
 

 

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

Z á p i s n i c a 
z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 
Dátum konania: 21. novembra 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. Návrh na zriadenie inventarizačnej komisie na prevedenie inventarizácie majetku obce 
5. Návrh poplatkov za pracovné a administratívne úkony Obecného úradu vo Veľkom Kýre od 

1. 1. 2009 
6. Návrh rozpočtového opatrenia v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

7. Žiadosti občanov 
8. Organizačné otázky  
9. Diskusia 
10. Interpelácia poslancov 
11. Záver  

 
Jedenáste 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. Janíka a p. Krizsana, 
ktorí sa nemôžu dostaviť na dnešné zasadnutie. JUDr. Vereš a p. Bátora svoju neprítomnosť 
neospravedlnili. 
 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 
Do návrhovej komisie navrhol:   p. Ladislava Kazána  a p. Otíliu Kováčikovú 
 
Za overovateľov zápisnice navrhol: p. Ing. Ľudovíta Valašku a p. Ladislava Dojčana 
 
Hlasovanie za predložený návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice: 
Prítomní:  7  za:  7  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
Po týchto úvodných slovách pán predsedajúci pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania. 
 
 



 

 

3. Kontrola uznesení 
  
Ku kontrole uznesení neboli pripomienky zo strany poslancov. 
 
4. Návrh na zriadenie inventarizačnej komisie na prevedenie inventarizácie majetku obce 
 
Pán starosta vydal príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov Obce Veľký Kýr ku dňu 31. 12. 2008 a jej rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ 
v VJSaM Školská 7, Veľký Kýr v zmysle §§ 29 a30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov. Zároveň predložil návrh na zriadenie inventarizačných komisií. 
Ing. Kováč, poslanec OZ poznamenal, že sa vždy dopĺňajú medzi členov inventarizačnej komisie 
aj všetci členovia OZ, treba aj teraz doplniť. 
Na rokovanie sa dostavil p. Bátora, poslanec OZ. 
 
Hlasovanie za zriadenie inventarizačných komisií s doplnením poslancov OZ: 
Prítomní:  8  za:  8  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 
zriadenie inventarizačných komisií v zložení: 
Za obec:  
Zuzana Dojčánová, Judita Valašková, Gizela Lőrincová, Edita Szárazová, Margita Szárazová, 
Otília Guzmická, Zlatica Dojčánová, Jozef Szőke, Jozef Ševčík, Karol Vereš, Magdaléna 
Gulbišová, Attila Krizsan, Štefan Palkovič, Ján Bódi, Vojtech Bátora, Ladislav Dojčan, Žofia 
Hanzelíková, Ing. Igor Hlavatý, Ladislav Kazán, Ing. Pavol Kováč, Otília Kováčiková, JUDr. 
Alexander Vereš. 
Za ZŠ s MŠ s VJSaM:  
Alica Gubóová, Emerencia Pospigelová, Magdaléna Szárazová, Edita Verešová, Eva Kováčová, 
Alexej Janík, Zoltán Krizsan, Ing. Ľudovít Valaška 
Zodpovedné osoby za vykonanie inventarizácie: 
Za obec: Zuzana Dojčánová, Helena Dojčanová 
Za ZŠ s MŠ s VJSaM:  Alica Gubóová, Mgr. Helena Dojčánová 
Uznesenie č. 123/2008-OZ 
 
5. Návrh poplatkov za pracovné a administratívne úkony Obecného úradu vo Veľkom Kýre  

s účinnosťou  od 1. 1. 2009. 
 
Predsedajúci predniesol návrh poplatkov za pracovné a administratívne úkony obecného úradu 
s účinnosťou od 1. 1. 2009 
Hlasovanie: 
Prítomní:  8  za:  8  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
Uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo 
Schvaľuje  



 

 

Poplatky za pracovné a administratívne úkony Obecného úradu vo Veľkom Kýre s účinnosťou od 
1. januára 2009 podľa priloženej prílohy. 
Uznesenie č. 124/2008-OZ 
 
6. Návrh rozpočtového opatrenia v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách        
    územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
P. Bátora a p. Ing. Kováč vyslovili svoju nespokojnosť, že rozpočtové opatrenie nedostali vopred 
domov a nie je priložený komentár k návrhu, nevedia sa vyjadriť k zmenám rozpočtu. 
p. starosta odpovedal, že finančná komisia zasadala v predchádzajúci deň, kedy prejednala 
opatrenie a nebolo času doručiť materiál domov. 
p. Dojčan, predseda finančnej komisie ešte dodal, že obec v priebehu tohoto týždňa dostala 
peniaze z podielových daní, preto neskoro zasadala finančná komisia ktorá prejednala navrhnutú 
úpravu rozpočtu.  
 Hlasovanie za predložený nárvrh: 
Prítomní:  8  za:  6  proti: 0 zdržali sa:  2 (Bátora, Ing. Kováč) 
 
Uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo  

Schvaľuje  
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 úpravu rozpočtu 
nasledovne: 
Príjmová časť: 
Bežné príjmy: 
Transfery ZŠ s MŠ s VJS a M: 
-z KŠÚ – prenesené kompetencie                       +        467.000,-  
-vzdelávacie poukazy                                          +          79.000,- 
-dopravné žiakom                                                +            2.000,- 
-mimoriadne výsledky žiakov                             +          30.000,- 
-z ESF-finančný príspevok na vzdelávanie 
 a prípravu pre trh práce zamestnancov               +       934.000,-           
Transfery obci: 
-na matričnú činnosť                                            +           2.000,- 
-na stavebné a vyvlastňovacie konanie                +           2.000,- 
-z ESF – na aktivačnú činnosť                             +         60.000,- 
Príspevok pre deti v hmotnej núdzi: 
       -stravné                                                          +        24.000,- 
       -školské potreby                                            +           8.000,- 
       -motivačný príspevok (štipendium)              +         14.000,- 
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej 
samospráve (podielové dane)                               +    1.061.000,- 
Z prenajatých priestorov VKD                             +         20.000,- 
Ostatné poplatky /správne, adminis./                    +        30.000,- 
Úroky z vkladov                                                   +         14.000,- 
Kapitálový príjem: 
-príjem z predaja pozemkov                                 +       105.000,- 



 

 

Príjmové finančné operácie: 
-komunálny investičný úver                                 +     5.000.000,- 
   Úprava príjmov spolu:                                       +     7.852.000,- 
 
Výdavková časť: 
Bežné výdavky: 
Spoločný stavebný úrad 
    -náklady hradené z KSÚ                                   +        2.000,- 
Na matričnú činnosť: 
    -tarifný plat                                                       +         2.000,- 
Príspevok pre deti v hmotnej núdzi: 
    -stravné ZŠ                                                       +        16.000,- 
    -stravné MŠ                                                      +         8.000,- 
    -školské potreby                                               +          8.000,- 
    -motivačný príspevok (štipendium)                 +        14.000,- 
Na aktivačnú činnosť – z ESF 
    -tarifný plat                                                       +         6.000 ,- 
    -poistenie do VšZP                                           +         1.000,- 
    -všeobecný materiál, náradie                            +       53.000,- 
Administratíva:  
    -všeobecný materiál                                          +       70.000,- 
    -splácanie úrokov (komun.inv.úver)                 +       20.000,- 
Projekt V- aktivačná činnosť: 
    -všeobecný materiál, náradie                            +       50.000,- 
Dielne, garáže: 
    -údržba, oprava, servis (HON,LIAZ,trak.)       +     100.000,- 
TKO-likvidácia a uloženie odpadu                       +     150.000,- 
        -BOBR, traktor-PHM                                   +       50.000,- 
VO-Avia plošina – PHM                                      +       20.000,- 
Spol. stavebný úrad- náklady hradené obcou       +         4.000,- 
Verejná zeleň-prep. a nájom dopr. prostr.            +       10.000,- 
Cintoríny: všeobecný materiál                             +        20.000,- 
Knižnica-knihy, časopisy, noviny                        +          6.000,- 
Kultúrne súbory obce- preprava a prenájom 
        dopravných prostriedkov                             +        30.000,- 
Doprava: Karosa- údržba, oprava, servis             +        19.000,- 
Technický úsek: 
       -prac. odev, obuv                                           +       10.000,- 
Kapitálové výdavky: 
-Rekonštrukcia mikroinfraštruktúry  (úver)         +   5.000.000,- 
-Rekonštrukcia mikroinfraštruktúry (vlast.nákl)  +     631.000,- 
 
Úprava výdavkov spolu:                                     +   6.300.000,- 
 
Rozdiel 1.552.000,- Sk tvorí transfer ZŠ s MŠ s VJSaM nasledovne: 
                                  467.000,- Sk – na prenesené kompetencie 



 

 

                                    79.000,- Sk – vzdelávacie poukazy 
                                      2.000,- Sk – dopravné žiakom 
                                    30.000,- Sk – mimoriadne výsledky žiakov 
                                  934.000,- Sk – na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov 
                                     40.000,- Sk – originálna kompetencia 
Rozdiel vyúčtuje vo výdavkovej časti rozpočtu ZŠ s MŠ s VJSaM. 
Uznesenie č. 125/2008-OZ 
 
Správa kontrolóra obce: 
Novozvolená kontrolórka obce p. Szárazová, poďakovala poslancom za ich dôveru pri voľbách 
a dodala, že sa bude snažiť svoju prácu vykonávať svedomite. Oboznámila poslancov so svojou 
prácou  ktorú už vykonala a predniesla aj návrh práce do konca tohto roka. 
Prednesenú správu poslanci zobrali na vedomie. 
 
7. Žiadosti občanov 
Predsedajúci predniesol žiadosť p. Ľudmily Huslicovej bytom Nitra, Narcisova č. 3 ohľadom 
odpredaja pozemkov vo vlastníctve obce zameraných GP č. 125/2007 p. Bédim, ktoré sa 
nachádzajú pod predajňou priemyselného tovaru, ktorú predajňu odkúpila od COOP Jednota 
Nové Zámky. Jedná sa o celkovú výmeru 345 m² pozemku. Nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý 
žiadateľka teraz odkúpila od COOP Jednoty  navrhuje, aby sa cena určila tajným hlasovaním 
vypočítaním priemeru z navrhovnej ceny poslancami. 
Hlasovanie za odpredaj žiadaných pozemkov za cenu určenú matematickým priemerom 
z navrhovanej ceny poslancami: 

  Prítomní:  8  za:  8  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
Priemer ceny navrhnutej poslancami: 233,75, návrh na kúpnu cenu: 230,- Sk/ m² 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
Schvaľuje  
Odpredaj pozemkov: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 
celkom o výmere 345 m² za 230,- Sk/ m² pre Ľudmilu Huslicovú, bytom Nitra Narcisova č. 3 
spolu za 79.350,- Sk. 
Uznesenie č. 126/2008-OZ 
 
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť Františka Labaiho a manž., bytom Veľký Kýr, Apátska 
96, ktorí chcú usporiadať nehnuteľnosť ktorú v týchto dňoch kúpili a ktorá susedí 
s nehnuteľnosťou p. Huslicovej. Nehnuteľnosť je zameraná GP č. 370/2008 p. Bédim. 
Žiadatelia majú záujem aj o odkúpenie pozemku parc.č. 392/29, ktorá sa nachádza pod parc.č. 
392/5 žiadateľky p. Huslicovej v oplotenom areáli priemyselného tovaru. Predmetná 
nehnuteľnosť sa odpredala p. Huslicovej ako pozemok parc.č. 392/5, táto parcela sa pre p. 
Labaiho nebude odpredávať.  Celková výmera žiadanej plochy na odpredaj činí 115 m². 
Nakoľko aj táto nehnuteľnosť je novým vlastníctvom žiadateľov, navrhuje odpredaj za cenu 
určenú matematickým priemerom ako u predchádzajúceho pozemku. 
Hlasovanie: 



 

 

  Prítomní:  8  za:  8  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
Matematický priemer určený poslancami OZ: 127,50 cena na odpredaj: 125,- Sk/ m². 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
Schvaľuje  
odpredaj pozemkov parc.č. 392/27 zast. plocha o výmere 39 m² 
     parc.č. 392/28 záhrada o výmere 76 m² 
celkom o výmere 115 m² za 125,- Sk/ m² pre Františka Labaiho a manž. bytom Veľký Kýr, 
Apátska 96 spolu za 14.375,- Sk. 
Uznesenie č. 127/2008-OZ 
 
Pán starosta predniesol odročenú žiadosť p. Márie Verešovej bytom Veľký Kýr, Mlynská 
895/33  o odpredaj pozemku parc.č. 1053/5 o celkovej výmere 921 m² a súčasne aj žiadosť p. 
Ladislava Žitného bytom Veľký Kýr, Apátska 158, ktorý taktiež žiada o odkúpenie 
spomínaného pozemku. 
p. Hanzelíková, poslankyňa OZ vyslovila svoj návrh neodpredať pozemok žiadateľom. 
p. Bátora, poslanec OZ mal dotaz, či predmetnú nehnuteľnosť môže obec predať.  
p. starosta odpovedal, že pozemok je vo vlastníctve obce. 
p. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že aj pred susednou nehnuteľnosťou rodiny Smatanových 
chceli odkúpiť pozemok, ten sa tiež nepredal. 
p. Kováčiková mala dotaz, či po neb. Jozefíne Žitnej už prebehlo dedičské konanie. 
p. Bátora podotkol, že prebieha súdny spor ohľadom dedičstva po neb., sú vážne problémy 
medzi súrodencami zosnulej, ale napriek tomu sa o záhrade – žiadanej nehnuteľnosti, môže 
rozhodnúť. 
p. starosta navrhuje, aby sa žiadaný pozemok neodpredal- 
Ing. Valaška, poslanec OZ podotkol, nech sa vyrieši spor na súde, potom možno pozemok 
odpredať tomu, kto zostane vlastníkom. 
Hlasovanie o návrhu, aby sa žiadaný pozemok neodpredal: 
Prítomní:  8  za:  1 (Bátora)  proti: 4 (Dojčan,Hanzelíková,Kazán,Kováč)

    zdržali sa:  3 (Kováč,Hlavatý,Kováčiková) 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
neschvaľuje  
odpredaj pozemku parc.č. č. 1053/5 o výmere 921 m² pre Máriu Verešovú, bytom Veľký Kýr, 
Mlynská 895/33 a pre Ladislava Žitného bytom Veľký Kýr, Apátska 158. 
Uznesenie č. 128/2008-OZ 
 
Predsedajúci ďalej predniesol žiadosť Andrei Malúchovej bytom Veľký Kýr, Budovateľská 78 
o odpredaj pozemkov  parc.č. 153/5 o výmere 16 m² a parc.č. 153/6 o výmere 50 m² označené 
ako vodné plochy. Predmetné pozemky by sa mali pričleniť k pozemkom, ktoré ešte nie sú 
vysporiadané.  
Hlasovanie za nepovolenia odpredaja pozemkov do vysporiadania nehnuteľnosti ku ktorej sa 
majú pričleniť. 

  Prítomní:  8  za:  8  proti: 0 zdržali sa:  0 
Uznesenie: 



 

 

Obecné zastupiteľstvo 
neschvaľuje  
odpredaj pozemku parc.č. 153/5 o výmere 16 m² a parc.č. 153/6 o výmere 50 m² označené ako 
vodné plochy pre Andreu Malúchovú, bytom Veľký Kýr, Budovateľská 78 nakoľko nie je 
vlastníčkou nehnuteľností, ku ktorým sa tieto parcely môžu pričleniť 
Uznesenie č.129/2008-OZ 
 
Ďalšia žiadosť je od Martina Tvrdoňa bytom Šurany, J. Kráľa 29 ohľadom prenájom 
nebytových priestorov na prevádzku Herne na ul. Mlynská. 
Hlasovanie za nepovolenie prevádzky Herne na ul. Mlynská 

  Prítomní:  8  za:  8  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
neschvaľuje 
žiadosť Martina Tvrdoňa bytom Šurany, J. Kráľa 29 ohľadom prenájom nebytových priestorov 
na prevádzku Herne na ul. Mlynská. 
130/2008-OZ 
 
Ďalšia žiadosť je od Andrei Dvorskej bytom Veľký Kýr, Hlavná 23/30, ktorá žiada o povolenie 
organizovať diskotéky pre mládež. 
Pán starosta pripomenul, že obecné zastupiteľstvo povolilo organizovanie diskoték len pre 
spoločenské organizácie. 
Ing. Hlavatý, poslanec OZ podotkol, že je to socialistický názor, mali by sa povoliť diskotéky 
pod kontrolou. 
p. Bátora, poslanec OZ dodal, že sa pamätá na rozhodnutie OZ, je to zárobková činnosť pre 
toho, kto organizuje diskotéku. 
p. Ing. Kováč, poslanec OZ dodal, že sa len zničí majetok obce. 
Ing. Hlavatý pripomenul, že pod dohľadom sa nezničí nič. 
p. Hanzelíková pripomenula, že sa v obci nič nerobí pre mládež. 
Ing. Valaška podotkol, že on je za usporiadanie diskoték, mala by sa dať žiadateľke šanca. 
p. Bátora podotkol, že keď sa stane škoda na majetku, tak sa obec bude súdiť so súkromnou 
osobou. 
p. Dvorská, žiadateľka podotkla, že ona dokáže urobiť diskotéku a tiež udržať poriadok. 
Ing. Kováč podotkol, že všetko treba zmluvne podchytiť ale je potrebné aby mala aj živnosť na 
usporiadanie diskoték. 
p. Kováčiková podotkla, že bude treba organizácie uprednostniť. 
 
Hlasovanie za povolenie usporadúvania diskoték pre p. Dvorskú po rozšírení živnosti na túto 
činnosť: 
Prítomní:  8  za:  7  proti: 1 (Bátora) zdržali sa:  0 
p. starosta pripomenul, že bude treba ešte stanoviť ako často sa môžu organizovať diskotéky 
a za akú cenu sa prenájme kultúrny dom, nakoľko pre podnikateľov nie je stanovená cena 
nájmu kultúrneho domu na konanie diskoték, taktiež treba po diskotéke upratať námestie – 
konkrétne od námestia po kostol. Trvanie diskoték by malo byť od 22,00 hod. do 4,00 hod. 
p. Dvorská podotkla, že je si toho vedomá, že treba po diskotéke upratať celé námestie a čas 
zodpovedá trvaniu diskoték. 



 

 

p. starosta navrhol, že podnikateľom, ktorí predávajú vo vestibule VKD je stanovená k cene 
nájmu aj zábezpeka vo výške 2000,- Sk, ktorá sa vracia v prípade, ak sa kultúrny dom 
prenajíma na predaj a odovzdáva sa v stave v akom ho nájomca prevzal. Aj pri diskotékach by 
sa mohla vyberať k sume nájmu sály vo výške 3000,- Sk aj zábezpeka vo výške 2000 Sk, ktorá 
by sa vrátila ak sa nič nezničí a +1000,- Sk ešte vo vykurovacom období. 
Hlasovanie, aby sa výška nájmu 3000 Sk + 1000 Sk vo vykurovacom období vyberala aj so 
zábezpekou vo výške 2000 Sk. 
Prítomní:  8  za:  1 (Dojčan)  proti: 7   zdržali sa:  0 
 
Hlasovanie za poskytnutie sály VKD na prenájom bez vyberania zábezpeky za 3000 Sk + 1000 
Sk vo vykurovacom období: 
Prítomní:  8  za:  8  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
súhlasí 
s organizovaním diskoték pre Andreu Dvorskú, Hlavná 23/30 po predložení živnostenského 
oprávnenia na vykonávanie tejto činnosti s poplatkom 3000,- Sk za prenájom sály VKD + 
1000,- Sk vo vykurovacom období. 
Uznesenie č. 131/2008-OZ 
 
Ďalšia žiadosť je od p. dekana, farára farnosti vo Veľkom Kýre o povolenie čerpania 
schváleného transféru na opravu interiéru farského úradu. 
p. Bátora, poslanec OZ mal dotaz na p. farára, že podľa jeho vedomia sa mesačne vyzbiera 
v zvončeku 25 tis. Sk, ročne je to pekne vysoká suma. Tieto peniaze sa nemôžu použiť na 
opravu ineriéru? 
p. Bíróczi, dekan, farár odpovedal, že pri nástupe na túto farnosť prebral farnosť s 26 tis. Sk, 
dostal účty na 70 tis. Sk – doplatok za plyn, takže peniaze nestačili na úhradu faktúry za opravu 
interiéru farnosti. Za jednu nedeľu sa nevyzbiera v zvončeku viac ako 6 tis. Sk. Keď nastúpil do 
tejto farnosti, farská budova vyzerala tak, že urobil deň otvorených dverí, nech si každý pozrie 
v akom zlom stave sa budova nachádza. Je to najstaršia budova v celej obci. Touto cestou sa 
poďakoval členom OZ za poskytnuté transféry v predchádzajúcich rokoch. Má prehľad o výške 
transférov od r. 2005, kedy dostali transfér 2 x 100 tis. Sk, v roku 2006 to bolo 100 tis. Sk, 
v roku 2007 taktiež 100 tis. Sk a v roku 2008 bolo schválených 70 tis. Sk a ešte nedostal nič. 
Odkedy nastúpil na túto farnosť platí len účty. Nakoľko farská budova je v zlom stave, biskup 
odporúča vystavať novú budovu farnosti. Keď sa nová postaví, potom sa stará budova zbúra. 
Chcel by urobiť prestavbu celého okolia. Budova bude pastoračné centrum – ako mini kultúrny 
dom, budú tam kluby a pod. 
p.Bátora mal dotaz aká bude hodnota novej budovy, či má na to fiančné zabezpečenie? 
p. farár odpovedal, že uvažuje s odpredajom pozemkov vo vlastníctve cirkvi ale podrobnejšie 
o možnostiach poinformuje na verejnom sedením farskej rady, ktoré bude o týždeň na ktorú 
pozýva aj všetkých poslancov. 
Hlasovanie za povolenie zmeny účelu použitia schváleného transféru pre rím. kat. cirkev – 
farnosť Veľký Kýr: 
Prítomní:  8  za:  8  proti: 0 zdržali sa:  0 
schvaľuje  



 

 

žiadosť rímsko-katolíckej církvi vo Veľkom Kýre o povolenie čerpania schváleného transféru 
vo výške 70 tis. Sk na krytie nákladov opravy ineriéru farského úradu. 
Uznesenie č. 132/2008-OZ 
 
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť firmy Agrico Veľký Kýr o výpoveď zmluvy o nájme ku 
dňu 30. 10. 2008 a zároveň predniesol žiadosť Romana Žitného bytom Veľký Kýr, Apátska 158 
o prenájom nebytových priestorov ktorý prenajímala firma Agrico. 
Pán Bátora, poslanec OZ mal dotaz, čo bude p. Žitný robiť. 
p. starosta odpovedal, že bude zvárať plasty. 
Hlasovanie: 
Prítomní:  8  za:  8  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
Súhlasí 
S výpoveďou firmy Agrico Veľký Kýr, s.r.o. a zrušením nájomnej zmluvy od 31. 10. 2008  
a 
Schvaľuje  
prenájom nebytových priestorov  na ul. Malokýrska 665/2 pre Romana Žitného ViVaPlast, 
Apátska 158, Veľký Kýr 
Uznesenie č. 133/2008-OZ 
 
8. Organizačné otázky 
 
Pán starosta predniesol, že na základe návrhu kultúrnej komisie na udelenie obecných 
vyznamenaní bude treba urobiť zmenu v štatúte obce v čl. 33 Obecné vyznamenania v bode l, 
písm. b) činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj 
obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí, a písm. c) činnosť pri záchrane ľudských životov a 
majetku obce a jeho občanov. 
V bod 3 prvú vetu doplniť: a vecná alebo finančná odmena schválená obecným 
zastupiteľstvom. V druhej vete vynechať slovo „adresu“. 
Hlasovanie:  

 Prítomní:  8 za:  7  proti: 0 zdržali sa:  0 nehlasoval:  1 (Ing. Kováč) 
 
Schvaľuje 
pozmeniť v Štatúte Obce Veľký Kýr v čl. 33 Obecné vyznamenania bod 1. nasledovne: 
Obecné vyznamenanie sa udeľuje jednotivcovi alebo kolektívu za: 
a) bez zmeny 
b) činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, 

jeho propagáciu doma i v zahraničí, 
c) činnosť pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov. 
V bode 3 prvú vetu doplniť: a vecná alebo finančná odmena schválená obecným 
zastupiteľstvom. V druhej vete vynechať slovo „adresu“. 
Uznesenie č. 134/2008-OZ 

 
 



 

 

Predsedajúci ďalej predniesol návrh kultúrnej komisie na udelenie čestného občianstva pre p. 
Jozefa Szőkeho, rodáka našej obce, ktorý sa podieľal na vydaní prvej Monografie o obci, 
taktiež vo viacerých svojich dielach spomína svoju rodnú obec. 
Hlasovanie: 
Prítomní:  8 za:  7  proti: 0 zdržali sa:  1 (Ing. Valaška) 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 
Schvaľuje 
pri príležitosti 895. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci udeliť čestné občianstvo obce 
p. Jozefovi Szőkeovi, rodákovi našej obce, ktorý sa zaslúžil o šírenie dobrého mena obce, 
obohatil poznanie čitateľov o jeho rodnej obci; 
Uznesenie č. 135/2008-OZ 
Ďalej predniesol návrh na udelenie obecných vyznamenaní pre p. Dionýza Szabóa, p. PaedDr. 
Alexeja Száraza a pre spevokol MO Csemadoku za šírenie dobrého mena našej obce vo svete 
a za kultúrny rozvoj obce doma i v zahraničí. 
Hlasovanie: 
Prítomní:  8 za:  6  proti: 0 zdržali sa:  2 (Ing. Valaška, Hanzelíková) 
Ďalší návrh na udelenie obecné vyznamenanie in memoriam neb. Jurajovi Grófovi za šírenie 
dobrého mena našej obce vo svete a za kultúrny rozvoj obce doma i v zahraničí. 
Hlasovanie: 
Prítomní:  8 za:  6  proti: 0 zdržali sa:  2 (Ing. Valaška, Hanzelíková) 
Všetky ocenenia budú pozostávať z erbu obce v kazete s plaketou vyhotovenou v jazyku 
slovenskom a maďarskom a finančnej odmeny v hodnote 3.000,- Sk. Oceneie In memoriam sa 
odovzdá manželke zosnulého. 
Uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo 

 Schvaľuje 
1. pri príležitosti 895. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci udeliť obecné 

vyznamenanie: p. Dionýzovi Szabó, p. PaedDr. Alexejovi Szárazovi, spevokolu MO 
Csemadoku za šírenie dobrého mena našej obce vo svete a za kultúrny rozvoj obce doma 
i v zahraničí; 

2. obecné vyznamenanie in memoriam neb. Jurajovi Grófovi za šírenie dobrého mena našej 
obce vo svete a za kultúrny rozvoj obce doma i v zahraničí. Ocenenie sa odovzdá manželke 
zosnulého. 

Všetky ocenenia budú pozostávať z erbu obce v kazete s plaketou vyhotovenou v jazyku 
slovenskom a maďarskom a finančnej odmeny v hodnote 3.000,- Sk. 
Uznesenie č. 136/2008-OZ 

 
Pán starosta informoval poslancov o výstavbe chodníkov na ul. Hlavná a Pažiť. Obec získala 
peniaze na základe podaného projektu pod názvom Reminiscencie Podzoboria – Rekonštrukcia 
mikroinfraštruktúry v obci Veľký Kýr vo výške 9.487.259 Sk. Výber dodávateľa bol 
uskutočnení verejným obstarávaním ktoré viedla odborne spôsobilá osoba na VO. Z troch 
firiem, ktoré boli oslovené zvíťazila firma, ktorá dala najnižšiu cenovú ponuku. Obec prispieva 
do tohoto projektu 5 %  z vlastnýcj zdrojov. 
Ing. Kováč, poslanec OZ mal pripomienku, či by sa zo získaných peňazí nemohli vybudovať 
miestne komunikácie. 



 

 

Pán starosta odpovedal, že poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo určené na výstavbu 
chodníkov. Ďalej informoval poslancov o schválení nenávratného finančného príspevku vo 
výške 21.282.100,87 Sk od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na projekt Pro 
Villam – Rekonštrukcia a prístavba Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom 
slovenským a maďarským, s kódom ITMS NFP22110120433, predložená v rámci Výzvy na 
predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s kódom ROP-1.1-2008/01, vyhlásenej 
dňa 21.1.2008 na opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania. Spolufinancovanie tohoto projetku 
je minimálne 5 % z vlastných zdrojov. Treba však poznamenať, že obec bude musieť určite 
prispieť ešte na neoprávnené výdavky ktoré vzniknú pri začatí rekonštrukcie. 
p. Bátora, poslanec OZ mal dotaz aké sutiny sa vyvážajú do parku, kto dal povolenie a či sú už 
vytýčené hranice susedných nehnuteľností p. Kántorovej. Zároveň svojím prejavom urážal 
starostu. 
p. starosta odpovedal, že do parku sa nosia zbytky zo zbúraných rodinných domov, ktorými sa 
napĺňajú jamy aby sa voda vytlačila na kraj do vodného kanála. Hranice nehnuteľnosti p. 
Kántorovej sa nevytýčili z dôvodu, že traja geodeti boli vyzvaní na ich vytýčenie, ale ich 
odpoveď bola rovnaká, že sa nedajú vytýčiť. 
Ing. Kováč mal pripomienku, že doposiaľ nie je doriešený zber konárov, nadrozmerných 
odpadov z domácností a kompostovisko. 
p. starosta odpovedal, že konáre sa celý rok zvážajú do areálu bývalej MŠ na Malokýrskej ul. 
Keby sa kompostáreň zriadila mimo obce, tak by sa tam vytvorilo len smetisko, zatiaľ sa všetko 
uskladňuje v areáli bývalej MŠ. Nadrozmerný odpad – nábytok kde uskladňovať? Aj 
Komjatice majú problém, keď aj zvozia, potom všetko pália. Žiada predstaviteľov PD o pomoc 
pri určení miesta na kompostovisko. Obec zbiera papier, akumulátory, PET obaly, tetrapacky, 
pneumatiky, elektroniku, domáce spotrebiče a všetko čo je v možnostiach obce. 
 
10. Interpelácia poslancov 
Do  interpelácia poslancov sa nezapojili poslanci. 
 
12. Záver 
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť 
a zasadanie OZ ukončil. 

 
Vo Veľkom Kýre, dňa 1. 12. 2008 

 
 
Helena Dojčanová                                                                  Mgr. Ladislav Kottlík 
 prednostka úradu                                                                           starosta obce  
 
 
 
Zapísala: Helena Dojčanová 
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