s MŠ spolu:     6 864 996 

 
Celkové príjmy obce:  16 589 824 
Celkové výdavky obce:      7 022 410 
Výdavky ZŠ s MŠ spolu:    6 864 996 
Rozdiel príjmov a výdavkov: + 2 702 418 

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

 
 

5. Návrh na úpravu rozpočtu 
 
V zmysle § 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  č. 583/2004 Z.z. 
v znení neskorších predpisov úpravu rozpočtu na účelovo určené prostriedky poskytnuté zo 
štátneho rozpočtu,  z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na 
konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru 
neschvaľuje orgán obce – OZ. Z uvedeného dôvodu sa v I. polroku uskutočnila úprava rozpočtu 
na kapitolách, kde boli poskytnuté účelovo určené prostriedky. Boli poskytnuté ZŠ na 
vzdelávacie poukazy, dopravné žiakom, ESF aktivačná činnosť vo výške 142 tis. Sk. Obci boli 
poskytnuté prostriedky na OPZI Lok. Infr. 3.4. Renov.obcí, ÚPN-O, príspevok pre deti 
v hmotnej núdzi: stravné, škol. potreby, motivačný príspevok a z ESF na aktivačnú činnosť 
celkove vo výške 243 tis. Sk. Rozpočet obce sa v I. polroku 2008 zvýšil celkove o 385.000,- Sk, 
z ktorých 142 tis. Sk bude účtovať ZŠ s MŠ vo svojom rozpočte. 
Po prerokovaní návrhu na úpravu rozpočtu finančnou komisiou pán starosta predniesol návrh 
na úpravu rozpočtu obce nasledovne:  



 

 

Nakoľko od 1. septembra ZŠ s MŠ otvorila novú triedu ŠKD – maďarské oddelenie, po 
predbežnom súhlase na otvorenie tejto triedy je potrebné navýšiť rozpočet na originálne 
kompetencie vo výške 62 000,- Sk, ktoré budú slúžiť na krytie mzdových nákladov a odvodov 
vychovávateľky v tejto triede. Na tento účel je možné po súhlase OZ poskytnúť prostriedky zo 
zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov.  
Nakoľko tu je potrebný konkrétny súhlas OZ na povolenie čerpania týchto prostriedkov, na 
základe návrhu finančnej komisie navrhuje schválenie použitia zostatku prostriedkov 
z predchádzajúcich rokov vo výške 62 tis. Sk na krytie mzdových nákladov a odvodov na 
originálne kompetencie v novovytvorenej triede ŠKD? 
 
Hlasovanie za použitie zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 62.000,- Sk 
na krytie mzdových nákladov a odvodov na originálne kompetencie v novovytvorenej triede 
ŠKD. 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0 zdržali sa:  0 

 
Ďalej predniesol návrh na úpravu rozpočtu nasledovne: 
 
V príjmovej časti: 
Z prenajatých priestorov VKD   + 10 000 
Administratívne poplatky – ostatné(správne) + 25 000 
Úroky z vkladov     +   5 000 
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov + 62 000 
Úprava príjmov spolu:    + 102 000 
Vo výdavkovej časti: 
Splácanie úrokov komunálneho investičného úveru   + 40 000 
 
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 
výdavky: 
Na projekty pre čerpanie fin. Prostr. z EÚ  - 300 000 
Dielne a garáže: servis,údržba,oprava – HON + 300 000 
Cintoríny: všeobecný materiál      - 15 000 
       Údržba prev.strojov,prístrojov     - 10 000 
       Údržba budov,priestorov,objektov   + 25 000 
Nákup pozemkov      - 104 000 
Nákup softvéru – pasportizácia hrobov   +  91 000 
Nákup výpočtovej techniky    +  13 000 
Realizácia nových stavieb     - 839 000 
Oprava strechy pavilón B ZŠ s MŠ   + 839 000 
Úprava výdavkov spolu:       + 40 000 
Rozdiel tvorí transfér vo výške 62 000 Sk na originálne kompetencie, ktoré vo výdavkovej časti 
bude účtovať ZŠ s MŠ 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0 zdržali sa:  0 

 
 
 



 

 

6. Žiadosti občanov 
 

Pán starosta predniesol žiadosť Alexandra Sládečka a manž. bytom Veľký Kýr, Budovateľská 
29 o odpredaj pozemku v kat. úz. Veľký Kýr, parc.č. 608/8 o výmere 630 m² s označením 
kultúry orná pôda. Navrhuje predmetný pozemok odpredať  za 23,- Sk/m², nakoľko žiadatelia 
tento pozemok užívajú ako svoju záhradu. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
Ďalej predniesol žiadosť Jána Mihalika a manž. Zuzany bytom Veľký Kýr, Záhradná 27 vo veci 
zrušenia uznesenia č. 43/2006-OZ z 30. 6. 2006 a zároveň žiadosť o odpredaj pozemkov vo 
vlastníctve obce zameraných GP č. 93/05 Ing. Zoltánom Kotrusom nasledovne: 
- diel č. 5 z parc.č. 1937/3 o výmere 5 m², ktorý sa pričlení k parc.č. 1937/23 
- diel č. 6 z parc.č. 1937/3 o výmere 131 m², ktorý sa pričlení k parc.č. 1937/11, 
celkove o výmere 136 m², navruhuje cenu za 23,- Sk/m², nakoľko tieto pozemky žiadatelia 
užívajú ako zast. plochu; 
zároveň ponúka obci na odkúpenie časť pozemku v kat. úz. Veľký Kýr z ich vlastníctva 
z parc.č. 1937/11 diel č. 2 o výmere 22 m² ktorá sa pričlení k parc.č. 1937/15, taktiež navrhuje 
cenu za 23,- Sk/ m². 
 
Hlasovanie: 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
Ďalej predniesol žiadosť Márie Verešovej bytom Veľký Kýr, Mlynská 33 o odpredaj obecného 
pozemku v kat. úz. Veľký Kýr na Novozámockej ulici, parc.č. 1063/5 o výmere cca 7 á. 
Navrhuje odročiť prejednanie tejto žiadosti, nakoľko táto žiadosť bola doručená 24. 9. 
a žiadateľka tu uvádza nesprávne parcelné číslo pozemku ktorý chce odkúpiť. Treba upresniť 
o ktorý pozemok má žiadateľka záujem. Pozemok parc.č. 1053/5 je na LV obce, ale o tento 
pozemok sa súdili Švecoví s obcou nakoľko na predmetný pozemok mali prídelovú listinu. 
 
Hlasovanie za odročenie žiadosti: 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť COOP Jednoty Nové Zámky ohľadom odpredaja 
pozemku v kat. úz. Veľký Kýr  zameraného GP č. 125/2007 nasledovne: 

- parc.č. 392/21 zast. plochy o výmere 4 m² 
- parc.č. 392/22 zast. plochy o výmere 32 m² 
- parc.č. 392/23 zast. plochy o výmere 32 m² 
- parc.č. 392/5 zast. plochy o výmere 277 m² 

spolu o výmere              345 m² 
 
- p. Dojčan, predseda finančnej komisie na základe návrhu finančnej komisie navrhuje, aby 

sa žiadaný pozemok nepredal, ale aby sa uzavrela s vlastníkom stavby predajne 
priemyselný tovar nájomná zmluva za užívanie obecného pozemku. 

- P. Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že starý dom sestier Ladungových predala p. 
Maticsová, obec tam nemala vlastníctvo? 



 

 

- P. Bátora, poslanec OZ pripomenul, že je tam vlastníctvo obce. Ešte keď bol starostom 
požiadali JUDr. Lapárovú o usporiadanie predmetnej nehnuteľnosti, ale potom sa 
usporiadanie neuskutočnilo. Treba, aby obec dala zamerať svoje vlastníctvo a preveriť 
vlastnícke vzťahy.  

 
Hlasovanie, aby sa pre COOP Jednota Nové Zámky neodpredali pozemky vo vlastníctve obce 
o celkovej výmere 345 m² a za uzatvorenie nájomnej zmluvy s vlastníkom stavby predajne 
priemyselný tovar na Apátskej ul. 
 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť Vojtecha Száraza a manž. bytom Veľký Kýr, Cetínska 11 
ohľadom poskytnutia finančnej výpomoci na krytie sociálno-zdravotnej starostlivosti v DSS 
pre ich syna Vojtecha, ktorý je od malička ťažko zdravotne postihnutý a sú nútení ho umiestniť 
v DSS, nakoľko ho už nedokážu s manželkou opatrovať v dostatočnej miere. Chýbajúca suma 
na krytie pobytu v DSS v prípade ich syna činí cca 1700 – 1800,- Sk mesačne. 
Túto žiadosť prerokovala sociálna komisia a navrhujú poskytnúť chýbajúci príspevok vo výške 
cca 1700 – 1800,- Sk pre DSS do 31. 12. 2008 odo dňa umiestnenia syna žiadateľa do DSS. 
 
Hlasovanie za predložený návrh: 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť Heleny a Štefana Šimonových, bytom Veľký Kýr, Na 
Sihoti 10 vo veci poskytnutia finančnej výpomoci z dôvodu požiaru v ich rodinnom dome. 
Sociálna komisia sa zaoberala s týmto problémom, boli aj na tváromiestnej prehliadke 
a doporučujú poskytnúť príspevok vo výške 10.000,- Sk s tým, že sa za túto sumu nakúpi 
mraznička a gumolín do kuchyne. 
p. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že poškodení dostali aj od zamestnávateľa výpomoc, ale 
nie vo fiančnej forme, ale za zozbierané peniaze od spolupracovníkov sa im nakúpil potrebný 
materiál na opravu poškodenej miestnosti, ale peniaze sa im nedali priamo do ruky. 
Hlasovanie za poskytnutie výpomoci vo výške 10.000,- Sk z ktorej sumy kúpiť mrazničku 
a gumolín do kuchyne pre poškodených. 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
7. Organizačné otázky 
 
Pán starosta predložil návrh na udelenie čestného občianstva obce pre p. Józsefa Szőke, ktorý sa 
v uplynulých dňoch dožil 80 rokov. Menovaný rodák obce je autorom Monografie obce a vydal 
aj viac knižných publikácií v ktorých spomína rodnú obec.  
- p. Dojčan, poslanec OZ podal návrh, aby  zasadla kultúrna komisia a vypracovala podklady 

na ocenenie jeho práce. 
- P. Bátora, poslanec OZ navrhol, aby bol menovaný osobne navštívený a zobral sa mu 

nejaký vzácnejší dar. 
 
Pán starosta ďalej informoval poslancov, že dňa 14. 10. 2008 o 18,00 hod. sa bude konať 
EURO diskusia v malom kultúrnom dome, kde poskytnú informácie o zavedení EURA 
pracovníci Slovenskej sporiteľne, pozýva aj poslancov OZ. 



 

 

Ďalej informoval poslancov, že starosta Hajmáskéru pozýva poslancov na návštevu do 
Hajmáskéru, žiada poslancov, aby stanovili termín návštevy. 
Poslanci OZ sa zhodli na termíne 24. a 25. 10. 2008. 
Ďalej informoval poslancov, že do uzávierky prihlášok na hlavného kontrolóra obce bolo 
doručených do podateľne obecného úradu 6 prihlášok. Otváranie obálok sa uskutoční 3. 
októbra o 19,00 hod. na mimoriadnom zasadnutí OZ. 
8. Diskusia 
p. Bátora, poslanec OZ vyslovil svoj názor na oslavy 895. výročia prvej písomnej zmienky 
o obci, kritizoval program, vyslovil nesúhlas s organizovaním programu k čomu sa pripojili aj 
ďalší poslanci p. Kazán, Ing. Valaška a Ing. Kováč. 
Starosta a ostatní členovia komisie pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže odpovedali, že 
sa mali možnosť aktívnejšie zapojiť do organizovania a úlohy, ktorými boli poverení mali 
dôkladnejšie plniť, boli by mali obecné dni lepšiu úroveň. 
Ďalej odznel dotaz na vytýčenie hraníc pozemku p. Kántorovej, pripomienky na kosenie buriny 
v parku, naposledy sa kosilo koncom júla a napokon odzneli výhrady k vydaniu knihy pri 
príležitosti 895. výročia obce, ktoré výdavky neboli odsúhlasené OZ a v knihe sú uvedené 
niektoré nepresné údaje o histórii obce. 
9. Zhrnutie uznesení OZ  
Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje 
A)  
plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2008 v príjmovej časti: 
Bežné príjmy   16 543 410  
Kapitálové príjmy                 46 414 
Príjmové finančné operácie      0 
Spolu:    16 589 824 
vo výdavkovej časti: 
bežné výdavky        6 111 342 
kapitálové výdavky       374 532 
výdavkové finančné operácie      536 536  
Spolu:      7 022 410 
Výdavky na originálne kompetencie  1 752 547 
Výdavky na prenesené kompetencie:  5 112 449 
Spolu:                 6 864 996 
B)  
zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 62.000,- Sk použiť na krytie 
mzdových nákladov a odvodov na originálne kompetencie v novovytvorenej triede ŠKD. 
C) 
V zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtové opatrenie č. 2 
V príjmovej časti: 
Z prenajatých priestorov VKD   + 10 000 
Administratívne poplatky – ostatné(správne) + 25 000 
Úroky z vkladov     +   5 000 
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov + 62 000 
Úprava príjmov spolu:    + 102 000 
Vo výdavkovej časti: 



 

 

Splácanie úrokov komunálneho investičného úveru   + 40 000 
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 
výdavky: 
Na projekty pre čerpanie fin. Prostr. z EÚ  - 300 000 
Dielne a garáže: servis,údržba,oprava – HON + 300 000 
Cintoríny: všeobecný materiál     - 15 000 
       Údržba prev.strojov,prístrojov    - 10 000 
       Údržba budov,priestorov,objektov  + 25 000 
Nákup pozemkov     - 104 000 
Nákup softvéru – pasportizácia hrobov  +  91 000 
Nákup výpočtovej techniky   +  13 000 
Realizácia nových stavieb    - 839 000 
Oprava strechy pavilón B ZŠ s MŠ            + 839 000 
Úprava výdavkov spolu:      + 40 000 
Rozdiel tvorí transfér vo výške 62 000 Sk na originálne kompetencie, ktoré vo výdavkovej časti 
bude účtovať ZŠ s MŠ 
Rozpočet ZŠ s MŠ sa vo výdavkovej časti zvýši o vlastné príjmy ZŠ s MŠ vo výške 277 tis. Sk 
Uznesenie č. 111/2008-OZ 
schvaľuje  
odpredaj pozemku v kat. úz. Veľký Kýr, parc.č. 608/8 o výmere 630 m² s označením kultúry 
orná pôda  za 23,- Sk/m² pre Alexandra Sládečka a manž. bytom Veľký Kýr, Budovateľská 29. 
Uznesenie č. 112/2008-OZ 
Ruší  
Svoje uznesenie č. 43/2006-OZ z 30.6.2006 a 
Schvaľuje 
odpredaj častí pozemkov v kat. úz. Veľký Kýr zameraných GP č. 93/05 pre Jána Mihalíka a 
manž. bytom Veľký Kýr, Záhradná 27 nasledovne: 

- diel č. 5 z parc.č. 1937/3 o výmere 5 m², ktorý sa pričlení k parc.č. 1937/23 
- diel č. 6 z parc.č. 1937/3 o výmere 131 m², ktorý sa pričlení k parc.č. 1937/11, 

celkove o výmere 136 m² za 23,- Sk/m², zároveň 
súhlasí  
s odkúpením časti pozemku v kat. úz. Veľký Kýr z vlastníctva Jána Mihalíka a manž z parc.č. 
1937/11 diel č. 2 o výmere 22 m² v prospech obce Veľký Kýr, ktorý sa pričlení k parc.č. 
1937/15 za 23,- Sk/ m². 
Uznesenie č. 113/2008-OZ 
odročuje 
odpredaj pozemku parc.č. 1053/5 v kat. úz. Veľký Kýr pre Máriu Verešovú bytom Mlynská 
895/33 
Uznesenie č. 114/2008-OZ 
neschvaľuje 
odpredaj pozemku v kat. úz. Veľký Kýr  zameraného GP č. 125/2007 pre COOP Jednota Nové 
Zámky nasledovne: 

- parc.č. 392/21 zast. plochy o výmere 4 m² 
- parc.č. 392/22 zast. plochy o výmere 32 m² 
- parc.č. 392/23 zast. plochy o výmere 32 m² 
- parc.č. 392/5 zast. plochy o výmere 277 m² 

spolu o výmere              345 m² 



 

 

poveruje 
starostu obce na uzatvorenie nájomnej zmluvy s vlastníkom stavby 
ukladá 
finančnej komisii predložiť návrh na výšku nájomného v zmysle platných právnych predpisov 
Uznesenie č. 115/2008-OZ 
schvaľuje 
poskytnutie finančnej výpomoci na dofinancovanie výdavkov plnej sociálno-zdravotnej 
starostlivosti v DSS pre Vojtecha Száraza bytom Veľký Kýr Cetínska 11 po umiestnení v DSS 
vo výške 1700-1800 Sk/ mes. podľa žiadosti rodičov, do konca kalendárneho roka 2008. 
Uznesenie č. 116/2008-OZ 
Schvaľuje 
poskytnutie finančnej výpomoci pre rod. Šimonových bytom Veľký Kýr, Na Sihoti 10 vo výške 
10 000,- Sk na nákup mrazničky a gumolínu na pokrytie podlahy kuchyne. 
Uznesenie č. 117/2008-OZ 
Ukladá 
kultúrnej komisii vypracovať podklady na ocenenie práce spisovateľa p. Jozefa Szőke, rodáka 
obce Veľký Kýr,  pri príležitosti jeho životného jubilea 80 rokov 
Uznesenie č. 118/2008-OZ 

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

 
Vo Veľkom Kýre, dňa 2. 10. 2008 

 
 
 
 
Helena Dojčanová                                                                  Mgr. Ladislav Kottlík 
 prednostka úradu                                                                           starosta obce  
 
 
 
Zapísala: Helena Dojčanová 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Žofia Hanzelíková          .............................................. 
 
                                        Ing.Pavol Kováč        ............................................... 
 


