
 

 

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

Z á p i s n i c a 
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

 
Dátum konania: 27. júna 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. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v škole a školskom zariadení za šk. r. 

2007/2008  
5. Žiadosti občanov 
6. Organizačné otázky  
7. Diskusia 
8. Interpelácia poslancov 
9. Návrh na uznesenie 
10. Záver  

 
1. Otvorenie zasadnutia. 
 

Deviate 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. Kováčikovú, ktorá 
sa nemôže dostaviť na dnešné zasadnutie a p. Ing. Valašku, ktorý príde neskôr. Predniesol 
návrh na program rokovania a žiadal o vyjadrenie sa k navrhovanému programu, alebo na jeho 
doplnenie.  
p. JUDr. Vereš, poslanec OZ žiadal doplniť program rokovania o jeho návrh a to zriadenie 
bankomatovej služby. 
Hlasovanie o programe rokovania s doplneným návrhom: 
Prítomní:  9 za:  9 proti: 0 zdržali sa: 0 
 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 

     Do návrhovej komisie navrhol: JUDr. Alexandra Vereša a  p. Vojtecha Bátoru 
 

Za overovateľov zápisnice určil: p. Žofiu Hanzelíkovú a p. Alexeja Janíka 
 

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 starosta  pristúpil k ďalšiemu bodu rokovania a to: 
 

3. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v škole a školskom zariadení za šk. 
r. 2007/2008  

 
Správu prezentovala a predniesla Mgr. Helena Dojčánová, riaditeľka ZŠ s MŠ. K prednesenej 
správe neboli žiadne pripomienky, je priložená v prílohe zápisnice. 
 

4. Kontrola uznesení 
 
Pán starosta predniesol kontrolu uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ. Zo strany poslancov 
neboli pripomienky.  
 

5. Návrh poslanca OZ JUDr. Vereša na zriadenie bankomatovej služby. 
 
Pán poslanec predniesol, že ho obyvatelia Obce Veľký Kýr poverili, aby v ich mene predniesol 
žiadosť o umiestnenie ATM služby. Zamestnávatelia im, a ich rodinným príslušníkom 
poukazujú mesačne výplaty na účet, ktoré spravujú rôzne peňažné ústavy. V Obci Veľký Kýr nie 
je poskytovaná uvedená služba ako v niektorých okolitých obciach a z tohto dôvodu občanom 
vznikajú náklady na cestovných výdavkoch a tiež strata času strávená na ceste za touto službou. 
Predkladateľ žiadosti už rokoval o možnosti umiestnenia bankomatu s managerom z Tatrabanky 
a.s. Bratislava, ktorý po posúdení lokality našej obce dospel k záveru, že v súčastnosti tu 
inštaláciu bankomatu neplánujú. Taktiež rokoval s riaditeľom SLSP, a.s. MsP Nové Zámky, 
podľa ktorého stanoviska by mohlo byť riešenie bankomatu v obci postavené na princípoch 
vyrovnávania neefektívnosti inštalácie bankomatu v obci z obecných prostriedkov. To znamená, 
že náklady na umiestnenie bankomatu by znášala obec (cca 120000,-Sk) a taktiež pri 
neefektívnom využívaní ATM by negatívny rozdiel znášala obec. Navrhuje obecnému 
zastupiteľstvu poveriť starostu obce na rokovanie s peňažnými ústavmi na možnosť umiestnenia 
bankomatu v obci. 
- Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že by to bolo smiešne, ak by obec prispela 
podnikateľskému subjektu na zriadenie služby.Treba osloviť aj ďalšie peňažné ústavy. V obci je 
poštová banka, občania majú možnosť si tam otvoriť účet a vyberať si peniaze. 
- JUDr. Vereš pripomenul, že pre SLSP zriadenie ATM služby nebude ziskové, mesačne ich to 
bude stáť asi 20 tis. Sk.  
- Ing. Hlavatý, poslanec OZ pripomenul, že v obci je problém si vybrať peniaze po pracovnej 
dobe. Treba jednať aj s ostatnými peňažnými inštitúciami a potom rozhodnúť. 
- JUDr. Vereš opätovne navrhol poveriť starostu na jednanie s peňažnými inštitúciami. 
- p. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že nie každý občan je v jednej a tej istej peňažnej inštitúcii, 
určite každému nemožno vyhovieť ani so zriadením bankomatu. Najviac občanov v obci je asi v 
poštovej banke. Tu by sa malo opýtať, či by nemohli mať predĺženú pracovnú dobu aspoň 2 x do 
týždňa do 16,30 hod., už by sa tým vyriešil výber peňazí aspoň v jednej peňažnej inštitúcii. 
Ďalšou by sa mohlo riešieť umiestnenie bankomatu. 
 
Hlasovanie za poverenie starostu na jednanie s peňažnými inštitúciami na zriadenie bankomatu v 
obci 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0 zdržali sa:  0 



 

 

 
6.  Žiadosti občanov 

 
Pán starosta predniesol žiadosť p. Pavla Križana a manž., bytom Veľký Kýr, Budovateľská 74 o 
odpredaj pozemku p.č. 629/18 o výmere 200 m² ktorý užívajú ako záhradu.  
 
Hlasovanie za odpredaj za sumu 23,- Sk/m² 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
Ďalej predniesol žiadosť p. Jozefa Dojčana a manž., bytom Veľký Kýr, Budovateľská 55 o 
odpredaj pozemku parc.č. 675/20 o výmere 251 m² ktorý užívajú ako záhradu. 
 
Hlasovanie za odpredaj za sumu 23,- Sk/m² 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
Ďalej predniesol žiadosť p. Anny Ballaiovej, bytom Veľký Kýr, Malorýrska 1 o odpredaj 
obecného  pozemku v kat.úz. Malý Kýr zameraného GP č. 97/08 geodetom Ing. Kotrusom. 
Zároveň navrhuje, aby táto žiadosť bola odročená z dôvodu, že p. kontrolór bol poverený s 
tváromiestnou prehliadkou odpredávanej nehnuteľnosti, ale z dôvodu prácenschopnosti túto 
žiadosť nepreštril. 
 
Návrh na odročenie žiadosti: 
Prítomní:  10  za:  9  proti: 1 (JUDr. Vereš) zdržali sa:  0 
 
Ďalej predniesol žiadosť p. Antona Kóšu a manž. bytom Veľký Kýr, Pažiť 32 o odpredaj 
obecného pozemku v kat. úz. Veľký Kýr, zameraného geodetom p. Bédim, ktorú žiadosť mal 
taktiež preveriť p. kontrolór, aby nevznikla situácia, že odpredajom obecných pozemkov sa 
zabráni prístup na ostatné pozemky. 
 
Návrh na odročenie žiadosti: 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
Ďalej predniesol žiadosť p. Evy Bolfovej o neodpredanie časti obecného pozemku z parc.č. 
495/2, nakoľko cez tento pozemok bude musieť prechádzať aj ona a ostatní spoluvlastníci na 
svoje pozemky, ktoré sa nachádzajú za parc.č. 113/2 ktoré sú vo vlastníctve p. Ing. Loránta 
Peternaiho a manž. Mgr. Zuzany Peternai, ktorí žiadajú o odpredaj časti obecného pozemku, 
ktorá sa nachádza pred ich pozemkom. Ak sa tento pozemok pre nich odpredá, vlastníci 
vnútorných pozemkov budú mať zabránený vstup na svoje vlastné pozemky parc.č. 113/1, 113/3 
a 112. Ohľadom práva prechodu k nehnuteľnostiam ktoré vlastnia sa budú domáhať určenia 
vecného bremena súdnou cestou, nakoľko cez parc.č. 113/2 chodili už ich právni predchodcovia 
a právo prechodu vzniklo vydržaním i po r. 1975, kedy bola urobená rozdeľovacia zmluva, ale 
nebola urobená jej grafická časť. 
Zároveň oboznámil poslancov OZ so svojou odpoveďou na urážajúci list p. Ing. Loránta 
Peternaiho, ktorý rozoslal všetkým poslancom. Zároveň ho žiada, aby tak,ako ho ohovoril 
písomne, nech sa aj písomne ospravedlní pred všetkými poslancami. Tým, že uznesenie o 
odpredaji obecného pozemku bolo doplnené so zriadením vecného bremena bolo písané na 
základe notárom overeného súhlasu kupujúcich, že v prípade odpredaja obecného pozemku 



 

 

povolia vstup cez pozemok pre vlastníkov parc.č. 113/1 a 113/3.  
- Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že keď on prvýkrát povedal, aby sa tento pozemok 
neodpredal žiadateľom do vysporiadania spoluvlastníckych podielov, vtedy dostal svoje, ako 
môže také niečo hovoriť.Na ďalšiu žiadosť aj on odsúhlasil odpredaj tohto pozemku s tým, že 
odpredávajú na základe prehlásenia kupujúcich, že kupujúci povolia prístup cez kupovanú 
nehnuteľnosť na parc.č. 113/1 a 113/3 ich vlastníkov.  
- p. Hanzelíková, poslankyňa OZ pripomenula, že uznesenie nebolo odsúhlasené so žiadnymi 
výhradami. 
- p. Dojčan, poslanec OZ sa dopytoval, prečo sa potom od kupujúcich žiadal ich notárom ovrený 
súhlas, že povolia prechod cez kupovanú nehnuteľnosť? 
- Ing. Hlavatý, poslanec OZ mal dotaz, že ktorý poslanec odsúhlasil predaj obecného pozemku s 
tým, že by bol toho vedomia, že prechod nie je odsúhlasený? 
- Ing. Loránt Peternai, žiadateľ podotkol, že bol prítomný pri odsúhlasení, a tam neodznel návrh 
na zriadenie vecného bremena a ako možno zriadiť vecné bremeno na jeho vlastný pozemok. Ak 
obecné zastupiteľstvo chce zriadiť vecné bremeno na odpredávanú nehnuteľnosť, tak môžu len 
na tú časť, ktorú odpredávajú, ale na jeho pozemok nie. 
- p. Máčadyová, občianka mala dotaz, že ktorý poslanec si vie predstaviť, že keď si niekto na 
spoločnom dvore postaví vpredu dom, aby ho aj ďalej prepustil na jeho pozemok. 
- p. Ing. Peternai, žiadateľ pripomenul, že v zadnej časti za vlastníctvom p. Bolfovej a 
Máčadyovej má aj on časť záhrady, jeho sa kto spýtal ako sa dostane do tejto svojej záhrady? 
-p. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, že keď sa odsúhlasoval odpredaj pozemku pre p. 
Peternaiho, automaticky sa myslelo na zriadenie vecného bremena, veď načo bolo vyžiadané 
súhlasné stanovisko manželov Peternaiových na povolenie prechodu pre ďalších vlastníkov 
susedných nehnuteľností? 
- p.Ing. Kováč, poslanec OZ navrhol prehodnotiť uznesenie OZ. 
- p. Ing. Hlavatý, poslanec OZ navrhol, aby sa rokovalo len o žiadaných 97 m² pozemku, o 
ostatnom vlastnítce nech sa vlastníci dohodnú medzi sebou.  
- p. Ing. Kováč, poslanec OZ navrhol, že sa môže zmeniť uznesenie, že len na obecný pozemok 
sa zriadi vecné bremeno.  
- p. Peternai, žiadateľ mal ešte dotaz, prečo mu poslanci nechcú vyjsť v ústrety. 
- p. Dojčan, poslanec OZ odpovedal, že len vlastným občanom, ktorí si majetkoprávne 
vysporadúvajú svoje záhrady ktoré užívajú už dlhé roky odpredáva obec pozemky za 23,- Sk/m² 
a p. Peternaimu, ktorý teraz odkúpil nehnuteľnosť OZ už odsúhlasilo predaj za túto sumu, potom 
sa mu nevyšlo v ústrety? 
 
Pán starosta predložil návhr na zrušenie uznesenia ohľadom odpredaja obecného pozemku pre p. 
Peternaiho. 
Hlasovanie: 
Prítomní:  10  za:    4 (Dojčan,Ing.Hlavatý,Janík,Krizsan)   
proti:          5 (Bátora,Hanzelíková, Kazán,Ing. Kováč, Ing. Valaška)   
zdržali sa:   1 (JUDr. Vereš) 

 
- p. Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že ťarchu odsúhlasiť len na odpredávanú 
nehnuteľnosť. 
- Ing. Hlavatý, poslanec OZ pripomenul, že ako sa dohodnú ohľadne prechodu cez vlastné 
pozemky je vec vlastníkov, treba zmeniť uznesenie, že vecné bremeno sa zriadi len na 97 m², na 
odpredávanú nehnuteľnosť. 



 

 

- Ing. Kováč, pozmeňme uznesenie, nech mladí stavajú 
Poslanci si ešte vymieňali svoje názory na odpredaj pozemku a zriadenie vecného bremena, p. 
Ing.Peternai viackrát neslušne vystupoval voči starostovi. Na svoje nedôstojné správanie sa bol 
upozornený tak zo strany starostu, ako aj zo strany poslancov.  
 
Hlasovanie za pozmenie uznesenia č. 90/2008-OZ s tým, že sa vecné bremeno práva prechodu sa 
žiada zriadiť zo strany obce na novovzniknutý pozemok s par.č. 495/68 o výmre 97 m² v 
prospech vlastníkov pozemkov s parc.č. 113/1 a 113/3. 
Prítomní:  10  za:  10  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
Pán starosta ďalej predniesol žiadosť p. Mikuláša Vereša, bytom Nové Zámky, Nábrežná 83 
ohľadom majetkoprávneho usporiadania nehnuteľnosti. Nakoľko chodník na jeho pozemku bol 
postavený keď bol starostom p. Bátora, p.starosta mal dotaz, na základe čoho sa ten chodník 
postavil na pozemok p. Vereša. 
- p. Bátora, poslanec OZ odpovedal, že t.č. občania žiadali vybudovanie chodníka, oni už 
prechádzali z ul. Novozámockej na Budovateľskú popri kanály, kúpili sa panele a boli uložené. 
Je to hnuteľnosť, čo sa dá ľahko odstrániť. 
Polsanci  OZ boli názoru, aby sa prijaté uznesenie na usporiadanie tejto nehnuteľnosti nemenilo. 
 
Hlasovanie, aby sa nemenilo uznesenie č. 67/2007-OZ z 26.10.2007. 
Prítomní:  9 (p. Hanzelíková opustila miestnosť) za:  9  proti: 0 zdržali sa:  0    
 
Pán starosta predniesol žiadosti na užívanie verejného priestranstva za účelom účinkovania 
kolotočmi počas hodov v mesiaci september. Sú to žiadatelia Ondrej Nový, ul. 28. marca č. 9, 
Komjatice, on účinkoval v uplynulom roku v našej obci, ale neslušným spôsobom odohnal 
ďalšieho účinkujúceho,ktorému tiež bolo povolené účinkovanie.  
Hlasovanie sa povolenie účinkovať na miestnych hodoch s kolotočmi 
Prítomní:  10  za:  3 (Ing.Kováč,Ing. Valaška,JUDr. Vereš) 

proti: 6 (Bátora,Dojčan, Hanzelíková, Janík, Kazán, Krizsan)  zdržali sa:  1 (Ing. Hlavatý) 

 
Hlasovanie za povolenie účinkovať na miestnych hodoch pre Eriku Markovú z Partizánskeho a 
Arnošta Kubeša z Miloslavova. 
Prítomní: 10  za:  8 (Bátora,Dojčan,Hanzelíková,Ing.Hlavatý,Janík,Kazán,Ing.Kováč,Krizsan) 

proti: 0  zdržali sa:  2 (Ing.Valaška,JUDr.Vereš) 

 
7. Organizačné otázky 

 
Pán starosta vyzval p. Janíka, predsedu kultúrnej komisie,  aby poinformoval poslancov o 
prípravách na oslavy 895. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci.  
Pán Janík, poslanec OZ informoval prítomných o navrhnutom programe na dni piatok a sobota 1. 
a 2. augusta. 
- p. starosta pripomenul, že p. starosta z Hajmáskéru sa vyjadril, že oni nechcú poslancov OZ 
volať na ich dni obce, taktiež by ani oni nechceli, aby boli pozvaní. 
- p. Krizsan, poslanec OZ pripomenul, že ak každého pozveme, ako bolo už odsúhlasené, nech sa 
oni rozhodnú. 
- p. Dojčan a Ing. Valaška boli toho názoru, že ak oni nechcú prísť, tak ich nenúťme. 
- Ing. Kováč, poslanec OZ mal dotaz, že bola reč o tom, že s obcou Csengőd bude podpísaná 



 

 

zmluva o priateľstve, kde sa to uskutoční. 
- p. starosta odpovedal, že to bude v rámci programu. 
- Ing. Hlavatý pripomenul, že treba uvariť guláš z obecných peňazí a pohostiť každého. 
- p. Janík, poslanec OZ pripomenul, že na komisii sa predložil návrh, že by sa vyzvali 
spoločenské organizácie v obci aby sa zapojili do súťaže vo varení gulášu a kto by sa zapojil, bol 
by mu poskytnutý príspevok vo výške 1000,- Sk s tým, že by pohostili aj občanov z uvareného 
guláša. 
- p. Dojčan, poslanec OZ pripomenul, nech sa tých 1000,-Sk doplatí každému súťažiacemu 
družstvu na nákup mäsa. 
- Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že keď sa peniaze poskytnú, tak im treba dať podmienku, 
že musia uvariť 15 l gulášu a z toho ponúkať občanov. 
 
Hlasovanie, aby sa vyzvali spoločenské organizácie na zapojenie sa do varenia gulášu a 
súťažiacemu družstvu priespieť sumou 1000,- Sk s podmienkou, že uvaria 15 l gulášu. 
Prítomní:  9 (p.Kazán opustil rokovaciu miestnosť) za:  9  proti: 0 zdržali sa:  0 
 
Pán starosta informoval prítomných o podaní dvoch projektov a to na Ministerstvo školstva – 
Operačný program Vzdelávanie – Premena tradičnej školy na modernú a na MVRR SR o NFP 
v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu “Pro Villam – Rekonštrukcia a prístavba 
Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenských a maďarským“ 
Projekty vypracovala RRA Šaľa, odpoveď príde po 100 dňoch. Ďalej informoval o výstavbe 
oplotenia detského ihriska pri kostole, kde na betónové základy bude uložené pletivo. Budú 
zabudovaný výklopné dvere, aby sa zabránil vstup psom. V parku sa tiež budujú základy 
detského ihriska, bola ponúknutá cez projetk „Lesy v meste“ možnosť dodania detského ihriska, 
ak obec zabezpečí potrebné základy pre zriadenie ihriska.  
- Ing. Kováč, poslanec OZ podotkol, že živým plotom by bolo treba ohradiť detské ihrisko, nie 
betónom. 
- p. starosta odpovedal, že živý plot môže byť z vnútornej strany oplotenia. 
- p. Ing. Kováč mal ďalej dotaz, či tieto peniaze boli plánované v rozpočte, jemu chýba komentár, 
na čo sa plánujú peniaze v rozpočte. 
- Ing. Valaška, člen finančnej komisie mal pripomienku, že starosta by mal už začiatkom roka 
vedieť, čo sa bude počas celého roka budovať. 
Pán starosta ďalej informoval, že búrka, ktorá sa prehnala aj cez našu obec dolámala veľa 
stromov, spôsobila škodu aj na malom kultúrnom., taktiež aj v cintoríne boli povyvracané 
poníky. Ďalej informoval o odvetnom stretnutí starých pánov z Hajmáskéru, iniciátori tohto 
stretnutia však neboli aktívni pri organizovaní odvetného zápasu. Ďalej poinformoval, že sa 
uskutočnilo zameranie cintorínov, kde je spolu 1450 hrobových miest, údaje sú spracované 
a budú prístupné na internete. 
- JUDr. Vereš, poslanec OZ mal dotaz, kto pozval futbalistov z Hajmáskéru, kto zabezpečil 
futbal, kto bol iniciatorom a kedy OZ odsúhlasilo toto stretnutie. 
- Ing. Valaška, poslanec OZ podotkol, že keď tu bola na jar akcia organizovaná združením 
maďarských rodičov, boli tu pozvané družobné obce z Hajmáskéru, Balatonkenese, Pellérdu a 
Csengodu, vtedy p. starosta z Hajmáskéru dohodol termín stretnutia s naším starostom. Boli pri 
tom aj s p. Kazánom, veď kvôli nášmu starostovi sa museli termíny prekladať. 
- JUDr. Vereš, poslanec OZ pripomenul, že on je len na to zvedavý, kto čo zorganizoval. 
- Ing. Valaška, poslanec OZ odpovedal, že keď išli do Hajmáskéru, vtedy sa starí páni skladali po 
500,- Sk, chcel sa aj on pripojiť, od neho nechceli peniaze. Po odohratí zápasu starí páni trvali na 



 

 

odvetnom zápase  oni si dohodli termín. On sa tam cítil nepotrebným.  
-p. starosta podotkol, že keď členovia zastupiteľstva chcú niečo organizovať, tak to treba 
povedať a urobiť. Nie že niekto niečo vymyslí, potom to starosta dokonči. 
- Ing. Valaška podotkol, že on bol za starostom dohodnúť sa, ale on to sfúkol. Teraz to inicioval 
starosta z Hajmáskéru. 
- p. Kazán, poslanec OZ pripomenul, že starí páni ani nechceli hrať s Hajmáskérom, veď oni 
majú dosť s Csengodom, len na podnet Hajmáskérskeho starostu prehovoril starých pánov, aby 
išli zahrať priateľský zápas. 
- p. Krizsan, poslanec OZ mal dotaz na Ing. Valašku, či nie on bol iniciátorom aby sa usutočnil 
zápas starých pánov? 
- Ing. Valaška odpovedal, že ak by starosta povedal nie, tak by sa zápas neuskutočnil.Mohlo by 
sa všetko zrušiť. 
- JUDr. Vereš, poslanec OZ pripomenul, že sa treba zaoberať obmedzenou rýchlosťou v obci. Na 
území celej obce treba obmedziť rýchlosť na 40 km/hod., všade sú detí, treba ich chrániť. Ďalej 
podotkol, že ľudia nemajú kde svoje pripomienky k poslancom adresovať. Bolo by dobré 
postaviť 11 schránok s menami každého poslanca, aby voliči svoje dotazy a pripomienky mohli 
vhodiť do schránky  poslanca. 
- p. Bátora, poslanec OZ pripomenul, že bude stačiť 1 schránka, aj tá bude prázdna. 
- JUDr. Vereš, poslanec OZ podotkol, že povinnosťou poslanca je informovať voličov. 
- pán starosta pripomenul, že v obci by potom mala byť zóna s obmedzenou rýchlosťou, ktorú 
treba pri každom vstupe a výstupe z obce vyznačiť a bolo by potrebné aj rýchlosť kontrolovať.   
- p. Dojčan, poslanec OZ mal pripomienku k ul. Budovateľskej, je to dosť úzka ulica a napriek 
tomu na verejnom priestranstve parkujú majitelia rodinných domov so svojimi motorovými 
vozidlami pred svojimi domami. Treba niečo urobiť, každý má parkovať na svojom pozemku. 
- Ing. Kováč, poslanec OZ pripomenul, že nie v zime treba opravovať cesty, ale teraz.Na 
Budovateľskej ul. sú také hlboké kolaje, že je to niekedy nebezpečné. Ďalej sa dotazoval, prečo 
na námestí nesvieti VO, či je nejaký problém. 
- P. starosta odpovedal, že nemá vedomosti, nikto nehlásil. Mohlo to byť v čase, keď bol pán 
Szőke na PN, odvtedy sú opravené. 
- p. Hanzelíková, poslankyňa OZ mala dotaz, či by sa na ul. Na Sihoti nemohol zaviesť plyn na 
chýbajúcej časti kde teraz stavajú nové domy, aby sa tam mladí mohli nasťahovať. 
- p. starosta odpovedal, že prišli žiadatelia na obecný úrad, plynovú prípojku bude treba uložiť na 
ich pozemky. 
- p. Hanzelíková, poslankyňa OZ mala ešte dotaz kedy sa bude opravovať staré zdravotné 
stredisko. Bolo to schválené a nerobí sa s tým.  
 
Nakoľko organizačné otázky prešli do diskusie a interpelácie poslancov a program rokovania bol 
vyčerpaný, pán starosta požiadal návrhovú komisiu aby predložila  návrh na uznesenie. 
 
Pán Bátora predniesol návrh na uznesenie: 

10. Návrh na uznesenie 
 

A)  Schvaľuje 
1) odpredaj pozemku parc.č. 675/20 v kat. úz. Veľký Kýr o výmere 251 m² pre Jozefa 

Dojčána a manž. bytom Veľký Kýr, Budovateľská 55 za 23,- Sk/m². 
2) odpredaj pozemku parč. č. 629/18 v kat. úz. Veľký Kýr o výmere 200 m² pre Pavla Križana 

a manž. ul. Budovateľská 74, Veľký Kýr za 23,- Sk/m². 



 

 

3) užívanie verejného priestranstva na nám. Sv. Jána  pre p. Arnošta Kubeša bytom Alžbetin 
Dvor 4, Miloslavov, pri príležitosti konania hodov v obci v mes. september 2008 podľa 
VZN o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za ubytovanie, o dani 
za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

4) užívanie verejného priestranstva na nám. Sv. Jána pre p. Eriku Markovú bytom 
Budovateľská 541,Partizánske, pri príležitosti konania hodov v obci v mes. september 
2008 podľa VZN o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za 
ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

5) program osláv 895. výročia prvej  písomnej zmienky o obci na dni 1. a 2. 8. 2008 podľa 
predloženého návrhu 

6) Poskytnutie príspevku vo výške 1000,- Sk pre spoločenské organizácie a iné skupiny 
občanov, ktorí sa zapoja do súťaže varenia gulášu pod podmienkou, že tento príspevok 
použijú na prípravu minimálne 15 l gulášu ktorým ponúknu svojich členov a občanov. 

7) Pozmeňuje svoje uznesenie č. 90/2008-OZ bod 10) z 25.4.2008 nasledovne: 
Schvaľuje 
Odpredaj pozemku zameraného GP č. 89/2007 Ing. Jozefom Ürge v kat. úz. Veľký Kýr 
parc.č. 495/68 označenú ako zast. plochy o výmere 97 m² za 23,- Sk/m² pre Ing. Loránta 
Peternaiho bytom Nové Zámky, nám. Gy. Széchényiho 8 a manž. Mgr. Zuzanu Peternai, 
bytom Veľký Kýr, Sv. Kelemena 48 s tým, že na novovzniknutom pozemku s parc. č. 
495/68 kupujúci zriadia vecné bremeno v prospech vlastníkov pozemkov  s parc.č. 113/1 
a 113/3 s právom prechodu cez pozemok s parc.č. 495/68 na parc.č. 113/1. 

8)  Nemení svoje uznesenie č. 67/2007-OZ zo dňa 26. 10. 2007, ale naďalej 
Schvaľuje  
odkúpenie nehnuteľností parc.č. 577/6, orná pôda o výmere 1020 m² a parc.č. 577/14 orná 
pôda o výmere 246 m² v kat. úz. Veľký Kýr od Mikuláša Vereša, bytom Nové Zámky, 
Nábrežná 83, za cenu podľa vypracovaného znaleckého posudku č. 74/2007 znalcom 
v odbore stvebníctvo, odvetvie – dopravné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností a odhad 
hodnoty stavebných prác Ing. Júliusom Jahnátkom. 
Uznesenie č. 95/2008-OZ 

B)  Neschvaľuje 
užívanie verejného priestranstva na nám. Sv. Jána  pre p. Ondreja Nového bytom ul. 28. Marca 
č. 9, Komjatice, pri príležitosti konania hodov v obci v mes. september 2008 podľa VZN o dani 
za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za ubytovanie, o dani za predajné 
automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 
Uznesenie č. 96/2008-OZ 

 
C) Odročuje 
1) odpredaj časti pozemku v kat. úz. Veľký Kýr zameraného GP č. 223/2008 geodetom p. 

Bédim pre Antona Kósu a manž. bytom Veľký Kýr, Pažiť 32. 
2) odpredaj pozemku v kat. úz. Malý Kýr zameraného GP č. 97/08 geodetom Ing. Kotrusom 

pre Annu Ballaiovú, bytom Veľký Kýr, Malokýrska 1. 
Uznesenie č. 97/2008-OZ 
D) Berie na vedomie 
- vysvetlenie rozdielnych údajov v záverečnom účte obce a v plnení rozpočtu obce za r. 2007 



 

 

- správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ  
Uznesenie č. 98/2008-OZ 
E) Zriaďuje 
dočasnú komisiu bezpečnosti dopravy v zložení: JUDr. Alexander Vereš, Ing. Pavol Kováč 
a Vojtech Bátora. 
Uznesenie č. 99/2008-OZ 
F) Poveruje 
starostu obce  
- na rokovanie s peňažnými ústavmi o umiestnení bankomatu na území obce Veľký Kýr. 
- na podpísanie kúpno-predajných zmlúv na odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce. 
Uznesenie č. 100/2008-OZ 
G) Ukladá 
- členom kultúrnej komisie vyzvať spoločenské organizácie v obci na zapojenie sa do súťaže 

vo varení gulášu. 
Uznesenie č. 101/2008-OZ 
 

11. Záver  
 

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

 
Vo Veľkom Kýre, dňa 8. 7. 2008 

 
 
 
 
Helena Dojčanová                                                                  Mgr. Ladislav Kottlík 
 prednostka úradu                                                                           starosta obce  
 
 
 
Zapísala: Helena Dojčanová 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Žofia Hanzelíková          .............................................. 
 
                                        Alexej Janík        ............................................... 
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